Miten haen opiskelemaan?

Mikä
kuvataidekasvatus?
Kuvataidekasvatus on tieteenala, jossa yhdistyvät kuvataide ja visuaalinen
kulttuuri sekä niiden opettaminen ja käyttäminen eri tilanteissa
yhteistyössä eri ryhmien kanssa. Kuvataidekasvatuksen opinnoissa saat
perustiedot ja -taidot koko laajasta visuaalisen kulttuurin alueesta.
Valmistuessasi olet pätevä kuvataideopettaja ja voit työllistyä mm.
peruskoulun tai lukion kuvataiteen aineenopettajana. Lisäksi saat
laaja-alaisen opettajakelpoisuuden kaikille koulutusasteille ja taiteen
perusopetukseen. Koulutus antaa myös valmiudet toimia kuvataiteen
ja muun visuaalisen kulttuurin pedagogisissa asiantuntijatehtävissä
erilaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa, julkisella sektorilla, yrityksissä ja
muissa yhteiskunnallisissa verkostoissa. Voit työskennellä myös erilaisissa
kehitys- ja suunnitteluprojekteissa, koulutustehtävissä, itsenäisenä
taiteilija-yrittäjänä tai tutkimustehtävissä.

1.

Hae yhteishaussa
Valitse kevään toisessa korkeakoulujen yhteishaussa hakukohteeksi
Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, kuvataidekasvatuksen koulutus
osoitteessa www.opintopolku.fi.

2.

Osallistu valintakokeeseen
Valintakokeet järjestetään touko- ja kesäkuussa.

3.

Odota tuloksia
Tulokset ilmoitetaan opintopolku.fi -sivustolla.

Tutustu tarkemmin ja kysy lisää:
→ ulapland.fi/ttk/opinnot
→ ttk.opinto@ulapland.fi
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Kuvataidekasvatus

Taiteiden tiedekunta

Tutustu
opiskelijaportfolioomme!
→ ulapland.fi/KUVISportfolio

Ota seurantaan:
@kuvataidekasvatus_lay

Opiskelemaan
kuvataidekasvattajaksi!
Opinnoissasi perehdyt kuvataiteen menetelmien ohella taiteen
tulkintaan ja taidehistoriaan, muotoiluun ja arkkitehtuuriin,
visuaaliseen mediaan ja digitaalisiin ilmaisuvälineisiin sekä
nykytaiteen osallistaviin työtapoihin.

Kokonaisuuteen liittyvät myös opettajan pedagogiset opinnot. Osa
opinnoista painottuu teoriaan ja osa käytännön tekemiseen, jolloin
opit soveltamaan hankkimaasi tietoa taiteelliseen ja pedagogiseen
työhön. Voit valita sivuaineopintoja mielenkiintosi mukaan ja
syventää niissä esimerkiksi kuvataiteen tekniikoiden, ympäristö- ja
yhteisötaiteen tai taidehistorian osaamistasi, hankkia lisää tietoa
kasvatus- ja opetusalasta, opiskella toisen opetettavan aineen tai
luokanopettajan pätevyyden. Sivuainevaihtoehtoihin kuuluvat myös
taiteiden tiedekunnan muotoilun, median ja tekstiilisuunnittelun
opinnot sekä yliopiston muut tieteenalat ja kieliopinnot.

Opinnoissa yhdistyvät taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen
näkökulmat. Oman taiteellisen ilmaisun ja taidesuhteen kehittämisen
rinnalla tutustut yhteisölliseen ja tiimityöskentelyyn sekä opit
taiteen ja pedagogiikan mahdollisuuksista paremman tulevaisuuden
rakentamisessa. Opinnot kannustavat pedagogiseen uteliaisuuteen,
uutta luovaan taidekasvatusajatteluun ja vaikuttamiseen. Toimit jo
opintojen puitteissa laajasti myös koulumaailman ulkopuolella ja saat
kokemusta erilaisista kuvataidekasvatuksen työkentistä. Tunnistat
kuvataiteen mahdollisuudet eri yhteisöjen kanssa toimiessa sekä niiden
taustat ja kykenet soveltamaan taiteellisia toimintatapoja eri tilanteisiin.

