Perusopintopolku ja VEO-oikeutettujen opintopolku VO - KK

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta.
Opetussuunnitelmakausi 2020 – 2023, tutkinto valmiiksi kolmessa vuodessa. Opinnot etenevät noin
60op vuodessa perusopintopolun mukaan. Tähdellä merkityt lisähuomiot henkilöille, jotka haluavat
nopeuttaa tutkintoaan 2,5 vuoteen.
Opetusperiodit lukuvuosi 2021 – 2022: linkki ohjautuu opetusperiodeihin opiskelijan ohjeissa

HARJOITTELUT lukuvuonna 2021 - 2022

Eheyttävä harjoittelu 8op, 2: periodi (8.11-10.12.2021)
Syventävä harjoittelu 7op: 4. periodi (28.3-28.4.2022) Perusopintopolun mukaan etenevälle
*Syventävä harjoittelu 7op: 2. periodi (25.10-26.11.2021) Tämä vaihtoehto on nopeuttajille ja
vaihtoon kevääksi 2022 lähtijöille.
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KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP –OPS 2020-2023 1. OPINTOVUOSI
Kokonaisuus

1. Periodi

2. Periodi

3. Periodi

Viestintä - ja kieliopinnot

EDUK022 Opetta juus ja vi estintä
2op

Opetta juus ja viestintä sk jatkuu.)

Opetta juus ja viestintä (.

EDUK-AKTE2OP Aka teemiset
teks titaidot (suomi) 2 op, ryhmät
1-5

4. Periodi
ei opetusta

EDUK-AKTE Aka teemiset
teks titaidot (suomi) 2 op, ryhmät 69
DIGI-B Opiskelijan digitaidot:
s yventä vät taidot 1 op

DIGI-A Opiskelijan digitaidot:
ori entaatio 2 op

Kasvatustieteen
perusopinnot 25op

PED003 Opetuksen s uunnittelu,
toteutus ja arvi ointi I 5op
(yl ei nen osuus)

PED0031 Opetuksen s uunnittelu,
toteutus ja arvi ointi I 5op (eriytyvä
os uus)

EDUK001 Kohti tutkivaa työtapaa
5op

Kohti tutkivaa työtapaa jatkuu

PED001 Ka s va tuksen
yhtei skunnalliset, historialliset ja
fi l osofiset perusteet 5 op

Varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen tehtäviin
ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot 60op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja
a rvi ointi I 5op (eriytyvä osuus)
ja tkuu
EDUK701 Pi enten
l a sten pedagogiikka
5op

PED002 Johda tus kasvatus ja
kehitys psykologiaan 5 op

EDUK7210 Mus iikin pedagogiikka
5op

EDUK7212 Li i kunnan pedagogiikka 5op
EDUK729 Kuva ta iteen pedagogiikka
5op
Mus i ikin pedagogiikka jatkuu

Li i kunnan
pedagogiikka jatkuu

Kuva ta iteen pedagogiikka ja tkuu
EDUK725 Ympä ristö- ja
l uontokasvatuksen pedagogiikka 5op
EDUK724 Ma tema tiikan pedagogiikka
5op

EDUK725 Ympä ristöja l uontokasvatuksen
pedagogiikka jatkuu
EDUK7211 Kä s i työn
pedagogiikka
5 op
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KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP –OPS 2020-2023 2. OPINTOVUOSI

Kokonaisuus
Kieli- ja viestintä opinnot

1. Periodi

2. Periodi

3. Periodi

4. Periodi

ei opetusta

ei opetusta

KK-RUKASV JA KK-RUKIRJ Toi nen
koti mainen kieli 3op alkaa

Toi nen kotimainen kieli 3op
(ja tkuu)
Vi eras kieli 4op(jatkuu)
*(huom. voit kieliin voit osallistua
myös muissa periodeissa tai
suorittaa ALMS opintojaksona)

Vi eras kieli 4op alkaa (jos teen
englanniksi KK-ENKASV)

Kasvatustieteen
aineopinnot 45op

PED005 Opetuksen s uunnittelu,
toteutus ja arvi ointi II 5op
EDUK711Ha rjoittelut 15op, osa 1:
Eheyttä vä harjoittelu 8 op

*EDUK713 Kandidaatin
tutkielmaseminaari 4op alkaa
nopeuttajille jatkuu 3vsk:n 1.
periodi

