Opetusharjoittelut perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvissa opinnoissa
Yleistä harjoitteluista






















Opetusharjoittelu ja siihen liittyvä ainedidaktiikan opintojakso tulee suorittaa saman lukukauden
aikana. Ainedidaktiikka I: Opetussuunnitelma ja opetus sekä perusharjoittelu suoritetaan saman
syksyn aikana. Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen sekä syventävä harjoittelu suoritetaan
saman kevään aikana.
Kouluun tutustuminen suoritetaan ennen Perusharjoittelua joko Viikin normaalikoulussa tai
Helsingin normaalilyseossa. Kouluun tutustumisen koulu ei (välttämättä) ole tuleva
harjoittelukoulusi. Kouluun tutustumisen ohje ja materiaali päivitetään kurssisivulle. Ryhmäjaosta
ilmoitetaan opiskelijoille muutamaa päivää ennen kouluun tutustumisen ensimmäistä päivää.
Ryhmäjako tehdään sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.
Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa: Helsingin
normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu tai kenttäkouluissa. Koulujakoon ei voi itse vaikuttaa, vaan
tiedekunta jakaa harjoittelupaikat. Harjoittelua ei voi suorittaa omalla työpaikalla.
Kenttäkouluverkostoon kuuluu kouluja, jotka sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
Tavoitteena on, että vähintään toinen harjoittelujaksoista suoritetaan joko Viikin normaalikoulussa
tai Helsingin normaalilyseossa. Huomioithan, että kaikkien opetettavien aineiden osalta tämä ei ole
mahdollista. Kahden aineen harjoittelijat pyritään saamaan molemmissa aineissa samaan kouluun,
mutta joskus harjoittelu joudutaan jakamaan kahteen eri kouluun.
On mahdollista, ja joissakin aineryhmissä hyvin todennäköistä, että harjoittelukoulu on
syventävässä harjoittelussa eri kuin perusharjoittelussa.
Harjoitteluihin ilmoittautuminen on sitova. Jälki-ilmoittautuneita ei voida ottaa mukaan kuin
poikkeustapauksissa. Perusharjoittelun mahdollista hyväksilukua on haettava elokuun aikana.
Syventävää harjoittelua ei ole mahdollista hyväksilukea.
Aineenhallintarajat tarkastetaan ainetiedekunnissa heti ilmoittautumisen päätyttyä, eli vaadittavien
opintojaksojen tulee näkyä silloin rekisterissä. Tarkistamisen helpottamiseksi haethan
kokonaisuusmerkinnät perus- ja aineopinnoistasi hyvissä ajoin! Opiskelijaan otetaan sähköpostitse
yhteyttä, jos aineenhallinnassa havaitaan puutteita. Tällöin opiskelijalla on viikko aikaa selvittää
puuttuvien opintojen tila.
Opiskelijan on hankittava itselleen rikostaustaote, joka tulee esittää normaalikoulussa tai
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ennen ensimmäisen harjoittelun alkamista. Ote saa olla
esitettäessä enintään kuusi kuukautta vanha.
Harjoittelun aikataulu laaditaan koulun puolesta – kasvatustieteellinen tiedekunta ei voi vaikuttaa
aikatauluun (työ, lomamatka tms. ei oikeuta erillisjärjestelyihin harjoittelun suhteen). Harjoittelun
lopulliset aikataulut selviävät usein vasta harjoittelujakson alkaessa.
Ohjaajat ottavat yhteyttä harjoittelijoihin ennen harjoittelun alkua.
Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
Jos joudut keskeyttämään harjoittelun, toimita siitä heti tieto harjoittelukoordinaattorille ja koulun
ohjaajalle.

Harjoitteluiden sisältö
Perusharjoitteluun kuuluu:










kouluun tutustuminen normaalikoulussa
harjoittelun infotilaisuus
omia harjoitustunteja 8-9 x 75 min
harjoitustuntien ohjausta 14 x 60 min (kenttäkoulussa 7 x 60 min)
koulu yhteisönä osio 9 x 75 min
ryhmänohjausta 12 x 75 min (kenttäkoulussa 4 x 60 min)
opetuksen seurantaa 22 x 75 min
kenttäkoulussa harjoittelun suorittavat kirjoittavat harjoittelusta muutaman sivun raportin
reflektio

Syventävään harjoitteluun kuuluu:









harjoittelun infotilaisuus
omia harjoitustunteja 8-9 x 75 min
harjoitustuntien ohjausta 15 x 60 min (kenttäkoulussa 8 x 60 min)
koulu yhteisönä osio 9-10 x 75 min (kenttäkoulussa 15 x 60 min)
ryhmänohjausta 12 x 75 min (kenttäkoulussa 4 x 60 min)
opetuksen seurantaa 22 x 75 min
kenttäkoulussa harjoittelun suorittavat tekevät projektin, johon on varattu aikaa 28 tuntia. Lisäksi
harjoittelusta kirjoitetaan raportti
reflektio

