
Yli 10 vuotta vanhojen Erityispedagogiikan perusopintojen 25 op
päivittäminen aineopintoihin jatkaville

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään arvosanalla 3 (uusi
arvosteluasteikko 0-5) tai hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan
perusopinnot (25 op/15 ov).

Mikäli perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän
(vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on
perusopintokokonaisuus päivitettävä. Syksyllä 2016 aineopinnot alkavat 4.10.2016.

Perusopintojen päivitys tulee olla tehtynä ennen aineopintojen aloittamista. Voit halutessasi
ilmoittautua aineopintokokonaisuuteen (osa 1, sisältöopinnot) jo ennen kuin sinulla on
päivityksestä suoritusmerkintä, jotta mahdut opintoihin mukaan. Huomioithan kuitenkin, että
mikäli et saa päivityksestä suoritusmerkintää viimeistään 4.10.16 mennessä, et voi osallistua
opintoihin.

Perusopintojen päivittäminen

Perusopintokokonaisuudenpäivittäminen tapahtuu laatimalla 2 kirjareferaattia, jossa suoritetaan
kaksi kirjaa (kirjallisuus mainittu alla).

Perusopintojen päivittämiseen ei tarvitse ilmoittautua.

Ohje kirjareferaatin laadinnasta:

Kirjallisuus

Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino.
Oja, S. (toim.) 2012. Kaikille kelpo koulu – kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen.
Jyväskylä:
Ps-kustannus.

Referaatit

Laadi kummastakin kirjasta referaatti, jonka pituus on n. 8 sivua (fontti 11–12 p, riviväli 1½,
marginaalit 2–3
cm). Lue teksti ja kirjoita referaattiin vain pääajatukset. Referoi Ojan toimittama kirja kokonaan.
Jahnukaisen toimittamasta kirjasta (yht. 400 sivua) voit jättää n. 100 sivua referoimatta. Voit itse
valita, mitä osaa kirjasta et lue.

Palautuspäivät

ma 15.8.2016 mennessä (tätä palautuspäivää käyttämällä saat tiedon suorituksestasi ennen
aineopintoihin ilmoittautumisen alkamista 20.8.2016)

ma 12.9.2016 mennessä (viimeinen palautuspäivä, jos haluat suorituksen päivityksestä ennen
4.10. ja aloittaa aineopinnot syksyllä 2016)



to 12.1.2017 mennessä (Huom. Tutkinnonuudistuksen johdosta syksyn 2017 Avoimen yliopiston
tarjonnasta ei vielä ole tietoa. Lukuvuoden 2017-2018 opintotarjonta tarkentuu kevään/kesän 2017
aikana.)

Palautus

Palauta referaatit yhtenä tiedostona (n. 16 sivua) sähköpostiliitteenä opettajalle:
Juhani.E.Lehto@helsinki.fi
viimeistään palautuspäivänä (klo 24 mennessä). Merkitse referaatteihisi Helsingin yliopiston
opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi. Liitetiedoston pitää olla sellaisessa muodossa, että
opettaja pystyy
sen avaamaan ja lukemaan. Sallittuja tallennusmuotoja ovat Word-muodot (.doc ja .docx), .rtf ja
.pdf.
Niiden, jotka haluavat aloittaa erityispedagogiikan aineopinnot Avoimessa yliopistossa ja joiden
perusopintokokonaisuus on vanhentunut, on suoritettava päivitysreferaatit ennen aineopintojen
alkua.
Myöhässä saapuneet referaatit arvostellaan vasta seuraavan palautuspäivän jälkeen.

Opettaja

Dos. FT Juhani E. Lehto


