
 Opettajankoulutuksen opintojen 
 aloitusvuosi _______________ 
  
 

HAKEMUS OSAAMISEN TUNNISTAMISTA JA ARVIOINTIA VARTEN 
Ammatillinen opettajankoulutus 
 
Opiskelija _____________________________________________________ Ryhmä __________________ 
 
Haen osaamisen tunnistamista ja arviointia opintojaksoon:  
Valinnaiset opinnot 5–10 op  
Perehdy opettajankoulutuksemme osaamisalueisiin ja niiden osaamisiin 
https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-opiskelija/opettajan-osaaminen.  
  
  
1) Mitä opettajan työhön liittyvää osaamista olet hankkinut aiemmissa opinnoissasi, työelämässä tai muissa 

yhteyksissä? Osaamisen tunnustamiseen ei riitä vain työtodistus tai todistus suoritetuista opinnoista, vaan 
osaamisestasi tarvitaan muunlainen näyttö. 
 
Osaamiset, joita tunnistutan  Voit rastittaa yhden tai useampia 
 
Ammattipedagoginen osaaminen 

Kohtaamisosaaminen 

Oppimisprosessien ohjausosaaminen 

Tulevaisuusosaaminen 

Kehittämisosaaminen 

Reflektio-osaaminen 

Toimijuusosaaminen 

2) Kirjoita kuvaus, miten olet edellä mainitun osaamisen hankkinut (mitä tekemällä, missä ja milloin) ja arvioi millä 
tavoin toimintasi on tätä osaamista kehittänyt (liite 1.) Huomioi, että kuvauksen tulee olla ns. osaamispuhetta eli et 
vain kuvaa, mitä olet tehnyt vaan mitä osaat ja millä perusteella. 
 

3) Liitä mukaan arviointiaineisto (liite 2.), jolla osoitat esittämäsi osaamisen. Keräät monipuolisen arviointiaineiston 
(esimerkiksi raportteja, opiskelijapalautteita, erilaista tuottamaasi materiaalia, videoita jne.), jonka avulla arvioit, 
kuvaat ja osoitat osaamisesi suhteessa opettajankoulutuksen osaamisalueisiin ja arviointikriteereihin.  

 
4) Oma esitykseni osaamisen tunnistamisen laajuudeksi (rastita): 

 
Tunnistamisen laajuus 5 op  10 op 

 
Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus: ________________________________________________________ 

ARVIOINTIPÄÄTÖS 
Tunnustan hakemuksen ja siihen liittyvän arviointiaineiston perusteella Valinnaisiin opintoihin (rastita):     
 
Tunnustamisen laajuus 5 op  10 op 
 
Hylkään opiskelijan hakemuksen   
 
Perustelu: 
___________________________________________________________________________________________________ 

Päiväys ja kouluttajan allekirjoitus: ____________________________________________________ 
Hakemus osoitetaan liitteineen opintojakson arvioinnista vastaavalle kouluttajalle. Kouluttaja tekee arviointipäätöksen ja 
merkitsee hyväksytyn suorituksen opintorekisteriin (S-merkintä). Kouluttaja toimittaa päätöksen liitteineen 
opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin. Opintoasiainkoordinaattori lähettää kopion päätöksestä ja palauttaa liitteen 2 
opiskelijalle.                 19.9.2022/KJ 
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