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Aineenopettajakoulutuksessa perusopintojen opintojaksoon KASP4 sisältyy 2 op laajuinen 
orientaatioharjoittelu Normaalikoululla. Vastaavasti opintojakson KASPEDA7 Tutkiva 
harjoittelun toteutuksesta 2 op laajuinen osa toteutetaan didaktiikan lehtorin johdolla 
opintojaksoon KASPEDA3 Ainedidaktinen tutkimus integroituen. 

Opintojakso KASA02 toteutetaan suurimmaksi osaksi yhdessä luokanopettajakoulutuksen 
kanssa. Opintojaksossa PEDA6 on joitain luokanopettajakoulutuksen kanssa yhdessä 
suoritettavia osioita. 
 
 

KASP01 
5 op 

KASP02 
5 op 

KASP03 
5 op 

KASP04 5 op 
(Sis. orientaatio-
harjoittelun 2 op) 

Kasvatustieteen perusopinnot 20 op 

KASPEDA01 
Ainedidaktiikka 1 

5 op 

KASPEDA02 
Ainedidaktiikka 2 

5 op 

KASPEDA03 
Ainedidaktinen 

tutkimus ja tutkiva 
opettaja 

5 op 

KASPEDA04 
Perusharjoittelu 

5 op 

KASPEDA05 
Syventävä 
harjoittelu  

5 op 

KASPEDA06 
Laajentava 
harjoittelu 

5 op 

KASPEDA07 
Tutkiva harjoittelu 

5 op 

KASA02 
Kasvatusyhteisöt ja 

yhdenvertaisuus 
5 op 

Kasvatustieteen aineopinnot 40 op 



 
Yleistä

Niin kuin edellisen sivun kaaviosta nähdään, opetusharjoittelu koostuu neljästä opintojaksosta 
KASPEDA4-7, jotka ovat nimiltään Per u s har jo it t e lu 5 op, S yve nt ä vä har jo it t e lu 5 
op, Laa je nt a va har jo it t e lu 5 op ja T u t k iva ha r jo it t e lu 5 op. Perusharjoittelu 
suoritetaan syys- ja Syventävä ja Tutkiva harjoittelu kevätlukukaudella. 

Opetusharjoitteluun kuuluu opetuksen seurantaa, ohjattua harjoitustuntien pitoa 
suunnitteluineen ja palautekeskusteluineen, reflektointia, ryhmänohjauksia, toimintaa 
vertaisryhmässä sekä muuta ohjaajan kanssa sovittua toimintaa. Perusharjoittelu suoritetaan 
rinnakkain opintojakson Ainedidaktiikka I ja Syventävä ja Tutkiva harjoittelu opintojaksojen 
Ainedidaktiikka II ja Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus, kanssa. 

Opintojaksoa Laajentava harjoittelu suoritetaan niin syys- kuin kevätlukukaudella, ja se 
koostuu kaikille harjoittelijoille yhteisistä luennoista, muista tehtävistä sekä henkilökohtaisen 
valinnan mukaisesta osuudesta. Valinnaisen osion sisällön opiskelija valitsee yksilöllisesti 
yhdessä Laajentavan harjoittelun koordinaattoreiden kanssa tavoitteenaan laaja-alaistaa ja 
monipuolistaa omaa harjoittelua ja kasvua opettajaksi. Näiden lisäksi Laajentavaan 
harjoitteluun kuuluu opetus- ja koulutushallintoon perehtymistä aihetta käsittelevän 
luentosarjan kautta. 

Opintojakson Tutkiva harjoittelu erityispiirre on sen aikana opiskelijoiden suunnittelemat, 
valmistelemat ja toteuttamat opetuskokeilut. Yhdessä ohjaavien opettajien kanssa he tutustuvat 
Tampereen yliopiston normaalikoulun tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoimintaan, ja didaktiikan 
opetushenkilöstön kanssa laajemmin ainedidaktiseen tutkimukseen. 

Opetusharjoittelun suorittamisessa korostuvat harjoittelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus. 
Tavoitteena on monipuolisella ja ohjatulla opetusharjoittelulla tukea opiskelijan kasvua 
yhteisölliseen opetus- ja kasvatustyöhön kykeneväksi vastuulliseksi, persoonalliseksi 
opettajaksi sekä rakentaa toimiva yhteys teorian ja käytännön välille. 
 

Didaktiikan ja opetusharjoittelun eteneminen lukuvuoden aikana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ainedidaktiikka 1 Ainedidaktiikka 2 Ainedidaktinen tutkimus 

Perusharjoittelu Syventävä harjoittelu Tutkiva harjoittelu 

Laajentava harjoittelu 

Or.harj 

syyslukukausi kevätlukukausi 



 
KASPEDA4 Perusharjoittelu op, opetussuunnitelma

Tavoitteet 
Opiskelija 
- tiedostaa omia käsityksiään ihmisestä, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta ja ymmärtää niiden 
vaikutuksen opetukseen 
- ymmärtää jatkuvan kehittymisen osana opettajuutta  
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiaineiden ja kokonaisuuksien opetusta 
opetussuunnitelmaan perustuen 
- osaa soveltaa opetettavien aineiden opetusmenetelmiä, didaktisia periaatteita ja sisältöjä 
- osaa käyttää ja kokeilla tarkoituksenmukaisia työtapoja ja opetusmateriaaleja 
- ymmärtää oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyttä ja moninaisuutta, osaa eriyttää ja edistää 
yhdenvertaisuutta  
- osaa toimia rakentavassa kollegiaalisessa yhteistyössä, antaa ja hyödyntää palautetta sekä 
arvioida omaa ja toisten työskentelyä, opetusta ja oppimista 
- ymmärtää opetuksen järjestämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia. 
 
Sisällöt 
Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan 
sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Jaksolla tutustutaan ohjatusti erilaisiin opettajan 
työhön kuuluviin tehtäviin. 
 
Toteutustavat 
Pienryhmäopetus 
Harjoitukset 
Itsenäinen työskentely 
 
Toteutustapojen lisätiedot 
Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa. 
Pienryhmäopetus: Yksittäis- ja ryhmänohjauksia 
Harjoitukset: Omat harjoitustunnit, opetuksen seuranta, vertaisoppiminen 
Itsenäinen työskentely: Harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu, raportointi osana portfoliota 
tai muu kirjallinen työ. 
 
