HOMEKOIRAOHJAAJA
OPETUSMUOTO

LAAJUUS

KESTO

PAIKKA

OPPILAITOS

HINTA

Monimuoto-opetus

33 op

8.12.2018 - 10.1.2020

Kälviä

Keski-Pohjanmaan
kansanopisto

2300 €

Tavoite
Koulutuksen jälkeen opiskelija voi
työskennellä homekoiraohjaajana joko
työntekijänä alan yrityksessä tai
itsenäisenä yrittäjänä. Tavoitteena on
koulutuksen aikana kouluttaa koira, jota
opiskelija voi käyttää em. tehtävissä.
Koulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee
perustiedot mm. rakennustekniikasta,
mikrobiologiasta, yritystoiminnasta, sekä
koiran kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.

Sisältö
- Mikrobiologia
- Rakennustekniikka
- Lainsäädäntö
- Yritystoiminta ja asiakaspalvelu
- Homekoiran hyvinvointi ja
kouluttaminen

Toteutus
Koulutuksen laajuus on 33 op, joka
sisältää 15 lähijaksoa sekä itsenäistä
opiskelua. Koulutus toteutetaan
monimuoto-opiskeluna, jossa ollaan 2-4
päivän lähijaksolla kuukaudessa koululla
opiskelemassa. Päivät sijoittuvat aina
yhden viikon sisälle (neljä arkipäiväjaksoa
ja kolme viikonloppua). Muu aika on
itsenäistä opiskelua. Koulutus
toteutetaan yhteistyössä KeskiPohjanmaan ammattiopiston Kannuksen
toimipaikan kanssa.

Pääsykokeet pidetään viikolla 47, johon
lähetetään erillinen kutsu.
1. jakso 8.-9.12.2018, 2. jakso
7.-11.1.2019, 3. jakso 4.-8.2.2019, 4.
jakso 23.-24.2.2019, 5. jakso
11.-14.3.2019, 6. jakso 8.-11.4.2019, 7.
jakso 4.-5.5.2019, 8. jakso 20.-23.5.2019,
9. jakso 10.-13.6.2019, 10. jakso
5.-8.8.2019, 11. jakso 16.-19.9.2019, 12.
jakso 21.-24.10.2019, 13. jakso
25.-28.11.2019, 14. jakso 9.-12.12.2019,
15. jakso 8.-10.1.2020
Aikataulu on maanantait klo 12.30-19,
muut päivä klo 9-16 ellei toisin ilmoiteta.

Koulutusmaksu sisältää teoriaopetuspäivinä lounaan. Majoitusta voi
tiedustella opiston edullisesta
kurssihotellista (koirille sallittuja huoneita
rajoitetusti). Koulutukseen hakijoille
järjestetään yksipäiväinen valintakoe.
Valintakoe järjestetään viikolla 47.
Lisätietoja antaa Kai Harju,
kai.harju(at)kpedu.fi, 040 8085032 ja
Tytti Lintenhofer,
tytti.lintenhofer@kpedu.fi , 044 7250
645.
Katso myös
http://suomenhomekoirayhdistys.fi

Lisätietoja
Hakijalta vaaditaan vähintään 18 vuoden
ikä. Hakijoilla tulee olla valmiuksia toimia
alalla sekä hyviä koirankäsittely- ja
koulutustaitoja. Hakijalla tulee olla oma
koira, jonka hän kouluttaa
opiskeluaikana homekoiraksi. Koiran
tulee olla perusterve, n. 1-5 vuotias,
kiinnostunut etsintätyöskentelystä,
perustottelevainen sekä
yhteistyöhaluinen ohjaajan kanssa.
Hakijan hyväksi luetaan aiempi kokemus
rakennustekniikasta ja/tai sisäilmaasioista sekä koirien koulutuskokemus.
Koulutus sopii käytäväksi työn ohessa,
mutta koulutukseen hakeutujan tulee
huomioida koulutuksen vaativuus
ajallisesti myös etäopetusjaksoilla.
Koulutukseen osallistuminen vaatii noin
5-7 tunnin panostusta viikossa
etätyöskentelyyn (koiran kouluttaminen
ja muu opiskelu etänä).

Hakuaika päättynyt
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