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Hakuilmoitus varhaiskasvattajan ja esiopetuksen kelpoisuuden tuottaviin lisäopintoihin (Snellman-korkeakoulussa opiskelleet/opiskelevat)

Opintoihin voidaan valita henkilö, joka on jo suorittanut tai joka on parhaillaan opiskelemassa Snellman
korkeakoulussa varhaiskasvattajan ja esiopettajan opintoja.

Snellman korkeakoulun opetussuunnitelma on uudistumassa kevään 2019 aikana. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevien ei tarvitse suorittaa lisäopintoja, koska lisäopinnot sisältyvät uuden opetussuunnitelman rakenteeseen. Lisäopintoja pitää suorittaa vain niiden henkilöiden, jotka ovat suorittaneet opinnot vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.
Snellman korkeakoulun varhaiskasvattajan lisäopinnot tuottavat kelpoisuuden toimia Varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 §:n mukaisissa varhaiskasvattajan ja esiopettajan tehtävissä Steiner-päiväkodeissa.
Lisäopinnot syventävät opiskelijan tietoa ja osaamista varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä sekä lapsen kasvusta, kehityksestä ja niihin liittyvistä erityispiirteistä.
Snellman korkeakoulun varhaiskasvattajaopintojen tulee olla hyväksyttävästi suoritettuna hakuajan
päättymiseen mennessä eli 20.6.2019. Mikäli hakijan opinnot ovat keskeneräisiä, hänellä on oltava
selkeä suunnitelma niiden loppuunsaattamiseksi. Suunnitelma esitetään sähköisellä hakulomakkeella.
Lukuvuoden 2019 – 2020 kestävään lisäopintokokonaisuuteen otetaan enintään 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijamäärä lukuvuoden 2019 – 2020 lisäopintokokonaisuuteen saattaa
vielä muuttua Itä-Suomen yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen, joka pidetään 22.5.2019.
Lisäopintokokonaisuus on maksuton kelpoisuutta varten opiskeleville. Vaikka kelpoisuuden tuottavat
opinnot ovat maksuttomia, lisäopintojen suorittamisesta tulee opiskelijalle jonkin verran kuluja (matkaja majoituskulut lähiopetuspäivinä).
Muille mahdollisille opiskelijoille se on maksullinen.
Lisäopinnot koostuvat 30 opintopisteen monimuotoisesta kokonaisuudesta, joka suoritetaan yhden
vuoden aikana. Opetuskieli on suomi.
Lisäopintojen sisältöalueet ovat:
- Kieli- ja viestintäopinnot ja ammatilliseen kasvuun liittyvät opinnot (7 op)
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perusopinnot (10 op)
o Kehitykseen ja oppimiseen, yhteiskuntaan ja pedagogiikkaan liittyviä opintoja
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen aineopinnot (10 op)
o Erityisvarhaiskasvatukseen, suunnitteluun ja pedagogiseen johtajuuteen liittyviä opintoja
- Varhaiskasvatuksen sisältöopinnot (3 op)
o Kieleen, varhaiseen matematiikkaan, eettiseen kasvatukseen ja katsomuskasvatukseen
liittyviä opintoja
Lisäopinnot sisältävät viisi viikonlopuille sijoittuvaa intensiivistä lähijaksoa Joensuussa ja pääkaupunkiseudulla, verkkopohjaista ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.
Lisäopinnot toteutetaan vuosina 2019-2020 ja 2020-2021. Ensimmäisen lisäopintokokonaisuuden
kolme ensimmäistä koulutusviikonloppua toteutetaan syksyllä 2019 ja kaksi seuraavaa keväällä 2020.
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Lisäopinnot tulee kaikkien opiskelijoiden osalta valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Kouluttajina
toimivat varhaiskasvatuksen akateemiset asiantuntijat.

Kelpoisuuden tuottaviin, maksuttomiin lisäopintoihin voi ilmoittautua vain kerran, keväällä 2019. Hakija
valitsee itse, aloittaako opinnot syksyllä 2019 vai syksyllä 2020. Jos lisäopintoryhmät muodostuvat hyvin erikokoisiksi, Itä-Suomen yliopistolla on mahdollisuus tasata ryhmien opiskelijamääriä.
Opintoihin ilmoittaudutaan Itä-Suomen yliopiston sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen on
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22967/lomake.html. Ilmoittautuminen avautuu 23.5.2019 klo
12.00 ja sulkeutuu 20.6.2019 klo 15.00.
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