Haku steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen maisteritasoiseen
koulutukseen (120 op) syksyllä 2019
Hakuaika
1.1.2019 - 30.4.2019

Hakea voivat:
1. Snellman-korkeakoulun nykyiset kolmannen ja/tai neljännen vuoden luokanopettajaopiskelijat.
NYKYISET OPISKELIJAT, OLKAA SUORAAN YHTEYDESSÄ EEVA RAUNELAAN JA MARKKU
NIINIVIRTAAN.
2. Snellman-korkeakoulusta valmistuneet tai yliopistollisen luokanopettajakoulutuksen saaneet
steinerkoulujen luokanopettajat, jotka haluavat kehittää omaa steinerpedagogista osaamistaan
tutkimusperustaisesti opiskelemalla tutkimustaitojen ja didaktisten opetusmenetelmien
kehittämistä ja soveltamista käytännössä.
3. Yliopistollisesta koulutuksesta kasvatustieteen kandidaatiksi valmistuneet ja riittävän
steinerpedagogisen koulutuksen (esim. YLE ja STYLE) ja työkokemuksen steinerkoulun
luokanopetuksesta saaneet henkilöt.
4. Muut edellisiin hakijaprofiileihin sopivat ja kriteerit täyttävät henkilöt.

Maisteritasoisen koulutuksen opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota opiskelijan pohjakoulutuksessa
(180 op) saavuttamiin tieteellisiin, taiteellisiin ja käytännöllis-sosiaalisiin (sis. opetusharjoittelun)
valmiuksiin ja osaamistasoon. Näiden kolmen erikseen näyttöinä arvioitavan osa-alueen kokonaistulos
ratkaisee valinnassa.

Hakuprosessi

A. Hakudokumentit (lähetä 30.4. mennessä kaikki dokumentit samassa sähköpostissa / hakija
osoitteeseen

maisteriopinnot@s-k.fi)

1. Lähetä sähköisesti kopiot opintotodistuksistasi (ylioppilastodistus ja opintotodistukset muusta
pohjakoulutuksesta, todistukset myös kursseista, sivuaineopinnoista jne.) Huom! Jos olet
lähettänyt jo aiemmin, täydennä puuttuvilta osilta.
2. Lähetä sähköisesti CV tai kopiot työtodistuksistasi, joista käy ilmi, kuinka kauan olet toiminut
opettajana, mitä oppiaineita olet opettanut ja missä muissa koulun tehtävissä (esim.
hallinnolliset tehtävät, oppilashuoltotyö, Vihreä Lippu, Verso tms.) olet toiminut.
3. Kirjoita noin 600–1000 sanan pohtiva kirjoitelma hyödyntäen Aksel Hugon artikkelia “Nurturing
Human Growth” (http://www.rosejourn.com/index.php/rose/article/viewFile/16/57). Käsittele
tekstissäsi sitä, miten steinerpedagogiikan tutkimusstrategia voisi näkyä omassa työssäsi
opettajana ja miten ajattelet toimintatutkimuksen laajennetun määritelmän sopivan omaan
opettajuuteesi. Noudata tekstissäsi tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä erityisesti tekstiviittausja lähdemerkinnöissä. Viittaustekniikassa noudatamme Snellman-korkeakoulussa Tutki ja kirjoita
-kirjan (Remes, Hirsjärvi & Sajavaara, mikä tahansa painos) ohjeita.
4. Tee sähköinen portfolio taiteellisesta osaamisestasi. Portfolio voi sisältää tekstiä, kuvaa, videota,
ääntä jne., joissa käy ilmi vahvuutesi ja kehittämisalueesi taiteellisessa työssä. Voit pitää
ohjenuorana käsitellä niitä taiteen alueita, jotka kuuluvat luokanopettajan opetettaviin aineisiin
ja/tai niitä taiteen alueita, joiden osaamisalueesta on hyötyä luokanopetuksessa. Mikäli
medialuvat ovat kunnossa, voit sisälyttää portfolioon myös luokkahuonetyöskentelyä oppilaiden
kanssa.

B. Saat tiedon valinnasta toukokuun loppuun mennessä TAI otamme yhteyttä ennen
maisteritasoisten opintojen aloittamista mahdollisesti täydennettävistä opinnoista.

