Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
(AT)
Palvelualat

Suorita liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto tai sen osia oppisopimuksella työn ohessa. Keuda ja Liikuntakeskus Pajulahti aloittavat
yhteistyössä käytäntöpainotteisen koulutuksen hyvinvointialoilla työskenteleville henkilöille Järvenpäässä syksyllä 2019. Koko tutkinto
koostuu neljästä tutkinnon osasta ja niiden suorittaminen kestää henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti noin 1,5 vuotta.
Koulutus alkaa valinnaisella tutkinnon osalla (toinen valitaan):
A) Aikuisten liikunnan edistäminen
Koulutus soveltuu sellaisessa palveluasumisessa tai kotihoidossa työskenteleville, jossa halutaan mahdollistaa ikäihmisten liikkumista.
B) Lasten liikunnan edistäminen
Koulutus soveltuu päiväkodeissa tai kouluissa työskenteleville henkilöille, jossa lasten liikkumista halutaan edistää.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen 31.10.2019 mennessä tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan. Hakijat
haastatellaan joko puhelimitse tai infotilaisuuden yhteydessä (ks. lisätiedot). Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat
hakemuksessasi oikein.
HUOM! Saat vahvistuksen hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen
Päivä-monimuoto
Koulutus järjestetään ajalla 3.9.2019 - 31.12.2020. Koulutus alkaa valinnaisella tutkinnon osalla (toinen valitaan). Lähiopetusta on tiistaisin
klo 9.00-16.00 seuraavina päivinä:
A) Aikuisten liikunnan edistäminen:
3.9.2019
8.10.2019
5.11.2019
3.12.2019
7.1.2020
4.2.2020

B) Lasten liikunnan edistäminen:
10.9.2019
15.10.2019
12.11.2019
10.12.2019
14.1.2020
11.2.2020
Koulutus jatkuu keväällä 2020 seuraavilla tutkinnon osilla:
yksilöllinen liikunnan ohjaaminen maalis-elokuu 2020
liikunnan toimintaympäristössä toimiminen syys-lokakuu 2020
valinnainen osa henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Kielitaitovaatimukset
Kielitaitovaatimus B1.1.

Edellytykset opiskelulle
Koulutukseen valittavalla tulee olla hyvinvointialan työpaikka. Osaaminen hankitaan oppisopimuksen avulla.
Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Käytäntöpainoitteisessa koulutuksessa lähiopetuspäivät sisältävät teoriaopetuksen lisäksi liikkumista, minkä vuoksi opiskelijalla tulee olla
liikuntaan soveltuvat vaatteet.
Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään, koska samaa
lomaketta käytetään myös koulutuksissa, joissa on opiskelumaksu.

Lisätiedot ja koulutusinfo
Tule koulutusinfoon to 16.5.2019 klo 17.00 (Wärtsilänkatu 7, Järvenpää). Paikalla Keudasta asiakkuuspäällikkö Sirpa Tuomisto ja
Pajulahdesta liikunnanopettaja Virpi Remahl
Kysy lisää oppisopimuksesta: Keudan Työelämäpalvelut, Sirpa Tuomisto, puh 174 4455/ sirpa.tuomisto@keuda.fi
Kysy lisää koulutuksesta: Pajulahti, Virpi Remahl/liikunnanopettaja, 044 7755 350/ virpi.remahl@pajulahti.fi
Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt
Palvelusuunnittelija
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
matkailu-, ravitsemis- ja talousala
elintarvikeala
tekstiili- ja vaatetusala

Asiakkuuspäällikkö
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
humanistinen ja kasvatusala
hius- ja kauneusala
oppisopimus

humanistinen ja kasvatusala
oppisopimus
Satu Matikainen
040 174 4470
satu.matikainen@keuda.fi

Sirpa Tuomisto
040 174 4455
sirpa.tuomisto@keuda.fi

