
ENNAKKOTEHTÄVÄT VALINTA 2019 
Monimuotokoulutus 
Teatteri-ilmaisun ohjaaja / TEATTERI TAI SIRKUS 
Turun AMK:n Taideakatemia  

KOULUTUKSESSA ON TEATTERIN JA SIRKUKSEN OSAAMISPOLKU 
KUMPAANKIN OSAAMISPOLKUUN ON ERI ENNAKKOTEHTÄVÄT 

SIRKUKSEN ENNAKKOTEHTÄVÄT  
Sirkuksen ennakkotehtävien kirjalliset osiot 
palautetaan kirjallisena paperiversiona (kaksi 
tehtävää) ja portfoliotehtävä (yksi tehtävä) joko 
DVD-tallenteena tai muistitikulla.  

Palauta ennakkotehtävät (kolme tehtävää) 
yhtaikaisesti samassa kirjekuoressa. 

Palauta ENNAKKOTEHTÄVÄT 3.4. 2019 klo 15.00 
mennessä Turun AMK:n Taideakatemiaan:  
Linnankatu 54, 20100 Turku. Kuoreen merkintä: 
Esittävä taide/MONIMUOTO/SIRKUS. 

Kirjoita dvd- tallenteeseen/muistitikulle sekä sen 
koteloon nimesi sekä MONIMUOTO/SIRKUS 2019 

Ennakkotehtävien perusteella hakijat valitaan 
yksilöhaastatteluun. 

KIRJALLISET ENNAKKOTEHTÄVÄT: 
1) CV/ Ansioluettelo
- nimi
- syntymäaika
- yhteystietosi
- aiempi koulutuksesi
- tiedot työkokemuksestasi
- harrastuksesi
- kielitaitosi
- erityistaidot
- kokemuksesi esiintyjänä ja ryhmänohjaajana
2) Motivaatiokirje
- miksi haet Turun AMK:n Taideakatemian
sirkuskoulutuksen monimuotokoulutukseen?
- mikä sinua motivoi sirkuksen ja esittävän taiteen
oppimisessa?

SÄHKÖINEN PORTFOLIO: 
Laadi sähköinen portfolio, joka sisältää kirjallisen 
ja kuvallisen dokumentaation omasta 
ammatillisesta taiteellispedagogisesta 
toiminnastasi ja omista ammatillisista 
vahvuuksistasi. 

TEATTERIN ENNAKKOTEHTÄVÄT  
Palauta tehtävät 1 – 3 sähköisessä muodossa joko 
DVD tallenteena tai muistitikulla 
Kirjoita DVD tallenteeseen/muistitikkuun sekä sen 
koteloon nimesi ja syntymäaikasi sekä Teatteri-
ilmaisun ohjaaja (AMK) 2019 Monimuoto- valinta.  
Tehtäviä ei palauteta: muistitikkuja tai dvd:tä ei 
palauteta. 

Palauta ENNAKKOTEHTÄVÄT 3.4. 2019 klo 15.00 
mennessä Turun AMK:n Taideakatemiaan:  
Linnankatu 54, 20100 Turku. Kuoreen merkintä: 
Esittävä taide/MONIMUOTO/TEATTERI 

Kirjoita DVD tallenteeseen/muistitikkuun sekä sen 
koteloon nimesi sekä MONIMUOTO/TEATTERI 
2019. 
Ennakkotehtävien perusteella hakijat valitaan 
yksilöhaastatteluun. 

Tehtävä 1: Tee video (1-2 min):  
Kuka sinä olet ja miksi haluat teatteri-
ilmaisunohjaajamonimuotokoulutukseen.  
Kerro lähikuvassa (kasvot ja ylävartalo) nimesi, 
ikäsi, kotipaikkasi ja lyhyt kuvaus 
teatteritaustastasi. Perustele miksi haet teatteri-
ilmaisun ohjaajan monimuoto- koulutukseen.   
Arviointikriteeri: koulutus- ja harrastustausta, 
motivaatio, soveltuvuus alalle  
Tehtävä 2: CV  (koulutus, työkokemus, 
harrastuneisuus) Pituus max 2 A4  

Arviointikriteeri: koulutus- ja harrastustausta, 
soveltuvuus alalle 

Tehtävä 3: 
Sähköinen portfolio 
Sähköisessä muodossa oleva jäsennelty 
portfoliokokonaisuus, joka sisältää kirjallisen ja 
kuvallisen dokumentaation omasta ammatillisesta 
toiminnastasi. 
Arviointikriteerit: oman osaamisen tunnistaminen 
ja kuvaus, osaamisen jäsentäminen, 
dokumentaation selkey




