Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto,
luonto-ohjaaja, 180 osp
Oulussa 7.11.2018 alkaen
Haluatko ammatin, jossa saat olla ulkona, työskennellä ihmisten parissa ja käyttää luovuuttasi?
Tai onko sinulla osaamista vaikkapa linnuista,
kasveista tai muista eliöryhmistä, geologiasta,
arkeologiasta, taivaan ilmiöistä tai vaikka paikallishistoriasta, jota haluaisit tuotteistaa ohjelmapalveluiksi?
Vai etsitkö työhösi uutta vaikuttavuutta luonnon
hyvinvointivaikutuksista ja Green care –menetelmistä?

Opintojen toteutus
Opiskelun kesto on noin puolitoista - kolme vuotta
aiemmasta osaamisestasi riippuen. Jokainen opiskelija laatii kouluttajan ohjauksessa henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta
koulutuksen pituus määräytyy.
Osaamista voi hankkia sekä työtehtävissä että opetukseen osallistumalla. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopiskelupäiviä on 4-7 kuukaudessa luokassa ja maastossa. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä mm. henkilökohtaista ohjausta, työtehtävissä oppimista, lähiopetusta, työhön liittyviä kehittämistehtäviä, itsenäistä ja
verkko-opiskelua.
Koulutus on maksuton.

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat ammentaa hyvinvointia luonnosta työhösi ja elämääsi, viihdyt ulkona, pidät ihmisten kanssa työskentelemisestä etkä
pelkää pitää ohjia käsissäsi.

Infotilaisuus koulutuksesta:

Koulutus sopii hyvin myös laajentamaan aiempaa
tiedollista ja teoreettista osaamista käytännön taidoilla turvallisten, elämyksellisten ja hyvinvointia lisäävien luonto-ohjelmapalveluiden tuottamiseen.

Villa Pukkila, os. Paattikuja 4, Oulu.
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin sähköpostilla osoitteeseen toimisto@psk.fi

16.5.2018 klo 18 ja 21.8.2018 klo 18

Voit olla suuntaamassa työelämään, vaihtamassa
ammattia tai opiskella työsi ohella. Koulutukseen voi
osallistua myös oppisopimusopiskelijana.
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Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto,
luonto-ohjaaja (180 osp)
Tutkinnon rakenne ja näytöt

Oppisopimuskoulutus

Tutkinto koostuu ammatillisista ja yhteisistä pakollisista
ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on
180 osp. Osaaminen näytetään aidoissa työelämän tilanteissa noudattaen Opetushallituksen hyväksymiä
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteita.

Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimusopiskelijana. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta tai yrittäjänä toimimista ja koulutukseen soveltuvia työtehtäviä.

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat, 75 osp
• Kestävällä tavalla toimiminen 40 osp
• Luonnossa ohjaaminen 35 osp
Ammatilliset valinnaiset osat, joista valitaan 70
osp
• Luontopalveluissa toimiminen 15 osp
• Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa 15 osp
• Maastossa ruokaileminen 15 osp
• Vaelluksen ohjaaminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat:
• Green care ohjelmapalveluiden perustana, 4
osp
• Luonnontuotteet ohjelmapalveluiden perustana, 6 osp
•
•
•

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
Korkeakouluopinnot 5-15 osp
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukioopintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
• Viestintä – ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
• Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet
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Hakeminen koulutukseen
Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.psk.fi.
Oppisopimusopiskelijoiden sähköinen hakulomake
oppisopimus.popo.fi/yleiset/esitietoryhmat.aspx
Hakuaika on 8.5.- 9.9.2018.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan,
jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
tarve ammatillisen osaamisen kehittämiselle, motivaatio ja sitoutuminen koulutukseen sekä aikaisempi osaaminen (esim. harrastuneisuus, työkokemus). Valittavan tulee myös olla toimintakyvyltään
alalle soveltuva.
Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen ja haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan hakemuksen perusteella.

Kysy lisää!
Lisätietoja koulutuksesta antaa vastuukouluttaja
Tiina Rahko, tiina.rahko@psk.fi, 044 3120 795
Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta www.popo.fi,
p. 08 3120 702

Tervetuloa opiskelemaan PSK-Aikuisopistoon!

PSK-Aikuisopisto
Kansankatu 47 B, 3. krs., 90100 Oulu
www.psk.fi