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty.  
 
Arviointiperusteet 
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä pienryhmäopetusta, 
harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportointi sekä opintojakson tavoitteiden 
täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon 
kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti. 
 
Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien ja ohjauksen 
yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla. Tarkemmat käytänteet kuvataan 
harjoittelusuunnitelmassa ja -oppaassa. 
 
Ajoitus 
I-II opetusperiodi 
  



 
KASPEDA4 Perusharjoittelu op

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2019–2020 

Harjoitustunnit 18 t 
 Harjoitustunneista 4-6 tuntia pariharjoitteluna 

Muut harjoitukset 17 t 
 Opetuksen seuranta (12 x 45 min oppituntia) 12 t 
 Vertaisoppiminen 5 t 

o Osallistuminen yhteisiin suunnittelu- ja/tai palautekeskusteluihin 
o Omien opetus- ja oppimiskokemusten analysointi vertaisryhmässä 

Ryhmänohjaukset 15 t 
 Kaikille yhteiset ryhmänohjaukset 
 Aineryhmäkohtaiset ryhmänohjaukset 

Muut tehtävät ja itsenäinen työskentely 85 t 
 Harjoitustuntien suunnittelu, valmistelu, ohjaus ja palautteet 
 Dokumentointi 

 

Rehtoria avustavat opettajat tiedottavat käytänteistä opintojakson alussa. Tarkentavaa lisätietoa 
opintojakson eri osioiden laajuuksista, sisältöjen muodoista sekä ainekohtaisista ryhmänohjauksista 
jaetaan aineryhmissä. 

 

 

  



 
KASPEDA5 Syventävä harjoittelu op, opetussuunnitelma

Tavoitteet 
Opiskelija  
- osaa kehittää omaa opettajuuttaan ja ymmärtää opettajan työn vastuullisia ja eettisiä 
ulottuvuuksia  
- vahvistaa ja monipuolistaa ainedidaktista osaamistaan sekä taitoaan soveltaa erilaisia 
opetusmenetelmiä oppiaineiden erityispiirteet huomioiden 
- ymmärtää ja osaa hyödyntää oppilaiden ja opetusryhmien yksilöllisyyttä ja moninaisuutta, osaa 
eriyttää sekä edistää yhdenvertaisuutta 
- ymmärtää yhteisopettajuuden periaatteita ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen opetus- 
ja kasvatustyössä 
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eheyttävän oppimiskokonaisuuden 
- osaa käyttää ja kehittää työtapoja ja opetusmateriaaleja tarkoituksenmukaisesti ja 
monipuolisesti 
- osaa tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi 
- osaa arvioida omaa ja toisten opetusta, osaa hyödyntää palautetta ja osaa toimia rakentavasti 
yhteistyössä sekä perehtyy erilaisiin arviointikäytänteisiin. 
 
Sisällöt 
Opintojaksolla suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opetusta yhteistyössä ohjaavan opettajan 
sekä muiden opetusharjoittelijoiden kanssa. Jaksolla kehitetään edelleen omaa 
opettajaidentiteettiä. 
 
Toteutustavat 
Pienryhmäopetus 
Harjoitukset 
Itsenäinen työskentely 
 
Toteutustapojen lisätiedot 
Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa. 
Pienryhmäopetus: Yksittäis- ja ryhmänohjauksia  
Harjoitukset: Omat harjoitustunnit, opetuksen seuranta, vertaisoppiminen 
Itsenäinen työskentely: Harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu, raportointi osana portfoliota 
tai muu kirjallinen työ. 
Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien ja ohjauksen 
yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla. 
Tarkemmat käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja –oppaassa.  
 
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty.  
 
Arviointiperusteet 
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä pienryhmäopetusta, 
harjoitusten täysimääräinen suorittaminen, raportointi sekä opintojakson tavoitteiden 
täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon 
kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti. 
 
Ajoitus 
III-IV opetusperiodi  



 
KASPEDA5 Syventävä harjoittelu op

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2019–2020 

Harjoitustunnit 14 t 
 Harjoitustunneista vähintään 2 tuntia pariharjoitteluna 

Muut harjoitukset 25 t 
 Opetuksen seuranta (20 x 45 min oppituntia) 20 t 
 Vertaisoppiminen 5 t 

o Osallistuminen yhteisiin suunnittelu- ja/tai palautekeskusteluihin 
o Omien opetus- ja oppimiskokemusten analysointi vertaisryhmässä 

Ryhmänohjaukset 30 t 
 Kaikille yhteiset ryhmänohjaukset 
 Aineryhmäkohtaiset ryhmänohjaukset ja oppiainekohtainen toiminta 

Muut tehtävät ja itsenäinen työskentely 66 t 
 Harjoitustuntien suunnittelu, valmistelu, ohjaus ja palautteet 
 Dokumentointi 

 

Rehtoria avustavat opettajat tiedottavat käytänteistä opintojakson alussa. Tarkentavaa lisätietoa 
opintojakson eri osioiden laajuuksista, sisältöjen muodoista sekä ainekohtaisista ryhmänohjauksista 
jaetaan aineryhmissä.  

 

 

  



 
KASPEDA6 Laajentava harjoittelu op, opetussuunnitelma

Tavoitteet 
Opiskelija 
 - kykenee laajentamaan osaamistaan monipuolisesti opettajan ja koulujärjestelmän erilaisiin 
opetus- ja kasvatustehtäviin 
 - tiedostaa oman osaamisensa ja pystyy sen kautta osallistumaan kehittyvänä asiantuntijana 
opetusta- ja kasvatusta koskevaan vuoropuheluun 
 - ymmärtää ja osaa eritellä opettajan työhön liittyviä oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia sekä 
eettisiä valintoja 
- osaa perustella toimintaansa suhteessa kasvatusta ja opetusta koskevaan teoreettiseen tietoon 
- hahmottaa koulun toiminnan eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen. 
 
Sisällöt 
Opintojakson aikana perehdytään monipuolisesti opettajan työn eri ulottuvuuksiin. Opintojakson 
valinnaisosion aikana paneudutaan valittuun, soveltuvaan koulujärjestelmän osa-alueeseen. 
Opintojaksossa perehdytään opetus- ja koulutushallinnon perusteisiin. 
 
