-koulutus
Tekemisen riemua
ohjaajaksi haluaville

Ohjaajakoulutusta
nuorille
Entten tentten teelika mentten

hjaajakoulutus,
KNoppi on Suomen Nuorisoseurojen peruso
en kerhojen ja ryhmien
joka antaa valmiudet lasten ja varhaisnuort
harrastusalan taitoihin,
tyn
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et ohjaajana toimimiseen.
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Koulutus sopii kaikille yli 13-vuotiaille oh
lä hetkellä
kiinnostuneille nuorille, jotka ohjaavat täl
an
ryhmää ja/tai ovat kiinnostuneita aloittama
ryhmänohjaamisen.

Hissun kissun vaapula

vissun

Koulutuksen tavoitteena
on tarjota kurssilaisille hy
ödyllisiä tietoja ja
taitoja kerhojen ja ryhm
ien ohjaamiseen. Koulut
us keskittyy monipuolises
ohjaajana toimimiseen ku
ti
ten kerhotoiminnan suun
ni
tt
eluun, toteutukseen
ja arviointiin. Kaikki kurs
silaiset saavat osallistum
isesta todistuksen.
Koulutus noudattaa Suom
en Nuorisoseurojen valta
kunnallista
opetussuunnitelmaa, jo
ka on luettavissa:
nuorisoseurat.fi/k

noppi

Eelin keelin klot
hdollisuudet
Jokaisella kurssilaisella on tasavertaiset ma
KNoppi-ohjaajaksi.
oppia toiminnallisten harjoitteiden kautta
kimiseen, jolloin kurssilaiset
Kurssilaisille annetaan välineitä tiedonhank
jaustyöhön liittyen.
oppivat löytämään myös itse lisätietoa oh
orisoseurassa niin ohjaus- kuin
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Ku
en käyminen antaa valmiudet
luottamustehtävissäkin. KNoppi-koulutuks
siin koulutuksiin, joita ovat
osallistua myöhemmin harrastusalakohtai
ssi-,
muun muassa: Tempoa Tenaviin, kansantan
teatteri- ja sirkuskoulutukset.

Viipula vaapula vot
Koulutuksen käyneet knoppi-ohjaajat toimivat
ohjaajina paikallisissa nuorisoseuroissa. Nuorisoseurat
tarjoavat toimintamahdollisuuksia lapsille, nuorille ja
heidän perheilleen. Toimintaa ohjaavat koulutetut,
lasten toiminnasta kiinnostuneet ja harrastusalaan
perehtyneet vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset.
KNoppi-koulutuksia on järjestetty vuodesta
2000 yhteensä noin 50, joihin on
osallistunut yli 500 nuorta.

KNoppi EKSTRAT
KNoppiPRO: 12 tunnin opetustunnin peruskurssi aikuisille
KNoppiJATKOT: ”luokkakokous” Knopin käyneille ohjaajille
KNoppiPLUS: 4-12 opetustunnin täydennyskoulutuksia
eri teemoilla mm. leiritoiminta ja
kansainvälinen toiminta.

Suomen Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja
nuorisotyön toimija. Nuorisoseuratoiminta on monimuotoista kulttuurija nuorisotoimintaa ja keskeisimmät harrastusalat ovat tanssi, teatteri ja
liikunta. Myös omaan lähiympäristöön ja vapaa-aikaan liittyvät projektit sekä
kansainvälinen toiminta ovat oleellinen osa nuorisoseurojen toimintaa.
Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö, ja tekemisen kirjo niissä on laaja.
Paikallisia nuorisoseuroja toimii kattavasti eri puolella Suomea yli 700, ja
niissä on henkilöjäseniä lähes 54 000. Seurat pitävät yllä talkoovoimin
600 nuorisoseurantaloa, jotka ovat monipuolisia
toiminnan keskuksia alueillaan.

nuorisoseurat.fi

