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Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkintoa!
Onnittelut, sinut on valittu suorittamaan kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin 2-vuotista, 120 opintopisteen laajuista tutkintoa Varhaiskasvatuksen koulutukseen.
Uusia opiskelijoita Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan (VAKAMO) valittiin syksyllä 2017 20. Lisäksi koulutuksessa aloittaa noin 20 aiemmin Lastentarhanopettajan opintosuunnan päävalinnan yhteydessä opintooikeutensa saanutta opiskelijaa.
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon rakenne

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisterin tutkintoon 120 op sisältyvät tutkintovaatimusten 2016–
2020 mukaisesti seuraavat opintokokonaisuudet:
A. Kieli-, viestintä-, ja orientoivat opinnot 3 op
B. Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) syventävät opinnot 82 op
C. Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot 35 op
WebOodi- sähköinen opinto-opas, joka sisältää tiedot Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opintojaksojen
aikatauluista sekä opintojaksojen tarkemmista sisällöistä, löytyy osoitteesta weboodi.helsinki.fi. Opintoopasta on mahdollista lukea myös ilman käyttäjätunnusta. Opintojaksoille ilmoittautumisessa käyttäjätunnusta kuitenkin tarvitaan. Varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opinto-oppaan löydät osoitteesta
weboodi.helsinki.fi

2018 on tulossa tutkinnonuudistus, joka vaikuttaa opintojen suorittamiseen maisteriopintojen toisena
vuonna. Opinnot on kuitenkin mahdollista tehdä loppuun lukuvuodesta 2018-2019 eteenpäin tällä rakenteella vastaavuuksin. Tästä lisää opintosuunnan orientoivassa infossa.
Huom! Ilmoitathan pohjatutkintotietosi ja muut aiemmat opintosi seuraavalla e-lomakkeella 6.8.2017
mennessä, kiitos: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81107/lomake.html

Opiskelu Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa
Pääaineopintojen osalta opetus Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa sijoittuu pääsääntöisesti arkipäiviin maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 16.15 ja 19.45 välille (poikkeuksena menetelmätarjottimen opintojaksot ja sivuaineopetus jotka voivat olla päiväopetusta). Opetus sisältää luento-opetuksen ja
omatoimisen työskentelyn ohella pakollista läsnäoloa vaativaa ryhmäopetusta. Opiskelija valitsee opintojensa alussa joko pedagogisen painotuksen(sis. OPP opinnot) tai hallinnon ja tutkimuksen painotuksen.
Tästä kerrotaan lisää aloitusinfossa.
Opintojen aloitus Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa
Opiskelu Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa 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.
Aloitusinfoluento Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan hyväksytyille opiskelijoille järjestetään maanantaina 28.8.2017 klo 16.00-18.00 Aurora-rakennuksen auditoriossa 229 (2.krs., Siltavuorenpenger 10).
Kaikkien uusien opiskelijoiden tulee olla läsnä tilaisuudessa. Tilaisuus kuuluu pakolliseen opintojaksoon
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”Asiantuntijuus ja opintojen suunnittelu 3 op”. Tilaisuudessa käydään läpi orientoivien viikkojen ohjelmaa
tarkemmin.
Opiskelija- ja opettajatuutorointi Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa
Opiskelijat jaetaan lukukauden alussa noin 20 hengen opettajatuutorin ohjaamiin ryhmiin (ryhmät 1 ja 2).
Ryhmien kokoonpanot selviävät koulutuksen aloitusinfossa 28.8.2017. Lukuvuonna 2017 - 2018 opettajatuutorina toimii yliopistonlehtori Tuulikki Venninen. Tuutorointi liittyy Asiantuntijuus ja opintojen suunnittelu 2 op -opintojaksoon. Ensimmäinen opettajatuutoritapaaminen on kummallakin ryhmällä keskiviikkona 30.8.2017. Ennen ensimmäistä tapaamista hanki käyttöösi ja tutustu opintojakson kirjaan: Kupila, P.
(2007). "Minäkö asiantuntija?" Varhaiskasvatuksen asiantuntijan merkitysperspektiivin ja identiteetin rakentuminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 302. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: University Printing House.
Ensimmäisellä ryhmätunnilla kerrotaan tarkemmin teoksen käsittelystä osana opintojaksoa.
Opintojakso on tärkeä osa alkavia opintoja. Opintojakson yhteydessä jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Opintojakson aikana perehdytään eri opintojen vaiheeseen liittyviin
tärkeisiin asioihin (esimerkiksi pro gradu-tutkielma, harjoittelu, sivuaineopinnot) sekä syvennytään erilaisiin
varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen liittyviin teemoihin ja kysymyksiin. Opiskelijatuutoroinnista saat lisätietoa tuutoreiden kirjeestä.
Mikäli olet valmistunut kasvatustieteen kandidaatiksi muusta yliopistosta kuin Helsingistä tai kandidaatin
opinnoistasi on pidempi aika, etkä tunne esimerkiksi nykyisin opinnoissa käytettäviä sähköisiä työvälineitä
(esim. WebOodi), suositellaan osallistumista keskiviikkona 30.8.2017 klo 9.00-12.00 Minervatorin opintoasioiden tietoiskutapahtumaan, jossa esitellään mm ilmoittautumisten teko WebOodissa. Lisätietoa tilaisuudesta aloitusinfossa.Mikäli Siltavuorenpenkereen ja Keskustakampuksen ympäristö on sinulle vieras,
suositellaan osallistumista opiskelijatuutoreiden pitämään tutustumiskierrokseen tiistaina 29.8.2017 klo
13.00-16.00. Lisätietoa kierroksesta saat aloitusinfossa.
Opintoihin ilmoittautuminen
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa 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 harjoitteluun. Orientoivalla viikolla ilmoittaudutaan syksyn 2017 opintoihin, pro gradu-tutkielmaseminaareihin sekä mahdollisesti harjoitteluun kalenterivuodelle 2017. Lisätietoa ilmoittautumiseen liittyen saat aloitusinfossa. Kevään 2017 muihin opintoihin
ilmoittaudutaan vasta myöhemmin syksyllä. Orientoivalla viikolla järjestetään perjantaina 1.9.2017 klo
15.00-16.00 ATK-luokissa (Minerva-rakennus K219, Siltavuorenpenger 5A) opiskelijatuutoreiden/opintohallinnon johdolla opintoihin ilmoittautumistilaisuus. Tilaisuudessa on mahdollisuus ilmoittautua opintoihin WebOodissa omilla käyttäjätunnuksilla tuutoreiden opastamana. Tilaisuuteen osallistuminen ei ole pakollista, vaan opintoihin voi myös ilmoittautua esimerkiksi kotona.
Opiskelijapalveluiden yhteystiedot
Siltavuoren opiskelijapalvelupiste, Siltavuorenpenger 5 A, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto (Minerva-rakennus, K1-kerros, huone 141 d)
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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

