LUONTO- JA YMPÄRISTÖNEUVONTA, LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN
PERUSTUTKINNON OSATUTKINTO

Hakuaika
10.05.2020 - 16.08.2020
Tutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Koulutuksen ajankohta
25.08.2020 - 25.05.2021
Kohderyhmä
Oletko kiinnostunut luonnosta ja sen ilmiöistä? Tunnetko hiilijalanjälkesi ja tiedätkö mitä ekologiseen selkäreppuun
kätkeytyy? Arvostatko luonnonvarojen kestävää käyttöä? Haluaisitko opastaa ja ohjata kansalaisia vastuulliseen ja
ympäristömyönteiseen toimintaan?
Mikäli innostuit, lähde mukaan edelläkävijöiden joukkoon ja löydä luontosi!
Järjestämme ensimmäisen luonto- ja ympäristöneuvonta tutkinnonosakoulutuksen, joka antaa valmiudet ohjata
ympäristötietoisuuden edistämiseen sekä ympäristövastuulliseen toimintaan ja kuluttamiseen luonto- ja
ympäristökasvatuksen menetelmin. Tutkitaan luonnonihmeitä ja selvitetään millaisia ”ekojääriä” paikallisista
luontokohteista löytyykään.
Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna: lähiopetus oppilaitoksessa ja lähiympäristössä sekä itsenäisesti
suoritettavia oppimis- ja kehittämistehtäviä.
KOULUTUKSEN LÄHIPÄIVIEN SISÄLTÖ
1. Lähipäivä 25.8.2020
• Johdatus koulutukseen
• Luonto- ja ympäristösuhde
• Kestävä kehitys
2. Lähipäivä 15.9.2020
• Kansallispuistot
• Jokamiehen oikeudet
• Luonnonsuojelulaki
• Luonnon hyödyntäminen hyvinvoinnin lähteenä
3. Lähipäivä 20.10.2020
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• Kansan- tai kaupunkipuiston hyödyntäminen luonto- ja ympäristöneuvonnassa
• Luonnontuntemus
4. Lähipäivä 10.11.2020
• Luonnontuntemus
• Luonto- ja ympäristökasvatuksen menetelmiä
• Luontoneuvonnan kustannusarvio ja turvallisuussuunnitelma
5. Lähipäivä 8.12.2020
• Vuodenaikaan sopiva luonto- ja ympäristöneuvontatapahtuma
6. Lähipäivä 9.2.2021
• Luonnon monimuotoisuus: metsä-, suo- ja vesiekosysteemit
• Elinympäristöjen pirstoutuminen
7. Lähipäivä 16.3.2021
• Ympäristöohjelma Vihreä lippu
• Vuodenaikaan sopiva ympäristöteemainen tehtävärastirata valitulla ympäristökasvatuksen menetelmällä
8. ja 9. Lähipäivä 21.-22.4.2021
• Kiertotalous
• Suunnittelu ja vinkit näyttötapahtuman toteuttamiseen
10. Lähipäivä toukokuu 2021
• Näyttötapahtuma valitussa kohteessa
Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija kustantaa itse oppikirjat sekä muun tarvittavan opetusmateriaalin.
Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja
työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
Lisätietoja antaa
Leena Liukkonen, p. 040 3474 076 tai Satu Nyman, p. 040 1975 540, sähköposti etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Forssan ammatti-instituutti & Faktia Oy, Saksankatu 27, PL 12, 30101 Forssa | kirjaamo@lhkk.fi | 040 7130 555

