M O O T T O R IURHEILU-URA
Yhdistä urheilu ja opinnot joustavasti

YHDIS TÄ MOOT TORIURHEILU
JA AMMAT TIIN OPISKELU
Omnian Moottoriurheilu-ura on täysin uudenlainen ja ainut
moottoriurheilumekaanikoksi valmentava koulutus Suomessa.
Kiinteässä yhteistyössä suomalaisen autourheilun kattojärjestön
AKK-Motorsport ry:n kanssa toteutettava koulutus antaa myös
valmiuksia huippukuljettajille edetä urallaan.

KENELLE KOULUTUS ON
TARKOITE T TU JA MITÄ SE
S I SÄ LTÄ Ä ?
Moottoriurheilu-ura on tarkoitettu mekaanikoiksi haluaville, lajissa
tavoitteellisesti valmentautuville kuljettajille tai lajista kiinnostuneille
harrastajille.
Moottoriurheilu-uralta valmistut autoalan perustutkintoon
ajoneuvoasentajaksi. Ajoneuvoasentajan koulutuksessa mm.
rakennetaan sähkökartingautoja, jotka ovat osa moottoriurheilun
tulevaisuutta, uutta teknologiaa ja kestävää kehitystä.
Moottoriurheilijat kuuluvat Omnian Urheilijan kaksoisuran
koulutukseen. Opetus suunnitellaan niin, että se mahdollistaa
täysipainoisen moottoriurheilun harjoittelun opiskelujen ohella.
Urheiluvalmennuksesta ja osallistumisesta oman lajin kilpailuihin voit
saada opintosuorituspisteitä.

MITÄ VALMIUKSIA TARVITSE T?
Voit hakea Moottoriurheilu-uralle, vaikka sinulla ei olisi aikaisempaa
kokemusta moottoriurheilusta. Tärkeintä on oma motivaatio ja aito
kiinnostus alaan.
Moottoriurheilun harrastaminen opintojen ohella vaatii vahvaa
sitoutumista ja omistautumista sekä opintoihin että urheiluun.
Moottoriurheilu on paitsi urheilijan omaa keskittymistä vaativaa, myös
hektistä tiimityötä, jossa kilpailutoiminta on merkittävässä osassa.

HAKU KOULUTUKSEEN
Koulutukseen haetaan normaalisti yhteishaun tai jatkuvan haun kautta
hakeutumalla autoalan perustutkintoon.
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HAE OMNIAAN!

Opiskelijoillamme on maailman tärkein tehtävä
- tehdä unelmistaan totta.

URHEILUOPPIL AITOS TOIMINTA
OMNIASSA
Meille on tärkeää taata urheilijoiden jaksaminen niin päivittäisessä
harjoittelussa kuin kilpailu- ja harjoitusmatkojen aikana. Siksi
haluamme löytää ja suunnitella juuri sinulle sopivat yksilölliset ja
joustavat toimintamallit, jotka mahdollistavat opiskelun urheilun ohella.
Jokaiselle ammatilliselle opiskelijalle nimetään vastuuopettaja sekä
tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma urheilun
ja lajin vaatimukset huomioiden. Lukio-opiskelijalle tehdään opintoohjauksessa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lukujärjestykset
laaditaan niin, että seurojen aamuvalmennuksiin osallistuminen
on mahdollista sekä huomioidaan osallistumiset lajin ja seuran
kilpailumatkoille ja leireille. Huoltajat ja valmentajat ovat mukana
suunnittelussa.
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