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Valinnaiset pedagogiset opinnot 
 
Peruskivi ammatilliseen opettajuuteen (3 op) 
 
Opintojakson tavoitteet: 
 

• saada hyvä startti ammatillisille opettajaopinnoille Tampereen ammattikorkeakoulussa 

• auttaa opettajaopiskelijoita orientoitumaan ammatilliseen opettajuuteen 

• pohtia, mitä ammatillinen opettajuus tällä hetkellä tarkoittaa sekä peilata omia osaami-

sia ja kehittämistarpeita suhteessa siihen 

• selkiyttää opettajaopiskelijan omia tavoitteita, osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia 

ja työskentelymenetelmiä ammatilliseksi opettajaksi kasvun polulla 

 
Kenelle:  
 

• opettajaopiskelijoille, jotka eivät ole toimineet opettajina tai kouluttajina ammatillisen 

koulutuksen kentällä tai joilla opetuskokemusta on vain vähän 

• opintojaksolle otetaan 25 opiskelijaa  

 
Sisällöt:  
 

Opintojakson aikana tarkastellaan alustusten, yhteisen työskentelyn ja toiminnallisten me-
netelmien kautta seuraavia sisältöalueita: 

• mitä ammatillinen opettajuus on? 

• millaista on ammatilliseksi opettajaksi opiskelu? 

• mitä on viestintä opettajan työssä? 

• miten havainnollistan omaa opetustani? 

• opetuksen suunnittelu: mitä ja miksi? 

• miten hyvin tunnistan ja hyödynnän oppijoiden erilaisuutta? 

• arviointi: arvostelua vai oppimisen ohjausta? 

• miten opettajana huolehdin omasta työhyvinvoinnistani? 

 

Toteutus:  
 
Opintojakso sisältää neljä lähipäivää: perjantai 5.6.2020, lauantai 6.6.2020, torstai 
11.6.2020 ja lauantai 29.8.2020. 

• Lisäksi opintojaksoon kuuluu ennakkotehtävä sekä lähijaksojen väliin ajoittuvia poh-

dintatehtäviä.  
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• Opintojakso toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa C4-04a, paitsi yksi 

lähipäivä järjestetään Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa. Silloin osana lähipäivää 

tutustutaan ammatillisen opettajan työhön ja toimenkuvaan sekä oppimisympäristöihin 

käytännön tasolla 

• Ennen ensimmäistä lähijaksoa (4.6.2020 mennessä) opiskelijat laativat ennakkotehtä-

vänä pohdiskelevan tekstin liittyen ammatilliseen opettajuuteen ja itseä siinä kiinnosta-

vaan tai askarruttavaan teemaan. Tarkempi ohjeistus annetaan opintojaksolle ilmoit-

tautuneille.   

 
Kirjallisuus: 
 

• opettajan osoittamia artikkeleita, tutkielmia yms. välitehtävän ja oman pohdinnan tu-

eksi (ilmoitetaan opintojakson aikana) 

 

Opintojakson arviointi: 

 

• Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähijaksoille sekä en-

nakko- ja välitehtävien laatimista. Opintojakson aineistoja hyödynnetään opetussuun-

nitelmaan kuuluvan henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä portfolio-työskentelyn 

aloittamisessa. 

• Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä. 

 
Opettaja: yliopettaja Annukka Tapani (TAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu)  

 

Ilmoittautuminen:  
 

• Ilmoittauduthan sitovasti 1.6.2020 mennessä e-lomakkeella: 
http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30031/lomakkeet.html 

 
Tervetuloa yhteiselle matkalle  
ammatillisen opettajuuden  
maailmaan! 
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