Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö

EriS346- Päättöharjoittelu

Hyvä ohjaava opettaja!

Kiitos, että olet mukana toteuttamassa erityisopettajakoulutusta!  Tämän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää  opiskelija erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetukseen alakoulussa yleisopetuksen luokassa. Opiskelija perehtyy tehostetun tuen antamiseen tekemällä oppimissuunnitelman erityistä tukea tarvitseville oppilaille monitahoisessa yhteistyössä. Tässä harjoittelussa on nyt kaksi suoritustapaa, koska opetussuunnitelma muuttui ja muokkaamme sisältöjä joustavaksi niiden opiskelijoiden osalta, jotka ovat jo suorittaneet yleisopetuksen opetusharjoittelun aineopinnoissa.

Kuvaan ensin suoritustavan 1; se on tarkoitettu niille, jotka eivät ole vielä tehneet yleisopetusharjoittelua. Sen jälkeen kuvaan suoritustavan 2, joka on tarkoitettu niille, jotka ovat jo tehneet yleisopetuksen harjoittelun. Liitteeksi laitan myös lukusuunnitelman, joka on laadittu uuden opetussuunnitelman mukaan. Lukusuunnitelma sisältää myös opiskelijoiden tarvitsemat lomakkeet.

Suoritustapa 1, joka on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet yleisopetuksen harjoittelua: 

Harjoittelu koostuu 20 luokanopettajan työpäivästä: 
	pohjakuuntelut ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan observointi 20 t

 opetusta yleisopetuksessa (opetuksessa huomioidaan luokassa olevat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat) 40 t
opetusta erityisopetuksessa 20 t
opetuksen ja oppimissuunnitelman suunnittelu 71 t
luokanopettajan ohjaus 5 t
erityisopettajan ohjaus 3 t
 monitahoisen yhteistyön palaverit 10 t
Seminaarit 10 t
Raportointi 10 t. Kirjallisessa osuudessa opiskelija pohtii omaa opettajuuttaan ja liittää sen portfolion (EriS360 ) osaksi.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty. 

  Harjoittelu jaksottuu seuraavasti:
Opetus alkaa  erityisopetuksessa. Oppilaista  valitaan yksi oppilas, oppimissuunnitelmaoppilaaksi. Hänen toiminnan ohjaustaan seurataan tarkemmin kolme tuntia ja täytetään näitä tunneista liitteen 1 lomake. Opiskelija opettaa tunnin, mutta yhteisesti erityisopettajan kanssa tarkkaillaan oppilasta. 
Yleisopetuksen harjoittelu alkaa erityisopetusharjoittelun rinnalla, kun noin puolet erityisopetuksen tunneista on pidetty ja opiskelija on opettanut nimikko-oppilaastaan 2-3 tuntia.  Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan observointi luokassa (20 t) aloittaa harjoittelun. Tässä vaiheessa kartoitetaan oppilaan suoriutuminen eri oppiaineissa.  Kolme eri oppiaineen tuntia observoidaan tarkasti oheinen lomake (liite 1) täyttäen.
Opetus yleisopetuksessa 40 t, opiskelija opettaa eri aineita pyrkien huomioimaan oppilaiden erilaiset taitotasot tunnin suunnittelussa, erityisesti  oppimissuunnitelmaoppilaan. Opiskelija voi pitää oppimissuunnitelmaoppilaalle myös tukiopetusta, joka lasketaan pidetyksi tunniksi, kun opiskelija on yhdessä sopinut ohjaavan opettajan kanssa tunnin sisällön ja toteutuksen.
20 työpäivään sisältyvät sekä erityisopettajan että luokanopettajan työpäivät, myös tuntien suunnitteluun liittyvistä 71 tunnista otetaan aikaa työpäivien keräämiseen, opiskelija voi toimia myös erityisen tuen antajana luokanopettajan opettaessa. Työskentelyyn sisältyvät myös  erilaiset monitahoisen yhteistyön palaverit.

Suoritustapa 2, joka on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yleisopetuksen harjoittelun: 

Harjoittelu koostuu 20 erityisopettajan/erityisluokanopettajan/pienryhmän opettajan jne työpäivästä: 
	pohjakuuntelut ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan observointi 20 t

 opetusta erityisopetuksessa 60 t
opetuksen ja oppimissuunnitelman suunnittelu 71 t
erityisopettajan ohjaus 8 t
 monitahoisen yhteistyön palaverit 10 t
Seminaarit 10 t
Raportointi 10 t. Kirjallisessa osuudessa opiskelija pohtii omaa opettajuuttaan ja liittää sen portfolion (EriS360 ) osaksi.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty. 

