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Luontoalan Ammattitutkinto, Erä- Ja Luonto-Opas
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Sinustako erä- ja luonto-opas?
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-40px !important;}”][vc_column_text]Yhteinen luontoympäristömme kaipaa uusia osaajia pitämään
puoliaan. Hanki ammattitaito opastaa ihmisiä ainutlaatuisten luontokokemusten ja -elämysten
parissa kestävän kehityksen hengessä luontoympäristömme hyvinvointia vaalien.
Koulutus alkaa seuraavan kerran syksyllä
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Kenelle:
Koulutus on nappivalinta sinulle, joka viihdyt luonnossa ja olet henkeen ja vereen asiakaspalvelija. Haluat tarjota
luontokokemuksia ja -elämyksiä muillekin. Ammattilaiseksi kehittyessäsi saat luonnontuntemusta ja erätaitoja
myös omiin harrastuksiisi.
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat hankkia tai päivittää osaamistaan alalta. Halutessasi voit
suorittaa tutkinnosta myös yksittäisiä tutkinnon osia.[/vc_column_text][vc_column_text]

Opintojen kuvaus:
Koulutuksemme valmistaa sinut toimimaan erä- ja luontoympäristössä. Osaat suunnitella ja toteuttaa
opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luontotuntemustasi ja huolehtia ryhmän
turvallisuudesta. Voit toimia yrittäjänä tai toisen palveluksessa luontomatkailuyrityksissä.
Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa erillispätevyydet seuraavista kursseista:
KTO1-kurssi (maksuton)
Vuokraveneenkuljettajan tutkinto ja koe (150 €)
Melonnan peruskurssi (maksuton)
Maastohiihdonohjaajakoulutus (maksuton)
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Opintojen toteutus:
Opinnot toteutetaan käytännönläheisesti monimuoto-opiskeluna henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien
mukaisesti. Osaamista hankitaan pääsääntöisesti oppi- tai koulutussopimuksella työelämässä. Koulutus sisältää
lähiopetusta 68 päivää.[/vc_column_text][vc_column_text]

Tutkinnon rakenne:
Luontoalan ammattitutkinnon kaikille pakollinen tutkinnon osa
Luonnon tuotteistaminen 20 osp
Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa
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Erä- ja luontoympäristössä toimiminen 40 osp
Lisäksi tulee suorittaa valinnaisia tutkinnon osia 90 osaamispisteen laajuisesti, joista valinnaisten tutkinnon
osien ryhmästä 1 vähintään yksi tutkinnon osa.
Voit lukea lisätietoja tutkinnon sisällöstä eperusteet-palvelusta.[/vc_column_text][vc_column_text]

Huomioitavaa:
Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä, hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, hyvät ryhmätyötaidot ja motivaatio
toimia asiakkaiden parissa erä- ja luontoalalla. Hakijat kutsutaan
valintahaastatteluun.[/vc_column_text][vc_column_text]

Opintomaksu:
Koulutus on opiskelijalle maksutonta.
Opiskelijat saavat käyttöönsä majoitteet, kirveet, sahat, lapiot, ruuanlaittoon avotulella soveltuvat välineet, EAlaukun, eräsukset, lumikengät, ahkiot, melontavarusteet sekä köysitoiminnan varusteet. Ammattiopistolta voi
tarvittaessa lainata opintojen ajaksi makuualustan, makuupussin, rinkan ja retkikeittimen.
Opiskelijan henkilökohtaisiin ja hankittaviin varusteisiin kuuluu kuori- tai muu maastossa eri vuodenaikoihin
liikkumiseen soveltuva asu, vaellusjalkineet tai/ja kumisaappaat, taukotakki syksyn ja talven retkille,
ruokailuvälineet retkille, kompassi, otsalamppu sekä
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