Valintamenettely erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin

Haku erillisiin erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antaviin opintoihin (erityisopettajaopintoihin) 60 op
lukuvuodelle 2017-2018
Hakukelpoisuus ja hakuaika
1.2. – 3.3.2017
Kentän opettajat
Hakukelpoisia ovat ne henkilöt,
-

-

joilla on ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot 60 op/35ov sekä
peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op TAI
opetettavan aineen perus- ja aineopinnot,
JA
joilla on työnantajan tai taustayhteisön maksusitoumus (3000€) ko. opintokokonaisuuteen,

-

JA
joilla on vähintään kahden lukuvuoden (väh. 16h/vko) opettajan työkokemus,

-

JA
joilla on erityispedagogiikan perusopinnot suoritettu tai valmistumassa 31.7.2017 mennessä.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat
- Hakukelpoisia ovat ne Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat, joilla on
hakulukuvuonna ensisijainen opinto-oikeus johonkin luokanopettajakoulutuksen 5- tai 2-vuotiseen
tutkinto-ohjelmaan, jossa tutkinnon rakenne mahdollistaa valinnaisen sivuaineen. (Perustuu
koulutustoimikunnan päätökseen 24.2.2015.)
- Ko. 40 op:n opinnot lasketaan tiedekunnan tarjoamaksi sivuaineeksi, eikä sellainen henkilö, joka on
suorittanut jo kaksi tiedekunnan tarjoamaa sivuainetta 5-vuotisessa koulutuksessa tai yhden
sivuaineen 2-vuotisessa koulutuksessa, voi hakea opintoihin.
- Opintoihin hyväksyttävän tulee olla suorittanut kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja siihen
sisältyvänä tai erillisinä opintoina suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) 31.7.2017
mennessä. Mikäli ko. opinnot ovat valintavaiheessa kesken, on valinta tältä osin ehdollinen.
Lapin yliopiston luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijat
- Hakukelpoisia ovat ne Lapin yliopiston opiskelijat, joilla on hakulukuvuonna ensisijainen opintooikeus luokanopettajakoulutuksen 5- tai 2-vuotiseen koulutusohjelmaan, jossa tutkinnon rakenne
mahdollistaa valinnaisen sivuaineen.
- Opintoihin hyväksyttävän tulee olla suorittanut kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja siihen
sisältyvänä tai erillisinä opintoina suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) 31.7.2017
mennessä. Opinnoista tulee olla kokonaisuuden arvosana. Yksittäiset kurssit eivät riitä. Mikäli ko.
opinnot ovat valintavaiheessa kesken, on valinta tältä osin ehdollinen.
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Valintamenettelystä ja -aikataulusta
Kentän opettajat
- Määräaikaan saapuneiden hakemusten (paperinen lomake ja liitteet) perusteella kutsutaan
haastatteluun vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden.
Hakuasiakirjat pisteytetään seuraavasti:
o Päätoimisesta (min. 16h/vko) opettajan työkokemuksesta annetaan pisteitä seuraavalla
tavalla:
2 lukuvuotta työkokemusta = 2 pistettä
3 lukuvuotta työkokemusta = 3 pistettä
4 lukuvuotta työkokemusta = 4 pistettä
5-n lukuvuotta työkokemusta = 5 pistettä
o Lisäksi saa 2 pistettä, jos on toiminut päätoimisena
erityisopettajana/erityisluokanopettajana vähintään yhden lukuvuoden.
- Työkokemukseen huomioidaan hakemuksesta ilmenevä 1.2.2017 mennessä kertynyt työkokemus.
Työstä vapautettuja ajanjaksoja ei lasketa mukaan.
- Haastatteluun osallistuvat vain ne haastatteluun kutsuttavat, joiden maksusitoumus ja kirjoitelma
on toimitettu ajoissa.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat
- Sivuainehaun yhteydessä (Webropol-lomake) ilmoitetaan hakuun osallistumisesta. Samaan aikaan
voi hakea myös muita tiedekunnan sivuaineita. Mikäli erityispedagogiikkaan hyväksytty opiskelija
on tullut valituksi myös muuhun sivuaineeseen, hänen toinen sivuainepaikkansa luovutetaan
ensimmäiselle varalla olevalle opiskelijalle.
- Haastatteluun kutsutaan kaksinkertainen määrä hakijoita valittavien määrään nähden. Mikäli
karsintaa on tarpeen tehdä, valitaan opinnoissa pidemmällä olevat tutkintoon kuuluvien opintojen
määrän perusteella.
Lapin yliopiston luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijat
- Hae Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sivuainehaussa webropol -lomakkeella
http://www.oulu.fi/ktk/node/1153 ja sieltä sivuaineiden hakulomake. Täytä lomake seuraavasti:
o Perustiedot: Kohtaan ’sukunimi’ kirjoita ensin (Lappi), sitten sukunimesi. Tällä tavalla Oulun
yliopistossa saadaan LaY:n opiskelijoiden nimet poimittua.
o Sivuuta kohdat 2-4, valitse kohdasta 5 ’Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot 40 op’.
o Klikkaa kohdasta 6 ”Olen lukenut…”
- Haastatteluun kutsutaan kaksinkertainen määrä hakijoita valittavien määrään nähden. Mikäli
karsintaa on tarpeen tehdä, valitaan opinnoissa pidemmällä olevat tutkintoon kuuluvien opintojen
määrän perusteella.
Kentän opettajat sekä kaikki opiskelijat
- Haastattelun pohjana käytetään hakijan itse laatimaa 2-3 sivun mittaista kirjoitelmaa (fonttikoko
12, riviväli 1,5) otsikolla ”Miksi haluan erityisopettajaksi” sekä mahdollista työkokemuksen
yhteenvetoa (kentän opettajat). Kirjoitelmassa tulee käyttää lähdemateriaalina artikkelia, joka
löytyy 3.3.2017 mennessä sivulta www.oulu.fi/ktk/erityispedagogiikka. Kirjoitelmaan on liitettävä
hakijan kuva.
- Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivoituneisuutta sekä koulutettavuutta.
- Lopullinen valinta tehdään kahden haastattelijan suorittaman yksilöhaastattelun perusteella, joka
kestää enintään 30 min.
- Jokainen haastattelun osa-alue arvioidaan erikseen kummankin haastattelijan toimesta.
Korkeimmat yhteispisteet saaneet hakijat valitaan mukaan. Maksimipistemäärä on 48. Jotta voi
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tulla valituksi, tulee saada vähintään 30 pistettä. Mikäli valintamenettely ei tuota eroa kahden
hakijan välillä, kumpikin heistä voi tulla valituksi siitä huolimatta, että kiintiö ylittyy.

