SEIKKAILU KASVUN OHJAAJANA, 24 OV
25.1. – 15.12.2012
Elämyspedagogiikka ja seikkailukasvatus – näkökulmia ja työvälineitä
Elämyspedagogiikka ja seikkailukasvatus on
omakohtaiseen kokemukseen ja toiminnallisuuteen perustuva kasvatusmenetelmä, jossa luonto,
seikkailu, pelit ja harjoitteet sekä ilmaisun eri
muodot tukevat persoonallista kasvua. Elämyspedagogiikka ja seikkailukasvatus tarjoaa yhteisöllisesti toteutettua vastuullista toimintaa tavoitteena kehittää yksilön asenteita, arvokäsityksiä ja
oppimista itsestä ja muista ryhmän jäsenistä sekä
ryhmän toiminnasta.
Koulutus ammatillisena lisäkoulutuksena antaa
valmiuksia käyttää elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa, nuorisotyössä sekä opetus- ja
kasvatusalan tehtävissä olemassa olevaa ammattitaitoa täydentävänä välineenä. Saavutettuja
taitoja voidaan käyttää erilaisten ryhmien (esimerkiksi lasten, nuorten, vammaisten ja vanhusten) sekä työyhteisöjen toimintakykyisyyden kehittämisessä.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen yleistavoitteena on oman työn ja
ammattitaidon kehittäminen seikkailu- ja elämyspedagogisen ajattelun ja toiminnan avulla.

Koulutuksen rakenne
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna
pääosin iltaisin (klo 17–20) ja viikonloppuisin.
Koulutuksen laajuus on 24 opintoviikkoa. Kokemuksellisen ja käytännönläheisen maastossa
oppimisen osuus koulutuksessa on merkittävä
(koulutusta maastossa 22 päivänä koko koulutuksen aikana).
Koulutus koostuu kolmesta teemasta:
► Kokemuksellinen perehtyminen elämyspedagogiseen ja seikkailukasvatukselliseen ajatteluun
ja toimintaan
► Elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen
taustaa sekä ajattelun ja toiminnan perusteet
► Elämyspedagogiikan ja seikkailukasvatuksen
soveltaminen omassa työssä

Opettajatiimi
Moniammatillinen opettajatiimi vastaa opiskelijavalinnasta, opetuksesta ja maastojaksojen toteutuksesta.

Lisätietoja saat
Opettaja Pauli Karjalainen, puh. 050 576 1413,
pauli.karjalainen@pirko.fi
Opettaja Maarit Marttila, puh. 040 868 7645,
maarit.marttila@pirko.fi

Infotilaisuus koulutuksesta 3.11.2011
klo 17.30–19.00, Pyynikintie 2 B, Tampere.
Mukana aikaisemmin koulutukseen osallistuneita eri alojen ammattilaisia. Infotilaisuus
on avoin kaikille kiinnostuneille.

Koulutuksen kohderyhmä ja
opiskelijavalinta
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- tai
terveydenhuollon, nuorisotyön ja kasvatus- ja opetusalan tutkinnon suorittaneille ammattilaisille.

Hakuaika koulutukseen 31.10.–14.11.2011
Vapaamuotoiset hakemukset osoitteella Pirkanmaan aikuisopisto, Pyynikintie 2, 33230 Tampere.
Kuoreen tunnus ”Hakemus/Elämys”
Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella, jossa
kiinnitetään huomiota opiskeluedellytyksiin, ryhmässä ja luonnossa toimimisen edellytyksiin sekä
sitoutuneisuuteen koulutusprosessiin.

Vapaavalintainen tutustuminen seikkailuun, kukin oman
aikataulunsa mukaisesti
Kirjallisuuteen perehtyminen lukupiireittäin
8.5. Psykologian näkemyksiä seikkailuun
9.5. Psykologian näkemyksiä seikkailuun
26.5. Näkökulmia seikkailuun, kasvatusteemapäivä
6.6. Katsaus kirjallisuuteen

22.8. Näkökulmia seikkailuun - kesätehtävän
käsittelyä
1.–2.9. Melontaharjoituksia
7.–9.9. Maasto 6, melontaretki

Haastattelut 28.11.2011 iltapäivällä ja illalla

12.9. Näkökulmia seikkailuun

Koulutuksen hinta 420 euroa

21.9. Näkökulmia seikkailuun

Koulutukseen liittyvät majoitus- ja välinevuokrat
kuuluvat koulutuksen hintaan. Muut kulut jäävät
opiskelijan itsensä maksettaviksi (ruoka- ja matkakulut).

22.9. Ohjaajana toimiminen ja ohjausharjoitusten suunnittelu sekä maasto 7 valmistelut

Koulutuksen jaksottelu ja
keskeiset sisällöt
25.1. Koulutus alkaa, periaatteet ja lähtökohdat,
vastuuroolit, maasto 1 valmistelut
3.–5.2. Maasto 1, tutustuminen ja ryhmän
rakentuminen

6.10. Maasto 7, ohjausleiri
Ohjausharjoituksia omassa työssä oman aikataulun
mukaan
24.10. Kokemuksia ohjaajana toimimisesta omassa
työssä
Ohjausharjoituksia yksin, pareina, pienryhminä
erikseen sovittavaan tapaan
7.11. Valmisteluja loppusyksyn toimintoihin

11.2. Maastojakson kokemusten käsittely, vastuuryhmien kokemukset sekä kaupunkiseikkailu

16.–18.11. Maasto 8, pimeän ajan harjoitteet sekä
kokemuksia ohjaajana toimimisesta omassa työssä

21.2. Erätaidot ja ulkoiluturvallisuus
4.12. Yhteenvetoa ohjauskokemuksista
22.2. Erätaidot ja ulkoiluturvallisuus
7.3. Maasto 2, suunnittelu ja valmistelut

15.12. Kokemuksia ohjaajana toimimisesta, yhteenveto
ja koulutuksen päätös

9.–11.3. Maasto 2, talviretkeily
14.3. Maastojakson kokemusten käsittely,
vastuuryhmien kokemukset
21.3. Maasto 3, suunnittelu ja valmistelut
31.3.–1.4. Maasto 3, erätaidot ja suunnistus
11.4. Maastojakson kokemusten käsittelyä ja
valmistelut maasto 4 jaksoa varten
14.–15.4. Maasto 4, köysiteema
18.4. Maastojakson kokemusten käsittelyä sekä
valmistelut maasto 5 jaksoa varten
27.–29.4. Maasto 5, vaellus ja suunnistus

"Heittäydy seikkailuun ja löydä sen
mahdollisuudet.
Elämä on seikkailu. Seikkailu on mahdollisuus.

Koe seikkailu kasvattajana.
Koe seikkailu kasvun mahdollistajana
ja kasvun tukijana.
Nyt!”

