Psykososiaalisen vahvistamisen ja kuntoutuksen osaajaksi

SOSIAALIPEDAGOGISEN
HEVOSTOIMINNAN
KOULUTUS
Ilmajoella

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus on suunnattu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys- ja
nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja –ohjaajille sekä hevosalan
hyvinvointipalveluita tuottaville tai siihen pyrkiville yrittäjille. Koulutettavilta edellytetään kokemusta
hevosten kanssa työskentelystä.
Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa
sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujan oman palvelutoiminnan
tuotteistaminen.
Koulutus sisältää seitsemän lähiopetusjaksoa (7 x 14 tuntia) viikonloppuisin ja verkko-opetusta sekä
oppimistehtäviä. Lisäksi koulutukseen liittyy Sosiaalipedagogiikan perusopintojen opintoja 10op, ItäSuomen Yliopiston avoimen yliopiston kautta. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
Opisto, Ilon Kopse ja Toiskan talli. Osa koulutuksesta järjestetään Toiskan tallilla. Koulutus on laajuudeltaan
30 opintopistettä. Opettajana toimii pitkän kokemuksen alalta omaava, sosiaalipedagogisen
hevostoiminnan ohjaaja Teea Ekola Ilon Kopseesta. Kurssi on SPHT-yhdistyksen hyväksymä
täydennyskoulutus. Kurssin suorittaneen on mahdollista hakea yhdistykseltä jäsenyyden lisäksi SPHT®nimikettä, mikäli yhdistys katsoo pohjakoulutuksen riittäväksi.
Opistolla on mahdollista ruokailla ja majoittua edullisesti.

HUOM. Kurssi on täynnä!
Haku tapahtuu sähköisesti Etelä-Pohjanmaan Opiston nettisivuilla linkistä: ilmoittautuminen

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA 30 OP
Sisältö ja tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin suorittanut pystyy
suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään ammatillista
sosiaalipedagogista hevostoimintaa tehokkaasti, taloudellisesti ja
eettisesti.

OSIO 1.

Kurssiin kuuluu seitsemän osa-aluetta:
1. Sosiaalipedagoginen orientaatio
2. Ohjaajan sosiaalipedagogiset taidot
3. Hevonen työparina sosiaalipedagogisessa työssä
4. Sosiaalipedagogisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
5. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan arviointi ja kehittäminen
6. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tuotteistaminen ja
markkinointi
7. Projektityöt ja niiden esittely
Osa-alueita opiskellaan lähiopetusjaksoilla.

Suoritustapa:

Osallistuminen opetukseen ja itsenäinen työskentely

Toteutus:

Luento-opetus, käytännön harjoituksia Toiskan tallilla, verkko-opiskelu,
itsenäinen opiskelu ja käytännön harjoittelu

Arviointi:
Opettaja:

Hyväksytty/hylätty, läsnäolovelvoite lähiopetukseen 80%
Teea Ekola

OSIO 2.

Vähintään 10 op Itä-Suomen yliopistoon suoritettavia
sosiaalipedagogiikan perusopintoja seuraavasti.

Sosiaalipedagogiikan perusteet (5 op)
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet ja
oppihistoriallisen kehityksen peruslinjat sekä ymmärtää sosiaalipedagogisen
tutkimuksen erityispiirteitä. Hänellä on valmiuksia perehtyä sosiaalipedagogisiin
teorioihin ja hän tunnistaa sosiaalipedagogiikan käytännön sovellutuksia.
Sisältö:

Sosiaalipedagogiikan peruskäsitteet, oppihistoriallinen kehitys, tieteenteoreettiset
perusteet, käytännön sovellutukset
Toteutustavat:
Verkkoluennot, oppimistehtävä, luento- ja kirjallisuustentti
Suoritustavat:
Luento- ja kirjallisuustentti suoritetaan verkkotenttinä. Oppimistehtävä ohjeistetaan
ja palautetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka (5 op)
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan ihmiskäsityksiä ja
etiikkaa sekä niihin liittyvää keskustelua.
Sisältö:
Tutustuminen kirjallisuuteen, joka käsittelee sosiaalipedagogisesti keskeisiä
näkökulmia ihmiseen ja eettisen toiminnan perusteita.
Kirjallisuus (3 kirjaa)
Toteutustavat:
Kirjallisuus suoritetaan verkkotenttinä tai oppimistehtävänä.

Koulutuksen hinta:

1.410 €
(1.540 €, jos suoritat samalla Sosiaalipedagogiikan perusopinnot
kokonaisuudessaan)

Ajankohta:

Koulukseen sisältyy seitsemän lähiopetusviikonloppua, joiden ajankohta
selviää myöhemmin. Lähiopetus tapahtuu perjantai-iltaisin klo 16.30-21
ja lauantaipäivisin klo 8.30-16.30.
Lisäksi mahdollisia muita ryhmän kanssa sovittavia opintoja tukevia
tapaamisia.

LISÄTIETOJA: Teea Ekolalta klo 8–12 puh. 050 587 5857 tai teea.ekola@ilonkopse.fi
tai Minna Kansanaholta 0500-868 423 minna.kansanaho@epopisto.fi

