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Hakulomake syksyllä 2018 alkaviin opintoihin

saapunut ____ / ____

AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS, KÄSITYÖ
Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman
perusteisiin. Opetus muodostuu perusopinnoista 30 op (800 tuntia) ja syventävistä opinnoista 19 op (500 tuntia). Opintojen
kesto on kokonaisuudessaan noin 6 vuotta, joista perusopinnot kestävät 4 vuotta. Opintojen tavoitteena on kehittää
ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalien ja tekniikoiden hallintaa. Opintoja voi hyödyntää myös työtä tukevana
ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin.
Perusopintojen laajuus on 30 opintopistettä, yksi opintopiste tarkoittaa opiskelijan n. 27 työtuntia. Opetukseen sisältyy
lähiopetustunteja ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opetus toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin, vaihdellen 1-2
iltaa/viikko ja joitakin viikonloppuja, lisäksi itsenäisen työskentelyn osuus. Opetukseen osallistuminen edellyttää
kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on
mahdollisuus jatkaa syventäviin opintoihin.
Opinnoista annetaan Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukainen todistus. Lukukausimaksu kattaa opetuksen.
Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse. Opinnot on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille.
Sukunimi
Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)

Henkilötunnus (kokonaan laskutuksen vuoksi)

Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin kotiin

Puhelin työhön

Sähköpostiosoite

Matkapuhelin
Sukupuoli

 Mies

 Nainen








Koulutus (tutkinto suoritettu)





perusaste (peruskoulu, kansakoulu)
toinen aste (lukio, ammattikoulu- ja opisto)
korkea-aste (yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu)

Koulutusala
Ammatti tai toimi

työssä

työtön
eläkkeellä

opiskelija
muu, esim. kotiäiti

1. Aiempi käsityöllinen tai kuvataiteellinen toiminta?







alan aktiivinen seuraaminen (esim. näyttelyt, tapahtumat)
oma, itsenäinen työskentely
työhön sisältyvä taiteellinen toiminta / ohjaus
aiemmat alan opinnot _____________________________________________
muuta, mitä?_____________________________________________________

2. Arvioi seuraavien taiteen perusopetuksen tavoitteiden tärkeyttä itsellesi:
1 (ei lainkaan tärkeä) – 5 (erittäin tärkeä). Ympyröi valitsemasi vaihtoehto.
- kehittää luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja

1 2 3 4 5

- kehittää yhteistyötaitoja

1 2 3 4 5

- oppia jäsentämään kokemuksia ja havaintoja

1 2 3 4 5

- tuntea iloa ja mielihyvää kädentaidoista

1 2 3 4 5

- oppia antamaan ja saamaan palautetta

1 2 3 4 5

- perehtyä eri materiaaleihin ja tekniikoihin

1 2 3 4 5

- kehittää identiteettiä ja omaa ilmaisua tekemisen kautta

1 2 3 4 5

- kehittää suunnittelutaitoja

1 2 3 4 5

- hyödyntää opintoja työssäni (täydennyskoulutus)

1 2 3 4 5

- hyödyntää opintoja ammatillisissa opinnoissa

1 2 3 4 5

3. Miksi hakeudut opiskelemaan käsityön taiteen perusopintoja?








olen innostunut alasta
haluan kehittää omia taitojani
haluan syventää pitkäaikaista harrastusta
voin hyödyntää opintoja työssäni/ammatissani
etsin uutta suuntaa elämään
muut tavoitteeni

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Päiväys

Allekirjoitus

Hakulomake ja kuvamateriaali palautetaan pe 17.8.2018 mennessä osoitteella: Tampereen seudun työväenopisto /
”käsityön taiteen perusopetus ”Koulutuskeskus Valo, Pallotie 5, 33470 Ylöjärvi. Opiskelijat valitaan opintoihin
hakulomakkeen ja näytetöiden perusteella. Ryhmään otetaan 16 opiskelijaa. Opintopaikkavahvistus, opinto-ohjelma ja
aikataulut lähetetään opiskelupaikan saaneille hakuajan päättymisen jälkeen.

