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Millainen OKL on?



Luokanopettajakoulutus
=> pätevyys peruskoulun 1.- 6. luokkien opetukseen

- mahdollisuus ns. kaksoiskelpoisuuteen
- työllistyä voi myös muihin koululaitoksen ja yhteiskunnan tehtäviin

Opintojen sisällöt
1. Kasvatustieteen opinnot

§ sisältää pedagogiset opinnot, mm. opetusharjoittelut
§ opiskeltavat ilmiöt: vuorovaikutus ja yhteistyö; oppiminen ja ohjaus; kasvatus,

yhteiskunta ja muutos; tieteellinen ajattelu ja tieto; osaaminen ja asiantuntijuus
2. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

eli ns. POM-opinnot
3. Valinnaiset opinnot

§ näihin on mahdollista sisällyttää aineenopettajan, erityisopettajan tai rehtorin
pätevyyteen vaadittavat opinnot

4. Yleis-, viestintä- ja kieliopinnot
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Pari ensimmäistä vuotta opiskellaan
ns. kotiryhmissä - eri lukuvuosina
aloittaneilla erilaisia teemoja

Syksyllä 2018 aloittaneiden teemaryhmiä, esim.:
§ Juliet: valmiudet opettaa alaluokilla englannin

kielellä
§ KiMo: monitieteinen kielitietoinen pedagogiikka
§ Luovat digisepät: tulevaisuuden koulun

rakentajat
§ MeOpet: kouluyhteisön hyvinvointi sekä ala- ja

yläkoulun pedagogiikka matematiikan
opetuksessa

§ MultiLeTe: monitieteinen oppimisen ja
opetuksen ryhmä

Syksyn 2019 kotiryhmät selviävät keväällä
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/koulutukset-ja-
hakukohteet/luokanopettajakoulutuksen-koulutusmallit

Opet pilvissä 2015
https://www.youtube.com/watch?v=aqqZ6bVP5xg&feature=youtu.
be&app=desktop
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Opiskelun muotoina

§ ”demot”, luennot ja itsenäinen opiskelu
§ projektit ja kehittämishankkeet alueen

koulujen ja muiden tahojen kanssa
§ kahden kurssin opiskelu

yhdistettynä => monitieteisyys
§ opetusharjoittelut kouluilla
§ jne.

12.11.2018



JYU. Since 1863.

Valinnaiset
opinnot
voi koota haluamistaan
opintojaksoista
tai -kokonaisuuksista

Opintojen alussa haetaan
§ Juliet –ohjelma 35 op

=> valmiudet opettaa alaluokilla
oppiaineita englannin kielellä

§ Musiikkikasvatus 70 op
=> samalla musiikin aineenopettajan
pätevyys

§ Erityisopettajan opinnot 60 op
=> samalla erityisopettajan pätevyys

Opintojen aikana
hakeudutaan esim.
JY:n muiden tiedekuntien oppiaineet
§ esim. vieraat kielet, suomen kieli ja

kirjallisuus, musiikki, matematiikka,
fysiikka, kemia, tietotekniikka,
historia, filosofia, liikunta,
terveystieto, psykologia
=> mahdollisuus aineenopettajan
pätevyyteen (pätevyysasetus: opintojen
laajuus)

OKL:n kiintiöt (5 opiskelijaa/lukuvuosi)
§ Erityisopettajan opinnot 60 op

=> samalla erityisopettajan pätevyys

§ Liikunnan opintokokonaisuus 60 op
=> samalla liikunnan opettajan pätevyys

Opetushallinnon opinnot 25 op
=> samalla rehtorin pätevyys

OKL:n valinnaisten opintojen tarjonta
päätetään vuosittain
§ esim. esi- ja alkuopetuksen opinnot

=> lisävalmiuksia opetukseen
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Aineenopettaja-
koulutus
Englannin, saksan, ruotsin,
ranskan, venäjän, äidinkielen
ja kirjallisuuden, musiikin,
filosofian, historian,
matematiikan, fysiikan,
kemian, tietotekniikan,
liikunnan, terveystiedon tai
psykologian opettajaksi?
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Opinto-oikeus

§ oppiaineen opintoihin ainelaitokselle
ja

§ opettajan pedagogisiin opintoihin
opettajankoulutuslaitokselle

Pedagogisiin opintoihin hakeminen ja
soveltuvuuskoe oppiaineesta riippuen joko
ainelaitokselle haun yhteydessä, opintojen
alussa tai myöhemmin opintojen aikana.
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Opinto-ohjaajaksi?

Opintoihin hakeudutaan
joko
kasvatustieteen kandidaatin
tai
kasvatustieteen maisterin
tutkinnon jälkeen.
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Tervetuloa
joukkoomme!
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/

Suomenkielistä opettajankoulutusta Jyväskylässä jo 150 vuotta!
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