Tässä jäsentiedotteessa:
• Toimisto kiinni kaksi viikkoa, valmistautuminen syksyn kilpailukauteen käynnissä
• Päivitysmahdollisuuksia juryille ja kansallisille tuomareille
•
•
•
•
•
•

Koulutuksia kalenteroitu uusille aloittaville ohjaajille
Tuorein tieto huippu-urheilusuunnitelmasta, tulossa myös Valmentajafoorumi
Lisähaku OAMK:n tanssinopettajan tutkinto-ohjelmaan heti elokuun alussa
Valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa 3.-9.9.2018, mahdollisuuksia seuroille
Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä - tarinat esiin!
We Dance TOGETHER -dokumentti katsottavissa the Olympic Channel:lla

Toimisto on kiinni
keskikesällä ja
valmistautumisohjeita
seuroille syksyn
kilpailukauteen
Liiton toimisto on suljettu kesällä
9.-22.7.2018.
Lisäksi huomioitavia asioita liittyen mm.
kilpailijakortiston päivitykseen
Lue lisää.

Syyskausi alkaa
päivityskoulutuksilla
Heti syyskuun alussa, 2.-3.9.2018
järjestetään kilpailutoimihenkilöille
koulutuksia, joissa voi päivittää
olemassaolevan kansallisen jury- ja
tuomarilisenssin.
Lue lisää.

Koulutuksia aloittaville

ohjaajille
Koulutuskalenterissa on tarjolla
koulutuksia myös uusille, aloittaville
ohjaajille. Heti elokuussa, 11.8. on
tulossa kaikille lajeille yhteinen osio 115
Tanssiurheilun peruskurssi, jonka jälkeen
heti seuraavana viikonloppuna 18.-19.8.
järjestetään vakio- ja latinalaistanssien
ensimmäinen lajiosio 116
Seuraohjaajakurssi 1 (F).

Myös uusia Bailatino-ohjaajia koulutetaan, osio 151 Bailatino-ohjaajan peruskurssi on tulossa 1.9.2018,
jonka jälkeen uusia kuvioideoita on tarjolla 15.9. ja 6.10.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutuskalenterista.
Tanssiurheilun ohjaaja- ja valmentajakoulutuspolut näet tästä.

Huippu-urheilusuunnitelma
etenee,
valmentajafoorumia
valmistellaan
Huippu-urheilusuunnitelmaa on
valmisteltu ahkerasti pitkin syksyä ja
kevättä jopa viikoittaisissa palavereissa
ja siihen on haettu palautetta myös
Suomen Olympiakomiteasta.
Lue lisää.

Lisähaku Oamkin
tanssinopettajan tutkintoohjelmaan 7.-10.8.2018
Oulun ammattikorkeakoulu järjestää lisähaun syksyllä 2018 alkavaan tanssinopettajan koulutukseen ja
yksipäiväisen valintakokeen tiistaina 14.8.2018 kello 8 alkaen. Lisähaussa sovelletaan samoja
valintaperusteita kuin varsinaisessa valinnassa.
Opintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kesto 4 vuotta. Opinnot rakentuvat tanssinopettajan ammattiin
liittyvistä osaamiskokonaisuuksista ja opettajan pedagogisista opinnoista. Tutkintonimike on
tanssinopettaja (amk).
Lisätietoja koulutuksesta: www.oamk.fi/tanssi
Lisähaku osoitteessa www.opintopolku.fi tai hakuajan lähestyessä www.oamk.fi

Syyskuun ensimmäinen viikko 3.-9.9.2018 on valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon idea on
tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen
harrastustoimintaa.
Harrastusviikolla koulut avaavat ovensa eri harrastusjärjestöille. Paikallisjärjestöt lähtevät viikon aikana
kouluille esittelemään toimintaansa oppilaille. Halutessaan koulut voivat järjestää myös ilta- tai
viikonlopputilaisuuksia vanhempien mukaan saamiseksi. Koulu voi myös itse suunnitella viikolle omaa
ohjelmaa hyödyntämällä suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaiden osaamista ja osallisuutta (esim.
harrastusten esittelyä vertaisohjaajatoiminnan avulla, opettajat ja oppilaat yhdessä kokeilemassa eri
harrastuksia).
Lue lisää...

Ilmianna tosi tarina: Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä!
Olympiakomitean koordinoima Liikkujan polku -verkosto toteuttaa ilmiantokampanjan, jonka tavoitteena
on nostaa esille eri-ikäisten yhdessä liikkumisen tekijöitä ja toimintaa.
Huipputarinoita on tuhansia, minkä tarinan sinä haluat nostaa valokeilaan? Nyt voit ilmiantaa yksilön,
yhteisön tai organisaation, joka sinun mielestäsi mahdollistaa eri-ikäisten yhdessä liikkumisen
esimerkillisesti tai vaikka itsesi!
Toiminta voi olla säännöllistä tai satunnaista. Tarinan aihe voi olla esimerkiksi pihapiirin tätimonika,
taloyhtiön tsemppari, ikivireä pallotteluporukka, liikuntatreffit, paikallinen pop up -tempaus, urheiluseuran
oivallus tai kotouttamista tukeva neronleimaus. Jokainen tarina on tärkeä.
Lue lisää...

We Dance TOGETHER
The Olympic Channel on julkaissut 17.
kesäkuuta We Dance TOGETHER dokumentin, jonka on koostanut palkittu
WDSF Communications -tiimi jäsen
Pedro Toro.
Katso elokuva tästä:
https://www.olympicchannel.com/en/pla
yback/we-dance-together/

