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LIIKUNNAN AMMATTITUTKINTO

LASTEN JALKAPALLOVALMENTAMINEN
Santasport Lapin Urheiluopisto ja Palloliitto käynnistävät maaliskuussa 2017 uuden koulutuksen lasten valmennukseen erikoistuville valmentajille (LAT ja SPL+). Tavoitteena on saada seuratoimintaan lisää alle 12-vuotiaiden lasten
jalkapallovalmennuksen erityisosaajia ja liikunnan ohjaamisen ammattilaisia. Koulutus valmistaa samalla liikunnan
ammattitutkinnon tai sen osan suorittamiseen.

LAT JA SPL C+ -KOULUTUKSEN PÄÄTEEMAT
•
•
•
•
•
•

valmentajan itsensä kehittämisen taidot
kokonaisvaltainen valmennus ja sen käytännön toteutus
pelaajien osallistaminen, motivointi ja kasvatusyhteistyö kodin 			
ja eri toimijoiden kanssa
valmentajan ja pelaajan välisen vuorovaikutuksen kehittäminen
syvennettyä tietoa lapsen/nuoren kasvusta ja kehityksestä 			
kokonaisvaltaisen valmennuksen näkökulmasta
liikkumaan ohjaaminen terveyden, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden näkökulmasta

Valmennusosaamisen erityinen painopiste on jalkapallon teknis-taktisten valmiuksien kehittäminen ja pelin ymmärryksen opettamisprosessi. Lisäksi koulutuksessa
korostuvat turvallisuus, tapahtumien järjestämisen osaaminen, terveysliikunta ja
liikuntataitojen ohjaaminen.
PAKOLLISET TUTKINNON OSAT:
1. Liikunnan ammattilaisena
toimiminen
2. Liikkumaan ohjaaminen

VALINNAISET TUTKINNON OSAT (C+):
3. Liikuntataitojen ohjaaminen
4. Tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta:
Lasten valmentaminen (Valmentajan at:sta)

Koulutuksen suoritettuasi saat pätevyyden toimia lasten valmennuksen ja eri kohderyhmien
liikunnan ohjaamisen ammattilaisena. Voit halutessasi valita koulutuksesta vain valinnaiset
tutkinnon osat. Voit suorittaa koulutuksen myös oppisopimuksella.Koulutukseen kuuluu
lähipäiviä Lapin Urheiluopistolla,Santa Claus Cup turnauksessa 4.-8.7.2017 sekä alueellisissa pienryhmissä. Osa kohtaamiskoulutuksista suoritetaan omassa seuraympäristössä.

LAT JA SPL C+
Koulutus käynnistyy lähijaksolla
maaliskuussa 2017 ja päättyy
joulukuussa 2017.

INFO

PÄÄSYVAATIMUKSET:
Koulutettavalla tulee olla vähintään Palloliiton C
-koulutus suoritettuna tai oma jalkapallotausta ja
liikunnanohjaajan/liikuntaneuvojan/opettajan koulutus. Lisäksi koulutukseen valittavan on toimittava
lapsivaiheen seuravalmentajana koulutuksen aikana.
HINTA: Sisältää koulutuksen, tutkinnon tai sen osien
suorittamisen sekä majoitukset ja ruokailut lähijaksoilla. Jokainen vastaa omista matkoista koulutuksiin.
Koko tutkinto 2100€, valinnaiset tutkinnon osat / C+
1500€. Lisäksi maksettavaksi tulee Opetushallituksen näyttötutkintomaksu 58€.
Hinnat ilman täysihoitoa ovat 1550€ ja 1125€
HAKEMINEN: Haku aukeaa marraskuun aikana
santasport.fi/lisakoulutus
LISÄTIEDOT: Marko Viitanen,
p. 045 139 3800, marko.viitanen@palloliitto.fi
– koulutuksen kokonaisuus
Lapin Urheiluopistolla:
Santeri Suvala, p. 040 767 5668, santeri.suvala@
palloliitto.fi – tutkintoon liittyvät asiat
Vesa Tauriainen, p.020 798 4294,
vesa.tauriainen@santasport.fi – tutkintotilaisuuksiin
(näyttöihin) liittyvät asiat

Santasport Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi
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