OPETTAJA TAI KASVATTAJA
Kiinnostaako kestävä kehitys ja ulkona oppiminen? Kaipaatko vinkkejä siihen, miten hyödyntää lähiluontoa
oppimisympäristönä? Suorita erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ulkona opettamisen
painotuksella!

Koulutusohjelman sisältö
Koulujen ja päiväkotien lähiluonto on monipuolinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa kokemukselliset, liikunnalliset, pelilliset, aistilliset, taiteelliset, kokeelliset ja tutkimukselliset työtavat. Ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa
saat taustatietoa, näkemystä ja ennen kaikkea käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristökasvatukseen ja ulkona oppimiseen.
Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan ympäristöalan erikoisammattitutkintoon vaadittavat seuraavat neljä tutkinnonosaa: toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana toimiminen ja
ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen.
Koulutuksen aikana laaditaan kehittämishankkeena ympäristökasvatussuunnitelma ulkona oppimiseen liittyen ja kestävän kehityksen ohjelma esimerkiksi metsä- tai lähiympäristöteemalla. Lisäksi laaditaan ulkona oppimisen turvallisuussuunnitelma koululle tai päiväkodille. Ympäristökasvattajana toimimista arvioidaan aidoissa työtehtävissä
esimerkiksi koulun tai päiväkodin retkellä tai teemapäivässä.

Koulutusohjelman laajuus
Koulutusohjelmaan sisältyy viisi 2-3 päivän pituista lähijaksoa, etä- ja verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä.
Koulutus kestää vuoden (10/2021 - 12/2022) ja se suoritetaan oman työn ohessa.

Lähijaksojen aikataulu
14.10.2021 klo 13-16 Orientaatiopäivä, Sokos hotel Vaakuna, Mikkeli
24.-25.11.2021

Hyvin suunniteltu 1, Mikkeli

15.-16.2.2022

Pienet askeleet 1 -lähijakso, Mikkeli

17.-18.5.2022

Hyvin suunniteltu 2 -lähijakso, Mikkeli

30.-31.8.2022

Pienet askeleet 2 -lähijakso, Mikkeli

4.-6.10.2022

Ympäristökasvatuksen monet menetelmät -lähijakso, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat

15.12.2022 klo 13-16 Ympäristökasvattajan onnistumisen tähtihetket
Lähipäivät alkavat klo 9 ja päättyvät viimeistään klo 16.
Lokakuussa 2021 järjestetään kaikille Syklin ympäristökasvatusopiskelijoille yhteinen lähijakso, jossa on asiantuntujaluentoja
ja monipuolisia ympäristökasvatukseen teemaan liittyviä työpajoja. Majoitus kuuluu opintoihin, mutta matkat ja ruokailut jää opiskelijoille maksettavaksi.
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Näyttöjen aikataulu
Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. Ryhmänä pyrimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:
1. Osatutkinto ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen” -tutkinnonosista syksyllä 2021 ympäristökasvatustilaisuuden yhteydessä.
2. Ympäristökasvattajan portfolion esittely ja osatutkinto ”Ympäristökasvattajana toimiminen” sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” -tutkinnonosista keväällä 2022.
Kouluttajat
Anna Kettunen
Johtaja, oppilaitostoiminta
anna.kettunen@sykli.fi
040 836 4465

Ulla Myllyniemi
Kouluttaja
ulla.myllyniemi@sykli.fi
050 321 3826

Satu Jovero
Kouluttaja
satu.jovero@sykli.fi
050 5639 370

Maarit Pihkala
Kouluttaja
maarit.pihkala@sykli.fi
050 378 9903

Virpi Jussila
Projektipäällikkö
virpi.jussila@sykli.fi
050 587 4257

Silja Sarkkinen
Koulutusjohtaja
silja.sarkkinen@sykli.fi
050 587 6798

Tervetuloa yhteiselle
matkalle Syklin
ympäristökasvattajaksi!
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OPINTO-OPAS
JAKSO 1
Tavoite

