Harjoitteluohjeet lukuvuosina 2016 - 2017 ja 2017 - 2018
Osaamisen kehittäminen ja osoittaminen ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä
Verkostoharjoittelu 6 op, Opetusharjoittelu 12 op ja Turvallisuusosaaminen 2 op

ENNEN HARJOITTELUA
1. Osaamistavoitteisiin ja harjoitteluprosessiin perehtyminen
Perehdy Verkostoharjoittelun (6op), Opetusharjoittelun (12op) ja Turvallisuusosaamisen (2op) osaamistavoitteisiin. Perehdy myös harjoittelun käytännön asioihin itsenäisesti ja/tai opintoryhmissä.
Keskustele tuutorisi kanssa etukäteen harjoittelusi ajoituksesta ja osaamisen hankkimisen tavoista ja osaamisen osoittamisesta.
Harjoittelusi jatkuu kunnes osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen on hankittu ja osoitettu. Harjoittelu voi toteutua ohjaavan opettajan ohjauksessa omalla alallasi ammatillisessa koulutuksessa/korkeakoulussa tai omassa työssäsi opettajana.
Harjoitteluun sisältyvää turvallisuusosaamista voit hankkia muun muassa Ammatillisen opettajakorkeakoulun eMateriaalit -sivustolta.
Voit sisällyttää harjoitteluusi myös muiden osaamistavoitteiden mukaista osaamisen kehittämistä ja osoittamista henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan.
2. Ilmoittautuminen
Kun olet keskustellut tuutorisi kanssa harjoittelusta, ilmoittaudu harjoitteluun opiskelijaportaalista (ilmoittautuminen opetusharjoitteluun) löytyvään opetusharjoittelutietokantaan. HUOM! Harjoitteluun ilmoittautuminen Pepin kautta.
Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat itse harjoittelupaikan omalta opetusalaltaan. Ohjatussa harjoittelussa tulee olla pedagogisesti pätevä ohjaava opettaja. Ammatillinen opettajakorkeakoulu maksaa harjoittelun ohjaavalle opettajalle tai
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organisaatiolle 250 euron ohjauspalkkion. Tarvittaessa Sirpa Aalto (sirpa.aalto@oamk.fi) opiskelijapalveluista ohjaa harjoittelupaikan ja ohjaavan opettajan löytymisessä Oulun alueella ja neuvoo myös muualla harjoittelevia opiskelijoita. Rovaniemen seudulla ja Pohjois-Suomen alueella opiskelijoiden tukena toimii Sirpa Perunka (sirpa.perunka@oamk.fi).
3. Rikosrekisteriote
Kaikilta alle 18-vuotiaiden parissa harjoittelevilta vaaditaan rikosrekisteriote. Tilaa rikosrekisteriote Oikeusrekisterikeskuksesta ja näytä se verkkokokousympäristössä tai paikan päällä Oulussa opiskelijapalvelupäällikölle (pia.oikarinen@oamk.fi) tai Rovaniemellä Sirpa Perungalle (sirpa.perunka@oamk.fi) (Ammattikorkeakoululaki 6:34.4 §, VNA ammattikorkeakouluista 11 §). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit hakea otteen samalta sivulta löytyvällä ja tulostettavissa olevalla hakemuslomakkeella oikeusrekisterikeskuksen ohjeiden mukaisesti. Opiskelijoiden harjoittelupaikkaa varten ote on maksuton. Tilattaessa ote joko sähköisellä tai tulostetulla lomakkeella, on aina ilmoitettava
kyselyn käyttötarkoitus: ”Opiskelijan lasten parissa tehtävä työharjoittelu”. Rikosrekisteriote ei saa sen esittämishetkellä
olla kuutta kuukautta vanhempi. Jos et toimita rikosrekisteriotetta tarkistettavaksi, alaikäisten parissa tehtävät opinnot tai
harjoittelu ei ole mahdollista.
4. Yhteistyö- ja opetusharjoittelusopimus ohjatussa harjoittelussa
Löydät esitäytetyn ja muokattavissa olevan yhteistyö- ja opetusharjoittelusopimuksen opiskelijaportaalista sen jälkeen,
kun olet ilmoittautunut harjoitteluun. Huolehdi, että sopimuspohjassa olevat tiedot ovat ajantasaiset ja täydennä muut
sopimuksen tiedot. Tulosta harjoittelusopimus kolmena kappaleena ja huolehdi niihin ohjaavan opettajan esimiehen allekirjoitukset harjoitteluoppilaitoksesta. Ammatillisen opettajakorkeakoulun allekirjoituksen korvaa juokseva, sähköinen
sopimusnumero. Toimita sen jälkeen yksi kappale sopimuksesta opettajakorkeakoulun opiskelijapalveluihin tai Rovaniemen toimipisteeseen. Yksi sopimuskappale jää harjoitteluoppilaitokseen ja yksi kappale sinulle itsellesi.
Ohjatussa harjoittelussa tehdään kirjallinen sopimus ammatillisen opettajakorkeakoulun ja harjoitteluoppilaitoksen välille
ennen harjoittelun alkamista.
5. Harjoittelun henkilökohtainen suunnitelma
Laadi henkilökohtainen suunnitelma harjoitteluun tuutorisi ohjauksessa. Suunnitelmaasi sisällytät valitsemasi osaamistavoitteet sekä niiden osaamisen kehittämisen ja osoittamisen tavat. Ohjatussa harjoittelussa suunnitelmasi laatimista ohjaa tuutorin lisäksi oman alasi ohjaava opettaja.

HARJOITTELUN AIKANA JA SEN JÄLKEEN
1. Opiskelija osoittaa osaamisensa
Kehität ja osoitat osaamistavoitteissa vaaditun osaamisen valitsemallasi tavalla autenttisissa tilanteissa ja/tai erilaisin
dokumentein. Tuutori yhdessä ohjaavan opettajan kanssa arvioi osaamistasi. Kun osaamistavoitteet on saavutettu,
osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa.
Harjoitteluasi ohjaavalle opettajalle on koottu omat ohjesivut Ammatillisen opettajakorkeakoulun Opiskelijan ohjesivulle.
2. Ohjaavan opettajan kirjallinen arviointi
Ohjatun harjoittelun päätyttyä oppilaitoksen ohjaava opettaja laatii sinulle kirjallisen palautteen osaamisestasi ja lähettää
kopion sähköpostilla opettajakorkeakoulun tuutorille (etunimi.sukunimi@oamk.fi). Palaute voi olla vapaamuotoinen tai
siihen voidaan käyttää opettajakorkeakoulun lomaketta.
3. Tuutori tunnustaa osaamisen
Kun osaaminen on osoitettu hyväksytysti, opintosuoritus kirjataan opintorekisteriin.
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