Toteutustavat 
Luento-opetus 
Seminaarit 
Pienryhmäopetus 
Harjoitukset 
Itsenäinen työ 
 
Toteutustapojen lisätiedot 
Opintojakso suoritetaan normaalikoulussa ja mahdollisesti osin (valinnaisosio) normaalikoulun 
järjestämänä yhteistyöoppilaitoksissa ja -organisaatioissa. 
Luento-opetus: opetus- ja kouluhallinto, muut luennot 
Seminaarit: osittain yhteinen toteutus ao- ja lo-koulutuksissa 
Pienryhmäopetus: osittain yhteinen toteutus ao- ja lo-koulutuksissa 
Harjoitukset: opetuksen seuranta, koti-koulu, valinnaisosion oppilaitostyö 
Itsenäinen työ: opetus- ja koulutushallinto, seminaareihin valmistautuminen, dokumentointi 

Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan seminaarityöskentelyn ja ohjauksen 
yhteydessä, myös opiskelijoiden vertais- ja itsearvioinnin sekä mahdollisen tentin avulla (tentti 
opetus- ja kouluhallinnon osuudesta). Tarkemmat käytänteet kuvataan harjoittelusuunnitelmassa 
ja –oppaassa. 
 
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
 
Arviointiperusteet 
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on opintojakson kaikkien osioiden täysimääräinen 
suorittaminen sekä opintojakson tavoitteiden täyttyminen. Suoritusta on täydennettävä, mikäli 
tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti. 
 
Ajoitus 
II - III opetusperiodi, kuitenkin ohjeistus 1. periodin ja päätösseminaarit 4. jakson puolella 
  



 
KASPEDA6 Laajentava harjoittelu op

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2019 – 2020 

Luennot 14 t 
 Opettaja asiantuntijana 2 t 
 Koulun oppilas-/opiskelijahuolto ja kriisityö 2 t 
 Opetus- ja koulutushallinto 10 t (osiosta tentti luentojen jälkeen) 

 

Yhteisen osan harjoitukset 18 t 
 Opetuksen seuraaminen syksyllä 11 t 

Opetuksen seuraaminen yleisen ohjeistuksen mukaisesti 
 Opetuksen seuraaminen keväällä 5 t 

Opetuksen seuraaminen erillisen seurantatehtävän ohjeistamana, ohjeistetaan ja 
suoritetaan kevätlukukaudella 

 Kodin ja koulun yhteistyö ja kasvatusvastuu 2 t 
Osallistuminen vanhempainiltaan 

 

Yhteisen osan seminaari- ja opintopiirityöskentely 6 t 
 Opintopiirityöskentely 3 t 

o Perehtyminen kodin ja koulun yhteiseen eri ikäisten lasten ja nuorten 
kasvatusvastuuseen, yhteinen lo-koulutuksen kanssa 

 Seminaarityöskentely 3 t 
o Monipuolistetaan kodin ja koulun yhteisen eri ikäisten lasten ja nuorten 

kasvatusvastuun ymmärtämistä, yhteinen lo-koulutuksen kanssa 
 

Yhteisen osan itsenäinen työ 22 t 
 Opetus- ja koulutushallinnon tentti ja valmistautuminen 17 t 
 Seminaariin ja opintopiiriin valmistautuminen 5 t 

 

Valinnaisosio: Opettajuuden laajentaminen 75 t 
 Toteutus liitteessä 1 

 
 
 
 
 
  



 
LIITE 1 

Opettajuuden laajentaminen, henkilökohtaisen valinnan mukaan 75
 

 Ohjaukset 2 t 
 Oppilaitostyöskentely 50 t 
 Seminaariin valmistautuminen ja dokumentointi 20 t 
 Seminaari 3 t 

 
Opetusharjoittelija valitsee yhden seuraavista vaihtoehdoista: 
 

A. Muut oppilaitokset 
A.1. Ammattiopisto 
Harjoittelija tutustuu ammatilliseen opetukseen lähinnä oman aineensa näkökulmasta ja 
mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen muuhun toimintaan. 

 
A.2. Ammattikorkeakoulu / Ammatillinen aikuiskoulutus 
Harjoittelija tutustuu ammattikorkeakoulun/ ammatillisen aikuiskoulutuksen opetukseen 
lähinnä oman aineensa näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan oppilaitoksen muuhun 
toimintaan. 

 
A.3. Yliopisto /Kielikeskus 
Harjoittelija voi tutustua opettamansa aineen opetukseen tieteenalayksikössään / Tampereen 
yliopiston Kielikeskuksessa. 

 
A.4. Esiopetus, alakoulu, kansainvälinen koulu 
Harjoittelija tutustuu esiopetuksen ja/tai alakoulun ja/tai kansainvälisen koulun arkeen 
opettajana, kollegana ja aikuisena. Mahdollisuuksien mukaan harjoittelija osallistuu koulun 
ja kodin yhteistyöhön. 

 
A.5. Erikoislukio 
Harjoittelija tutustuu esimerkiksi IB-linjan tai Steiner koulun lukio-opetukseen. 

 
 

B. Erityisopetus 
B.1. Yleinen ja tehostettu tuki 
Harjoittelija osallistuu koulun yleisen ja tehostetun tuen työmuotoihin, esim. laaja-alaiseen 
erityisopetukseen, oppilaan tukemiseen luokkatilanteessa ja muuhun tukitoimintaan. 

 
B.2. Erityiskoulut ja erityisluokat 
Harjoittelija tutustuu jonkin erityiskoulun tai erityisluokan toimintaan. 

 
B.3. Lisäopetus 
Harjoittelija perehtyy esimerkiksi Tampereen kaupungin tarjoamaan lisäopetukseen 
peruskoulunsa käyneille oppilaille. 

 
 

C. Luokanvalvojan ja ryhmänohjaajan tai oppilaanohjaajan tehtävät 
C.1 Luokanohjaajan ja ryhmänohjaajan tehtävät 
Harjoittelija perehtyy peruskoulun luokanohjaajan ja/tai lukion ryhmänohjaajan 
toimenkuvaan ja järjestää opetustuokioita yhdessä ohjaajan kanssa.  