Hakuun liittyvät aikataulut (niin kentän opettajille kuin opiskelijoillekin):
-

-

Haastatteluun kutsuttavien nimet julkaistaan tiedekunnan ilmoitustaululla 14.3.2017. Kentän
opettajille sekä Lapin yliopiston opiskelijoille ilmoitetaan asiasta myös sähköpostitse.
Maksusitoumukset ja haastatteluaikatauluun liittyvät toiveet tulee esittää 24.3.2017 mennessä
Miia Raappanalle.
Haastatteluun kutsutun hakijan tulee 30.3.2017 mennessä palauttaa kahtena kopiona kirjoitelma
Miia Raappanalle.
Haastatteluaikataulut julkaistaan 30.3.2017 klo 10 mennessä tiedekunnan ilmoitustaululla ja
tuolloin niitä voi kysyä myös puhelimitse Miia/ puh. 0294 48 3641.
Haastattelut järjestetään Oulun yliopistolla 10.-12.4.2017.
Valinnan tulokset julkistetaan 21.4.2017 tiedekunnan ilmoitustaululla. Kentän opettajille sekä Lapin
yliopiston opiskelijoille ilmoitetaan asiasta myös sähköpostitse.
(Koskee opiskelijoita) Opintoihin hyväksyttävän tulee olla suorittanut kasvatustieteen kandidaatin
tutkinto ja siihen sisältyvänä tai erillisinä opintoina suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25
op) 31.7.2017 mennessä. Mikäli näin ei ole, henkilön valinta kumoutuu.
(Koskee kentän opettajia) Keskeneräiset erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) tulee olla
suoritettuna 31.7.2017 mennessä. Mikäli näin ei ole, henkilön valinta kumoutuu.

