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OHJEET     

Tee P1 Johdatus kasvatustieteisiin opintojaksoon kuuluva aloitustehtävä ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. 

Lähde liikkeelle itsestäsi ja omista ennakkokäsityksistäsi. Tekniset ohjeet löytyvät tämän aloitustehtävän 

lopusta. Toimita tehtävän vastaukset liitetiedostona (word tai mielellään pdf)  Moodle - alustan palautustilaan, 

kun P1 opintojakson verkkosivut ovat auenneet. Aloitustehtävä palautuskansio sijaitsee I Moduulissa. 

Ennakkokäsityksesi ovat muodostuneet omista kasvatukseen liittyvistä kokemuksistasi, havainnoistasi ja tätä 

kurssia edeltävistä aiemmista tiedoistasi. Olet elämäsi varrella kohdannut useita kasvatuksellisia   ilmiötä 

perheessä, päiväkodissa, koulussa, oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolisessa maailmassa esim. harrastuksissa, 

työelämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.  Aiemmin opittu toimii silmälaseina uuteen tietoon. Joskus 

nuo silmälasit voivat olla utuiset ja epäselvät ja joskus ne saattavat mahdollistaa hyvinkin tarkkojen havaintojen 

tekemisen. On hyvä, että tiedostat, mihin itse huomaamatta kiinnität huomio kasvatuksessa ja 

aikuiskasvatuksessa ja miltä pohjalta valitset tietoa. Anna ajatuksesi virrata vapaasti ja pontaanisti. Kerro omin 

sanoin, mitä sinulle tulee mieleen alla oleviin aiheisiin ja kysymyksiin liittyen. Älä käytä lähteitä.  

P1 JOHDATUS KASVATUSTIETEISIIN - OPINTOJAKSON ALOITUSTEHTÄVÄ 

1. Määrittele omin sanoin lähteisiin katsomatta kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvatus, koulutus ja 
opetus ja pohdi, miten em. ilmiöt tulkintasi mukaan eroavat toisistaan ja toisaalta miten nuo ilmiöt 
suhteutuvat toisiinsa?  

2. Mitä mahtavat olla kasvatustieteilijöitä/kasvatuksen tutkijoita kiinnostavat kasvatukselliset ongelmat?  
3. Mitä tiedät näin opintojen alussa yleisestä kasvatustieteestä? Mikäli koet, että tiedät kovin vähän, 

pyri edes kuvittelemaan sitä, mistä yleisessä kasvatustieteessä voisi olla kysymys esim. oppiai-
neena, tieteenalana esim. pohdi, mitkä voisivat olla kyseisen tieteen tutkimuskohteita. Kirjaa synty-
neet ajatukset ennakkotehtäväsi vastaukseen. 

4. Mitä aikuiskasvatus ja elinikäinen oppiminen ovat?  
5. Millaisia perusteluja voidaan näkemyksesi esittää sille, miksi aikuiskasvatusta tarvitaan?  
6. Mitkä piirteet kuvaavat mielestäsi aikuisuutta ja elinikäistä oppijaa?  
7. Mitä tiedät näin opintojen alussa aikuiskasvatustieteestä? Mikäli koet, että tiedät kovin vähän, pyri 

edes kuvittelemaan sitä, mistä aikuiskasvatustieteessä voisi olla kysymys esim. pohdi, mitkä voisi-
vat olla kyseisen tieteen tutkimuskohteita. Kirjaa syntyneet ajatukset ennakkotehtäväsi vastaukseen. 

8. Kartoittaessasi opiskelumahdollisuuksiasi Avoimessa yliopistossa muodostit jo alustavan kuvan 
siitä, mitä ryhdyt opiskelemaan. Miksi haluat opiskella kasvatustieteitä, joihin sisältyy sekä yleisen 
kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen aineksia? Mitä opiskelullasi tavoittelet? Kirjaa ylös kaikki 
ne itseäsi kiinnostavat kysymykset, joihin haluaisit etsiä vastauksia tulevan opintojakson aikana?  

9. Mitä tieteellinen tieto tämän hetkisen tietämyksesi mukaan on?, Miksi kasvatusalan asiantuntija tar-
vitsee tieteellistä tai muodollista tietoa?  

TEKNISET OHJEET: 
 
Laadi vastaukset henkilökohtaisesti, omasta päästäsi, vain itseesi tukeutuen! Kirjoita selkeästi ja ymmärrettä-

västi kokonaisin lausein. Vältä ranskalaisin viivoin asioiden luettelointia. Avaa lukijalle ajatteluasi. Kirjoita jo-

kaisen vastauksen eteen sen kysymyksen numero, johon vastaan. Yritä kirjoittaa vähintään muutama kappale 



  
 
 
 

 
jokaiseen kysymykseen, jotta lukija ja sinä itse voit päästä jyvälle siitä, mitä ajattelit em. teemoista ennen 

jaksoa. Aloitustehtävä arvioidaan merkinnällä hyväksytty/hylätty/täydennettävä. Hyväksytty merkinnän löydät 

Moodlesta jakson etusivulta kohdasta ”Arvioinnit” . Tuota kokonaisuudessaan jakson opettajalle luettavaksi ja 

arvioitavaksi minimissään  n. 5  sivua ja maksimissaan n. 10 sivua tekstiä. Viestitä  ajatuksistasi mieluimmin 

vuolaasti kuin vain parilla lauseella, jotta sinulla on jakson lopussa jotakin, mitä vasten heijastelet/reflektoit 

uutta tietoa.  Yksi sivu word - tekstinkäsittely ohjelmalla kirjoitettuna on noin 33 - 35 riviä. Tekstin riviväli on 1.5 

ja kirjasinkoko (= fonttikoko) 12 pistettä (esim., Arial 12). Oikean ja vasemman marginaalin leveys 2 cm. Ylä – 

ja alamarginaali 2.5 cm.(eli reunukset normaalit).  Kirjoita vastauksen oikeaan yläkulmaan opintojakson ja 

tehtävän nimi, jakson opettajan nimi, päivämäärä, oma nimesi ja opiskelijanumero/henkilötunnus. Muistathan 

säilyttää ennakkokäsityksesi ja muutkin tehtävävastaukset itselläsi, jotta voit myöhemmin opintojakson/opin-

tojaksojen kuluessa palata niihin teemapäiväkirjaa kirjoittaessasi.  

 

P1 opintojaksolla kaikki oppimateriaalit löytyvät verkosta, joten sinulta ei kulu aikaa ennakkoon materiaalien 

hankkimiseen. Oppimisen, löytämisen  ja oivaltamisen iloa!  Tapaamisiin Moodle – oppimisympäristössä!   

 

t. Jakson opettaja Pirkko Raudaskoski 

 

 