 
 

C.2. Oppilaanohjaajan tehtävät 
Harjoittelija perehtyy lukion ja/tai peruskoulun opinto-ohjaajan toimenkuvaan ja 
mahdollisuuksien mukaan osallistuu ohjaukseen. 

 
 

D. Hallinnon asiantuntijuus 
Harjoittelija perehtyy rehtorin ja muiden hallinnossa työskentelevien toimenkuvaan ja 
yhteistyökumppaneihin. Hän tutustuu tarvittaviin tietokoneohjelmiin ja mahdollisesti 
toteuttaa jonkin työkokonaisuuden hallinnon parissa. 

 
 

E. Muut yhteistyömuodot 
E.1. Monikulttuurisuus 
Harjoittelija perehtyy monikulttuurisen oppilaitoksen toimintaan. Hän tutustuu esimerkiksi 
maahanmuuttajien kotikielen ja suomen kielen opetukseen sekä moniammatilliseen 
yhteistyöhön. 

 
E.2. Verkostoituminen alueellisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen yhteistyötahon 
kanssa 
Harjoittelija perehtyy yhteistyöhön alueellisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen tahon 
kanssa. Hän tutustuu esimerkiksi museon, kansalais-, kansan- tai työväenopiston 
toimintaan. 

 
E.3. Oppilaskuntatoiminta / opiskelijakuntatoiminta 
Harjoittelija perehtyy koulun oppilaskunnan/opiskelijakunnan toimintaan ja niiden 
paikallisiin ja valtakunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Hän tutustuu ohjaavan opettajan 
työhön ja osallistuu ohjaamiseen. 

 
E.4 Verkkopedagogiikka 
Harjoittelija tutustuu ja osallistuu verkkokurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen 

 
E.5 Opettaja täydennyskouluttajana 
Harjoittelija tutustuu erilaisten täydennyskoulutuksien järjestämiseen ja opettajan rooliin 
täydennyskouluttajana. Harjoittelija tarjoaa kollegiaalista tukea esimerkiksi tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäytöstä ja järjestää tähän liittyen koulutuksia muille 
harjoittelijoille. 

 
 

F. Omavalintainen oppimisympäristö 
Harjoittelija voi hankkia vaihtoehtojen A-E mukaisen harjoittelupaikan itse. 

 
  



 
KASPEDA7 Tutkiva harjoittelu op, opetussuunnitelma

Tavoitteet 
Opiskelija 
  - tunnistaa kehittymistarpeitaan ja osaa toimia työtään tutkivana ja kehittävänä opettajana  
 - osaa tutkimuksellisella otteella suunnitella ja toteuttaa opetuskokeilun tai kehittämishankkeen, 
raportoida saadut tulokset sekä arvioida johtopäätösten pätevyyttä 
 - osaa eritellä ja ymmärtää teorian ja käytännön vuorovaikutusta opetus- ja kasvatustyössä ja 
niiden kehittämisessä 
 - ymmärtää perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumona asiantuntijuuden kasvussa ja tuntee 
opetusalan täydennyskouluttautumisen mahdollisuuksia 
 - osaa muodostaa tutkimustehtävän, johtaa siitä relevantteja tutkimuskysymyksiä ja asettaa ne 
soveltuviin teoreettisiin ja menetelmällisiin yhteyksiin 
 - osaa hankkia tutkimusaineistoja, analysoida ja tulkita niitä sekä arvioida tutkimuksen 
eettisyyttä, luotettavuutta ja merkitystä 
 -osaa kiteyttää tutkimuksensa tulokset loogisesti ja selkeästi. 
 
Sisällöt 
KASPEDA7 on opetusharjoittelun opintojakso, jossa tutkitaan, kehitetään ja harjoitellaan sekä 
toteutetaan teoreettiseen viitekehykseen tukeutuen käytännön opetuskokeilu tai kehittämishanke. 
Opintojakso niveltyy vahvasti opintojaksoihin KASPEDA3 ja KASPEDA5. 
 
Toteutustavat 
Seminaarit 
Pienryhmäopetus 
Harjoitukset 
Itsenäinen työskentely 
 
Toteutustapojen lisätiedot 
Opetusharjoittelu suoritetaan normaalikoulussa. 
Seminaarit: Ainedidaktisen tutkimuksen näkökulma 
Pienryhmäopetus: Yksittäis- ja ryhmänohjauksia 
Harjoitukset: Omat harjoitustunnit, opetuksen seuranta, tutkoke-tilaisuudet 
Itsenäinen työskentely: Seminaareihin valmistautuminen, tutkimuksellinen pohjatyö, 
tutkimuksen suunnittelu, arviointi ja raportointi, opetuskokeilun suunnittelu, toteutus, arviointi 
ja raportointi, harjoitustuntien suunnittelu ja valmistelu. 
 
Oppimisen ja osaamisen kehittymisen arviointia toteutetaan harjoitustuntien, ohjauksen ja 
seminaarityöskentelyn yhteydessä, myös vertais- ja itsearvioinnin avulla. Tarkemmat käytänteet 
kuvataan harjoittelusuunnitelmassa ja –oppaassa. 
 
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty.  
 
Arviointiperusteet 
Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on läsnäolo vaaditussa määrässä seminaari- ja 
pienryhmäopetusta, harjoitusten täysimääräinen suorittaminen sekä opintojakson tavoitteiden 
täyttyminen. Arvioinnissa painottuu oman opetuskokeilun suunnittelu, toteutus, arviointi ja 
raportointi. Suoritusta on täydennettävä, mikäli tavoitteita ei ole saavutettu tai opintojaksoon 
kuuluvat tehtävät on tehty puutteellisesti. 



 
Ajoitus 
III – IV opetusperiodi  

KASPEDA7 Tutkiva harjoittelu op

Toteutus Tampereen yliopiston normaalikoulussa 2019–2020. Opintojaksosta toteutetaan 
Normaalikoulussa 3 op laajuinen osa (2 op laajuisessa osassa ainedidaktisen tutkimuksen näkökulma). 

