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Aiemman osaamisen tunnistaminen
Tässä ohjeessa määrätään valmentajakoulutusten
hyväksilukemiseen liittyvistä käytännöistä
Suomen Agilityliiton liittokouluttajista koostuva hyväksilukuryhmä käsittelee AVA1- ja
AVA2-koulutusten hyväksilukemista ja aiemman osaamisen tunnistamista valmentajakoulutusten
yhteydessä. Hyväksilukuryhmää johtaa koulutuskoordinaattori. AVA3-sisältöjen osalta
hyväksilukeminen käsitellään jokaisen AVA3-kurssille osallistuvan kanssa erillisessä
aloituskeskustelussa ennen kurssin alkua.
Aiemman osaamisen tunnistamista haetaan erillisellä lomakkeella:
https://forms.gle/t5R2y3iNvVJAWPtq6. Hyväksilukuryhmä on yhteydessä hakijaan noin kahden
viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Hyväksilukuryhmä voi pyytää hakijaa esittämään lisätietoja
aiemmasta osaamisestaan tai asettaa hakijalle hyväksiluettavaan kokonaisuuteen tai moduuliin
liittyviä lisätehtäviä niin katsoessaan.
Agilityn apuvalmentaja (AVA1) -kokonaisuuden hyväksilukemista voi hakea seuraavin ehdoin:
● hakija on toiminut vähintään yhteensä viisi vuotta aktiivisesti agilityn seuravalmentajana,
muun lajin valmentajana, agilityvalmentajayrittäjänä tai agilityvalmennusyrityksen
työntekijänä
● seuravalmentajien tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä seuran edustajan todistus/puolto
siitä SAGIn jäsenyhdistyksestä, jossa toimii seuravalmentajana. Puollosta täytyy käydä ilmi
hakijan aktiivisuus ja toiminnan jatkuvuus. Puollossa täytyy myös olla puollon antajan
yhteystiedot.
● agilityvalmentajayrittäjien ja agilityvalmennusyrityksen työntekijöiden tulee toimittaa
hakemuksen yhteydessä esimerkiksi asiakasseuran tai yrityksen edustajan todistus/puolto.
Puollosta täytyy käydä ilmi hakijan aktiivisuus ja toiminnan jatkuvuus. Puollossa täytyy myös
olla puollon antajan yhteystiedot. Yksinyrittäjä voi toimittaa vapaamuotoisen todistuksen,
joka sisältää esimerkiksi linkin kotisivuille, sosiaalisen median kanaviinsa tai verotietoihin,
joista käy ilmi toimiala.
AVA1-kokonaisuuden hyväksilukemisen yhteydessä pyydetään hakijaa palauttamaan valmis tehtävä.
Hakijan tulee suunnitella yksi valmennustunti tai treeni, toteuttaa se ja raportoida siitä. Palautuksen
ohjeellinen mitta on yksi A4.
Agilityvalmentaja (AVA2) -moduulien hyväksilukemista voi hakea osaamisella, johon hankittu
koulutus tai kokemus ylittää merkittävästi haettavan kokonaisuuden tuntimäärän ja sisällön.
Aiemmalla osaamisella voi hakea hyväksilukemista lähtökohtaisesti enintään yhteensä seitsemälle
(7) AVA2-moduulille. Jokainen hakemus käsitellään kuitenkin tapauskohtaisesti.
Liite 1: Kooste (seuraavalla sivulla), Liite 2: Lomakkeen kysymykset
(https://drive.google.com/file/d/11QwdJoVTJPHt9is3O6lUUxAdh-Z4Uja4/view?usp=sharing)
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Liite 1: Kooste
Taso

Agilityn apuvalmentaja
(AVA1)

Agilityvalmentaja (AVA2)

Agilityvalmentaja (AVA3)

Hyväksiluettavissa

Koko AVA1-kokonaisuus.

Yhteensä enintään 7
moduulia.
Lisäksi myös
osaamisalueiden
erikoistumisosiot voidaan
hyväksilukea.

Tietyiltä osin.

Ehdot

Hakija on toiminut
vähintään yhteensä viisi
vuotta aktiivisesti agilityn
seuravalmentajana, muun
lajin valmentajana,
agilityvalmentajayrittäjänä tai
agilityvalmennusyrityksen
työntekijänä.

Osaamisen tai
kokemuksen tulee olla
sisällöllisesti ja
määrällisesti
merkittävästi syvempää ja
laajempaa kuin
hyväksiluettava moduuli
kattaa. Hakulomakkeelle
voi lisätä liitteitä.

Osaamisen tai
kokemuksen tulee olla
sisällöllisesti ja
määrällisesti
merkittävästi syvempää ja
laajempaa kuin
hyväksiluettava moduuli
kattaa.

Tehtävä

Hakijan tulee suunnitella
yksi valmennustunti tai
treeni, toteuttaa se ja
raportoida siitä.
Palautuksen ohjeellinen
mitta on yksi A4. Palautus
hakulomakkeelle
liitteenä.

Hyväksilukuryhmä voi
asettaa hakijalle
hyväksiluettavaan
moduuliin liittyviä
lisätehtäviä niin
katsoessaan.

AVA3-kurssin vetäjä voi
alkukeskustelun
yhteydessä tai sen
perusteella asettaa
hakijalle
hyväksiluettavaan
moduuliin liittyviä
lisätehtäviä niin
katsoessaan.

Lisätietoja

Seuran/yrityksen
puolto/todistus on
toimitettava hakemuksen
yhteydessä. Puollosta
täytyy käydä ilmi hakijan
aktiivisuus ja toiminnan
jatkuvuus. Puollossa
täytyy myös olla puollon
antajan yhteystiedot.
Puolto liitetään
hakulomakkeelle.

Käsittely
tapauskohtaisesti
hakemuksen perusteella.
Hyväksilukuryhmä voi
pyytää hakijaa esittämään
lisätietoja aiemmasta
osaamisestaan niin
katsoessaan.

Käsittely
tapauskohtaisesti
alkukeskustelussa ennen
AVA3-kurssin alkua.
AVA3-kurssin vetäjä voi
alkukeskustelun
yhteydessä tai sen
perusteella pyytää hakijaa
esittämään lisätietoja
aiemmasta
osaamisestaan.

Käsittelyajat

Noin kaksi viikkoa

Noin kaksi viikkoa

-