Harjoittelu jaksottuu seuraavasti:
	Opetus erityisopetuksessa 60 t. Oppilaista valitaan yksi oppilas, oppimissuunnitelmaoppilaaksi. Hänen toiminnan ohjaustaan seurataan tarkemmin kolme tuntia ja täytetään näitä tunneista lukusuunnitelman liitteen 1 lomake. Opiskelija opettaa tunnin, mutta yhteisesti erityisopettajan kanssa tarkkaillaan oppilasta.  Opiskelija  pyrkii erityisopetuksessa annettavan tuen kautta tukemaan erityisoppilaan selviytymistä yleisopetuksen luokassa.  Opiskelija voi pitää oppimissuunnitelmaoppilaalle myös tukiopetusta, joka lasketaan pidetyksi tunniksi, kun opiskelija on yhdessä sopinut ohjaavan opettajan kanssa tunnin sisällön ja toteutuksen.
	  20 työpäivään sisältyvät erityisopettajan, myös tuntien suunnitteluun liittyvistä 71 tunnista otetaan aikaa työpäivien keräämiseen, opiskelija voi toimia myös erityisen tuen antajana luokanopettajan opettaessa, jos se tilanteeseen soveltuu. Työskentelyyn sisältyvät myös  erilaiset monitahoisen yhteistyön palaverit.
	Kussakin opetusharjoittelupaikassa voi joustavasti rakentaa sellaisia toimintamalleja, jotka siihen kouluun soveltuvat. 


Tässä harjoittelussa paneudutaan opetushallituksen uuden erityisopetuksen strategian mukaisen oppimissuunnitelman tekoon. Opetushallituksen antama oppimissuunnitelman määritelmä ja toimintaohjeita on lukusuunnitelman  liitteenä 2, me painotamme erityisesti vahvalla painettuja asioita, joita ovat:
	opiskelun tavoitteet ja sisällöt, jotka on asetettu oppilaan omalle suoritustasolle 

kuvauksen oppilaan opiskeluun liittyvistä erityisistä menetelmistä ja mahdollisista tukitoimista
Observoinnin tavoitteena on kartoittaa oppilaan taitotaso eri oppiaineissa, vahvuudet ja toiminnanohjauksen strategiat; sen pohjalta laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaa ohjaava lomake on lukusuunnitelman liitteenä 3.
Yleisopetuksen tunnit suunnitellaan aineittain jaksoiksi, joissa on 3-4 (voi olla enemmänkin) tuntia ja kootaan lukusuunnitelman liitteen 4 mukaiseen koontilomakkeeseen. Erityisopetuksen jokaisesta tunnista tehdään tuntisuunnitelma, joka on lukusuunnitelman liitteenä 5. 
Opetusharjoittelu suoritetaan joko Jyvässeudulla tai opiskelijan omalla kotipaikkakunnalla. Jyväskylässä kuuntelen opiskelijaa kaksi tuntia.
Videointohjeita
Muualla suoritettavassa opetusharjoittelussa opiskelija videoi kaksi tuntia. Suoritustavassa 1 opiskelija videoi ensin, oppimissuunnitelmaoppilaan erityisopetuksen tunnin ja toisena tuntina sitten yleisopetuksen tunnin. Ensimmäinen video kuvataan noin puolivälissä harjoittelua ja toinen loppupuolella. Videon alussa on luokan tai oppilaan esittely ja videon loppuun tulee nauhoittaa ohjaavan opettajan ja opiskelijan välinen palautekeskustelu, johon tulee sisällyttää myös ohjaavan opettajan laajempi arvio opiskelijan harjoittelusta.  Kuvaamastaan tunnista opiskelija tekee tuntisuunnitelman myös yleisopetuksessa, vaikka muutoin tässä harjoittelussa tehdään erityisen tuen antamiseen painottuvia jaksosuunnitelmia.
Yliopiston ohjausseminaareissa paneudumme erityisen tuen antamisen  lähtökohtiin ja didaktiikkaan. 

Opiskelija toimittaa Sinulle harjoittelusopimuksen ja ohjauspalkkiolomakkeen. Ohjauspalkkio on 36 euroa ohjaustunnilta. Harjoittelija tuo myös harjoittelutodistuksen ja palautuskuoren, jossa sekä ohjauspalkkiolomake että harjoittelutodistus toimitetaan yliopistolle. 

Tässä tuli nyt paljon ohjeistusta, jonka toivon auttavan Sinua jäsentämään opetusharjoittelun ohjaustasi.  Kun olette aloittelemassa harjoittelua, ota minuun yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen irma.kakkuri@jyu.fi.
 

Antoisia kokemuksia opiskelijan kanssa!
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