Harjoitustunnit 5 t 
 Harjoitustunneilla toteutetaan opetuskokeilu 

Muut harjoitukset 15 t 
 Opetuksen seuranta (5 x 45 min oppituntia) 5 t 
 TutKoKe-harjoitukset 10 t 

o Osallistuminen yhteisiin suunnittelu- ja/tai palautekeskusteluihin 
o Omien opetus- ja oppimiskokemusten analysointi vertaisryhmässä 

Ryhmänohjaukset 3 t 
 Aineryhmäkohtaiset ryhmänohjaukset 

Muut tehtävät ja itsenäinen työskentely 58 t 
 Harjoitustuntien suunnittelu, valmistelu, ohjaus ja palautteet 
 Opetuskokeilun suunnittelu ja valmistelu 
 Dokumentointi 

Rehtoria avustavat opettajat tiedottavat käytänteistä opintojakson alussa. Tarkentavaa lisätietoa 
opintojakson eri osioiden laajuuksista, sisältöjen muodoista sekä ainekohtaisista ryhmänohjauksista 
jaetaan aineryhmissä. 

 

 
  



 
Opetusharjoittelijan ja opettajaidentiteetin kehittymisestä

Yleistä
Opetusharjoittelijan ja hänen opettajaidentiteetin kehittymisen keskiössä on teoreettisen tiedon 
ja käytännön kokemuksen välinen yhteys. Keskeistä opettajuuteen kasvamisessa on opiskelijan 
oma ih mis - , t ie t o - ja o pp imis k ä s it ys . Näiden kolmen käsityksen tiedostaminen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja mahdollistaa niiden tietoisen kehittämisen. 
Opetusharjoittelussa tätä tavoitellaan tutkivalla dialogisuudella, ja sen ytimenä on oppilaiden, 
opiskelijoiden ja opettajien välinen vu orova i ku t us . Tutkivan dialogin syntyminen edellyttää 
osallistujien erilaisuuden ja heidän erilaisten näkemystensä kunn io i t t ami s ta  ja yhteiseen 
tavoitteeseen s i t ou tu mis ta . 
Aineenopettajan kasvussa pohjana on oman oppiaineen tieteenalan hyvä tuntemus. 

Aineenhallinnalliset, pedagogiset ja didaktiset valmiudet
Aineenopettajakoulutuksen peruslähtökohtana voidaan pitää sitä, että opetusharjoittelijalla on 
riittävä opetettavan aineen hallinta ja valmius pedagogisten ja didaktisten taitojen kehittämiseen. 
Hyväksi aineenopettajaksi kasvaminen edellyttää siis oman tieteenalan tuntemusta ja hallintaa ja 
toisaalta hänellä on oltava kyky ja ymmärrys konstruoida ainesisältö opetukseksi. 

Pedagogisten opintojen alkuvaiheessa aineenhallinta näyttäytyy pyrkimyksenä jäsentää 
oppiainesta opetustilanteisiin soveltuvaksi. Pedagogisten ja didaktisten taitojen kehittyessä 
lukuvuoden aikana myös aineenhallinnan on kehityttävä. Opintojen edetessä oppiaines 
onnistutaan kohdentamaan, erittelemään ja painottamaan paremmin ja paremmin. Vahvan 
aineenhallinnan avulla oppiaineksen kohdentaminen ja eriyttäminen opetusryhmän yksilöiden 
tietoja ja taitoja vastaaviksi onnistuu entistä paremmin. Pedagogisten ja didaktisten taitojen 
kehittyessä aineenopettaja kykenee useammin valitsemaan kunkin aiheen opiskelemiseen 
parhaiten sopivan opiskelutavan. 

Opettajaidentiteetin kehittyminen
Opetusharjoittelijan opettajaidentiteetin rakentumisessa näiden kolmen valmiuden 
kehittymisellä on suuri rooli. Kehittyminen tapahtuu kuitenkin pitkälti sosiaalisen 
vuorovaikutuksen, re f l ek t i on  ja avo i muu den  kautta. Opetusharjoittelun ohjaavat opettajat 
tukevat opetusharjoittelijoiden kehittymistä niin henkilökohtaisissa ohjaus- ja 
palautekeskusteluissa kuin myös ryhmäkeskusteluissa ja –ohjauksissa. Opetusharjoittelijoiden 
aktiivinen ja avoin kommunikointi omissa vertaisryhmissä luo pohjaa identiteetin 
rakentumiselle. 

Opetusharjoittelu auttaa harjoittelijaa tiedostamaan jatkuvan ammatillisen kasvun 
välttämättömyyden. Vain tällä tavoin opettajaidentiteetti jatkaa kehittymistään myös 
opetusharjoittelun jälkeen, muokkaantuu opettajana toimimisen edetessä ja syventyy 
teoriatiedon ja kokemusmaailman karttuessa. 
  



 
Opetusharjoittelun toteutus

Organisaatio
Opetusharjoittelun järjestelyistä vastaavat yleiskoordinaattori Jukka Favorin, laajentavan 
harjoittelun valinnaisosion koordinaattorit Juha Järvinen ja Janne Mäkinen sekä tutkivan 
harjoittelun koordinaattorit Aulikki Leisku-Johansson ja Joona Pusa. Sami Vartiainen ja Martti 
Iso-Möttönen hoitavat orientaatioharjoittelun järjestämiseen liittyvät asiat. Koordinaattoreiden 
tehtävänä on suunnitella opintojaksojen opetussuunnitelmien mukainen vuosittainen rakenne ja 
toteutus. Kussakin aineryhmässä on lisäksi yksi tai kaksi reh to r ia  avu s tavaa  op e t ta j aa  
eli ravustajaa. Heidän tehtävänään on suunnitella opetusharjoittelun käytänteet omassa 
aineryhmässä. 

Koordinaattorit ja ravustajat muodostavat rungon aineenopettajakoulutuksen 
ope tush ar jo i t t e lu t y öryhm äl l e , johon kuuluvat heidän lisäksi johtava rehtori, 
didaktiikan opetushenkilöstön edustaja ja opiskelijoiden edustaja. Opetusharjoittelutyöryhmä 
päättää lukuvuosittain opetusharjoittelun järjestämisen ja toteuttamisen käytänteistä, vastaa 
palautteen keruusta ja käsittelemisestä sekä viitoittaa opetusharjoittelun kehittämistä. 

