Lions Quest tiedote
Kiitos teille kaikille syyskaudesta 2018
Kevätkausi 2019 on alkamassa ja TURUSSA on kurssi 25. – 26.2.19
Paikka on vielä avoinna
http://www.lionsquest.fi/etusivu/
Toivon, että useat klubit lähtisivät mukaan Quest aktiviteettiin.
Peruskurssin hinta on 410€/osallistuja, ja kurssi on kaksipäiväinen kestoltaan.
Kurssilaisia voivat olla kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät henkilöt:
-

koulut: opettajat, avustajat
päiväkodit: lastentarhanopettajille, erityisavustajille ja lastenhoitajille
seurakunnat: lasten ohjaajille
liikuntaseurat: valmentajat
ja kaikille, jotka tekevät lasten ja nuorten kanssa työtä

Lions liitto on lähettänyt kurssista tiedotteen piirimme kouluihin jo syksyllä, eli koulut ovat alustavasti tietoisia
kurssista. Muut tahot kuten srk ja varhaiskasvatus eivät ole saaneet infoa. Joten teidän panos paikkakunnilla on
ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!
Suomen Lions Quest koulutusta pidetään hyvin laadukkaana koulutuksena myös kansainvälisesti. Omat
kouluttajamme ovat saaneet kouluttaa myös ulkomailla opetusalan henkilökuntaa.
Koulutuksemme vastaa suoraan uusien opetussuunnitelmien haasteisiin ja koulutuksemme sisältö ja materiaali antaa
käytännön työkaluja opettajille ja kasvattajille.
Edesautamme näin lasten ja nuorten elämisentaitoja ja ennalta ehkäisemme esim. syrjäytymistä ja kiusaamista.
Koulutustamme tukevat mm. prof. Kirsi Lonka Helsingistä, dos. Matti Rimpelä Tampereelta, prof. Taru Lintunen
Jyväskylästä ja valmentaja Jukka Jalonen.
Pyydän, että ilmoitatte minulle klubinne halukkuuden sponsoroida kasvattajia koulutukseemme, mikäli ette löydä
osallistujia, olkaa minuun yhteydessä, sillä
Minulle on ilmoittautunut kurssille muutamia halukkaita, jotka eivät ole löytäneet sponsoria.
ODOTAN INNOLLA YHTEYDENOTTOJANNE
Pyydän ja toivon, että klubien Lions Questistä huolehtiva on aktiivisesti yhteydessä alueenne /paikkakuntanne
kouluihin, päiväkoteihin, seurakuntaan ja urheilun parissa työskenteleviin, jotta hyvä työ lasten ja nuorten parissa
jatkuu kirkkaana eteenpäin.
Kun klubinne on saanut koulutettavan henkilön, tulee koulutettavan ilmoittautua sähköisesti Lions liiton
verkkosivuilla.
http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/
Tärkeää on, että ilmoittautumisen yhteydessä mainitaan sponsoriklubi

TÄRKEÄ ENNAKKOTIETO
Syksyllä 2019 Lions Quest järjestää pusurahavaroin liikuntaseurakoulutuksen Turussa.
Koulutus on kahtena iltana 5.9. ja 11.9.19, kestoltaan yht. 7h.
Koulutus maksetaan pusurahoista, klubien tehtävänä on löytää liikuntaseuroista valmentajia
osallistumaan kurssille. Klubeille siis maksutonta.
Suuri kiitos Lions Questin puolesta jo nyt etukäteen.
Hyvää Joulun aikaa teille kaikille ja Onnellista Uutta Vuotta 2019
Yhteistyöterveisin Virpi Lukkarla
044 0605563
virpi.lukkarla@lions.fi