Lähiopetus

Oppimistehtävä

JAKSO 2
Tavoite

Lähiopetus

Oppimistehtävä

Hyvin suunniteltu 1
Koulutusjakson tavoitteena on, että
• Ymmärrät ympäristökasvatuksen perusteet ja keskeisimmät teoreettiset mallit
• Osaat soveltaa teoreettisia malleja oman ympäristökasvatustyön suunnitteluun ja
arviointiin
• Huomioit toiminnan suunnittelussa kohderyhmän lähtökohdat ja tavoitteet
• Otat sisällöissä huomioon ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteet
• Laadit kestävän kehityksen lähtötilanteen kartoituksen
• Suunnittelet ja organisoit kehittämishankkeen
Lähijakson aikana tutustutaan ympäristökasvatuksen historiaan, käsitteisiin ja teoriaan.
Pohditaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteita. Saadaan eväitä ympäristökasvatussuunnitelman laatimiseen sekä käynnistetään hankesuunnitelman laadinta.
Hankesuunnitelman laatiminen kehittämishankkeelle
Ympäristökasvatussuunnitelman ideointi
Pienet askeleet 1
Koulutusjakson tavoitteena on, että
• laadit kestävän kehityksen lähtötilanteen kartoituksen
• ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen laajana globaalina kysymyksenä
• tutustut erilaisiin kestävän kehityksen ohjelmiin
• tiedotat kartoituksen tuloksista, esität kehittämisehdotuksia ja toimit itse esimerkkinä
• kehität omaa toimintaasi työyhteisössä
• kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi
• hallitset ajankäyttöäsi
Lähijaksolla tutustutaan erilaisiin kestävän kehityksen kartoituksiin ja ohjelmiin. Käynnistetään kestävän kehityksen kartoituksen laadinta. Saadaan eväitä työyhteisötaitojen arviointiin.
Kestävän kehityksen kartoituksen suunnittelu
Kestävän kehityksen ohjelman suunnittelu
Työyhteisötaitojen 360-arvioinnin toteuttaminen
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JAKSO 3
Tavoite

Lähiopetus

JAKSO 4
Tavoite

Lähiopetus

Oppimistehtävä
JAKSO 5
Tavoite

Lähiopetus

Oppimistehtävä

Hyvin suunniteltu 2
Koulutusjakson tavoitteena on, että
• edistät ympäristökasvatussuunnitelman laatimista
• tunnet keskeisen työyhteisöön vaikuttavan lainsäädännön
Keskeistä sisältöä on ympäristökasvatuksen toimintaympäristön ja toimijaverkoston kuvaaminen sekä ympäristökasvatukseen liittyvien tavoitteiden, velvoitteiden ja muiden ohjauskeinojen tunnistaminen. Lähijaksolla työstetään yhdessä ympäristökasvatus- ja esimerkiksi
turvallisuussuunnitelmia. Opetellaan hankkeen raportointia.
Ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen
Turvallisuussuunnitelma esim. päiväkotien ja koulujen retkeilytoimintaan ja ulkona oppimiseen
Ympäristökasvatuksen monet menetelmät
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
Koulutusjakson tavoitteena on, että
• tunnet ympäristökasvatuksen menetelmiä monipuolisesti
• kehityt ympäristökasvattajana ja kouluttajana
• osaat ammattitaitoisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatustilaisuuden
Koulutusjaksolla tutustutaan ympäristökasvatuksen moniin menetelmiin toiminnallisesti ja
pohditaan yksin ja yhdessä, millainen on hyvä kouluttaja / ympäristökasvattaja. Tavoitteena on kehittyä kouluttajana ja saada eväitä hyvän ympäristökasvatustilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Ohjeet ympäristökasvatustilaisuuden suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin.
Ympäristökasvatustilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
Pienet askeleet 2
Koulutusjakson tavoitteena on, että
• osaat laatia organisaation kestävän kehityksen ohjelman
• osaat raportoida kehittämishankkeen
Lähijaksolla pohditaan, miten kestävän kehityksen ohjelma toimii ympäristökasvatuksen
välineenä. Lähijakso antaa pohjaa kestävän kehityksen ohjelman rakentamiselle erityisesti osallistamisen ja osallistumisen näkökulmasta. Käynnistetään loppuraportin laadinta.
Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen organisaatiolle
Hankkeen loppuraportti
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