Matemaattisten aineiden opetusharjoittelun järjestämisestä vastaavat rehtoria avustavat 
opettajat Jere Lepola ja Joona Pusa. Opetusharjoittelijat jaetaan ryhmiin, joilla on omat 
vastuulliset ohjaavat opettajansa. Ryhmissä suoritetaan opetusharjoittelun eri osioita. 

Tiedottaminen
Opetusharjoittelun asioista tiedottaminen jakaantuu pääsääntöisesti kahteen osaan: kaikkien 
aineiden harjoittelijoille suunnattuun ja tietyn oppiaineen harjoittelijoille suunnattuun 
tiedottamiseen. Lähtökohtaisesti koordinaattorit tiedottavat asioista, jotka koskevat kaikkia 
harjoittelijoita. Aineiden ravustajat tiedottavat oman aineen asioista ja käytänteistä. 

Kaikkia harjoittelijoita koskevat ohjeistukset keskitetään Tuni Groups –ympäristöön, ja 
harjoittelijat liitetään luodulle kurssille valmiiksi elokuun aikana. Koko lukuvuoden kaikkia 
harjoittelijoita koskevat aikataulut julkaistaan kesäkuussa 2019 Normaalikoulun kotisivuilla ja 
elokuussa TuniGroups-alustalla. Aikataulujen lisäksi samasta paikasta löytyy paljon 
dokumenttipohjaista ohjeistusta opetusharjoittelun kokonaisuuden ja eri osioiden suorittamiseen. 
Viestinnän välineenä käytetään myös sähköpostia ja opetusharjoittelijoista kootaan tätä varten 
sähköpostilista. Kullakin aineryhmällä on tiedottamisessa oma käytänteensä ja kanavansa, ja 
tästä vastaa aineryhmän rehtoria avustava opettaja. 

Matemaattisissa aineissa opetusharjoittelun aikataulutuksista ja eri suoritusosioista tiedotetaan 
keskitetysti opetusharjoittelun opintojaksojen T u n i- Gr o up s – ymp är is t ö ss ä T G-
Ope t usha r jo it t e lu  ao  No rmaa l iko u lu ssa  19 -20 .  Harjoittelun  aikatauluista  
tiedotetaan välittömästi, kun kaikki suunnitteluun liittyvän elementit ovat ohjaavien opettajien 
tiedossa (esimerkiksi lukujärjestykset, harjoittelijoiden yhteystiedot ja aineyhdistelmät). 
Ohjaava opettaja lähettää sähköpostilla tiedot harjoitustunneista ja ensimmäisestä tapaamisesta 
syyskuun alussa.  



 
 

1) Opetuksen seuraaminen
Kaikkiin opetusharjoittelun opintojaksoihin sisältyy opetuksen seuraamista. 
Opetusharjoittelijoita ohjataan seuraamaan koulun toimintaa ja oppitunteja monipuolisesti eri 
kouluasteilla ja oppiaineissa. Opetuksen seuraamisen yhteydessä harjoittelijoiden toivotaan 
aktiivisesti osallistuvan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisprosessin tukemiseen. 

Syyslukukaudella opetuksen seuraamisessa kiinnitetään huomiota eri ope tu smene t e lmi en  
käyttöön ja vuo rova i ku tuk seen . Luokassa voi havainnoida myös esimerkiksi ajankäyttöä, 
motivointia, siirtymiä, kysymystekniikkaa, kokeellisen työskentelyn ohjeistamista, 
työskentelyn sujuvuutta jne. 

Kevätlukukaudella opetuksen seuraamista toteutetaan myös laajentavan harjoittelun erillisen 
seura n ta t eh tä vän  ohjeistamana. Pääteemana on oppijoiden ja opetusryhmien moninaisuus. 
Seurantatehtävän tarkempi ohjeistus annetaan kevätlukukaudella. 

 

2) Harjoitustunnit
Keskeinen osa opetusharjoittelua ovat omat harjoitustunnit, joita on lukuvuoden aikana 
yhteensä 37. Harjoitustunneista osa pidetään parin kanssa ja osa yksin. Niin syksyllä kuin 
keväälläkin tutustutaan harjoitustuntien yhteydessä myös yhteis- ja samanaikaisopettajuuden 
periaatteisiin. Normaalikoulun yläkoulussa oppitunnit ovat 45 minuutin mittaisia, kun taas 
lukiossa oppitunti voi olla 60, 75 tai 90 min. Harjoitustuntien määrä lasketaan kuitenkin 
kaikissa tapauksissa 45 min pituuden mukaan. Esimerkiksi 3*75 min = 5 * 45 min eli 5 
oppituntia. 

Harjoitustuntien suunnittelu ja toteutus on laaja ja ohjattu prosessi. Ennen omia 
harjoitustuntejaan opetusharjoittelija / harjoittelijapari tutustuu opetusryhmäänsä ja seuraa 
ryhmän opetusta vähintään omaa tuntia edeltävän ns. poh j a tunn in . 

Harjoitustunnin suunnittelussa oleellinen osa on kirjallinen t u n t i suunn i t e lma , joka 
käydään läpi ohjaavan opettajan kanssa ennen oppituntia. Tuntisuunnitelmassa kuvataan mm. 
käytettyjä opetusmenetelmiä sekä esitetään oppitunnin etenemisen lisäksi esimerkiksi, miten 
oppilaiden ja opiskelijoiden erilaisuus ja erityistarpeet otetaan opetuksessa huomioon. 
Tuntisuunnitelmaan liitetään mm. taulukuvat, mahdollinen digitaalinen materiaali sekä kaikki 
oppilaille jaettava materiaali. Digitaalinen materiaali toimitetaan ohjaavalle opettajalle 
tarkoituksen mukaisella tavalla tai sitä tarkastellaan ohjaustapaamisen yhteydessä. 
Tuntisuunnitelman tekemistä ohjeistetaan vielä syksyn alun ryhmänohjauksissa. 

Harjoitustuntien jälkeisen j ä l k i t unn i n  seuraaminen on suositeltavaa. Jälkitunnin seurannan 
tavoitteena on tehdä arvioita omien oppituntien toimivuudesta, oppimisen määrästä ja laadusta 
sekä opetuksen kokonaisuuden jatkuvuudesta. 



