Seurapalvelut, ohjaaja– ja valmentajakoulutus

Koulutustapahtuman toteuttaminen
Kuinka järjestän laadukkaan koulutustapahtuman
KOULUTUSTAPAHTUMAA
JÄRJESTÄMÄÄN!
Mitä?
Lentopalloliitto toteuttaa erilaisia lajikoulutuksia yhteistyössä
jäsenseurojen kanssa heidän
toiveidensa suunnassa,
”uhraamatta” kuitenkaan koulutuksellisia tavoitteita.
Missä?
Koulutustapahtuma voidaan
järjestää lähellä seuraa, tai/ja
seuraverkostoa, omalla paikkakunnalla.
Miksi?
Koulutustapahtumaa kannattaa
alkaa järjestämään jos koulutukseen on osallistumassa useita henkilöitä samasta tai useasta lähialueen seurasta. Seuroja kannustetaan tekemään
yhteistyötä koulutustapahtuman järjestämiseksi lähialueella. Näin säästetään seuravalmentajien osalta matka-, ruokailu– ja majoituskustannuksissa.
Milloin?
Koulutuksen ajankohdat suunnitellaan yhteistyössä. Koulutukset painottuvat luonnollisesti
kevääseen ja syksyyn, jolloin
sarjatoiminta ei kaikkien koulutuslinjojen osalta häiritse. Liiton
kouluttajien saatavuudella on
vaikutusta koulutusajankohtaan.

Tarvitsetteko
apua...

seuran valmentajakoulutuksen suunnitteluun?
Aluekehittäjät auttavat
mielellään, ota rohkeasti
yhteyttä!

Suomen Lentopalloliitto ry:n jäsenseuroilla on mahdollisuus
toteuttaa yhteistyössä liiton kanssa ohjaaja– ja valmentajakoulutusta sekä teema- ja tapahtumakoulutusta.
Laadukkaan koulutustapahtuman tunnuspiirre, osaavan kouluttajan lisäksi, on toimiva
kokonaisuus. Toimivaan kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.:
Hyvät koulutusolosuhteet ja välineet:
Valoisa luokka varustuksineen (fläppitaulu, piirtoheitin ja/tai dataprojektori.
Valoisa halli monipuolisine varusteineen (palloja, vanteita, tötsiä, patjoja,
aitoja, jne.).
Avaus- ja päätöskahvit (hyvä ensi– ja loppuvaikutelma, ei pakollinen)
Toimiva yhteys koulutuspaikan sekä majoituksen ja ruokailun kesken.
Koulutuksen järjestäjän edustaja on läsnä/tavoitettavissa koko ajan.
Yön yli koulutuksissa toimivalla kokonaisuudella (koulutuksen, majoituksen ja ruokailun keskinäinen toimivuus) on merkitystä koulutuspaikan valinnassa, koska sillä on
suora yhteys koulutustapahtuman laadukkaaseen toteuttamiseen.
Tyypillisimmät Lentopalloliiton ja seurojen yhdessä toteuttamat koulutukset
ovat:
Aloittavan Ohjaajan Koulutus, AOK
Tekniikkakoulu, TK
Koulutuksen SUPER-viikonloppu (AOK ja TK yhdessä)
Teemakoulutukset (esim. Passarikoulu, Tekniikkakoulutus (tarkasti rajattu)).
Poikkeustapauksissa I-Tason ohjaaja– ja valmentajakoulutus

Vastuut koulutuksen järjestelyissä
Suomen Lentopalloliitto ry
Vastaa varsinaisesta koulutuksesta, eli kouluttajasta aiheutuvista kustannuksista ja koulutusmateriaalin ajanmukaisuudesta sekä tuottamisesta.
Järjestävä seura
Vastaa tilakustannuksista ja tarvittaessa koulutustapahtumaan liittyvien majoitukseen ja ruokailuihin liittyvistä järjestelyistä.

Miten toimia?
Selvitä:
Seurasi ja lähiseurojen ohjaajien ja valmentajien halukkuus osallistua koulutukseen. Myös aluekehittäjät kartoittavat lähiseurojen koulutustarpeet.
Ruokailu– ja majoittumismahdollisuudet (yhteistyösopimus paikallisen hotelliravintolan kanssa).
Ota yhteyttä alueesi aluekehittäjään tai koulutussuunnittelijaan (yhteystiedot
alla) ja kertokaa halustanne järjestää koulutustapahtuma.
Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija, aluekehittäjä Pertti Kulluvaara
pertti.kulluvaara@lentopalloliitto.fi, puh. 044 0806 605.
Kenttäpäällikkö Ari Paloniemi
ari.paloniemi@lentopalloliitto.fi, puh. 044 0580 110
Aluekehittäjä Risto Kovanen
risto.kovanen@lentopalloliitto.fi, 040 7058 897
Aluekehittäjä Esa Piipari (oto)
esa.piipari@pp.inet.fi, puh. 050 556 7694
Suomen Lentopalloliitto, www.lentopalloliitto.fi/koulutus.

