OPETUSSUUNNITELMA 2015-2018

SIIRTYMÄSÄÄNNÖT ENNEN V. 2015 OPINTONSA ALOITTANEILLE

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA
Yleiset opiskeluvalmiudet, 21 op
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot, 3 op

vastaa edellisen opsin jaksoa

TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op

Suoritettava, mikäli aiemman opsin mukainen KASDIGIT, 2 op puuttuu

KKENKK Introduction to Academic English, 4 op

vastaa edellisen opsin jaksoa

KKRUKK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä, 2 op

vastaa edellisen opsin jaksoa
luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoiden suoritettava, mikäli edellisen opsin KKSUKK2 Puheviestinnän
perusteet puuttuu

KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus, 2 op

elokas-opiskelijoiden suoritettava, mikäli edellisen opsin KKSUKK2 Puheviestinnän perusteet puuttuu

KKSUKK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op

vastaa edellisen opsin jaksoa

Valinnainen opintojakso, kielet, 2 op

vastaa edellisen opsin vaatimuksia

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op
KASP1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op
KASP2 Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op
KASP3 Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen 5 op
KASP5 Kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op

Vastaavat lukuvuosien 2012-15 perusopintoja

Kasvatustieteiden aineopinnot 50 op

EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot 10 op

Tavoitteena on lv. 2012-15 opsin ja syksyllä 2015 voimaan tulevan opsin mukaan suorittamalla saada kokoon vähintään 10 op
EDU-yksikön opiskelijoiden yhteisiä aineopintoja. Opsin vaihtumisen seurauksena opintopisteet vaihtelevat eri opiskelijoilla 10-14
op:n välillä. Yli 10 op:n menevät pisteet huomioidaan tutkinnon valinnaisten opintojen määrässä.

KASA1.1 Johdatus kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tutkimukseen, 2 op

Vastaa aiempaa KASA1.1 -jaksoa. Pakollinen jakso , joka tulee suorittaa, mikäli se vielä puuttuu.

KASA1.2 Kasvatus, tieto ja teoria, 4 op

Vastaa aiempaa KASA1.2 Kasvatusteorian kysymyksiä 2 op -jaksoa, mutta op-määrä on muuttunut. Pakollinen jakso , joka tulee
suorittaa, mikäli se vielä puuttuu

KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus, 4 op, uuden opsin mukaan opiskelevat
suorittavat yhden kirjapaketin kolmesta vaihtoehdosta

Uudet kirjallisuuspaketit korvaavat aiemmat maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat KASA2.1, KASA2.2 ja JOVA6 -jaksot (3
op/jakso), joista opsin 2012-15 mukaan piti suorittaa kaksi jaksoa. Jos olet tehnyt jo opsin 2012-15 mukaan KASA1.1 ja KASA1.2 jaksot, mutta et ole tehnyt yhtäkään em. 3 op:n jaksoista, tenti kaksi KASA1.3. kirjapakettia, jolloin yhteisten aineopintojen
pistemäärä on sinulla 12 op. Jos sinulta puuttuu vain toinen aiemmista 3 op:n jaksoista, tenti yksi kirjapaketti, jolloin yhteisten
aineopintojen kokonaismäärä on sinulla 11 op.

Vaihtoehtoiset aineopinnot, suoritettava yksi (5 op, vaka) tai neljä (20 op, elokas) jaksoa
KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus 5 op
KASA3 Kasvatushistoria 5 op
KASA4 Vertaileva kasvatustiede 5 op
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen 5 op
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus 5 op
KASA7 Opetussuunnitelmateoria 5 op
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä 5 op
KASA9 Kulttuurinen monimuotoisuus koulutuksessa ja työelämässä 5 op
KASA15 Vaihtuvateemainen aineopintojen opintojakso 5 op

Vastaavat suurelta osin aiempaa tarjontaa, mukana joitakin uusia tai muokattuja opintojaksoja
uusi jakso

muokattu jakso, mutta vastaa aiempaa jaksoa
muokattu jakso, mutta vastaa aiempaa jaksoa

SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät 5 op
SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus 5op

uusi jakso YKYstä
uusi jakso YKYstä

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma 20 op
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat 2 op
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä 4 op
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä 4 op
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari 10 op

Vastaavat aiempia aineopintojen menetelmäopintoja ja kandidaatintutkielmaseminaaria

Ohjattu harjoittelu 15-20 op
Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen 15 op
KASVART1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt 4 op
KASVART2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka 5 op
KASVART3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus 6 op

Vastaavat ops:n 2012-2015 opintojaksoja

Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu 20 op
KASLOH1 Perusharjoittelu A 5 op
KASLOH1 Perusharjoittelu B 5 op
KASLOH3 Laaja-alaistava harjoittelu 10 op

Vastaavat ops:n 2012-2015 opintojaksoja

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op
KASVAR1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunitelmatyö 5 op

Vastaavat pääosin ops:n 2012-2015 opintojaksoja

KASVAR2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus 5 op
KASVAR3 Pedagoginen kehittäminen ja johtajuus 5 op
KASVAR4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus 5 op
KASVAR5 Lasten arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
KASVAR6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä 5 op
KASVAR7 Lapset ympäristönsä tutkintoina 5 op
KASVAR8 Lapset kehittyvinä ja sosiaalisina toimijoina varhaisvatuksessa 5 op
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama 5 op
KASVAR10 Kuvataidekasvatus 5 op
KASVAR11 Musiikkikasvatus 5 op
KASVAR12 Liikuntakasvatus 5 op

Opintonsa syksyllä 2013 aloittaneet suorittavat osan 2 Lastenkirjallisuus ja draama ops:n 2012-2015 eheyttävän
taidekasvatuksen sisältöjen mukaan
Eheyttävä musiikkikasvatus vastaa ops:n 2012-2015 Esi- ja alkukasvatuksen musiikki -jaksoa

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op

Vastaavat pääosin ops:n 2012-2015 opintojaksoja

KASLOM1 Äidinkieli ja kirjallisuus 5 op
KASLOM2 Kieli ja kielentäminen 5 op
KASLOM3 Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
osio Monikulttuurisuus koulussa 1 op

uusi jakso

osio Historia, yhteiskuntaoppi, evankelisluterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto 4 op
KASLOM4 Kuva- ja mediakulttuurit 5 op
KASLUOM5 Matematiikka
osio Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit 3 op
osio Koulugeometria 2 op
osio Fysiikka ja kemia 2 op
osio Loogisesta ajattelusta ja automaatioon 1 op
KASLOM6 Biologia ja ympäristötieto 5 op
KASLOM7 Käsityö 7 op
osio Käsityö 5 op

vastaa KASLUOM3 Kulttuurin moninaisuus osioita Uskonto ja historia tai Elämänkatsomustieto ja historia 3 op

vastaa KASLUOM9 Keksivät lapset osiota Fysiikka ja kemia 2 op
uusi jakso

uusi jakso

osio Projektiosio 2op
KALOM8 Draama 5 op
KASLOM9 Kuvataide 5 op
KASLOM10 Liikunta 5 op
KASLOM11 Musiikki 5 op
osio Musiikkikasvatuksen perusteet 1 1 op
osio Musiikin teoria alakoulussa 1 op
osio Musiikkikasvatuksen perusteet 2 1 op
osio Musisointi koskettimilla 2 op

vastaa KASLUOM9 Keksivät lapset osiota Käsityö: tekninen työ, tekstiilityö ja teknologiakasvatus 2 op

vastaa KASLUOM11 Musiikki osiota Esi- ja alkuopetuksen musiikki 1 op
vastaa KASLUOM11 Musiikki osiota Musiikin teoria op
vastaa KASLUOM11 MusiikkI osoita Musiikki perusopetuksessa 1 op