 
Fysiikassa ja kemiassa harjoitustunteihin sisältyvien demonstraatioiden ja oppilastöiden 
toimivuus kokeillaan ennen oppitunnin pitoa ja töiden kuvaus sisällytetään tuntisuunnitelmaan. 
Kokeellisen työskentelyn välineet kerätään etukäteen ja varataan käyttöä varten harjoitustunnin 
ajaksi. Tätä varten fysiikan ja kemian varastoissa on liikuteltavia välineistöpöytiä. 
Harjoitustunnin jälkeen välineet laitetaan takaisin paikoilleen säilytyskaappeihinsa. 

 

3) Harjoittelijan ohjaus ja palaute
Opetusharjoittelija saa ennen jokaista harjoitustuntia ohjausta omalta ohjaavalta opettajaltaan. 
Syksyn alussa ohjaus on yksityiskohtaisempaa ja kevättä kohti kokonaisvaltaisampaa. Etenkin 
syksyllä ohjaava opettaja voi tarjota mallia tai jäsentelyä harjoitustunnin toteuttamiseksi. 
Ohjaava opettaja voi myös auttaa harjoittelijaa kartuttamaan pedagogista sisältötietoaan. 

Harjoittelijan on tärkeää huomata, että huolellisella oppituntien valmistelulla oppii opettamaan 
ja oman toiminnan pedagogisten perusteluiden miettiminen on opetustaidon kartuttamista. 

Harjoitustunnin jälkeen harjoittelija/harjoittelijapari saa välitöntä palautetta tuntia mahdollisesti 
seuranneilta opiskelijoilta. Tavoitteena on, että harjoittelija oppii analysoimaan käytännön 
opetusta teoreettisten viitekehysten pohjalta toisaalta oma-aloitteisesti reflektoiden, toisaalta 
kollegiaalisesti vertaisryhmän tukemana. 

Ohjaavalta opettajalta saadun palautteen tavoitteena on tasavertainen dialogisuus. Antaessaan 
palautetta ohjaava opettaja toimii harjoittelijan kasvun tukijana ja edistäjänä. 
Palautekeskustelujen ja reflektioiden avulla pyritään kehittämään opetusharjoittelijan 
aineenhallinnallisia, didaktisia ja pedagogisia valmiuksia. Harjoittelija ja ohjaaja voivat miettiä 
yhdessä myös vaihtoehtoisia toimintatapoja. 

Vertaisoppimisessa harjoittelijat osallistuvat yhteisiin suunnittelu- ja palautekeskusteluihin ja 
hyödyntävät muiden harjoittelijoiden tukea analysoidessaan omia opetus- ja 
oppimiskokemuksiaan näissä vertaisryhmissä. Antamansa ja vastaanottamansa 
vertaispalautteen lisäksi harjoittelija oppii omien harjoitustuntiensa sekä muiden 
harjoittelijoiden pitämien harjoitustuntien palautekeskusteluissa paitsi itsearviointia myös 
saamaan ja antamaan palautetta opetus- ja kasvatustoiminnasta. Harjoittelijoita kannustetaan 
kollegiaaliseen oppimiseen ja vertaistukeen niin omassa ryhmässään kuin kaikkien 
Normaalikoulussa harjoittelevien opiskelijoidenkin kanssa. Rehtoria avustavat opettajat 
ohjeistavat ja ohjaavat oman aineryhmän vertaisoppisen käytänteisiin. 

4) Ryhmänohjaukset
Ryhmäohjaukset ovat a) kaikkien aineiden harjoittelijoille tarkoitettuja pakollisia 
ryhmänohjauksia, b) ainekohtaisia pakollisia ryhmänohjauksia tai c) ainekohtaisia valinnaisia 
ryhmänohjauksia. Ryhmänohjauksissa käsitellään opetukseen, oppimiseen, kasvatukseen sekä 
opettajan työhön liittyviä aiheita. 



 
Osa ryhmänohjauksista voi käsitellä oppiaineeseen ja sen oppimiseen ja opettamiseen liittyviä 
erityiskysymyksiä, ja ne voivat olla monella eri tavalla toteutettuja. Osassa ryhmänohjauksia 
opetusharjoittelijoilla voi olla osallistujan roolin lisäksi myös suunnittelijan ja toteuttajan rooli. 

Matemaattisissa aineissa oppiainekohtaisia erityiskysymyksiä käsitteleviä ryhmäohjauksia 
järjestetään mm. kokeellisesta työskentelystä ja demonstraatioista sekä matematiikan 
sähköisistä työkaluista. Näissä ryhmänohjauksissa opetusharjoittelijoilla on myös 
suunnittelijan ja toteuttajan rooli. 

Yksityiskohtainen lista lukuvuoden aikana tarjottavista matemaattisten aineiden 
ryhmänohjauksista esitetään harjoittelun T u n i G r o ups - ymp är is t ö s sä T G-
Ope t usha r jo it t e lu  ao  No rmaa l iko u lu ssa  19 -20  

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Laajentavassa harjoittelussa opintojakson joitakin osioita toteutetaan yhdessä lo-koulutuksen 
kanssa. Nämä osiot sisältävät opintopiiri- ja seminaarityöskentelyä, joissa perehdytään kodin ja 
koulun yhteiseen eri ikäisten lasten ja nuorten kasvatusvastuun ymmärtämiseen. 

Harjoittelijan on osallistuttava vähintään yhteen koulun järjestämään vanhempainiltaan. 
Mahdollisuuksien mukaan harjoittelija voi osallistua myös vanhempien, oppilaan ja 
luokanohjaajan kesken käytäviin kehityskeskusteluihin tai lukion opiskelijan ja 
ryhmänohjaajan välisiin kehityskeskusteluihin. Valinnaisaineita esittelevässä 
vanhempainillassa harjoittelija voi sopia ohjaavan opettajan kanssa itselleen aktiivisen roolin. 

 

5) Tutkimus- kokeilu- ja kehittämistoiminta
Harjoittelijat voivat osallistua lukuvuoden aikana koulussa järjestettäviin projekteihin, 
opetuskokeiluihin ja kansainväliseen toimintaan. 

