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Hei, uusi erityisopettajaksi opiskeleva!
Onnittelut opiskelupaikasta erityisopettajien koulutuksessa Itä-Suomen yliopistossa!
Uuden opiskelijan sivuilla julkaistavasta SmartStart-oppaasta löydät hyödyllisiä lisätietoja ja linkkejä.
Tutustu siihen tarkasti! Sinulle vielä vieraita käsitteitä tai ilmaisuja ei kannata säikähtää!
Opintojen aloittaminen, orientaatiojakso ja ryhmäytymisretki
Koulutuksesi opinnot alkavat 1131000 Orientaatio yliopisto-opiskeluun –opintojaksolla maanantaina
2.9.2018 klo 9.30 tervetulotilaisuudella Carelia-rakennuksen salissa C1 (Yliopistokatu 4).
Erityisopettajien koulutuksen uusien opiskelijoiden ryhmäytymisretki on odotettu ja mieluinen osa opintojen aloitusta. Tänä vuonna ryhmäytymisretki järjestetään 31.8.-1.9.2019 (la-su) Liperin seurakunnan
Kuoringan leirikeskuksessa. Retkelle lähtöä varten kokoonnutaan Futura –rakennuksen (Yliopistokatu 7)
saliin F210 lauantaina 31.8. klo 9:00. Opiskelupaikan vastaanottaville lähetän tarkempia ryhmäytymisretkitietoja ja ilmoittautumislinkin sähköpostitse elokuussa. Toivomuksenamme on, että mahdollisimman
moni osallistuu ryhmäytymisretkelle ja tutustuu jo siellä opiskelijakollegoihin ja vertaistutoreihin, jotka
opastavat lähes kädestä pitäen kaikissa käytännöllisissä kysymyksissä opintojen aikana.
Tutkintojen rakenne ja kulkukaaviot
SmartStart-oppaasta näet erityisopettajien koulutusten kasvatustieteen kandidaatin (KK) ja kasvatustieteen maisterin (KM) tutkintojen rakenteet, opintojaksojen nimet sekä ohjeellisen ajoituksen (=kulkukaavio) lukukauden tarkkuudella. Opintojaksokohtaisiin sisältökuvauksiin (=opetussuunnitelma) ja opetuksen aikatauluihin (=opetusohjelma) pystyt tutustumaan viimeistään elokuun alusta lähtien WebOodi-järjestelmässä. Kätevimmin löydät opintojaksot etenemällä WebOodissa reittiä: Opintotarjonta - Oppaittain
– Filosofinen tiedekunta – Kasvatustieteiden ja psykologian osasto – Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus tai Erityisopettajan koulutus, mutta tiedot löytyvät myös käyttämällä kulkukaaviossa
näkyviä opintojaksokohtaisia koodeja. ”Lukujärjestyksen” ja opiskelukalenterin tekemisen apuna yliopistossamme on esimerkiksi Tuudo-mobiilisovellus ja Lukari-ohjelma. Niiden käyttöön sekä opintojen etenemisen suunnitteluun ja opintojesi aikataulutukseen saat apua syyskuun alussa vertaistutoreilta, oppiainetutoreilta, amanuenssilta ja muulta erityispedagogiikan oppiaineen henkilökunnalta. Toivottavasti ennätät tutustua opintoihisi jo ennen syyskuuta!
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Monialaisiksi opinnoiksi kutsutaan perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja, jotka kuuluvat pakollisena sivuaineena erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinjan opintoihin. Monialaisten opintojen opintojaksoissa on useita harjoitusryhmiä (yleensä 10), joista
valitset yhden ja ilmoittaudut koko lukuvuodeksi aina saman ryhmän harjoituksiin, jolloin vältytään aikataulujen päällekkäisyyksiltä. Tarkoituksena on, että monialaisten ryhmistä muodostuu sekaryhmiä, joissa
on mukana eri opettajankoulutusten opiskelijoita.
Tarkemmat ohjeet opintojaksoille ilmoittautumisesta saat orientaatiojaksolla, kun vertaistutorit perehdyttävät pienryhmissä WebOodin käyttöön ja ilmoittautumiseen.

Sivuainevalinnat
Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutuslinjan opiskelijoilla on pakollisena sivuaineena monialaiset opinnot 60 opintopistettä (op) ja lisäksi vapaavalintaisen sivuaineen perusopinnot (25 op). Erityisopettajan koulutuslinjan opiskelijat saavat vapaasti valita kaksi sivuainetta, joista ensimmäisestä suoritetaan perus- ja aineopinnot (yht. 60 op) ja toisesta perusopinnot (25 op). Sivuainevaihtoehtoja esitellään
orientaatiojaksolla, eikä niiden valinnalla ole kiire. Voit halutessasi jo tutustua yliopiston sivuainetarjontaan: https://kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa/ Osaan sivuaineista on hakumenettely,
mutta suurin osa on ns. vapaita sivuaineita. Ensimmäinen mahdollisuus hakeutua kielten sivuaineopiskelijaksi on jo elokuussa 2019.

Aikaisempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Jo suorittamasi yliopistolliset opintokokonaisuudet tai opintojaksot voivat korvata osan erityisopettajien
koulutuksen opinnoistasi tai ne voidaan sisällyttää muuten tutkintoosi. Päätoimintatapanamme on, että
amanuenssi käsittelee opintokokonaisuuksien korvaavuudet yhdessä oppiaineen vastuuhenkilön
kanssa, mutta yksittäisten opintojaksojen korvaavuuden ratkaisee kyseisen opintojakson vastuuopettaja
sähköisen AHOT-hakemuksen kautta. Pyrkimyksenäni on, että vielä elokuussa teille kaikille, joilla on jo
suoritettuna yliopistollisia opintokokonaisuuksia, lähetetään myös esitys näiden opintojen hyväksilukemiseksi. Tätä suunnittelua varten toivon sinun lähettävän minulle sähköpostin liitteenä todistusjäljen-
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nökset suorittamistasi yliopistollisista opintokokonaisuuksista. Yliopiston Kielikeskus vastaa kieli- ja viestintäopintojen järjestämisestä ja korvaavuuskysymyksistä (http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/ahotkorvaavuudet) . Kielikeskuksen opintoneuvonnan yhteystiedot löydät osoitteesta
http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/yhteystiedot
Kesäaikainen yhteydenpito
Erityispedagogiikan oppiaineen henkilökunta on heinäkuun lomalla. Minä palaan töihin elokuun alussa
(5.8.). Parhaiten tavoitat minut tuolloin kysymyksinesi sähköpostilla osoitteesta paivi.walling@uef.fi .
Erityispedagogiikan oppiaineen henkilökunnan työhuoneet ovat pääsääntöisesti Futura–rakennuksessa
(3. krs), osoitteessa Yliopistokatu 7.
Hyvää kesän jatkoa!
Tervetuloa opiskelijaksemme!
Terveisin
Päivi Walling
amanuenssi

