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Erityispedagogiikka
Monitieteinen ja soveltava tieteenala, perustana mm. kasvatus- ja
yhteiskuntatieteet sekä psykologia.
Kuinka tukea erilaista oppijaa ja ehkäistä syrjäytymistä?
Tavoitteena tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja
osallistumiseen.

Ø Mitä on vammaisuus?
Ø Mitä kulttuurinen moninaisuus merkitsee koulussa?
Ø Kuinka voin tukea ja ohjata oppilaan käyttäytymistä?
Ø Mitä ovat vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät?
Ø Kuinka tunnistan lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden?
Ø Kuinka tuen erilaisen oppijan osallistumista ja hyvinvointia?
Ø Millaista yhteistyötä muiden ammattilaisten ja perheiden kanssa

oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen vaatii?
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Erityisopettajaksi ja
monipuoliseksi
kasvatusalan
osaajaksi
Laaja-alainen erityisopettaja antaa
osa-aikaista erityisopetusta, jota
toteutetaan
samanaikaisopetuksena,
pienryhmässä ja yksilöopetuksena.
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• Opetustyön lisäksi:
• Erityisopetuksen tarpeen arviointi,

oppimisvaikeuksien kartoitus ja tuen
suunnittelu

• Konsultoiva työ, monialainen yhteistyö
• Pedagogisten asiakirjojen kirjoittaminen

Erityisopettaja on työyhteisönsä
monialainen osaaja ja pedagoginen
asiantuntija.
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Lisää mahdollisuuksia valinnaisilla
opinnoilla
• Mahdollisuus opiskella perusopetuksessa opetettavien

aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)
Ø Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan kelpoisuus

• Sivuainevalinnoilla voit saada myös aineenopettajan
kelpoisuuden

• Kasvatusalan yrittäjäksi?
• Mahdollisuus suuntautua erityiskasvatuksen suunnittelu-,

tutkimus- ja hallintotehtäviin (projektitutkija,
koulutussuunnittelija, rehtori, toiminnanjohtaja,
hankesuunnittelija, kansainväliset kehitysyhteistyö ja -
koulutusvientitehtävät…)
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Opiskelu
Vuorovaikutusta ja vastuuta
omasta oppimisesta
Pohdiskelua, keskustelua,
tekemistä ja kokeilemista,
tutkimista, lukemista,
kirjoittamista…
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Itsenäisesti, parityönä, ryhmässä…

Hyvät mahdollisuudet vaihto-
opiskeluun ulkomailla!
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Erityispedagogiikan
perusopinnot
• keskeiset käsitteet
• oppimisen ja

koulunkäynnin tuen
periaatteet

• toimintaympäristöt
• yksilöllisyys

oppimisessa ja
osallistumisessa
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Erityispedagogiikan
aineopinnot
Tuen tarpeet, niiden arviointi
ja interventiot, tieteellisen
tutkimuksen perusteet

• Ammatilliset valmiudet
erityisopettajan työhön

• Harjoittelu: Yksilöllisen
oppimisen ohjaaminen

• Kandidaatin tutkielma

12.11.2018JYU. Since 1863. 7



Erityispedagogiikan
syventävät opinnot
Ammatillinen kasvu ja kriittinen
ajattelu, tieteellisen tiedon
soveltaminen
Esim.
Vuorovaikutus ja yhteistyö
International Perspectives on
Special Education
Harjoittelut
Tutkimusmenetelmät ja pro
gradu -tutkielma
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Opiskelijavalinta 2019
Haku korkeakoulujen yhteishaussa 20.3.–
3.4.2019: www.opintopolku.fi
1. Aineistoon perustuva kirjallinen VAKAVA-koe

25.4.2019
2. Soveltuvuuskoe 5.-7.6.2019 (yksi päivä)
Lopullinen valinta: soveltuvuuskokeen ja
ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan
yhteispistemäärän perusteella

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/koulutukset-ja-hakukohteet
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