OHJEET
ENNAKKOTEHTÄVÄ

● tutustua Hakkaraisen ja Paavolan (2007) artikkeliin
https://pdfs.semanticscholar.org/3999/7be6be265f200625408572d9b7
9d20bfaad1.pdf, johon tulee viitata opetuskokeilun raportissa
● laatia henkilökohtaiset tavoitteet opettajuudelle
OPETUSKOKEILU

● suunnitella yhdessä (pareittain tai yhteisopettajuutena) johonkin
ilmiöön liittyvä opetuskokonaisuus, jossa sovelletaan
tutkimusperustaista työotetta (= opetuskokeilu)
● opetuskokeilu raportoidaan Tutkiva opettajuus (H3) raportin
yhteydessä, joka palautetaan ohjaavalle opettajalle ja oman
demoryhmän ohjaajalle.
TUTKIVA OPETTAJUUS H3 -RAPORTTI
● Opiskelija laatii opintojaksoista Tutkiva opettajuus moninaisissa
ympäristöissä ja Tutkiva opettajuus (H3) yhteisen raportin
opintojakson ja harjoittelun lopussa.
● Raportissa opiskelija pohtii, arvioi ja rakentaa omaa pedagogista
käyttöteoriaansa, sekä reflektoi harjoittelun aikana tehtyä
opetuskokeilua
● Raportissa tulee viitata ainakin Hakkaraisen & Paavolan artikkeliin.
Muita hyviä viitteitä on kurssikirjallisuuslistassa, joihin viittaaminen
parantaa työn tasoa.
● Raportin pituus on noin 5-6 sivua (plus liitteet)
● Kurssin arviointi: opetuskokeilun raportointi (1-5)
RAPORTIN VOI JÄSENTÄÄ ESIMERKIKSI NÄIN:
● Opetusta ohjaavat arvot ja periaatteet
● Opetusta ohjaavat oppimis- ja kasvatuskäsitykset
● Tavoitteet harjoitteluun (henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja oppilaiden
oppimistavoitteet)
● Kuvaus toimintaympäristöstä (harjoitteluluokka/ryhmä, fyysinen ja
psyykkinen oppimisympäristö)
● Opetuskokeilun ja muun opetuksen reflektointia pedagogisten mallien
ja käytännöllisten teorioiden näkökulmasta. Tässä harjoittelussa
korostuvat erityisesti DOP, tutkiva oppiminen, yhteisöllinen oppiminen,
opetuksen eheyttäminen ja laaja-alainen osaaminen
● Oma ammatillinen kasvu

ARVIOINTIPERUSTEET:
● Opetuskokeilua ohjaavien tavoitteiden (henkilökohtaisten, oppilaiden)
sekä opetusmenetelmien (esim. tutkiva oppiminen, DOP) raportointi ja
perustelu suhteessa kohderyhmään (oppilaat) ja toimintaympäristöön
(harjoitteluluokka), opetussisältöön (OPS) ja teoriaan
(kurssikirjallisuus), sekä omaan ammatilliseen kasvuun.
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