Sinustako kasvatusalan ammattilainen?
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YHTEISHAKU 14.-28.3.2018

OPISKELIJOILTA

1. Kuka olet, mistä tulet ja onko
sinulla aiempaa koulutusta (mikä?)
2. Miksi hait juuri tähän
koulutukseen?
3. Millaista täällä on ollut
opiskella?

Samuli Pietiläinen, 25 v.,
Muurame, 4. vuosikurssi
”Olen ylioppilas ja suorittanut lisäksi
laboratorioalan perustutkinnon. Olen
toiminut seurakunnalla aktiivisesti
rippileiristäni lähtien, jonka kautta
sain kipinän lähteä opiskelemaan
alaa. Entinen nuorisotyönohjaajani
suositteli alalle lähtöä ja ehdotti
kyseistä paikkaa opiskeluun.
Parasta koulutuksessa on käytännön työskentely ja projektit, hyvät
opettajat ja se, että saa pätevyyden
tehdä nuorisotyötä seurakunnassa.
Olen työskennellyt Siilijärven seurakunnalla opiskelun ohella ensimmäisestä vuodesta lähtien. Työn ja
koulun yhdistäminen vaatii hieman
tasapainottelua, mutta se on täysin
mahdollista ja palkitsevaa, kun pääsee käyttämään teoriaa ja käytäntöä
yhtä aikaa. Työn tekeminen opettaa
itsessään paljon.
Terveisiksi kaikille tuleville opiskelijoille, että tekemisen meiningillä
eteenpäin, niin hyvä tulee.”

-

-

Joni Kinnunen,
1. vuosikurssi
1. Olen Joni Kinnunen, 20, Sotkamo.
Ylioppilas.
2. Koska halusin kirkollisen pätevyyden ja nuorisotyön samassa paketissa. Tämä kuulosti siis loistopaketilta.
3. Centriassa opiskelu
on ollut leppoisaa ja
käytännönläheistä.
Olen ollut tosi tyytyväinen, että tänne
hain ja pääsin.

Jyrki Hautaniemi,
2. vuosikurssi
1. Jyrki Hautaniemi, Sodankylästä.
Aiempi koulutus: Atk-merkonomi, datanomi, lentopallovalmentaja. Entinen
ammatti: täysperävaunun kuljettaja.
2. Selvitettyäni miksi haluan isona,
valitsin tämän koulutuksen.
3. Täällä on ollut erittäin mukavaa ja
mielekästä opiskella.

Jussi Louhimaa, 24 v.,
Pyhäjoki, 3. vuosikurssi
“Olen lähdössä harjoitteluun Suomen
Lähetysseuran Felm-volunteer-vapaaehtoistyöhön Tansaniaan, Afrikkaan.
Lähden sinne, koska sieltä löytyi juuri
omalle alalle sopiva paikka. Harjoittelu
kestää 3 kuukautta, joka on koulun
puolesta vähimmäisaika, jotta voi
tehdä 15 opintopisteen harjoittelun
ulkomailla.
Koulutusohjelma suhtautuu hyvin
kannustavasti kansainväliseen työharjoitteluun, ja ylipäätään kansainvälistymiseen. Ensimmäisen opintovuoden
alussa oli puhetta näistä jutuista, ja
oikeastaan jo silloin päätin, että lähden

itsekin, kun mahdollisuus on. Työharjoitteluun hakeminen on vähän paikasta riippuen erilainen prosessi.
Harjoittelupaikkoja ja kontakteja
koululla on onneksi ympäri maailmaa,
joten mieluinen paikka voi löytyä
helposti. Jos kontakti on valmiina,
hakeminen on helppoa. Afrikkaan
meneminen on ehkä suurimman työn
takana, mutta kaiken avun olen kyllä
saanut koululta mitä tarvitsen.”

Sari Virkkala, kasvatusaineiden lehtori
Hain virkaan keväällä 2003 ja aloitin
työskentelyn saman vuoden syksynä.
Kuluva lukuvuosi on minulle jo viidestoista kasvatusaineiden lehtorin virassa. Siitä huolimatta työn mielenkiinto
ei ole kadonnut mihinkään, vaan se on
yhtä mukavaa kuin alussakin.
Koulutus antaa mielestäni laajat
valmiudet työelämään. Kirkollisen
kelpoisuuden lisäksi koulutus antaa
mahdollisuuden työskennellä esim.
lastensuojelussa ja järjestötyössä.
Koulutuksessa käydään läpi mm.
sielunhoitoa ja hengellisyyttä, joista
on hyötyä myös yleisesti eri työaloilla.
Opiskelija pystyy myös suuntaamaan
omia opintojaan omiin kiinnostuksenkohteisiinsa.
Yhteisöpedagogikoulutuksen vahvuutena pidän koulutusalan pienuutta.
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Tämä mahdollistaa sen, että kaikki
tuntevat toisensa. Lisäksi ryhmän
kanssa yhdessä tekemisen ja itse
koko ryhmäprosessin koen erityisenä
vahvuutena. Myös kirkollista puolta ja
kasvatustyön näkymää pidän yhtenä
vahvuutena.
Mielestäni sille ei ole olemassa tarkkoja kriteereitä, millaisia opiskelijoita
toivoisin yhteisöpedagogikoulutukseen. Tärkeimpänä pidän opiskelijan
omaa motivaatiota ja kiinnostusta alaa
kohtaan. Myös yhdessä tekeminen,
kannustaminen ja yhdessä oppiminen
ovat keskeisessä asemassa.

Yhteisöpedagogi,
kasvatusalan ammattilainen
-

Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 op, joista
vähintään 90 op on kirkollisia opintoja

-

Haku alkaa 14.3.2018

-

Haku päättyy 28.3.2018 klo:15

-

Aloituspaikat: 25

-

Koulutus järjestetään Kokkolassa

-

Opinnot sisältävät 4 harjoittelua, joista vähintään
kaksi tehdään seurakunnassa

-

Opinnot ovat monipuolisia keskittyen
kasvatustyöhön

-

Mahdollisuus myös vaihto-opiskeluun

-

Koulutus on ainoa yhteisöpedagogikoulutus, josta
saa myös kirkollisen nuorisotyön kelpoisuuden

-

Yhteisöpedagogi voi työllistyä muun muassa:

HAE YHTEISHAUSSA

14.-28.3.2018

o Kunnan nuorisotyöhön
o Kirkon nuorisotyöhön
o Järjestöihin

o Lastensuojeluun

www.centria.fi/yhteisopedagogi
centriaamk
Centria ammattikorkeakoulu
#centriayhteisöpedagogi

