
 

 

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI (FDI) 
 

 
 

Sijainti: Tampere, Suomi 

Päivämäärät: 22.-24.5.2021 

Hakemuksen määräpäivä: 21.2.2021 

Hakijat: Lionit vaalipiiristä 4 - Eurooppa  

Kielet: Suomi 
 

Kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) tarkoitus:  
 

Parantaa osallistujien koulutustaitoja ja opetustekniikoita, jotka vahvistavat lionjohtajien koulutusohjelmien tarjoaman koulutuksen 
laatua ja yleistä tehokkuutta.  
 

Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: 
 

1. Hakijoilla tulisi olla jo jonkin verran kokemusta lionien kouluttamisesta. Kokemukseen tulisi sisältyä taito osata käyttää 
PowerPointia opetuksen tukemiseen. (Huomaa: Osallistujien ei odoteta luovan materiaaleja FDI-instituutin aikana, mutta 
joissakin aktiviteeteissa on käytettävä PowerPointia ja muita annettuja materiaaleja.) 

2. Hakijoiden on sitouduttava osallistumaan instituutin koko kolmepäiväiseen ohjelmaan, mukaan lukien istunnot ja yhteisateriat, 
ja ymmärrettävä, että omaa aikaa on hyvin vähän. Osallistuminen kaikkiin luokkahuoneistuntoihin sekä lukujärjestyksessä 
oleviin aterioihin vaaditaan. 

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

4. Hakijoiden tulee pystyä ymmärtämään ja osallistumaan vähintään yhdellä tarjotuista opetuskielistä. 
 

Instituutin kustannukset: 
 

Lions Clubs International tarjoaa ateriat ja majoituksen instituutin lukujärjestyksen mukaisesti. Osallistumismaksu on US$150,00 jota 
ei palauteta. Älä lähetä maksua ennen kuin olet saanut vahvistuskirjeen osallistumisesta. Osallistujat maksavat omat matkansa ja 
matkakulunsa instituuttiin ja sieltä pois. 
 

Valintamenettely: 
 

Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Vaatimukset 
täyttävät piirikuvernöörit voidaan valita osallistumaan vain, jos kurssilla on tilaa.  Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 
viimeistään kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Ilmoitus lähetetään hakulomakkeella olevaan sähköpostiosoitteeseen. 
Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusjaostolla on oikeus peruuttaa instituutti tai kielikohtainen ryhmä, mikäli osallistujia ei ole 
ilmoittautunut tarpeeksi ilmoitettuun määräpäivään mennessä.  
 

Odotukset lioneille, jotka suorittavat FDI-koulutuksen: 
 

1. Toimia johtajakoulutukseen liittyvänä resurssina ja pyrkiä etsimään muita johtamiseen ja kouluttamiseen liittyviä rooleja ja 
velvollisuuksia heidän omien lohkojensa, alueidensa, piiriensä ja moninkertaispiiriensä alueilla. 

2. Kertoa lohkojen, alueiden, piirien, moninkertaispiirien ja vaalipiirien jäsenille heidän kokemuksistaan koulutuksesta ja 
kannustavat muita lioneita osallistumaan eri instituutteihin. 

3. Käyttää uusia taitoja lionien tulevissa johtajakoulutuksen tilaisuuksissa. 
 

Hakemustoimenpiteet: 
 

Lähetä hakemus määräpäivään mennessä. 
 

Hakemuksen määräpäivä: 21.2.2021 
 

Lähetä lomake osoitteeseen institutes@lionsclubs.org 
Tämän hakemuksen lähetettyään hakijat saavat automaattisen vastauksen, joka toimii vahvistuksena hakemuksen 
vastaanottamisesta. Jos et saa vastausta, tarkista roskapostin kansiot ja lähetä lomake uudelleen tarvittaessa. 
Jos lähettäminen sähköpostitse ei onnistu, hakemuksen voi lähettää faksilla numeroon +1-630-468-6740. 

  

mailto:institutes@lionsclubs.org


 

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI 
Tampere, Suomi  

22.-24.5.2021 
Osa 1: Hakijan tiedot 

Piirin numero:  Jäsennumero:  

Etunimi:  Sukunimi:  

Sposti*:  
* TEKSTAA - Pakollinen tieto viestintään kaikkien 
instituuttiin osallistuvien kanssa  

Osavaltio:  Maa:  

Sukupuoli:              Mies   Nainen  Kuukausi ja vuosi, jolloin liityit lionsklubiin:  

Klubin numero:  Lionsklubin nimi:  
Tämänhetkinen 
lionsvirka:  

Korkein asema, jossa 
toiminut lionsklubissa:  

Valitse haluttu opetuskieli:                  Suomi 

Jos valitsit useamman kuin yhden kielen, ilmoita ensimmäinen valintasi:          

Vakuutan kykeneväni ymmärtämään ja osallistumaan aktiivisesti valitsemillani kielillä ja osaan lukea, kirjoittaa ja 
puhua sujuvasti näillä kielillä. 

