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PED-131.2300 Opetusharjoittelu / Teaching Practice  (5 ECTS)  

Yleiskuvaus: Kurssi sisältää ohjatun opetusharjoittelun, jossa osallistuja kehittää opetustyötään hyödyn‐
täen keskeisiä opetuksen ja oppimisen teoreettisia lähtökohtia sekä saamaansa palautetta ja vertaistukea. 
Kurssille osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on omaa opetusta (16 h) kurssin aikana.  
 
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja 

 osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää osaamistavoitteiden suhteen linjakkaita opetuksel-
lisia ratkaisuja sekä arvioida niitä, 

 pystyy tekemään havaintoja toisten opetuksesta, antamaan siitä rakentavaa palautetta ja 
hyödyntämään saamaansa palautetta opetuksen kehittämisessä, 

 tunnistaa oman opettajuuden käytännön ilmiöitä,  
 tiedostaa ja kykenee kriittisesti analysoimaan opetuksellisia ratkaisujaan 

 
Sisältö 

 Opetussuunnitelmatyö osana oman opetuksen suunnittelua ja ohjattua opetusharjoittelua 
 Opetuksen linjakkuus 
 Opetuksen ja oppimisen arviointi osana oman opetuksen kehittämistä 

 
Toteutusmuodot 

 Kurssi koostuu kahdesta lähipäivästä (2*4h) sekä oman suunnitelman laatimisesta ope-
tusharjoittelua varten sisältäen myös reflektio-osuuden koko opetusharjoittelusta. 

 Oma opetus: käytännön toteuttaminen. 
 Vertaisryhmätapaamiset ja vertaisten opetuksen seuranta, havainnointi ja palautteen an-

taminen. 
 Opetuksen seuranta sekä yliopistolla että sen ulkopuolella eri kouluasteilla. 

 
Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 
 
Edeltävät opinnot: A! Peda Intro (5 op) ja Opettajana Aalto‐yliopistossa I: Oppiminen ja opetus yliopistossa 
(5 op). ja Opettajana Aalto‐yliopistossa I: Opetuksen suunnittelu (5 op).  
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Teaching Practice  (5 ECTS) 
 
 
The teaching practice course is to be completed during the semester when the teacher has own 
teaching. The course consists of starting and closing seminars (4+4 hours). In addition, the par-
ticipants meet in small groups (3-4 times) and observe teaching in their small groups and pro-
vide feedback (approx. 15h). The course includes teaching observation (5-7) in different institu-
tions as well. 
 
Learning outcomes: After the course, you will be able to: 

 plan, implement, develop and evaluate teaching solutions that are aligned with learning 
outcomes 

 make observations about the teaching of other teachers, give constructive feedback about 
it and use the observations and feedback to develop teaching 

 to identify your own teaching practice phenomena 
 identify and critically analyze your own pedagogical choices and decisions 

 
Course content 

 Curriculum work as a part of planning of teaching and guided teaching practice 
 Constructive alignment in practice 
 Assessment of teaching and learning as a part of educational development 

 
Teaching and working methods 

 Contact teaching sessions (2*4 h) 
 Teaching practice plan for your own teaching practice including reflection of the whole 

teaching practice 
 Own teaching: practical implementation of the teaching practice (min. 16 hours of own 

teaching), 
 Peer group meetings 
 Peer group observation: observing the teaching sessions of your own small group and 

providing feedback to your peers and 
 Observation of other teaching sessions including non-university level teaching. 

 
Assessment: Pass/ Fail 
Prerequisite coursework 

 A! Peda Intro (5 cr) or other similar course, 
 Learning and Teaching in Higher education (5 cr) (Teaching at Aalto University I) and 
 Course design (5 cr) (Teaching at Aalto University II) or Course Clinic.  

 

 


