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Onneksi olkoon Sinulle, erityispedagogiikan opintosuuntaan uusi opiskelija!
Erityispedagogiikan opintosuunnan päävalinnassa hyväksyttiin 20 opiskelijaa suorittamaan kasvatustieteen
kandidaatin (180 op) ja kasvatustieteen maisterin tutkinnot (120 op). Laaja-alainen erityisopettajan
kelpoisuus muodostuu molemmista tutkinnoista sisältäen 60 op opettajan pedagogisia opintoja, joista 35 op
suoritetaan kandidaatin tutkinnossa. Asiantuntijauralle suuntautuva opiskelija voi opettajan pedagogisten
opintojen sijaan valita valinnaisiksi opintokokonaisuuksiksi omaa uraa tukevat opintokokonaisuudet.

Opinnot erityispedagogiikan opintosuunnassa alkavat seuraavasti: ( * = Erityispedagogiikan
opintosuunnan oma tilaisuus).
MAANANTAI 28.8.
 klo 9.15–11.15 Orientoituminen opiskeluun opettajatuutoreiden johdolla. Kurssilla suunnitellaan
mm. henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS ja opiskelijat jaetaan opettajatuutoreiden
ohjaamiin ryhmiin. Tila: K226, Minerva-tori. Siltavuorenpenger 5A, Minerva-rakennus, K2-krs. *
 klo 12.00–15.00 Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteinen kaikkien uusien opiskelijoiden
infotilaisuus, osa I. Porthania, Sali 1, Yliopistonkatu 3.
TIISTAI 29.8.
 klo 9.15–11.15 Erityispedagogiikan opintosuunnan oma aloitusinfo. Tila: 244, Siltavuorenpenger
10, Aurora-rakennus. *
 klo 12.15–15.45 Opettaja työnsä tutkijana -Didaktiikka 2 op. (luennot) Päärakennus, Sali 1.
Fabianinkatu 33. HUOM. Opintojakso kuuluu osana maisteriopintoihin, mutta tämä 2 op
didaktiikka suoritetaan jo kandidaatin tutkinnossa. Opintojakso alkaa poikkeuksellisesti jo
orientaatioviikolla. *
KESKIVIIKKO 30.8.
 klo 8.15–11.45 Opettaja työnsä tutkijana –Didaktiikka 2 op (luennot) jatkuu. Päärakennus Sali 1. *
 klo 16.30 Yliopiston rehtorin kättely. Yliopiston Päärakennuksen juhlasali.
TORSTAI 31.8.
 klo 13.00–16.00 Erityispedagogiikan opintosuunnan orientoituminen opintoihin-työpaja ja
tietoiskut. (yhdessä kasvatustieteen opintosuunnan kanssa). Työpajassa käydään läpi mm.
opintojaksoille ilmoittautuminen (WebOodi) sekä käsitellään Guide-oppaan käyttöä ja
tiedonhakua. Tila: Minerva-tori. *
PERJANTAI 1.9
 klo 9.00–11.30 Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteinen uusien opiskelijoiden infotilaisuus osa II.
Porthania, Sali 1.
 klo 13.15–14.45 Orientoituminen opiskeluun opettajatuutoreiden johdolla- kurssi jatkuu. Tilat:
117 ja 118, Siltavuorenpenger 10. (Tilajako selviää maanantaina 1.kerralla orientoituminen
opiskeluun -kurssilla.) *
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Opiskelu erityispedagogiikan opintosuunnassa ja opintoihin ilmoittautuminen
Jotta opintosi pääsevät alkamaan sujuvasti, on erittäin tärkeää, että pääsisit osallistumaan ainakin
erityispedagogiikan opintosuunnan omiin orientoiviin tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa käydään läpi kaikki
tarpeellinen asia opintojen aloituksesta ja saat sieltä myös vastauksia kysymyksiisi. Myös tuutorit järjestävät
orientoivan viikon aikana tapahtumia erityispedagogiikan koulutuksen uusille opiskelijoille ja tiedottavat
näistä tapahtumista erikseen. On siis hyvä varata koko aloitusviikko infotilaisuuksiin, tuutortapaamisiin ja
opiskeluasioiden järjestelyihin.
Erityispedagogiikan opintosuunnan opinto-oppaat ja tutkintorakenteet löytyvät WebOodista
https://weboodi.helsinki.fi Tutkintovaatimuksista näet tutkintorakenteen, eli mistä opintokokonaisuuksista
ja -jaksoista tutkintosi koostuu. WebOodia pystyy selaamaan myös ilman tunnuksia. Opiskelusi siis alkaa
muihin opintojaksoihin integroidulla opettajatuutoreiden ohjaamalla HOPS-kurssilla maanantaina 28.8. klo
9.15 Minerva-torilla ja opintojakso on osa tutkintovaatimuksia.
Ensimmäisen vuoden opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodi-järjestelmässä. Syksyn opintojaksoille
ilmoittautuminen on mahdollista vasta, kun tietosi on viety opiskelijarekisteriin ja olet tämän jälkeen
aktivoinut käyttövaltuutesi. Käytännössä opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista vasta
orientoivalla viikolla (vko 35). HUOM! Erityispedagogiikan perusopinnot järjestetään lukuvuonna 2017–
2018 kokonaisuudessaan Helsingin avoimessa yliopistossa. Opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa kuten
kaikkeen muuhunkin opetukseen. Oman lukujärjestyksen laadintaan ja opintoihin ilmoittautumiseen saat
ohjeita orientoivalla viikolla HOPS-kurssilla ja erityispedagogiikan koulutuksen tietoiskussa torstaina.
Huomioithan, että Didaktiikka-opintojakso alkaa jo orientoivalla viikolla.

