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POHJOIS-SAVON OPISTO KOULUTTAA MONIPUOLISESTI
Pohjois-Savon opistossa voi
suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalta.
Lisäksi opiston lukuvuoden
mittaisilla
kansanopistolinjoilla eri-ikäiset opiskelijat
opiskelevat digitaidetta, eläintenkouluttamista tai sisustussuunnittelua. Opisto tarjoaa
myös aikuisten perusopetusta.
Heidi Miettinen ja Noora Pyöriä
opiskelevat
eläintenkouluttajaksi. Opiskeluun sisältyy muun
muassa
oppimispsykologian
perusteita eläintenkouluttajan
näkökulmasta sekä paljon käytännön harjoittelua erilaisten
eläinten kanssa.
– Koirat ja eläimet yleensä ovat
aina olleet lähellä sydäntäni. Kun
huomasin tämän koulutuksen,
päätin hakea heti, kolmen oman
koiran omistaja Heidi kertoo.
– Jatkossa voisin toimia vaikkapa eläintenhoitolayrittäjänä.
Myös Noora on aina ollut kiinnostunut eläimistä. Hänen mukaansa monipuolinen koulutus
on ylittänyt odotukset. Noora
asuu opiston asuntolassa ja voi
tehdä käytännön harjoituksia
myös mukanaan olevan oman
koiransa kanssa.
– Tämän koulutuksen jälkeen
voisin jatkaa eläinkouluttajan

opintoja jossain muualla.
Opiskelijat tutustuvat esimerkiksi lampaiden, alpakoiden ja
hevosten koulutukseen. Myös
kanojen ja kyyhkyjen kouluttaminen tulevat opintojen aikana
tutuksi.

Kommunikaatiota
ja viittomakieltä

Heidi Miettinen (vas.) ja Noora Pyöriä ovat eläintenkouluttajakoulutuksessa ihannealallaan. Opiskelijat pääsevät kouluttamaan opiston oman kanalan kanoja.

Sisustussuunnittelun opettajan Anni Savolaisen (vas.) mukaan
yhteydet työelämään ja käytännönläheisyys ovat tärkeitä tekijöitä. Opiskelijat Tiia Kosonen, Helmi Örnberg ja Pihla Hartikainen
ovat samaa mieltä.

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja toimii kasvatus-,
ohjaus- ja avustustehtävissä.
He saavat lastenhoitajan kelpoisuuden ja he voivat työskennellä muun muassa kuulo-, näkö-,
puhe- ja kehitysvammaisten parissa. Opiskeluaika on kahdesta
kolmeen vuotta.
Tiia Kosonen, Helmi Örnberg
ja Pihla Hartikainen kertovat,
että koulutusala on innostava ja
koulutus on vastannut ennakko-odotuksia.
Opintoihin kuuluvat esimerkiksi suomalaisella viittomakielellä
toimiminen, lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, kommunikointikeinojen
käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä sekä kommunikoinnissa
tukea tarvitsevan oppilaan tai
opiskelijan oppimisen ohjaaminen.
Opinnot suorittaneet työllistyvät hyvin esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin sekä palvelutaloihin ja -keskuksiin.

Käytännönläheisiä
erikoisopintoja

Sisustussuunnittelulinjan opinnot alkavat sisustussuunnittelun
perusteista, josta edetään haastavampiin oikeisiin asiakasprojekteihin. Koulutukseen kuuluu
sekä kodin että julkisten tilojen
suunnittelu.
Digitaiteen linjalla opitaan
niin perinteisiä kuvataiteen
keinoja kuin valokuvauksen,
kuvankäsittelyn, digitaiteen ja
multimedian tekniikoita. Linjat
antavat valmiuksia työelämään,
jatko-opintoihin tai vakavaan
harrastamiseen.
Lukuvuoden
mittaiset linjat ovat maksullisia,
mutta niihin on mahdollista saada erilaisia koulutustukia.
Sisustussuunnittelun opettaja
Anni Savolainen ja viittomakielen opettaja Sisko Räsänen kertovat, että Pohjois-Savon opiston
opiskelijoiden ikäjakauma on
varsin laaja alkaen nuorista ja
päättyen jo kokeneisiin aikuisiin,
joista osa opiskelee esimerkiksi
alanvaihtoa varten.
– Meillä on pienen oppilaitoksen hyödyt, henkilökunta tutustuu opiskelijoihin hyvin ja pystyy
ottamaan huomioon jokaisen
henkilökohtaiset
tavoitteet.
Myös yhteydet työelämään ja
käytännönläheisyys ovat meillä
vahvasti esillä, Savolainen ja Räsänen kertovat.

Tutustu lisää osoitteessa www.psko.fi!
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