SEURAKUNTAOPISTO JÄRJESTÄÄ
KASVATUS- JA OHJAUSALAN KOULUTUSTA
SAVONLINNASSA
kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneena työskentelet erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnitteluja avustamistehtävissä. Valitusta osaamisalasta riippuen opinnot suuntautuvat joko lasten, nuorten tai aikuisten
kanssa toimimiseen. Työssä tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta. Alalla on hyvä työllisyystilanne.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan
osaamisala, tutkintonimike lastenohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, tutkintonimike nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Lastenohjaajana toimit varhaiskasvatuksen kasvatusja ohjaustehtävissä ja huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia
sekä toimit yhteistyössä vanhempien kanssa. Työssä
voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Ilmaisulliset työtavat, kuten musiikki, liikunta
ja kädentaidot, ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana ohjaat iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Työssäsi voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi,
luovuuttasi sekä erityisosaamistasi mm. liikunnan,
luonto- ja elämystoiminnan, kulttuurin, media- ja verkko-ohjauksen, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden
tai kädentaitojen alalta.

Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen
erilaisissa tehtävissä, kuten lastenhoitajana päivähoidossa tai seurakunnan lapsi- ja perhetyössä.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, lastensuojelun, projektien, iltapäiväkerhotoiminnan, kohdennetun nuorisotyön, ikääntyvien ohjauksen ja toiminnan ohjaajan
tehtävissä sekä erilaisissa kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä.
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Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

PÄIVITÄ OSAAMISTASI!
Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaksi

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon
osaamisalaopinnot lähihoitajalle (75 osp)

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osan
varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminnan toteuttaminen
suorittamalla perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut pätevöityy lastenhoitajaksi varhaiskasvatukseen.
Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja haluat työskennellä
varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan
suorittanut lähihoitaja osaa ohjata perheitä yhteiskunnan
tarjoaminen palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä.
Hän osaa edistäää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia
ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä
sekä ehkäistä niiden syntymistä. Koulutus on tarkoitetttu
lähihoitajan tutkinnon suorittaneille. Opintoihin kuuluu
asiantuntijaluentoja sisältäviä lähipäiviä, erilaisia oppimistehtäviä ja verkko-opintoja.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen opintopolku, henkilökontainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS),
jossa selvitetään ja tunnustetaan aiemmin hankkimasi
osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista tarvitset
sekä miten osaamista hankitaan. Koulutuspäivien määrä
oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä
perustuu laadittavaan suunnitelmaan.
Opintojen kesto työn ohessa on noin kuusi kuukautta.
Tutkinnon osan suoritettuasi voit suorittaa muita tutkinnon
osia tai jatkaa suorittamaan koko kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinnon. Voit suorittaa kouluksen päätoimisesti
opiskellen, oppisopimuskoulutuksena tai työn ohessa.

Jokaiselle tutkinnon suoritajalle laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa näytön tutkinnon osista.
Opintojen kesto on n. 1 vuosi. Voit suorittaa kouluksen
päätoimisesti opiskellen, oppisopimuskoulutuksena tai
työn ohessa.
Kustannukset:

Koulutukset ovat maksuttomia.
Lisätietoja:

HAKU KAIKKIIN KOULUTUKSIIN

Jatkuva haku: www.seurakuntaopisto.fi

Taina Huuhtanen, p. 044 258 2465
taina.huuhtanen@seurakuntaopisto.fi
Ritva Jarva, p. 050 400 5093
ritva.jarva@seurakuntaopisto.fi

OPISKELU OPPISOPIMUKSELLA
Kaikki esitteessä mainitut opinnot voi suorittaa myös oppisopimuskoultuksena:
* voidaan tehdä määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, * pääsääntöisesti työpaikalla
järjestettävää koulutusta, * työnantajalle kulukorvaus, * lähiopetus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta,
* työaika vähintään 25 h/vko
Lisätietoja oppisopimuksesta

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö, p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@seurakuntopisto.fi