Sähköpostilistalle liittyminen
Erityispedagogiikan opintosuunnan ajankohtaisista ja tärkeistä opintoasioista tiedotetaan sähköpostilistan
kautta. Erityispedagogiikan opintosuunnan sähköpostilistan nimi on: edu-ep. Voit liittyä listalle, kun olet
aktivoinut käyttölupasi & tunnukset, sillä listalle voit liittyä vain -helsinki.fi sähköpostiosoitteella.
Listalle liitytään lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi viesti, jossa on 1. rivillä teksti:
subscribe listan-nimi etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi.
Esimerkiksi edu-lto -listalle Maija Meikäläinen liittyy seuraavasti:
Viesti osoitteeseen: majordomo@helsinki.fi
Otsikko/Subject: (tyhjä)
Viestikenttään: subscribe edu-lto maija.meikalainen@helsinki.fi

Aikaisemmat yliopistolliset opinnot ja opintojen korvaavuudet
Henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi laatimista varten meidän on hyvä tietää aikaisemmista opinnoistasi.
Mikäli sinulla on aikaisempia yliopistollisia opintoja, vastaathan niitä koskevaan kyselyyn
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sähköisellä e-lomakkeella 16.8.2017 mennessä. Kysely on osoitteessa
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81069/lomake.html
Korvattavia ja hyväksiluettavia suorituksia katsotaan myöhemmin opintojen alkaessa, ei etukäteen.
Opintojen korvaamisesta kerrotaan tarkemmin opintojen alkaessa ja näihin liittyviin kysymyksiin vastataan
opintoneuvonnasta vasta aloitusinfon jälkeen.

Opintoneuvonta
Opintoneuvontaa antavat Siltavuoren opiskelijapalvelupisteen opintoneuvojat (yhteystiedot alla).
Erityispedagogiikan opintosuunnan opintoihin liittyvissä asioissa neuvoo ensisijaisesti opintoneuvoja Ville
Meriläinen. Erityispedagogiikan opintosuunnan koulutussuunnittelija Anni Juva on tavattavissa sopimuksen
mukaan.
Opiskelijapalveluiden yhteystiedot:
Siltavuoren opiskelijapalvelupiste, Siltavuorenpenger 5 A, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto (Minervarakennus, K1-kerros, huone 141 d)
Sähköpostiosoite: siltavuori-student@helsinki.fi
Puhelin: 02941 29600
Vastaanotto- ja puhelinajat 31.7.2017 lähtien: ma-ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13
Ottaessasi yhteyttä sähköpostitse, ilmoitathan opiskelijanumerosi sekä viestin otsikkokentässä missä
opintosuunnassa opiskelet (EP =erityispedagogiikan opintosuunta).
Erityispedagogiikan opintosuunnan koulutussuunnittelijan tapaamiset sovitaan erikseen sähköpostitse.

Aurinkoista kesää ja nähdään
alkavana lukuvuonna!

Yhteenveto tärkeistä päivämääristä:
16.8. mennessä: Täytä e-lomake aiemmista
korkeakouluopinnoista
Muista aktivoida yliopiston käyttäjätunnukset
ennen opintojen alkua!

Ystävällisin terveisin,
28.8. Orientoiva viikko alkaa HOPS-kurssilla klo 9
Anni Juva, Erityispedagogiikan opintosuunnan
koulutussuunnittelija &
Ville Meriläinen, opintoneuvoja

29.8. Erityispedagogiikan koulutuksen info klo 9 ja
Didaktiikan luennot alkavat klo 12
31.8. Ilmoittautuminen opintojaksoille alkaa
(viimeistään) WebOodissa

