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KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE, LAAJA OPPIMÄÄRÄ
HAKU SYVENTÄVIIN OPINTOIHIN
Otamme opiskelijoita syksyllä 2018 alkaviin aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen syventäviin opintoihin Tampereen seudun työväenopistoon. Syventävien opintojen suorittamisaika on n. 3 - 4 vuotta.
Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Perusopetus jakautuu perusopintoihin, 20 opintopistettä (540 tuntia) ja syventäviin opintoihin, 28 opintopistettä (760 tuntia). Hakeminen syventäviin opintoihin edellyttää perusopintojen suorittamista tai vastaavien tietojen ja taitojen hallintaa.
Tavoitteena on käsityötaitojen ja taiteen tekemisen kehittäminen ja syventäminen asiantuntijoiden ohjauksessa. Opintoja voi hyödyntää myös esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin.
Syksyllä 2018 alkavat käsityön taiteen perusopetuksen syventävät opinnot noudattavat vanhaa opetussuunnitelmaa ja
koostuvat kaikille yhteisistä eli ns. pakollisista opinnoista (20 op) sekä valinnaisopinnoista (8 op). Opetukseen sisältyy
lähiopetustunteja ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opetus toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin, vaihdellen 1-2
iltaa/viikko ja joitakin viikonloppuja. Portfolion kokoaminen sekä päättötyön tekeminen ovat osa opintoja. Opetukseen
osallistuminen edellyttää siis kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Opinnoista
saa Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukaisen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän syventävien opintojen päättötodistuksen. Lukukausi maksu on 130 €/ syksy ja 130 €/ kevät, materiaalit ja tarvikkeet eivät sisälly hintaan.
Syventäviin opintoihin hakevat osoittavat käsityöosaamisensa kokoamallaan portfoliolla (esim. perusopintojen portfolio). Ylöjärven työväenopistossa tai Tampereen seudun työväenopistossa käsityön taiteen perusopetuksen opintokokonaisuuden (20 op) hyväksytysti suorittaneiden ei enää erikseen tarvitse esittää portfoliotaan hakuprosessin yhteydessä.
Palauta oheinen hakulomake ja liitä mukaan todistusjäljennös aikuisten käsityön taiteen perusopinnoista laajan oppimäärän mukaan (20 op / 14 ov) tai muusta vastaavasta todistuksesta. Hakemuksesi on voimassa, kun
olet täyttänyt ja palauttanut hakulomakkeen allekirjoitettuna pe 17.8.2018 mennessä osoitteeseen:
Tampereen seudun työväenopisto /
Haku aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen syventäviin opintoihin
Pallotie 5
33470 Ylöjärvi
Huomaa kuitenkin, että paikat täytetään hakulomakkeiden perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Otamme ryhmään
yhteensä 16 opiskelijaa.
Opinnot alkavat ma 27.8. klo 17.00 Vuorentaustan koulun Soppeenharjun yläkoululla, Ylöjärvellä.
Lisätietoja:
Käsityön suunnittelijaopettaja Ulla Tujula p. 050-390 4618, ulla.tujula@tampere.fi
Hakulomake on tulostettavissa myös nettisivuiltamme www.tampere.fi/tyovaenopisto

HAKEMUS AIKUISTEN KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN SYVENTÄVIIN OPINTOIHIN VUONNA 2018

Sukunimi (aikaisempi sukunimi/-nimet)
Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

Syntymäaika

Lähiosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Puhelin kotiin

Puhelin työhön

Sähköpostiosoite

Matkapuhelin
Sukupuoli
Mies

Nainen

Koulutus
Kansa- tai kansalaiskoulu
Keski- tai peruskoulu
Ylioppilastutkinto
Kouluasteen ammatill. tutkinto

Opistoasteen ammatill. tutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
tai alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto

Tohtorin tai lisensiaatin tutkinto
Muu, mikä? ____________________
______________________________
______________________________

Koulutusala
Ammatti tai toimi

Työssä
Työttömänä
Eläkkeellä
Muu, mikä? __________________

Lisätietoja

Päiväys

Allekirjoitus

Tampereen seudun työväenopisto
Pallotie 5
33470 Ylöjärvi
Puh: 040 801 6471, 050 390 4618
www.tampere.fi/tyovaenopisto

