Green Care –koulutus korkea-asteelle
• Valtakunnallinen ESR –hanke toiminta-aika 9/2015-6/2018.
• Mukana Lapin AMK, SEAMK, SAMK, KAMK, Centria, JAMK ja
HY-Ruralia-instituutti
• Kohderyhmänä Green Care –asiantuntijat, kasvatus ja opetustoimi sekä palveluiden tuottajat ja ostajat

Tavoitteena
• Järjestää koulutuspilotti 100-140 Green Care -toimijalle
• Kehittää valtakunnallinen 30+10op koulutusmalli sovellettavaksi Green Care -alan ja muiden alojen käyttöön
• Luoda ja kehittää avoin verkosto korkea-asteen toimijoista
yhtenäisen Green Care –osaamisen edistämiseksi
• Selvittää Green Care -koulutuksen valtakunnallista tilannetta, osaamista ja sertifioinnin tarpeita
• Julkaista tietoja hankkeessa kehitetystä koulutusmallista,
Green Care –teemoista sekä sähköinen koulutusalusta

Pilottikoulutukseen hakeutuminen
• Koulutuksen testaus käynnistyy alustavasti elokuussa
2016 ja se on osallistujille maksuton. Osallistujat sitoutuvat
antamaan palautetta koulutuksen kehittämiseksi. Jatkossa
koulutusta järjestää Green Care –verkosto yhteistyönä.
• Valintakriteerit ja hakumenettely (tarkentuvat keväällä)
o Aikaisemmin suoritettu 2.asteen tutkinto
o Motivaatiokirje jossa perustellaan kiinnostusta
o Hakuaika alustavasti toukokuussa 2016
• Pääpaino verkko-opetuksessa, lisäksi lähipäiviä
• Lähijaksot alustavasti Rovaniemellä, Seinäjoella, Porissa,
Jyväskylässä, Helsingissä, Kajaanissa, Kokkolassa ja Mikkelissä
Korkea-asteen koulutuksen pilotointiin osallistuminen antaa
• Tietoa Green Care -toiminnan periaatteista ja kehittämisestä
• Osaamista tunnistaa toimintaympäristön ulottuvuuksia
• Tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja erilaisista Green
Care –menetelmistä, joita voi hyödyntää oman ammatillisuuden täydentämisessä. Koulutus ei anna pätevyyttä harjoittaa
menetelmiä joihin on erilliset koulutusvaateet.
• Valmiuksia tunnistaa ja kehittää omia ohjaustaitoja erilaisten
ryhmien ohjauksessa
• Osaamista Green Caren näkökulman hyödyntämiseen palvelumuotoilussa ja liiketoiminnassa
• Kouluttajakoulutus antaa valmiudet toimia Green Care –kouluttajana, neuvojana tai ohjaajana
• Pilottikoulutuksen suorittaminen voi antaa jatkossa mahdollisuuden lukea opinnot hyväksi korkea-asteen opinnoissa

Green Care -koulutuksen teemat (30+10op)
1.
•
•
•
•
•

Green Care perusteet 5op
GC –käsitteet, termit ja toimiala, yhteys muihin toimialoihin
Toiminta Suomessa ja kansainvälisesti, tutkimusperusta
Ihmisen ja ympäristön välinen suhde, Green Caren vaikuttavuus
Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhde
Toimijaesimerkkejä

2.
•
•
•
•
•

Toimintaympäristöt haltuun 5op
Toimintaympäristön vaatimukset, ympäristövastuullisuus ja kestävyys
Fyysinen ja sosiaalinen toimintaympäristö, asiakasymmärrys
Toimintaympäristöjen reunaehdot ja palvelujärjestelmät
Ostaja- ja kuluttajanäkökulmat, rahoitusmallit ja mahdollisuudet
Toimintaympäristökartoitus ja Green Care potentiaalit

3. Green Care menetelmät 10op
• Green Care menetelmät ja niiden käyttö (vaikuttavuus,
turvallisuus, kehittäminen, laatu, lainsäädäntö, vastuullisuus)
• Luontoavusteisuus
• Eläinavusteisuus
• Maatilan kuntouttava käyttö
• Viherympäristön kuntouttava käyttö
4.
•
•
•
•
•

Asiakas- ja ohjaustyö 5op
Erilaiset asiakkaat ja asiakkaan kohtaaminen
Turvallisuus, vastuut ja velvoitteet
Ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus
Johtaminen, oma jaksaminen, verkostot ja yhteistyö
GC-toiminnan ohjaaminen (Luontoympäristön vaikutus
vuorovaikutukseen, erityisryhmien haasteet…)

5.
•
•
•
•
•

Palvelumuotoilu ja yrittäjyys 5op
Green Care -palvelun erityispiirteet, tavoitteellisuus, yhteistyö
Innovointi ja kehittäminen ja toiminnan arviointi
Liiketoiminta, yrityspalvelumahdollisuudet, markkinointi, viestintä
Palvelumuotoilu ja tuotekehitys, hinnoittelu ja rahoitusmallit
Työkirja, omavalvonnat, palautteet ja muut dokumentoinnit

6.
•
•
•
•
•

Green Care -ohjaajataidot (erillinen 10 op moduuli)
Green Care koulutus, pedagogiikka ja koulutusteoriaa
Opetuksen ja ohjauksen laatu sekä toiminnan arviointi
Opetukseen ja ohjaukseen sovellettavat menetelmät ja ympäristöt
Erilaiset oppijat ja toimijat
Opetuksen ja ohjaustoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
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