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Lionien,
työntekijöiden
ja
yhteisöjen
terveys
ja
turvallisuus
on
meidän
tärkein
prioriteettimme.

Lue miten me
vastaamme COVID-19-tilanteeseen.
Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon .E T U S I V U /  K O U L U T TA J I E N  K O U L U T U S I N S T I T U U T T I  ( F D I )

Kouluttajien
koulutusinstituutti
(FDI)
Kouluttajienkoultusinstituutti on kolmipäiväinen instituutti joka auttaa kehittämään ja
laajentamaan lionskouluttajien kuntaa, jotta kouluttajia löytyisi jokaiselle tasolle, klubin,
piirin ja moninkertaispiirin. Opetusohjelmassa keskitytään lionjohtajien taitojen
kehittämiseen, ja käydään läpi tekniikoita joilla voidaan parantaa koulutusohjelmien
tarjoaman koulutuksen laatua ja yleistä tehokkuutta. Alkaen toimivuodesta 2017-2018
Kouluttajienkoultusinstituutti keskittyy koulutuksen toteuttamisen taitoihin, eikä enää
käsittele koulutuksen sisällön luomista. FDI:n suorittaineiden lionien odotetaan pystyvän
toteuttammaan koulutuksia tehokkaasti, annettuja materiaaleja käyttäen. Heidän ei tulisi
laatia omia materiaaleja.

Instituuttiin kelpuutetaan lionit, joilla on jonkin verran kokemusta kouluttamisesta
paikallisissa lionien koulutuksissa, ja jotka ovat todistaneet omaavansa perustason
opetustaitoja ja halua kehittää näitä taitoja edelleen. Instituuttiin osallistuvilta edellytetään
Powerpoint-ohjelman käyttötaitoja. (Huomaa: Osallistujat eivät tule luomaan
esitysmateriaaleja FDI:n aikana, mutta Powerpoint-ohjelmaa tullaan käyttämään muissa
aktiviteeteissa.) Osallistuminen on rajattu lioneille, jotka ovat alla mainituista vaalipiireistä.

Tälle kolmipäiväiselle kurssille osallistuneiden lionien oletetaan järjestävän koulutustilaisuus
kuuden kuukauden kuluessa instituutin päättymisestä, jotta heidän voidaan katsoa
valmistuneen tältä kurssilta.

Hakemukset
Osallistumisehdot täyttävät lionit voivat hakea kouluttajien koulutusinstituuttiin lähettämällä
täytetynja allekirjoitetun hakulomakkeen. Hakemus on täytettävissä vähintään neljä
kuukautta ennen instituuttia. Lataa oman vaalipiirisi hakulomake alla olevasta linkistä.
Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan
mahdollisuutta osallistua.

Instituutin
kustannukset
Lionsklubien kansainvälinen järjestö tarjoaa ateriat ja majoituksen instituutin päivämäärien
ja aikataulun mukaisesti. Huomaa, että hallituksen toimintaperiaatteen mukaan

https://www.lionsclubs.org/fi/coronavirus
https://lionsclubs.org/fi/donate?utm_source=homepage-grey-banner&utm_medium=link&utm_campaign=covid-19
https://www.lionsclubs.org/fi
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osallistumismaksuna tulee maksaa US$150,00, jota ei palauteta, kattamaan osan
aiheutuvista järjestämiskuluista. Tämän maksun eräpäivä on vähintään kuusi viikkoa ennen
instituutin alkamista. Lähetä maksu vasta, kun olet saanut vahvistuskirjeen
osallistumisesta. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja
sieltä pois, sekä muut oheiskustannukset.

2020-2021
Kouluttajien
koulutusinstituutit
Kaikkiin päivämääriin ja sijainteihin voi tulla muutoksia. Huomaa, että hakemukset ovat
saatavilla vain niillä kielillä, joilla instituutti järjestetään kunkin vaalipiirin alueella.

Kansainväliset
vaalipiirit
I
ja
II:
Yhdysvallat
ja
sen
territoriot,
Bermuda,
Bahamasaaret
ja
Kanada
Päivämäärä: 20.-22. helmikuuta 2021 
Sijainti: Los Angeles, CA, USA 
Kieli: englanti 
Hakemusten eräpäivä: 22.11.2020 
Hakemuslomake englanniksi

Kansainvälinen
vaalipiiri
III:
Etelä-
Amerikka,
Keski-Amerikka,
Meksiko
ja
Karibian
meren
saaret
Pvm: 6.–8. helmikuuta 2021  
Sijainti: Rio de Janeiro, Brasilia  
Kielet: portugali ja espanja  
Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 8. marraskuuta 2020  
Hakemuslomake portugaliksi 
Hakemuslomake espanjaksi 

Kansainvälinen
vaalipiiri
IV:
Eurooppa
Pvm: 22.–24. toukokuuta 2021  
Sijainti: Tukholma, Ruotsi  
Kielet: englanti, ruotsi, portugali, suomi  
Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 21. helmikuuta 2021 

https://www.lionsclubs.org/resources/109110164
https://www.lionsclubs.org/resources/109077022
https://www.lionsclubs.org/resources/109076985
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Hakemuslomake englanniksi 
Hakemuslomake ruotsiksi 
Hakemuslomake portugaliksi 
Hakemuslomake suomeksi

Kansainvälinen
vaalipiiri
V:
Itä-Aasia
ja
Kaakkois-Aasia
Pvm: 5.-7. joulukuuta 2020  
Sijainti: Soul, Korea  
Kielet: englanti, kiina, japani ja korea 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 6. syyskuuta 2020 
Eri maissa ja hotelleissa joudutaan jatkuvasti muuttamaan sääntöjä ja toimintatapoja
COVID-19-pandemian takia ja osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi, tätä instituuttia
ei järjestetä alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Kansainvälinen
vaalipiiri
VI:
Intia,
Etelä-Aasia
ja
Lähi-itä
Pvm: 18.–20. maaliskuuta 2021  
Sijainti: Kathmandu, Nepal  
Kielet: englanti  
Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 18. joulukuuta 2020 
Hakemuslomake englanniksi

Kansainvälinen
vaalipiiri
VII:
Australia,
Uusi-Seelanti,
Papua-Uusi-Guinea,
Indonesia
ja
Tyynenmeren
saaret
Ei suunniteltu tällä hetkellä

Kansainvälinen
vaalipiiri
VIII:
Afrikka
Pvm: 30. huhtikuuta - 2. toukokuuta 2021  
Sijainti: Lagos, Nigeria  
Kielet: englanti ja ranska  
Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 30. tammikuuta 2020  
Hakemuslomake englanniksi 
Hakemuslomake ranskaksi

https://www.lionsclubs.org/resources/109110430
https://www.lionsclubs.org/resources/109077057
https://www.lionsclubs.org/resources/109077165
https://www.lionsclubs.org/resources/109079161
https://www.lionsclubs.org/resources/109110342
https://www.lionsclubs.org/resources/109110290
https://www.lionsclubs.org/resources/109080545
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Lataa
lisätietoja
kouluttajien
koulutusinstituuteista

Lista ja lyhyet kuvaukset käsiteltävistä aiheista.
Esimerkkiaikataulu tyyppillisessä kolmipäiväisessä instituutissa.
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