Lionien johtajakoulutusinstituutit, joihin osallistunut aikaisemmin (sijainnit & päivämäärät)  
 

Osa 2: Kokemus ja taidot Kirjoita tai tulosta käyttämällä lisäarkkeja tarpeen mukaan. 
 

1. Oletko järjestänyt tai osallistunut lionien koulutustilaisuuksien järjestämiseen? (Listaa kurssien nimet ja 
päivämäärät.) 

 
 
 
2. Oletko järjestänyt tai osallistunut lionien ulkopuolisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen? (Listaa kurssien 

nimet ja päivämäärät.) 
 
 
 
3. Sen jälkeen, kun olet käynyt Kouluttajien koulutusinstituutin, miten aiot käyttää oppimiasi taitoja? 

 
 
 
4. Miksi tämä instituutti kiinnostaa sinua? 

 
 
 
Osa 3: Vahvistukset 
 

Ymmärrän, että Lions Clubs International ei vastaa henkilökohtaisista kuluista, mukaan lukien ja liittyen, muttei 
kuitenkaan rajoittuen: sairauksiin, odottamattomiin tai muihin henkilökohtaisiin tapahtumiin ja osallistujien kadonneisiin 
tai varastettuihin tavaroihin. 

     Ymmärrän, että osallistujia vaaditaan hankkimaan matka- ja/tai sairausvakuutus ja kantamaan vakuutustietoja mukanaan 
matkalla. 

 

   

Hakijan nimi       Allekirjoitus 

      

      

      



 

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI 
Tampere, Suomi  

22.-24.5.2021 
 

Osa 4: Allekirjoitukset - Jos hakemuksesta puuttuu JOKIN alla vaadittavista allekirjoituksista, hakemusta EI oteta 
käsiteltäväksi. 
1. Piirikuvernööri 
Kerro miksi tuet tämän lionin hakemusta FDI-koulutukseen. 
 
 
 
 
 
Ymmärrän ja suostun siihen, että jos yllä mainittu hakija valitaan osallistumaan instituuttiin ja hän ei peruuta 
ilmoittautumistaan Kouluttajien koulutusinstituuttiin kirjallisesti viimeistään 10 päivää ennen instituuttia, tai hän ei osallistu 
lainkaan instituuttiin, piiri on velvollinen maksamaan yhden päivän ateriat ja hotellikulut hallituksen sääntöjen mukaisesti. 
 

 Olen lukenut ja hyväksyn yllä olevan ehdon. 
Vakuutan, että ensimmäinen varapiirikuvernööri ja toinen varapiirikuvernööri ovat tarkistaneet tämän hakemuksen ja he 
tukevat sitä ennen sen lähettämistä eteenpäin. 

 

   

Piirikuvernöörin nimi      Allekirjoitus 
 

      

Sähköposti (ole hyvä ja tekstaa)  Jäsennumero  Pvm  
 

2. Moninkertaispiirin GLT-koordinaattori* 
Kerro miksi tuet tämän lionin hakemusta FDI-koulutukseen. 
 
 
 
 
 

* Alueilla, joilla ei ole moninkertaispiirin GLT-koordinaattoria, GAT-aluejohtajan on täytettävä tämä kohta. 
 

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen, vakuutan, että tällä hakijalla on kokemusta ohjaajana toimimisesta lionien 
koulutustilaisuuksissa ja että hän on pätevä hakija moninkertaispiiristäni/GLT-alueeltani osallistumaan 
menestyksekkäästi Kouluttajien koulutusinstituuttiin. 

 

   

Moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin/GAT-aluejohtajan nimi      Allekirjoitus 
 

      

Sähköposti (ole hyvä ja tekstaa)  Jäsennumero  Pvm  
 

3. Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja (vain moninkertaispiirit) 
Kerro miksi tuet tämän lionin hakemusta FDI-koulutukseen. 
 
 
 
 

   

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan nimi      Allekirjoitus 
 

      

Sähköposti (ole hyvä ja tekstaa)  Jäsennumero  Pvm  
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