Logopedian ja erityispedagogiikan yhteistyöpalaveri to 3.10.2019
klo 15.00-15.25.
Asiakirjaa on päivitetty 19.11.2020.
Paikalla: professori Sari Kunnari, yliopisto-opettaja Kaisu Heinänen, professori Marjatta
Takala, koulutussuunnittelija Minna Sainio

Logopedian opiskelijoille tarjottavat erityispedagogiikan opinnot

-

-

Erityispedagogiikan perusopintojen opintojaksot:
•

402106P Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

•

402107P Kielen ja kommunikaation tukeminen (5 op)

•

402108P Oppimisen vaikeudet ja yksilöllisyys (5 op)

•

402119P Sosioemotionaalinen kehitys (5 op)

•

402110P Erityiskasvatus elämänkulussa (5 op)

Erityispedagogiikan perusopintojen kaikilla opintojaksoilla (lukuun ottamatta
erityispedagogiikan peruskurssia) on esitietovaatimuksena erityispedagogiikan
peruskurssi 5 op. Myös logopedeille suositellaan erityispedagogiikan peruskurssia
ennen muiden opintojen suorittamista. Heidän kohdallaan kyse on kuitenkin
suosituksesta eikä vaatimuksesta, koska heillä on opintojensa kautta taustaa
erilaisuuden kohtaamisesta yms.

-

Logopedian opiskelijat voivat sisällyttää yksittäisiä erityispedagogiikan kursseja
maisterivaiheen opintoihin esim. logopediseen asiantuntijuuteen (694822S ja
694823S) ja vapaavalintaisiin opintoihin (694752S).

Avoimessa yliopistossa erityispedagogiikan perusopinnot
-

Ilmoittautuminen avoimen käytäntöjen mukaan. Opinnot ovat tämän hetken tiedon
mukaan maksuttomia perustutkinto-opiskelijoille (huomioitava kuitenkin rajoitetut
opiskelijamäärät).

-

Kielen ja kommunikaation tukeminen -kurssia ei suositella logopedeille.

-

Kaikki muut opintojaksot ovat soveltuvia heille.

Kasvatustieteen tiedekunnassa tarjottavat erityispedagogiikan perusopinnot
-

Erityispedagogiikan peruskurssille voi ilmoittautua kuka vain huomioiden kuitenkin
osallistujamäärän rajoitukset. Etusijalla kurssille ovat pääaineopiskelijat sekä
sivuaineoikeuden saaneet opiskelijat.

-

Muille kursseille voidaan ottaa vuosittain enintään 5 logopedian opiskelijaa.
Opiskelijat ilmoittavat kiinnostuksensa logopedian yliopisto-opettaja Kaisu
Heinäselle, joka informoi erityispedagogiikan koulutussuunnittelijaa (Minna
Sainiota).

-

Kielen ja kommunikaation tukeminen -opintojaksoa ei suositella logopedeille.

Erityispedagogiikan opiskelijoille tarjottavat logopedian perusopinnot

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta tarjottavat opinnot
-

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta tarjotaan maksullista logopedian
perusopintojen opintokokonaisuutta. Ryhmäkoko on 30 opiskelijaa. Tämän
kokonaisuuden voi tehdä omakustanteisesti. Osoitteessa
https://www.ppkyo.fi/fi/etusivu/ voi seurata kesäyliopiston tarjontaa.

Humanistisessa tiedekunnassa tarjottavat logopedian perusopinnot
-

Humanistisessa tiedekunnassa logopedian perusopintoihin otetaan vuosittain 7
sivuaineopiskelijaa.

-

Syksystä 2020 lähtien on kiintiöity erityispedagogiikan opiskelijoille 5
sivuainepaikkaa.

-

Sivuainepaikkaa voi hakea ympäri vuoden täyttämällä Hakemus logopedian
sivuaineopiskelijaksi -lomake. Sivuaineoikeudet myönnetään keväällä hakemuksen
saapumisajan mukaisessa järjestyksessä, huomioiden kuitenkin
erityispedagogiikan koulutuksen opiskelijakiintiö ko. sivuaineessa.

-

Sivuaineoikeuden kesto on kaksi vuotta.

(Asiakirjan päivittämisessä 19.11.2020 on päivitetty opintojaksojen nimet, lisätty tietoa
esitietovaatimukseen liittyen sekä järjestelty ja muokattu tekstiä saavutettavammaksi.)

