Kotitalousopettajan opintosuunta: kandidaatin tutkinnon opintopolku lukuvuodelle 2017–2018 (päivitetty 21.6.2017)

Tähän opintopolkuun on sijoitettu opinnot siten, että kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa. Opintopolkua seuraamalla
pakolliset opintojaksot eivät siis mene lukujärjestyksessä päällekkäin.
Opettajan pedagogisten opintojen (35 op) opintojaksot on merkitty taulukoihin sinisellä.
Huom. syksyllä 2016 ja sitä aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat löytävät Flammassa olevista vastaavuustaulukoista lisätietoa esim. Taitavat
kuluttajat ja Perheen vuorovaikutus -opintojaksojen osasuoritustavoista.

1. vuosikurssi (60 op)
I PERIODI

op

II PERIODI

op

III PERIODI

op

IV PERIODI

op

Johdatus
kotitaloustieteeseen
(sis. HOPS)

5

Taitavat kuluttajat

5

Asumisen teknologia

5

2

Ruoanvalmistuksen
taidot 1
Kohti tutkivaa työtapaa
Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi I
(luennot)

>>

Ruoanvalmistuksen taidot 1

5

Ruoanvalmistuksen taidot 2

>>

>>
>>

Kohti tutkivaa työtapaa
Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi I
(ryhmät)
Oppimisen psykologia

5
5

Vieras kieli/englanti
Akateemiset tekstitaidot

>>
2

Draama opettajaoppilas vuorovaik utuksen
tukena
Ruoanvalmistuksen
taidot 2
Vieras kieli/englanti
Oppimisen ja
hyvinvoinnin tuki

5

Opiskelijan digitaidot:
orientaatio *

2

Kvantitatiiviset
tutkimusmenetelmät I

5

5
4
5

* Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi III periodissa, jotta työmäärä jakautuisi tasaisesti periodi- ja lukuvuositasolla. Opintojakso on kuitenkin mahdollista suorittaa myös missä tahansa muussa periodissa.
Huom. voit halutessasi tarkistaa, sattuvatko toiselle vuosikurssille sijoittuvan Ravitsemuksen perusteet -opintojakson Viikin toteutuksen aikataulut
sopimaan lukujärjestykseesi jo ensimmäisenä opintovuotena (ks. lisätiedot seuraavalla sivulla kohdassa ****).
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2. vuosikurssi (60 op)
I PERIODI

op

II PERIODI

op

III PERIODI

op

IV PERIODI

op

Asumisen taidot

>>

Asumisen taidot

5

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

>>

Toinen kotimainen
kieli, ruotsi

3

Perheen vuorovaikutus

5

>>

>>

Kvalitatiiviset
tutkimusmenetelmät I:
Kotitaloustieteen metodologia
Harjoittelu I, osa 2: Soveltava
harjoittelu (ryhmäohjaus)

5

Harjoittelu I, osa 1:
Perusharjoittelu
(ryhmäohjaus)

Kvalitatiiviset
tutkimusmenetelmät I:
Kotitaloustieteen metodologia
Harjoittelu I, osa 1:
Perusharjoittelu
(23.10.–24.11.)

Harjoittelu I, osa 2:
Soveltava harjoittelu
(viikot 11–15: 12.3.–
13.4.)

5

Kasvatuksen
yhteiskunnalliset,
kulttuuriset ja filosofiset
perusteet
Opiskelijan digitaidot:
syventävät taidot *
Valinnainen opintojakso
**

5

Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi II

5

Kandidaatintutkielma ja
seminaari ***
Puheviestintä ja
vuorovaik utusosaaminen
Ravitsemuksen perusteet ****

>>

Kandidaatintutkielma
ja seminaari

10

Ravitsemuksen
perusteet

5

>
>

Opiskelijan digitaidot:
syventävät taidot
Valinnainen opintojakso

5

1
5

>>

1
>

* Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi I tai II periodissa, mutta on mahdollista suorittaa myös III tai IV periodissa.
** Valinnainen opintojakso suositellaan suoritettavaksi I tai II periodissa, jotta työmäärä jakautuisi tasaisesti lukuvuositasolla.
*** Kandidaatintutkielmalle ja seminaarille varataan myös kevään intensiiviperiodit 2.1.–14.1.2018 ja 7.5.–31.5.2018. Soveltavan harjoittelun aikana
pidetään tauko kandidaatintutkielman ja seminaarin kanssa. Lukuvuonna 2017–2018 kandiseminaariin on mahdollista osallistua tarvittaessa jo
syksyllä.
**** Ravitsemuksen perusteet -opintojakso suoritetaan tenttiakvaariossa. Huom. lukuvuonna 2017–2018 tenttimahdollisuus tarjotaan poikkeuksellisesti vasta keväällä. Voit tarkistaa myös Viikin sekä Helsingin avoimen yliopiston tarjonnan kyseisen opintojakson osalta (kotitalousopettajan opintosuunnan lukujärjestyssuunnittelussa ei ole kuitenkaan mahdollista huomioida Viikissä todennäköisesti III–IV periodeissa järjestettävän kurssin aikatauluja).
3. vuosikurssi (60 op): Kolmas vuosikurssi on varattu valinnaisten opintojen suorittamiselle (esim. toinen opetettava aine, 30 op syyslukukaudella
ja 30 op kevätlukukaudella). Mikäli suoritat kandidaatintutkielman ja seminaarin vasta kolmannen vuosikurssin keväällä, valinnaiset opinnot aloitetaan jo aiemmin siten, että lukuvuositasolla opintopisteitä kertyy yhteensä 60. Tämä 60 opintopisteen lukuvuositason etenemistahti on huomioitava
myös muissa tilanteissa, joissa oma suunnitelma poikkeaa tästä opintopolusta.

