Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Seikkailukasvatus
taso 1, 20 op

Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 op
Lajitekniset perustaidot 10 op

Seikkailukasvatus taso 1, 20 op
Tason 1 opinnot alkavat seikkailukasvatuksen perusteista. Tavoitteena on
antaa osallistujille käytännön taidot suunnitella, tuottaa ja toteuttaa
tavoitteellisia ja toiminnallisia prosesseja kasvattamisen ja ohjaamisen
apuvälineenä. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kehittää
toiminnallisen ja elämyksellisen ohjaamisen taitojaan.
Opinnot toteutetaan seikkailullisessa ympäristössä ja aktiviteeteissa (pelit
ja leikit, melonta, retkeily ja matalat köysiradat), mutta tiedot ja taidot ovat
sovellettavissa laajalti erilaisiin toimintoihin.
Opinnot keskittyvät seikkailukasvattajan ohjaaja-, laji-, ympäristö- ja
turvallisuustaitoihin. Opintojen suorittaminen edellyttää opintojen
käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä
terveyttä sekä toimintakykyä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan sekä lyhyille että
pidempikestoisille, useamman päivän mittaisille melonta- ja maastovaelluksille sekä toimimaan vastuullisesti ja turvallisuutta edistävällä tavalla.
Humak antaa lähijaksojen ajaksi käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat, köysitoimintavälineet ja melontavarusteet, ja opiskelijat vastaavat henkilökohtaisesta varustuksesta. Tarpeelliset vakuutukset ja
matkat oppimisympäristöihin opiskelijat kustantavat itse. Nurmijärven
kampuksella on tarjolla majoitus- ja ruokailumahdollisuus.
Seikkailukasvatus taso 1 opinnot suorittaneilla on mahdollisuus laajentaa
perustason osaamistaan taso 2 opinnoilla. Ne syventävät seikkailukasvattajan elämyksellisen ja kokemuksellisen ohjaamisen edellyttämiä taitoja.
Lähijaksot:
1 lj. 13.-17.5.2020 Nurmijärven kampus
2 lj. 1.-5.6.2020 Nurmijärven kampus
3 lj. 12.-16.8.2020 Tammisaaren saariston
kansallispuisto
4 lj. 9.-13.9.2020 Hammastunturin
erämaa

Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- hahmottaa seikkailukasvatuksen tieteellistä ja käytännöllistä historiaa
- tuntee toiminnallisen, kokemuksellisen ja elämyksellisen pedagogiikan
teoreettisen viitekehyksen seikkailukasvatuksessa
- tunnistaa ympäristö- ja luontokasvatuksen osana kokemuksellista ja
elämyksellistä oppimista ja seikkailukasvatusta
- osaa suunnitella ja toteuttaa kokemukselliseen ja elämykselliseen oppimiseen
pohjautuvaa seikkailullista toimintaa
- kykenee huomioimaan psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen turvallisuuden
merkityksen oppimiselle.
Sisältö:
Opiskelija omaksuu seikkailukasvatuksen keskeisen tietoperustan. Opintojaksolla
perehdytään toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen sekä elämys- ja seikkailupedagogiikan keskeiseen käsitteistöön, lähtökohtiin ja käytäntöön soveltamiseen.

Lajitekniset perustaidot 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- tietää erilaisia seikkailukasvatuksellisia toimintoja, aktiviteetteja ja lajeja
-�tuntee kiipeilyn, melonnan ja vaeltamisen sekä retkeilyn perustavat tiedot ja
taidot
- hahmottaa suunnistamisen perusteita osana lajitaitoja ja retkeilyä
- pystyy valitsemaan ja käyttämään eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä keskeisiä
välineitä ja varusteita tarkoituksenmukaisesti
- tunnistaa eri lajeihin ja retkeilyyn liittyviä turvallisuus- ja riskitekijöitä
- hahmottaa seikkailu-, ulkoilma- ja retkeilytaitojen oppimisen, ohjaamisen ja
opettamisen perusteita.
Sisältö:
Opiskelija tutustuu seikkailukasvatuksessa hyödynnettäviin erilaisiin lajeihin ja lajitekniseen tietotaitoon. Opiskelija oppii lajeihin ja retkeilyyn liittyvät keskeiset
välineet ja varusteet. Opiskelija saa käsityksen eri lajien ja retkeilyn ohjaamisesta
osana seikkailukasvatuksellista prosessia.

