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Opiskelijan nimi

Opiskelijanumero

Osoite

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

KK-tutkinnon aloittamisvuosi

Kandidaattiohjelman suunniteltu valmistumisaika
(Esim. kk/vvvv)

Suunnitelma kasvatustieteen kandidaattiohjelman opinnoista (180 op)
Ohje: Merkitse allaolevaan kandidaattiohjelman rakenteeseen ao. opintojakson/kokonaisuuden kohdalle rasti, jos
olet suorittanut opintojakson (tai jos se on korvattu aiemmalla suorituksella), tai merkitse alla olevaan kenttään
suunnitelma suoritettavista jaksoista. (Huom! Suunnitelman täytyy mahtua ruutuun, joten ilmaise suunnitelma tiiviisti.)
Jaksojen suunnitellut/suositellut suoritusajankohdat on merkitty opintojakson nimen tai opintokokonaisuuden jälkeen
sulkuihin.
Yleiset opiskeluvalmiudet 21 op
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot, 3 op (1. ov)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1. ov)
Suunnitelma:

Kasvatustieteiden tiedekunta, KK, kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 op kieli- ja viestintäopintoja
Vieraan kielen opintojakso, 4 ECTS / op (1. ov)
KKRUKK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op (2. ov)
KKSUKK Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op (2.-3. ov)
Valinnainen opintojakso: Suoritetaan vähintään yksi kielikeskuksen valinnainen opintojakso, 2-4 op (1.-3. ov)
Puheviestinnän opintojakso, 2 op (2.-3. ov)
KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä, 2 op
.
Suunnitelma:

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (1.ov)
Perusopintojen kokonaismerkintä rekisterissä
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 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena, 5 op
Suunnitelma:

Kasvatustieteiden aineopinnot 50 op
Aineopintojen kokonaismerkintä rekisterissä
EDU-yksikön opiskelijoiden yhteiset aineopinnot 10 op
KASA1.1 Johdatus kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tutkimukseen, 2 op (2.ov)
KASA1.2 Kasvatus, tieto ja teoria, 4 op (2.ov)
KASA1.3 Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattava kirjallisuus, 4 op (3.ov)
Vaihtoehtoiset aineopinnot 20 op (2.-3.ov)
Suoritettava 1 allaolevista jaksoista
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
SOS6.6.1 Nuorisotyön toimintaympäristöt, työmuodot ja menetelmät, 5 op
SOS6.6.4 Nuorten ryhmät ja ryhmän ohjaus, 5 op
Suunnitelma:

Menetelmäopinnot ja kandidaatintutkielma 20 op
KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat, 2 op (2.ov)
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä, 4 op (2.ov)
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä, 4 op (2.ov)
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari, 10 op (3.ov)
Suunnitelma:

Työssäoppiminen 15 op
KASVART1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt, 4 op (1.ov)
KASVART2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka, 5 op (2.ov)
KASVART3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus, 6 op (3.ov)

Kelpoistavat opinnot:
Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op
Kokonaismerkintä rekisterissä
Ammatillisuus ja kasvatusyhteisöt 20 op
KASVAR1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö, 5 op (2.ov)
KASVAR2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus, 5 op (1. ja 3.ov)
KASVAR3 Pedagoginen kehittäminen ja johtajuus, 5 op (3.ov)
KASVAR4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus, 5 op (3.ov)
Lapset, perhe ja lapsuus suomalaisessa yhteiskunnassa 20 op
KASVAR5 Lasten arki suomalaisessa yhteiskunnassa, 5 op (1.ov)
KASVAR6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä, 5 op (1.ov)
KASVAR7 Lapset ympäristönsä tutkijoina, 5 op (2.ov)
KASVAR8 Lapset kehittyvinä ja sosiaalisina toimijoina varhaiskasvatuksessa, 5 op (1.ov)
Ilmaisu ja taide lasten elämässä 20 op
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama, 5 op (2.-3.ov)
KASVAR10 Kuvataidekasvatus, 5 op (1.-2.ov)
KASVAR11 Musiikkikasvatus, 5 op (1.-2.ov)
KASVAR12 Liikuntakasvatus, 5 op (1.-2.ov)
Suunnitelma:

Valinnaiset opinnot 24 op (1.-3.ov)
Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijat suorittavat KK-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä 24 op siten,
että niihin sisältyy vähintään kaksi 10 opintopisteen kokonaisuutta.
KK-tutkinnossani valinnaiset opintoni muodostuvat seuraavista:

Suoritettu (op):

Suoritettavaa (op):

Muuta opintoihin liittyvää:

HOPS-suunnitelma on käsitelty HOPS-opettajan kanssa (pvm)
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