
Vuoden
Tanssiurheiluvalmentaja
2020 ehdokasasettelu
käynnissä
Tanssiurheiluliiton talous- ja
hallintovaliokunta pyytää seuroilta ja
lisenssiurheilijoilta esityksiä Vuoden
Tanssiurheiluvalmentaja 2020
-äänestykseen.

Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2020 on
hyvä urheiluvalmentaja, jota kuvaavia
piirteitä ovat mm. välittäminen,
lajiosaaminen, pedagoginen osaaminen,
tuki, kokonaisvalmennuksesta
huolehtiminen, yhteistyökyky, kehittyminen ja eettinen valmentajuus.

Esitykset Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2020 -äänestykseen pyydetään perusteluineen osoitteeseen
tiedotus (ät) dancesport.fi 15.10.2020 klo 16 mennessä.

Kolme eniten esitettyä valmentajaa on mukana Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2020 -
finaaliäänestyksessä, joka käynnistyy 20.10.2020 ja päättyy 31.10.2020.

https://www.dancesport.fi/2020/10/02/vuoden-tanssiurheiluvalmentaja-2020-ehdokasasettelu-kaynnissa/
https://www.dancesport.fi/2020/10/02/vuoden-tanssiurheiluvalmentaja-2020-ehdokasasettelu-kaynnissa/


Vuoden Tanssiurheiluvalmentaja 2020 julkistetaan Tanssiurheiluliiton syyskokouksessa 22.11.2020 ja
palkitaan kylpylähotelliyöllä kahdelle sekä maksuttomalla valmentajalisenssillä vuodeksi 2021.

Dancecore: Seuran jäsentietojen tuonti Excel-tiedostona 4.10.2020
alkaen
Tässä päivitetty ohje jäsenten tuontiin Excel-tiedostona:

https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2020/10/Syotto_Excel_ohje-05102020.pdf

DanceCore ohjeet löytyvät koottuna täältä:

https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/

133 Lindy hopin peruskurssi (lähikoulutus)
Ajankohta: 24.10.2020 ilmoittautuminen mahdollisimman pian!

Sijainti: Sörnäisten rantatie 33/Suvilahdenkatu 10, 00500 Helsinki

Kellonaika 11.00-20.00 (sis. 1h lounas tauko)

Kouluttaja Laura Halttunen

Hinta 100 e + 3,50 e (laskutuslisä)

Koulutuksen sisältö: 

Lindy hopin alkeis- ja jatkokurssien valmentamisen lajikohtaiset perusvalmiudet. Kuinka rakentaa hyvä
pohja aloittelevalle tanssijalle? Mitkä ovat tärkeimmät rakennus palikat, jotka oppilaan olisi hyvä saada
haltuun jo alkeissa? Millä työkaluilla voit auttaa oppilasta syventymään ja soveltamaan oppimaansa ja
pitämään motivaation yllä?
Koulutus sopii erityisesti valmennustehtäviin tähtääville Lindy hopin harrastajille ja kilpailijoille sekä uusille
valmentajille.

Ilmoittautuminen

115 ja 116 vakio-ja latinalaistanssien Starttivalmentajakoulutus
Seuraohjaaja, Taso 1

Vakio ja latinalaistanssien ohjaajakoulutus (115-116) alkaa :

Aikataulu

Etäpäivät Zoomissa:

Pe 6.11. klo 18.00.-21.00.

La 7.11. klo 9.30.-16.00

https://www.dancesport.fi/2020/10/05/dancecore-seuran-jasentietojen-tuonti-excel-tiedostona-4-10-2020-alkaen/
https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2020/10/Syotto_Excel_ohje-05102020.pdf
https://www.dancesport.fi/toiminta/kilpailutoiminta/dancecore-ohjeet/
http://onedance.tanssiurheilu.fi/form/?oid=5&GUID=c38ae27e6a6736ad21446a112478ab8b


Lähipäivä pääkaupunkiseudulla: Su 6.12. klo 10.00.-17.00. (Huom. Aikatauluihin voi tulla pieniä klo aika
muutoksia)
(jos korona tilanne vaatii, niin lähipäivä pidetään myös etänä)   

Tämä koulutus tulee toteutumaan, ilmoittautuminen viimeistään 2.11. mennessä, jotta saadaan
lähetettyä materiaalit etukäteen.

Hinta: 150 € + 3,50 € laskutuslisä, samasta seurasta seuraavat osallistujat 120 € / henkilö

Koulutus sisältää Seuraohjaaja, Taso 1 -koulutuksen osiot 115 ja 116. Ks. koulutuspolku >
www.dancesport.fi/koulutus/valmentajakoulutus

115&116 (V/L Startti valmentajakoulutus)

Sisältö:
- Oppilaskeskeinen lähestymistapa, jossa huomioidaan kohderyhmän valmiudet.
- Ohjaaminen tanssiurheilussa
- Tuntien ja kurssien suunnittelu ja toteutus
- Ohjaajana toimiminen seurassa
- Vakio- ja latinalaistanssien peruskuviot ja lajiteknisten taitojen opettaminen
- Itsearviointi kehittymisen välineenä

Osaamistavoite: Kurssin jälkeen ohjaaja osaa toimia seurayhteisössä ja tuottaa monipuolista, itsearvioivaa
ja ohjaajuutta kehittävää oppilaskeskeistä sekä laadukasta vakio- ja latinalaistanssin perusopetusta.

Ilmoittautuminen 

Lisää koulutuksia löytyy koulutuskalenterista
https://www.dancesport.fi/kalenteri/koulutukset/

 

Jäikö jokin jäsentiedote
huomaamatta? 
Löydät lähetetyt jäsentiedotteet
Jäsenseurojen sisäisiltä sivuilta, salasana
seura.

Lue lisää.

http://www.dancesport.fi/koulutus/valmentajakoulutus
https://onedance.tanssiurheilu.fi/apc_public.php?classname=form&methodname=getForm&org_id=5&form_guid=cc577427fdba63ec7a966e7e4703f4e5
https://www.dancesport.fi/kalenteri/koulutukset/
https://www.dancesport.fi/seurat/jasenseurojen-sisaiset-sivut/jasentiedotearkisto/
https://www.facebook.com/DanceSportFin/
https://twitter.com/dancesportfin



