Opettajaksi Suomeen OSU (15‐30 op)
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää
pätevöittävät opinnot Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille.
Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden. Koulutus on osa viiden ammatillisen
opettajakorkeakoulun yhteishanketta.

Sisältö
Opinnot koostuvat lähi‐ ja etäopiskelujaksoista ja opetusharjoittelusta (1–4 viikkoa). Koulutus on suomenkielinen.
Opinnoissa hyödynnetään verkko‐oppimisympäristöä (Moodle) ja etätapaamisissa Zoom‐verkkokokousjärjestel‐
mää. Opintojen laajuus (15–30 op) määrittyy Opetushallituksen rinnastamispäätöksessä.
Opinnot muodostuvat seuraavista teemoista:





Orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön
Opettajan muuttuva toimintaympäristö
Oppimisen ohjaaminen (opetusharjoittelu)
Suomen kieltä ja työnhakutaitoja opettajille

Toteutus
Opinnot sisältävät lähiopetusta ja etäopiskelua (itsenäistä opiskelua ja ryhmätehtäviä) lähiopetusjaksojen välillä.
Lähiopetusjaksot järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lähiopetus
Lähiopetus
Lähiopetus
Etäopetus
Lähiopetus
Opintojen päätös ja juhla

ma 13.12.2021
ma 24.1. ‐ to 27.1.2022
ma 14.2. ‐ to 17.2.2022
ke 9.3. ja ke 23.3.2022
ma 25.4. ‐ to 28.4.2022
to 19.5. ‐ pe 20.5.2022

Hakukelpoisuusvaatimukset
Opetushallituksen päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja
opettajankoulutukseen
2. Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova: Säädösten perusteella
hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto).
Sosiaali‐ ja terveysalan hakijalla tulee olla joko ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulu‐
tutkinto. Tanssialan ja sirkusalan koulutuksen suorittaneet hakijat voivat ilmoittaa hakututkinnoksi
korkeakoulututkinnon tai kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot.
3. Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova: Ammatillisen koulutuksen yhteisten
tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto.
Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka
on opiskellut ylemmässä korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi kielitieteitä, filosofiaa, psykolo‐
giaa, teologiaa, kirjallisuutta, kulttuurien tuntemusta, tilastotiedettä, matematiikka, fysiikkaa, kemiaa, poli‐
tiikkatieteitä, oikeustieteitä, terveyskasvatusta.
1.

Lisäksi hakijalta edellytetään
Riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Kielitaitoa tuetaan kou‐
lutuksen aikana.
5. Verkko‐opiskeluvalmiudet sekä yleiset tieto‐ ja viestintätekniset perustaidot ja ‐tiedot.
4.

Opiskelijavalinta
Hakuaika alkaa 1.10.2021 ja päättyy 29.10.2021 klo 15:00.
Hakulomake löytyy verkossa: www.jamk.fi/osu. Täytä lomake ja lähetä liitteet.

Tarvitset seuraavia liitteitä hakulomakkeelle:
A.
B.
C.
D.

kopio hakukelpoisuuteen vaadittavan tutkinnon todistuksesta
kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä
kopio tai kopiot työtodistuksista (oman alan työkokemus)
kopio tai kopiot suoritetusta kielikoulutuksesta tai kielitestituloksesta

Toimita liitteet turvasähköpostilla osoitteen https://securemail.jamk.fi/ kautta. Vastaanottajana aokk@jamk.fi.
Kirjaa otsikoksi ”OSU – opettajaksi Suomeen”.
Hakukriteerit täyttävät hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.
Haku on käynnissä yhtä aikaa kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Täytä vain yksi hakulomake.

Hinta
Koulutus on maksutonta kohderyhmään kuuluville, sillä koulutuksen rahoittaa opetus‐ ja kulttuuriministeriö. Opis‐
kelija vastaa itse ruokailukustannuksista sekä mahdollisista majoitus‐, matka‐ ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Kouluttajat
Lehtorit Arja Pakkala ja Virva‐Liisa Pekkarinen JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Anu Mustonen JAMK
kielikeskus.

Lisätietoja koulutuksesta
Anna Leppäkorpi, koulutussuunnittelija, 050 443 0357, anna.leppakorpi@jamk.fi
Opinto‐ohjaaja Katariina Jouhiaho (kelpoisuusasiat), 040 752 5358, katariina.jouhiaho@jamk.fi
www.jamk.fi/osu, www.jamk.fi/opelle

www.jamk.fi/osu