Opintojaksossa Tu t k i va  ha r jo i t t e lu  harjoittelijat perehtyvät tutkivaan otteeseen opettajan 
työssä sekä suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat oman opetuskokeilunsa. Opintojakson 
aikana osallistutaan lo-koulutuksen järjestämään T ie de i l t ap ä ivä ä n ja keväällä järjestetään 
omien opetuskokeilujen tuloksia esittelevät Peda go g is t en o p int o je n me s su t . Tässä 
messutapahtumassa oman opetuskokeilun tuloksia esitellään muille harjoittelijoille ja 
kouluväelle. Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ainedidaktisen tutkimuksen kanssa. 

6) Opetusharjoittelun kehittäminen
Aineryhmän ja koko Normaalikoulun palautejärjestelmän tavoitteena on varmentaa ohjatun 
harjoittelun laatu. Palautejärjestelmän keskeinen muoto on palautekyselyt, tulosten analysointi 
ja harjoittelun muuntaminen yhä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Palautejärjestelmää 
kehitetään rinnakkain opiskelijoiden itsearviointi- ja reflektiokäytänteiden kanssa. Lukuvuoden 
päättyessä tehdään Normaalikoululla kaikille harjoittelijoille valtakunnallinen eNorssi-
yhteistyönä laadittu arviointikysely, jonka tulokset esitetään ja käsitellään myös aineryhmittäin. 



 
Valtakunnallisen arvioinnin lisäksi Normaalikoulu kerää jokaisen opintojakson päätteeksi 
palautteen Tampereen yliopiston opetusneuvoston suositusten mukaisesti. Oppiaineissa 
voidaan vielä kerätä pienimuotoisempia palautteita. Tuloksia käytetään hyväksi 
opetusharjoittelun pitkäjänteisessä kehittämisessä. 
 
 
Päämääränä onnistunut opetusharjoittelu

Opetusharjoittelut yhdessä teoriaopintojen kanssa rakentavat opettajuutta. Opetusharjoittelu 
koostuu eettisistä pohdinnoista, pedagogisista kokeiluista ja kehittelyistä sekä teoriatiedosta 
sovellettuna käytännön tilanteisiin. Harjoittelussa korostuvat tutkiva ote ja dialogisuus ja sen 
aikana opiskelija sitoutuu koulun toimintakulttuuriin ja käytänteisiin sekä rooliinsa 
kasvattajana. 

Opettajaksi kasvu on yksilöllinen ja henkilökohtainen prosessi, ja juuri tämän takia 
pedagogisten opintojen vuosi tai harjoittelujaksot ovatkin usein henkisesti kuormittavampia 
kuin aiemmat opiskeluvuodet tai muut opintojaksot. Kehittymisprosessia tuetaan 
opetusharjoittelun ohjauksen keinoin ja toisaalta myös vertaisryhmän avulla. 

Opetusharjoittelussa on tärkeää perehtyä kunkin opintojakson tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi sovitaan opintojakson alussa käytänteet niin opettamisen kuin opettajana 
kasvamisen näkökulmasta. Yhteisesti läpikäydyt ohjeet ja aikataulut selkiyttävät kaikkien 
osapuolten toimintaa. 

Jos opetusharjoittelija jossain vaiheessa lukuvuotta kokee opetusharjoittelun liian 
kuormittavaksi tai muuten ongelmalliseksi, kannattaa hänen tuoda asia esille ohjaustilanteissa. 
Tällaisissa tapauksissa tukea ja ratkaisuehdotuksia opintojen etenemiseksi voi saada myös 
rehtoria avustavalta opettajalta. Samanaikaisesti opetusharjoittelun ohjauksen kautta saatavan 
tuen kanssa opiskelijan kannattaa tarvittaessa hyödyntää opiskeluterveydenhuollon palveluja. 
Mikäli ohjaajalle herää huoli opiskelijasta, tulee ensisijaisesti nostaa asia esille opiskelijan 
kanssa keskustellen ja tarvittaessa ohjata opiskelija ottamaan yhteyttä 
opiskeluterveydenhuoltoon tai opintopalveluihin. Normaalikoulun rehtorit ovat tällaisissakin 
tilanteissa konsultoitavissa. 

Mikäli opetusharjoittelun suorittamisessa ja opettajaksi kasvun prosessissa ilmenee sellaisia 
ongelmia, jotka eivät ratkea ohjaavan opettajan kanssa käydyissä ohjaustilanteissa, voi 
harjoittelija tai ohjaava opettaja ottaa yhteyttä oman aineen / harjoittelujakson ravustajaan. 
Tarvittaessa harjoittelija ja/tai ravustaja voivat kääntyä myös harjoittelusta vastaavan rehtorin 
puoleen, joka tilanteen niin vaatiessa kutsuu ratkaisun hakemiseen myös muita asiantuntijoita. 
Asiantuntijat kootaan tapauskohtaisesti. Ryhmän kokoamisesta ja kokoonpanosta keskustellaan 
osallisten kanssa. 

Opetusharjoittelu on kokonaisvaltaista opiskelua yksin ja yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. 
Jaksamisen kannalta on tärkeää huolehtia riittävästä levosta ja rentouttavasta vapaa-ajasta 



 
myös harjoittelun aikana. Toisaalta pedagogisten opintojen vuosi / harjoittelujaksot kehittävät 
opiskelijan kykyä priorisoida asioita kulloisenkin kokonaistilanteen mukaisesti. 

Molemminpuolinen kunnioittaminen on onnistuneen ohjaussuhteen ja dialogin lähtökohta. 
Kaikkien opetusharjoittelun toimijoiden yhteisenä päämääränä on tehdä harjoittelusta 
onnistunut oppimiskokemus. 
 
 
AINERYHMÄKOHTAISET LIITTEET (Julkaistaan Tuni Groups-ympäristössä) 

- Harjoitustuntien toteutussuunnitelma, syksy 
- Harjoitustuntien toteutussuunnitelma, kevät (valmistuu 11/2019) 
- Ryhmänohjausten aikataulut, syksy (valmistuu 8/2019) 
- Ryhmänohjausten aikataulut, kevät (valmistuu 11/2019) 
- Ainekohtaiset ohjeistukset havainnointitehtävään, opetuksen seurantatehtävään ja 

vertaispalaute- ja oppiminen osion toteuttamiseen. 
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