EDUK003 Kva nti tatiiviset
tutki musmenetelmät I 5op, )
*(tee tämä opintojakso ennen
kandiseminaarin aloittamista tai
samaan aikaan)
PED004 Oppi misen ja hyvinvoinnin
tuki 5op

Varhaiskasvatuksen ja
esiopetuksen tehtäviin
ammatillisia valmiuksia
antavat opinnot 60op

EDUK722 Va rha ispedagogiikka
toi minnassa 5op)

Va rha ispedagogiikka toiminnassa
ja tkuu

EDUK727 Eetti sen kasva tuksen ja
ka ts omuskasvatuksen
pedagogiikka 5op
EDUK721 Es i - ja a lkuopetus 5op

EDUK728 La s tenkirjallisuus ja
dra a ma 5op

Es i - ja a lkuopetus 5op jatkuu
pä i väopetuksessa
EDUK726 Ki el en ja
vuorova i kutuksen pedagogiikka
ja tkuu

EDUK726 Ki el en ja
vuorova i kutuksen pedagogiikka
5op

Muut opinnot 35op jakaantuen 2. vuodelle ja 3. vuodelle painottuen 3. vuodelle. Muista opinnoista 10op valinnaisiakasvatustieteellisiä moduuliopintoja ja 25op
muita opintoja. Jos teet 25op:n kokonaisuuden, se kannattaa tehdä perusopintopolun mukaan menevillä tehdä 3. vuonna. *Mikäli nopeutat tutkintoasi 2,5 vuoteen ja
haluat tehdä 25op:n kokonaisuuden, se kannattaa tehdä toisena opiskeluvuonna tai kesäopintoina .
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KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP –OPS 2020-2023, 3. OPINTOVUOSI

Kokonaisuus

I Periodi

II Periodi

III Periodi

IV Periodi

Kieli- ja
viestintäopinnot

ei opetusta

PUVI1OP Puhevi estintä ja
vuorova i kutusosaaminen 1
op
op (TAI periodi 1, 3 ta i 4 )

ei opetusta

ei opetusta

Kasvatustieteen
aineopinnot 45op

EDUK713 Ka ndi daatin tutkielmaseminaari 4 op
a l kaa perusopintopolun mukaan eteneville
*Kandidaatin tutkielmaseminaari 4op päättyy
nopeuttajille

*EDUK712 Harjoittelut 15op,
osa 2: Syventävä harjoittelu
7op (nopeuttajat ja kevääksi
vaihtoonlähtijät)

Ka ndidaatin
tutki elmaseminaari 4op
(ja tkuu perusopintopolun
muka an eteneville)

Kva l i tatiiviset tutkimusmenetelmät I 5op (*tee
tämä opintojakso ennen kandiseminaarin
aloittamista tai samaan aikaan)

Varhaiskasvatuksen
ja esiopetuksen
tehtäviin
ammatillisia
valmiuksia antavat
opinnot 60op

EDUK723 La ps en kehityksen moninaisuus ja
va rha isvuosien erityiskasvatus 5op (*tee tämä
opintojakso kakkosvuonna jos lähdet
kolmosvuoden syksyksi vaihtoon)

ei opetusta

Ka ndidaatin tutkielma 6 op
pa l autus perusopintopolku

EDUK712 Ha rjoi ttelut 15op, osa 2:
Syventä vä harjoittelu 7op
(Perus opintopolun mukaan
etenevälle opiskelijalle suositeltu
a ja nkohta)

ei opetusta

ei opetusta

Muut opi nnot 35op (joista 10op moduuliopintoja 25op muita opintoja)
Muut opi nnot 35op jakaantuen 2. vuodelle ja 3. vuodelle painottuen 3. vuodelle : muista opinnoista 10op va linnaisia kasvatustieteellisiä moduuliopintoja ja 25op muita opintoja ta i
opi ntokokonaisuuksia mukaan l ukien kasvatustieteen va linnaiset kokonaisuudet. Jos teet 25op:n kokonaisuuden va linnaisiin kasvatustieteellisen va linnaisista kokonaisuuksista, se
ka nnattaa käydä perusopintopolun mukaan menevillä tehdä 3. vuonna. Myös va ihtoon lähdön suositus on 3. opiskeluvuosi. Va linnaisia moduuliopoinnoista opintosuunta s uosittaa
opi ntojaksoa Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen yhte istyö 5op jonka s uunnittelussa on huomioitu 3vs k l ukujärjestys. EP perusopinnot tehdään 3. vuonna (koskee VEOryhmä ä ).
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