Luokanopettajakoulutuksen KM rinnastustaulukko 2017-2020
OPS 2017-2019
80 op

A250541

Kasvatustieteen syventävät opinnot

Mikäli opiskelija on suorittanut noin puolet maisterivaiheen opinnoista ENNEN SYKSYÄ 2020, voi hän
suorittaa maisterivaiheen opinnot loppuun vuoden 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisesti. Tällöin
opiskelijan EI TARVITSE suorittaa uuden tutkintorakenteen mukaista opintojaksoa 413069S Orientaatio
maisteriopintoihin ja kasvatustieteen syventävien opintojen laajuus on 70op. Tilanne arvioidaan ja HOPS
tehdään yhdessä omaopettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa.

413069S

Orientaatio maisteriopintoihin

408035S Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa

5 op

408035S

Opetushallinto ja kasvatusyhteistyö koulussa

5 op

408036S Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa

5 op

408036S

Koulu yhteiskunnassa - yhteiskunta koulussa

5 op

408037S Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari

15 op

408037S

Maisterivaiheen koulutyöskentely ja pedagoginen seminaari

15 op

408038S Teemaharjoittelu

5 op

408038S

Teemaharjoittelu

5 op

408043S Pro gradu -tutkielma

30 op

408043S

Pro gradu -tutkielma

30 op

408044S Graduseminaari

5 op

408044S

Graduseminaari

5 op

408045S Tiivistelmä/ maturiteetti

0 op

408045S

Tiivistelmä/ maturiteetti

0 op

A250541

Kasvatustieteen syventävät opinnot

OPS 2020-2022

Mikäli opiskelija on suorittanut noin puolet maisterivaiheen opinnoista ENNEN SYKSYÄ 2020, voi hän
suorittaa maisterivaiheen opinnot loppuun vuoden 2017-2019 tutkintorakenteen mukaisesti. Tällöin
opiskelijan EI TARVITSE suorittaa uuden tutkintorakenteen mukaista opintojaksoa Vaihtoehtoinen
opintojakso a), b) tai c) ja kasvatustieteen syventävien opintojen laajuus on 70op.
Vaihtoehtoinen opintojakso a TAI b

80 op

5 op

Vaihtoehtoinen opintojakso a, b tai c

5 op

402149S

a.) Yhteistyö ja ammatilliset vuorovaikutustaidot

5 op

408042S

b.) Opettajan ammatillinen kasvu

5 op

408014S

5 op

c.) Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: Kirjapakettikurssi

5 op

Vaihtoehtoinen opintojakso a TAI b

5 op

413030S

a) Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

413030S

a) Kvantitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5 op

413031S

b) Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

413031S

b) Kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssi

5op

Sivuaineopinnot tai vaihdossa suoritettu
opintokokonaisuus

25 op

Sivuaineopinnot tai vaihdossa suoritettu
opintokokonaisuus

25 op

Valinnaiset opinnot (voivat olla myös vaihdossa
tehtyjä)/ Painotteiset opinnot

25 op

Valinnaiset opinnot enintään 15 op (voivat olla
myös vaihdossa tehtyjä)

15 op

408055S Teknologiakasvatuksen koulusovelluksia

5 op

408056S Robotiikka perusopetuksessa

5 op

408057S CAD/CAM perusopetuksessa
Taide- ja taitopainotteisesti suuntautuneet opiskelijat valitsevat ainakin
seuraavat opintojaksot:
405050S Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot, osa 2
405051S Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot, osa 3
405052S Taide- ja taitokasvatuksen painotteiset opinnot, osa 4

5 op

5 op
5 op
5 op

Painotteisia opintoja tarjotaan vielä lukuvuosina 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023. Painotteisten
koulutusten opiskelijat tekevät vielä näinä vuosina painotteisia opintoja tähän kohtaan vaikka uudessa
tutkintorakenteessa niitä ei enää tarjotakaan. Kts. ohjeteksti alla olevasta laatikosta.

Uudessa tutkintorakenteessa (OPS2020) ei maisterivaiheessa ole enää painotteisia opintoja. Painotteisia ja valinnaisia opintoja tarjotaan vielä lukuvuosina 2020-2021, 2021-2022, 20222023. Mikäli opiskelija EI OLE SUORITTANUT maisterivaiheen painotteisia opintojaksoja VIIMEISTÄÄN lukuvuonna 2022-2023 neuvottelee hän omaopettajan/koulutussuunnittelijan
kanssa mahdollisuudesta suorittaa puuttuva painotteinen opitojakso. Jos itsenäisen suorituksen mahdollisuutta EI OLE siirtyy opiskelija opiskelemaan laaja-alaiseen
luokanopettajakoulutukseen ja suorittaa painotteisten opintojen tilalle vapaasti valittavia opintojaksoja.

