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Alla olevan kaavion perusteella voit valita sopivan instituutin nykyisen 
opettamiskokemuksen perusteella. 
 

 Kouluttajien koulutusinstituutti 
(FDI) 

Virallinen LCIP-lionskouluttaja 
(LCIP-koulutus) 

Mikä tämän 
koulutuksen 
tarkoitus on? 

o Tarjota perustavaa laatua olevaa tietoa 
ja taitoja. 

o Keskittyy koulutuksen toimittamiseen ja 
opetusmenetelmiin, joilla voidaan 
toteuttaa lähiopetusta. 

o Valmistelee jäsenet toimimaan 
tehokkaina kouluttajina klubin, piirin ja 
moninkertaispiirin koulutuksissa. 

o Parantaa olemassa olevaa tietämystä ja 
optimoi aikuiskoulutukseen liittyvät taidot. 

o Antaa virallisen pätevyyden kouluttajille, 
jotka pystyvät vetämään johdonmukaista 
ja tehokasta koulutusta kaikilla tasoilla, 
mukaan lukien kansainvälisen tason 
koulutustapahtumissa. 
 

Mitä osallistujat 
voivat odottaa 
saavansa tästä 
koulutuksesta? 

o Harjoitella uusia koulutustekniikoita.  
o Parantaa koulutuksen vetämiseen 

liittyviä taitoja. 
o Arvioida omia taitoja kouluttajana ja 

tunnistaa parannusta tarvitsevat 
alueita.  

o Vahvistaa keskeisten koulutustaitojen 
ymmärtämistä.  

o Hankkia lisää koulutusstrategioita ja -
tekniikoita. 

o Lisätä itseluottamusta liittyen 
kouluttamistaitoihin muilta osallistujilta ja 
kouluttajilta saadun palautteen kautta. 

Kenen tulisi 
osallistua? 

o Uudet ja kokeneet kouluttajat, jotka 
haluaisivat parantaa koulutustaitoja. 

o FDI-koulutuksen suorittaneet ja henkilöt, 
jotka eivät ole suorittaneet FDI-
koulutusta, mutta heillä on laaja 
koulutuskokemus (vähintään viisi vuotta). 

Miten osallistujista 
tulee FDI-
koulutuksen 
suorittaneita/he 
saavat LCIP-
pätevyyden? 

o Osallistuminen FDI-koulutukseen. 
o FDI-koulutuksen jälkeisen tehtävän 

suorittaminen. 

o Osallistuminen LCIP-koulutukseen. 
o Pätevyysvaatimusten täyttäminen. 
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Alla oleva kaavio osoittaa, minkä tason koulutusta henkilö voi johtaa sen jälkeen kun hän 
on suorittanut koulutuksen ja saavuttanut joko FDI-tason tai hänestä on tullut virallinen 
LCIP-kouluttaja. 

 

Taso 
FDI-

ohjelmasta 
valmistunut 

LCIP-
pätevyys 

Kaikki klubitason koulutukset   

Kaikki lohkotason koulutukset   

Kaikki piiritason koulutukset 
  

Kaikki moninkertaispiirin tason koulutukset 
(mukaan lukien Moninkertaispiirin FVDG/DGE-
koulutus) 

  

Paikalliset instituutit – ALLI, RLLI ja ELLI   

Kansainväliset instituutit Ei pätevä   

Kansainvälinen FVDG/DGE-seminaari Ei pätevä  
 

 

Vanheneeko FDI-pätevyys jossain vaiheessa? 

FDI-koulutuksen suorittaneiden pätevyys säilyy lionilla tai leolla niin kauan kun hän on lionsklubin jäsen.  Tällä 
hetkellä ei vaadita koulutuksen uusimista. Lisätietoja FDI:sta löytyy FDI:n verkkosivulta. 

Vanheneeko LCIP-pätevyys jossain vaiheessa? 

LCIP-pätevyys on voimassa neljä (4) vuotta. Tiedot pätevyyden uusimisesta lähetetään kaikille LCIP-pätevyyden 
saaneille sen toimivuoden alussa, jolloin heidän on suoritettava pätevyyden uusiminen. Lisätietoja LCIP-
pätevyyden uusimisesta löytyy LCIP:n verkkosivulta. 

 

Jos sinulla on kysyttävää FDI- tai LCIP-ohjelmista, ota yhteyttä osoitteessa institutes@lionsclubs.org  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/faculty-development-institute
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
mailto:institutes@lionsclubs.org
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