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Onnittelut, sinut on valittu suorittamaan kasvatustieteen kandidaatin (lastentarhanopettaja) 3-vuotista,
180 opintopisteen laajuista tutkintoa.
Uusia lastentarhanopettajaopiskelijoita valittiin koulutukseen syksyllä 2017 140. Näistä 20 on saanut suoraan oikeuden sekä LTO- KK ja KM (varhaiskasvatuksen maisteriohjelma) tutkintoon. Teille 20:lle tiedoksi;
Maisterin tutkinnon opinnot aloitetaan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämän vuoksi tässä
kohdassa sekä myös koulutuksen orientoivien viikkojen infotilaisuuksissa ja tuutoriryhmissä tullaan käsittelemään pääasiassa opiskelua Lastentarhanopettajan opintosuunnassa. Myöhemmin Lastentarhanopettajan opintosuunnan opintojen aikana saat lisätietoa opiskelusta Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa.
Opiskelijoita lastentarhanopettajan opintosuunnassa on yhteensä noin 400.
Kasvatustieteen kandidaatin (lastentarhanopettajan opintosuunta) tutkinnon rakenne
Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon 180 op sisältyvät tutkintovaatimusten 2017–2020 mukaisesti seuraavat opintokokonaisuudet:
1.
2.
3.
4.
5.

Kieli-, ja viestintä opinnot 15 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 45 op
Varhaiskasvatuksen sisältöopinnot 60 op
Valinnaiset opinnot 35 op (joista vähintään 10 op valitaan kasvatustieteen kandiohjelman valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista. Muut valinnaiset opinnot (25op) voit ottaa kasvatustieteen
kandiohjelmanvalinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista, kasvatustieteiden kandiohjelman valinnaisista tieteenalaopinnoista, tieteenalaopintoja tukevista opinnoista tai mistä tahansa muista
yliopistollisista opinnoista tai kokonaisuuksista)

WebOodin sähköinen opinto-opas sisältää tiedot Lastentarhanopettajan koulutuksen opintojaksojen aikatauluista sekä opintojaksojen tarkemmista sisällöistä. Opinto-opasta on mahdollista lukea myös ilman
käyttäjätunnusta. Opintojaksoille ilmoittautumisessa käyttäjätunnusta kuitenkin tarvitaan.
Lastentarhanopettajanopettajan opintosuunnan opinto-oppaan löydät osoitteesta weboodi.helsinki.fi
Opiskelu Lastentarhanopettajan opintosuunnassa
Opiskelu Lastentarhanopettajan opintosuunnassa on täysipäiväistä ja tiivistä sekä sisältää runsaasti pakollista läsnäoloa vaativaa ryhmäopetusta. Opetus sijoittuu arkipäiviin maanantaista perjantaihin klo 8.15
ja 19.45 välille. Orientaatiosivujen Opetuksen ja opiskelun toimintaohjeista saat lisätietoa opiskelukäytänteistä tiedekunnassa.
Opiskelu Lastentarhanopettajan koulutuksessa alkaa opintoihin orientoivalla viikolla 35. Orientoivan viikon (28.8-1.9.2017) löydät ”opintosuuntakohtaiset aikataulut” -kohdasta. Orientoivan viikon tilaisuuksiin on tärkeää osallistua, sillä niissä saat tietoa ja välineitä opintojesi suunnitteluun.
Tervetulotilaisuus Lastentarhanopettajan opintosuuntaan hyväksytyille opiskelijoille järjestetään maanantaina 28.8.2017 klo 9.00-11.00 Aurora rakennuksen auditoriossa 230(Siltavuorenpenger 10). Tilaisuudessa opetushenkilöstö ja tuutorit esittäytyvät, käydään läpi tuutoriryhmäjako ja orientoivien viikkojen ohjelmaa tarkemmin.
Opiskelija- ja opettajatuutorointi Lastentarhanopettajan opintosuunnassa
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Opiskelijat jaetaan lukukauden alussa 10 hengen opettaja- ja opiskelijatuutoreiden ohjaamiin ryhmiin (kirjaintunnukset A-N). Jokaiselle ryhmälle nimetään oma opiskelijatuutori ja opintosuunnan lehtoreista oma
opettajatuutori. Ryhmien kokoonpanot selviävät koulutuksen tervetulotilaisuudessa 28.8.2017.
Tuutoriryhmät jaetaan koulutuksessa mahdollisten aiempien opintojen tietojen perusteella. Mikäli sinulla
on aikaisemmin suoritettu yliopistollinen tutkinto, opistotasoinen lastentarhanopettajan tutkinto, yliopistollisia kasvatustieteen opintoja tai muita yliopistollisia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja, on erittäin
tärkeää, että ilmoitat aiemmin suorittamasi opinnot ”aikaisempien opintojen ilmoittaminen, lastentarhanopettajan opintosuunta” e–lomakkeella 6.8.2017 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81044/lomake.html
Opiskelijatuutoreiden ryhmissä tutustutaan ensimmäisen viikon aikana Siltavuorenpenkereen kampuksen
ja keskustakampuksen tiloihin sekä opinnoissa tarvittaviin sähköisiin työvälineisiin kuten WebOodiin.
Tuutorointi sisältyy Lastentarhanopettajan opintojaksoon Opettajuus ja viestintä 2op. Opiskelijatuutorit
ovat läsnä myös opintojakson ensimmäisellä ryhmätapaamiskerralla yhdessä opettajatuutorin kanssa.
Opintojakso on tärkeä osa alkavia opintoja. Opintojakson yhteydessä jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
Opintoihin ilmoittautuminen
Lastentarhanopettajan opintosuunnassa vaan jokainen opiskelija vastaa itse oman työjärjestyksensä laatimisesta ja opetusryhmiin ilmoittautumisesta. Suositeltua opintopolkua käsitellään orientoivissa infoissa.
Opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa ja ilmoittautuminen edellyttää aktivoitua käyttäjätunnusta. Tunnukset tulee hankkia aivan viimeistään pe 1.9.2017 mennessä, jolloin ilmoittautuminen opintoihin alkaa.
Opiskelijan tulee ilmoittautua luennoille, ryhmäopetukseen ja harjoitteluihin. Kevään 2017 muihin opintoihin ilmoittaudutaan vasta myöhemmin syksyllä. Opintojen päällekkäisyyksien välttämiseksi on suositeltavaa, että opiskelija ilmoittautuu yhdessä periodissa aina eri opintojaksojen suhteen samalla numerolla (1-6) merkittyihin ryhmiin. Esimerkiksi 1-numeroilla merkityt ryhmät eivät lähtökohtaisesti mene 1.
opintovuoden työjärjestyksessä päällekkäin. Orientoivalla viikolla järjestetään perjantaina 1.9.2017 klo
12.15-15.00 opintoihin ilmoittautumistilaisuus. Tilaisuudessa on mahdollisuus ilmoittautua opintoihin
WebOodissa omilla käyttäjätunnuksilla tuutoreiden opastamana. Tilaisuuteen osallistuminen ei ole pakollista, vaan opintoihin voi myös ilmoittautua esimerkiksi kotona. Lisätietoa saat orientoivissa infoissa.
Opiskelijapalveluiden yhteystiedot
Siltavuoren opiskelijapalvelupiste, Siltavuorenpenger 5 A, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto (Minerva-rakennus, K1-kerros, huone 141 d)
Sähköpostiosoite:siltavuori-student@helsinki.fi
Puhelin:0294129600
Vastaanotto- ja puhelinajat 31.7.2017 lähtien: ma-ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13

