Innostu
ja onnistu!
Kurssit Eurajoella 2020
HYVINVOINTI
Alexander-tekniikalla kohti kivutonta kehoa 21.-22.3.2020
Rakas Minä: Läsnäolon taika 24.-26.4.2020
Valmistaudu vaellukselle 25.-26.4.2020
Valloittavat villiyrtit 8.-10.6.2020
Hellien hengityksellä kohti parempaa terveyttä 22.-24.6.2020
Mindfulness-kurssi – stressistä levollisempaan
elämään 29.6.-1.7.2020
Intialaisen päähieronnan kurssi 6.-8.7.2020

KÄDENTAIDOT
Pitsinnypläyskurssi 22.-26.6.2020
Nyplätyn pitsin suunnittelukurssi käsin piirtäen 29.6.-2.7.2020
Kierrätysmateriaaleista käsin kaikkea kivaa 29.6.-1.7.2020
Hopealusikasta koruja kurssi 29.6.-2.7.2020
Pitsinnypläyskurssi 13.-17.7.2020

TEKNINEN TYÖ
Karvi eli lovileikkaus 6.-10.7.2020
Sorvauskurssi 20.-24.7.2020

KIRJOITTAMINEN
Avaa muistojen aarrearkku – Luovan kirjoittamisen
intensiivikurssi 25.-26.4.2020
Luovan kirjoittamisen kurssi – sanataidetta, iloa ja
luovuutta kirjoittamiseen 1.-4.6.2020
Aistihavainnoista runoksi 20.-23.7.2020

MUSIIKKIKURSSIT
Ääntä etsimässä laulukurssi 1.-5.6.2020
Kosketinsoitin ja vapaa säestys tutuksi 8.-12.6.2020
Kuvionuottisoitto 6.-10.7.2020
Laulun mestarikurssi 4.-9.8.2020

PÄÄSYKOEVALMENNUS
VAKAVA-pääsykoevalmennus 6.-8.4.2020

TAIDEKURSSIT
Ikonimaalaus-kultauskurssi 22.-27.6.2020
Ikonimaalauskurssi 29.6-4.7.2020
Kalligraﬁakurssi 6.-9.7.2020
Maalaa akryyli ja vesiväreillä – kesäinen
maalauskurssi 13.-17.7.2020

VIITTOMAKIELI
Viittomien jatkokurssi 20.-21.3.2020
Kommunikoi viittomin 8.-11.6.2020

VALOKUVAUS

Puhelimella parempia kuvia 29.6.-2.7.2020

LOUNAS arkisin klo 11.00-12.30 8€

Hemmottele Äitiä!
Ohjelmallinen äitienpäivän juhlalounas
sunnuntaina 10.5.2020 klo 13

29

Lapset 4-11 v. 13 €, alle 4 v. veloituksetta.
Pöytävaraukset 7.5. mennessä puh. 044 721 4808

€
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puh. 044 721 4803 opisto@eko.ﬁ www.eko.ﬁ

Monien
mahdollisuuksien
kansanopisto
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10-LUOKKA JA MUSIIKKIKYMPPI
24.8.2020-21.5.2021
Lisäopetuksen 10-luokalla ja Musiikkikympillä voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja selkiyttää jatko-opiskelusuunnitelmiasi. Koulutus on tarkoitettu vuonna 2019 tai 2020 perusopetuksen päättötodistuksen saaneille. Koulutukseen voi tulla,
jos haluttu opiskelupaikka on jäänyt saamatta tai jos tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä avoinna.
AIKUISTEN PERUSOPETUS
24.8.2020-21.5.2021
Koulutuksessa opiskellaan peruskoulun 7-9-luokkia vastaavat
oppimäärät kurssimuotoisesti aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Aikuisten perusopetus on
tarkoitettu peruskoulun keskeyttäneille oppivelvollisuusiän ohittaneille vähintään 17-vuotilaille.
AIKUISTEN PERUSOPETUS
MAAHANMUUTTAJILLE
24.8.2020-21.5.2021
Perusopetuksen alku- ja päättövaiheen opinnot. Tavoitteena on
suorittaa suomalaisen peruskoulun oppimäärä tai osia siitä, sekä
saada valmiudet siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään.
FYSIOTERAPIAN JA HIERONNAN LINJA
24.8.2020-21.5.2021
Tule opiskelemaan fysiologian ja anatomian sekä fysioterapian
ja hieronnan perusteet liikunnalla höystettynä. Ohjausharjoitteluja
ja kivoja projekteja. Valmentaudu soteli-alan jatko-opintoihin ja/tai
hanki valmiudet hierojan ammattitutkinnon suorittamiseen.
KASVATUSTIETEEN LINJA
24.5.2020-21.5.2021
Haaveiletko opetus-, ohjaus- tai sosiaalialan ammateista? Linjalla voit suorittaa kasvatustieteen perusopinnot tai muita avoimen
yliopiston opintoja ja valmentautua jatko-opintoihin sekä pääsykokeisiin.
MUSIIKKILINJA
24.8.2020-21.5.2021
Kehity laulajana, soittajana ja esiintyjänä. Kokonaisvaltaista musiikin opetusta, teoria-aineita alkeista lähtien ja yksityisopetusta
pääinstrumentissa. Valmentaudu musiikin ammattiopintoihin.

MUSIIKKITERAPIAKOULUTUS
7.9.2020-23.4.2021
Haluatko laajentaa näkökulmaasi sekä syventää ja lisätä ammattitaitoasi soveltamalla musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia omassa työssäsi? Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus,
jossa musiikkia käytetään apuna psyykkisessä kuntoutuksessa.
Musiikkiterapia tutkii musiikin hoitavia, psykologisia ja fysiologisia
vaikutuksia. Mahdollisuus suorittaa musiikkiterapian perusopinnot
(30 op), koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.
MEDIALINJA MONIMUOTOKOULUTUKSENA
24.8.2020-21.5.2021
Koulutuksessa voit kehittää osaamistasi verkkoviestinnän, verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen, valokuvauksen ja kuvankäsittelyn aloilla.
VENEENRAKENNUSLINJA
24.8.2020-21.5.2021
Tule rakentamaan itsellesi aito puuvene. Jokainen opiskelija rakentaa oman veneen ja lunastaa sen. Malleja on useita soutuveneestä pikkuﬁskariin. Opetus on käytäntöpainotteista ja suuri osa
teoriastakin opitaan työn ohella. Koulutus antaa valmiudet veneenrakennusalan ammattitutkinnon suorittamiseen.

AMMATILLINEN KOULUTUS
KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO
24.8.2020(kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan 1-1,5 vuotta)
Osaamisalat: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen osaamisala
Perhepäivähoidon osaamisala
Tutkinnon suorittaja osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja
ohjausalan toimintaympäristöissä. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää
varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana.
AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA
Jyväskylän avoin yliopisto
• Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)
• Musiikkiterapian perusopinnot (30 op)
vain musiikkiterapiakoulutuksessa oleville

Koulutie 4 27100 Eurajoki
puh. 044 721 4802 opisto@eko.ﬁ

Koulutukset kuuluvat
Kelan opintotuen piiriin.

Elämistä - Kokemista - Oppimista

