Humakin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Seikkailukasvatus
taso 3, 20 op

Seikkailukasvatuksellisen prosessin hallinta ja tuottaminen 10 op
Lajitekniset syventävät aidot 10 op

Seikkailukasvatus taso 3, 20 op
Seikkailukasvatus taso 3 opinnot ovat jatkoa tasojen 1 ja 2 opinnoille.
Opinnot kehittävät seikkailukasvattajan tavoitteellisen ja kasvatuksellisen
prosessin suunnittelu-, hallinta- ja tuottamistaitoja.
Opintojen aikana opiskelijat tuottavat oman ja organisaationsa tarpeisiin
soveltuvan seikkailukasvatuksellisen prosessin. Kasvatuksellisen ohjelman suunnittelua tukevat teoriaopinnot, vierailevat asiantuntijat ja vertaisryhmä, lehtoreiden mentoroidessa opiskelijoiden itsenäistä kehitystyötä. Opiskelijat syventävät seikkailukasvattajan taitojaan haastavammissa olosuhteissa 8 päivän ekspeditiolla Pohjois-Skandinaviassa.
Ennakkovaatimuksena opintoihin hyväksymiselle on Seikkailukasvatus
tason 1 ja 2 opintojen hyväksytty suoritus. Opintojen suorittaminen edellyttää opintojen käytännön toteutuksen näkökulmasta riittävää psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Opiskelijan tulee pystyä toimimaan erilaisissa
sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä, osallistumaan useamman päivän
mittaiselle ekspeditiolle sekä toimimaan vastuullisesti turvallisuutta edistävällä tavalla.
Humak antaa lähijaksojen ajaksi käyttöön ryhmävarusteet, kuten keittimet, teltat ja melontavarusteet. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaisesta varustuksesta. Tarpeelliset vakuutukset ja matkat oppimisympäristöihin opiskelijat kustantavat itse.

Lähijaksot:
1 lj. kesäkuu Nurmijärven kampus
2 lj. elokuu Pohjois-Skandinavia,
Norja
3 lj. lokakuu Nurmijärven kampus
4 lj. helmikuu Äkäslompolo

Seikkailukasvatuksellisen prosessin hallinta ja tuottaminen 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- tietää seikkailukasvatuksellisten prosessien ja niiden tuottamisen pääelementit
- tuntee prosessien ja projektien tuottamisessa tarvittavat aineelliset ja
aineettomat resurssit
- hallitsee erilaisia oppimisympäristöjä
- osaa huomioida prosessien ja oppimisympäristöjen riskitekijöitä
- osaa tuottaa ja arvioida seikkailukasvatuksellisia kokonaisuuksia erilaisten
kohderyhmien kanssa.
Sisältö:
Opiskelija kehittää osaamistaan seikkailukasvatuksellisen toiminnan käytännöllisestä suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelija omaksuu projektimaisen työskentelyotteen ja oppii hallitsemaan ja tuottamaan seikkailukasvatuksellisen prosessin aidolle kohderyhmälle.

Lajitekniset syventävät taidot 10 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
- osaa ohjata ja opettaa lajiteknisiä taitoja ja retkeilyä erilaisille kohderyhmille
- osaa soveltaa varusteisiin ja välineisiin liittyvää tietotaitoa pystyy tarkastelemaan
ohjaus- ja oppimistilanteita kriittisesti eri näkökulmista
- osoittaa jatkuvan oppimisen asenteen ja kiinnostuksen taitojen ylläpitämiseen ja
kehittämiseen
- kykenee arvioimaan omia lajiteknisiä ohjaus- ja opetustaitojaan ja laatimaan
realistisia suunnitelmia taitojensa kehittämiseksi.
Sisältö:
Opiskelija vahvistaa asiantuntemustaan lajiteknisissä taidoissa ja retkeilyssä sekä
erityisesti niiden ohjaamisessa ja opettamisessa. Opiskelija voi erikoistua yhteen tai
useampaan seikkailukasvatukselliseen lajiin.

