Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto,
luonto-ohjaaja, 180 osp
Oulussa 17.10.2022 – 21.10.2024
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?
Tai ehkäpä ulkoharrastuksestasi voisikin tulla sinulle ammatti?
Vai etsitkö työhösi uutta vaikuttavuutta luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Green care –menetelmistä?
Hae meille PSK-Aikuisopistoon oppia saamaan!
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2022.

Koulutuksen kohderyhmä
Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat ammentaa hyvinvointia luonnosta työhösi ja elämääsi, viihdyt ulkona, pidät ihmisten kanssa työskentelemisestä etkä pelkää pitää ohjia käsissäsi.
Koulutus sopii hyvin myös laajentamaan aiempaa tiedollista ja teoreettista osaamista käytännön taidoilla turvallisten, elämyksellisten ja hyvinvointia lisäävien
luonto-ohjelmapalveluiden tuottamiseen.

Tutkinnon rakenne, 180 osp
Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat, 70 osp
• Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen 30 osp
• Luonnossa ohjaaminen 40 osp
Valinnaiset osat, valitaan 75 osp
• Maastoretken ohjaaminen 20 osp
• Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen 20 osp
• Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut 20 osp
• Maastoruokailun järjestäminen 15 osp
• Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Viestintä – ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6
osp
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
• Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Opintojen toteutus
Opetus järjestetään lähi- ja etäopetuksena arkipäivisin
eri oppimisympäristöissä, esimerkiksi maastossa. Koulutus sisältää muutaman yön yli kestävän koulutustilaisuuden. Opiskelu sisältää myös kokeneiden asiantuntijakouluttajien ohjaamaa itsenäistä työskentelyä sekä
työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Voit olla suuntaamassa työelämään, vaihtamassa ammattia tai vahvistamassa osaamistasi alalla toimimiseen.
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Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto,
luonto-ohjaaja (180 osp)
Hakeminen koulutukseen

Info koulutuksesta

Koulutukseen haetaan psk.fi sivuilla olevan hakulinkin
kautta. Hakuaika päättyy 19.9.2022.

Koulutuksesta järjestetään kaksi samansisältöistä infoa:
28.6. kello 17.00 ja
17.8. kello 18.00
PSK-Aikuisopiston tiloissa K2 –rakennuksessa, Veteraanikatu 2.
Mikäli haluat osallistua infoon etäyhteydellä, ilmoittaudu ennakkoon toimisto@psk.fi (26.6. mennessä tai
15.8 mennessä).
Tervetuloa!

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.

Lisätietoja koulutuksesta antaa vastuukouluttaja
Tiina Rahko, 044 3120 795, tiina.rahko@psk.fi
tai koulutuspäällikkö
Marju Kyllönen, 044 4023 978, marju.kyllonen@psk.fi

Tervetuloa opiskelemaan
PSK-Aikuisopistoon!
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