Hakemuksen liitteet ja toimitusosoite
Kentän opettajat
- Oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista ja muista hakukelpoisuuteen vaadittavista
kokonaisuuksista, (mikäli em. eivät sisälly tutkintoon), joista ilmenee hakukelpoisuus.
- Oikeaksi todistettu CV tai palvelutodistus. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa.
- Työnantajan (tai taustayhteisön) antama maksusitoumus opintoihin. Sitoumus astuu voimaan,
mikäli hakija valitaan ko. koulutukseen. Sitoumuksesta tulee ilmetä laskutusosoite,
maksusitoumuksen myöntäjä sekä myöntäjän edustama yhteisö/kunta/koulu sekä halutaanko
maksu vuodelle 2017 ja 2018 vai pelkästään toiselle niistä. (Voi toimittaa jälkikäteen 24.3.2017
mennessä.)
Toimitusosoite:
Miia Raappana/ KTK242
Kasvatustieteiden tiedekunta
PL 2000
90014 OULUN YLIOPISTO
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat
- Ei vaadittuja liitteitä, mikäli hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot löytyvät Oulun yliopiston
opintorekisteristä.
Lapin yliopiston luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijat
- Kandidaatin tutkinnon sekä erityispedagogiikan perusopintojen todistuksen toimitus 31.7.2017
mennessä.

Aloituspaikat
Kentän opettajat
- Koulutukseen valitaan enintään 10 hakijaa.
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Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat
- Koulutukseen valitaan enintään 8 luokanopettajakoulutuksen opiskelijaa.
Lapin yliopiston luokanopettajan koulutusohjelman opiskelijat
- Koulutukseen valitaan enintään 5 Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen opiskelijaa.

Opintokokonaisuuden kuvaus
-

-

-

Opintojen laajuus on 40 op ja ne järjestetään yhden lukuvuoden aikana. Opiskelija saa kuitenkin
opinto-oikeuden 1,5 vuodeksi. Opinnot alkavat elokuussa/syyskuussa 2017.
Yhdessä erityispedagogiikan perusopintojen (25 op) kanssa opinnot muodostavat kelpoisuuden
tuottavan kokonaisuuden ”erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60
op”.
Opetussuunnitelma osoitteessa: https://weboodi.oulu.fi/oodi/opinto-oppaat/kasvatustieteiden
tiedekunta/sivuaineet, 2016-2017/erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot. (Kirjautumista ei tarvita.) Opetussuunnitelmaan tulee pieniä päivityksiä kevään aikana.
Opiskelu järjestetään kontaktiviikkotyyppisesti 3-5 päivän jaksoissa klo 8-18 välisenä aikana.
Opetussuunnitelmaan kuuluu kaksi n. kolmen viikon mittaista opetusharjoittelujaksoa.
Koulutuspäiviä on lukuvuoden aikana 30-40 päivää ja harjoittelua n. 30 päivää. Opintoihin kuuluu
myös yliopisto-opiskelulle tyypillistä Itsenäistä opiskelua: kirjallisuuden lukemista, tenttejä, esseitä
sekä parityöskentelyä. Valitut saavat lisätietoa opintojen alkuun liittyen kesän 2017 aikana.

Muuta
-

-

Valintakokeen läpäissyt kentän opettaja saa erillisen opinto-oikeuden suorittaa erityisopettajan
opinnot 60 op ja koulutustaustasta riippuen joko erityisluokanopettajan, ja/tai laaja-alaisen
erityisopettajan kelpoisuuden. Tiedekunnan opiskelija saa 40 op:n kokonaisuuden maisterivaiheen
sivuaineeksi ja merkinnän opintojen tuottamasta kelpoisuudesta tutkintotodistukseen. Lapin
yliopiston opiskelija saa erillisen opinto-oikeuden suorittaa erityisopettajan opinnot 60 op.
Kaikkien valittujen velvollisuus on järjestää opinnot ja työt niin, että pystyy osallistumaan
järjestettyyn kontaktiopetukseen ja harjoitteluihin.
Kertaluonteisuuden vuoksi opinnot on aloitettava ajallaan. Lykkäys voidaan myöntää ainoastaan
äitiysloman tai oman lääkärintodistuksella todistetun sairauden vuoksi.
Lomakkeet ja muuta tietoa http://www.oulu.fi/ktk/erityispedagogiikka.
Tiedustelut:
Miia Raappana, opintoasiainsihteeri, p. 0294 48 3641
Minna Sainio, koulutussuunnittelija, p. 0294 48 3660
study.education(at)oulu.fi

Valinnan tuloksesta sekä oikaisun hakemisesta
-

Valinnan tulokset julkistetaan 21.4.2017 tiedekunnan ilmoitustaululla. Kentän opettajille ja Lapin
yliopiston opiskelijoille ilmoitetaan asiasta myös sähköpostitse.
Valintaan tyytymättömän on mahdollisuus jättää vapaamuotoinen kirjallinen oikaisupyyntö
yliopiston tutkintolautakunnalle (os. Oulun yliopiston kirjaamo PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO)
14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 5.5.2017 klo 15.00.
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