Ennakkotehtävä / Turun AMK:n Taideakatemia

Ennakkotehtävä, Teatteri-ilmaisunohjaaja, monimuoto,
sirkus/teatteri
•

Hakukohde: Teatteri-ilmaisunohjaaja, monimuoto, sirkus/teatteri

•

Kevään yhteishaku 2022

Turun ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisunohjaajan monimuotototeutuksen hakukohteen
ennakkotehtävään sisältyy kaksi tehtävää. Hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset
ennakkotehtävän molempiin tehtäviin. Mikäli ennakkotehtäväpalautuksesta puuttuu yksi tai useampia
vaadituista tehtävävastauksista, koko ennakkotehtävä jätetään arvioimatta. Hakukohteen
valintaryhmä arvioi ennakkotehtävän asteikolla hyväksytty/hylätty.
Koulutuksessa on sirkuksen ja teatterin osaamispolku.
Kumpaankin osaamispolkuun on eri ennakkotehtävät. Tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin.
Ennakkotehtäviä ei palauteta eikä vastauksesta anneta henkilökohtaista palautetta. Sinun tulee laatia
ennakkotehtävävastaus itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei
tarkenna eikä selosta ennakkotehtävää.
Tehtävissä on määritelty tehtävänanto ja toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit.
Nimeä tehtävävastaustiedostot seuraavasti:
• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf
• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf

Muista hakea opiskelupaikkaa opintopolku-palvelussa ennakkotehtävien lähettämisen lisäksi.

Ennakkotehtävä / Turun AMK:n Taideakatemia

Sirkuksen osaamispolku
Sirkuksen ennakkotehtävän ohjeet
Tehtävä 1: CV/ Ansioluettelo
Tehtävänanto
Tee CV
Sisältö: nimi, syntymäaika, yhteystietosi, aiempi koulutuksesi, tiedot työkokemuksestasi, harrastuksesi,
kielitaitosi, erityistaidot, kokemuksesi esiintyjänä ja ryhmänohjaajana, linkki sähköiseen portfolioon,
joka sisältää kirjallisen ja kuvallisen dokumentaation omasta ammatillisesta taiteellispedagogisesta
toiminnastasi ja omista ammatillisista vahvuuksistasi.
Arviointiperusteet
• koulutus- ja harrastustausta
• soveltuvuus alalle
• oman osaamisen tunnistaminen ja kuvaus
• osaamisen jäsentäminen
• dokumentaation selkeys

Toteutustapa
• Palauta tehtävä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB

Tehtävä 2: Motivaatiokirje
Tehtävänanto
Miksi haet Turun AMK:n Taideakatemian sirkuskoulutuksen monimuotokoulutukseen?
Mikä sinua motivoi sirkuksen ja esittävän taiteen oppimisessa?
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Arviointiperusteet
• koulutus- ja harrastustausta
• motivaatio
• soveltuvuus alalle
Toteutustapa
• Palauta tehtävä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB

Teatterin osaamispolku
Tehtävä 1: Video
Tehtävänanto

Tee video (1-2 min): Kuka sinä olet ja miksi haluat teatteri-ilmaisunohjaajan
monimuotokoulutukseen.
Kerro lähikuvassa (kasvot ja ylävartalo) nimesi, ikäsi, kotipaikkasi ja lyhyt kuvaus teatteritaustastasi.
Perustele miksi haet teatteri-ilmaisunohjaajan monimuotokoulutukseen.
Arviointiperusteet
• koulutus- ja harrastustausta
• motivaatio
• soveltuvuus alalle
Toteutustapa
Lataa kuvaamasi video YouTubeen tai Vimeoon ja palauta videon linkki PDF-tiedostona. Huomioi
videon yksityisyysasetukset, jotta ennakkotehtävien arvioijat pystyvät linkkien kautta katsomaan
videosi.
Jos käytät YouTubea, niin videon yksityisyysasetuksista pitää olla valittuna julkinen video tai piilotettu
video. Jos käytät Vimeota, valitse yksityisyysasetuksista "Anyone" tai "Only people with a password".
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Mikäli käytät salasana-vaihtoehtoa, tulee palauttamaltasi PDF-tiedostolta linkkien lisäksi löytyä myös
salasana videoon.
Varmista, että video avautuu ulkopuoliselle katsojalle lähettämäsi linkin kautta. Jos video ei avaudu,
tehtäväsi eivät ole arvioitavissa.

Tehtävä 2: CV
Tehtävänanto
Tee CV (koulutus, työkokemus, harrastuneisuus, linkki sähköiseen portfolioon).
CV:n pituus max 2 A4-sivua.
Sähköinen portfolio sisältää kirjallisen ja kuvallisen dokumentaation omasta ammatillisesta
toiminnastasi.
Arviointiperusteet
• koulutus- ja harrastustausta
• soveltuvuus alalle
• oman osaamisen tunnistaminen ja kuvaus
• osaamisen jäsentäminen
• dokumentaation selkeys
Toteutustapa
• Palauta tehtävä PDF-tiedostona, joka sisältää myös linkin sähköiseen portfolioon., tiedoston
maksimikoko 30 MB

Ennakkotehtävän palautusohje
Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuna verkkolomakkeella osoitteessa:
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/595/lomake.html
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Ennakkotehtävä on palautettava 30.3.2022 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä tehtävävastauksia ei
oteta vastaan eikä arvioida.
Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä tehtävätiedoston maksimikokoa,
joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen tiedostoliitteen) kohdalla saa ylittää 30 megatavua.
Huomioi, että ennakkotehtävän palautus edellyttää vahvaa tunnistautumista (Suomi.fitunnistautuminen). Voit tunnistautua suomalaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla ja
mobiilivarmenteella. Lisätietoa vahvasta tunnistautumisesta saat täältä https://www.suomi.fi/ohjeetja-tuki/tietoa-tunnistuksesta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen, ota
välittömästi yhteyttä osoitteella taideakatemian.opiskelijavalinta@turkuamk.fi

