GRADIA
JÄMSÄ

Urheilija, tule valmennukseemme!
gradia.fi

Huippuolosuhteet urheilijalle
Meillä opiskelu ja urheilu yhdistyvät joustavasti.
Sen lisäksi toimivat harjoituspaikat, edullinen
asuminen ja ruokailu sekä laadukas valmennus
luovat jokaiselle urheilijalle huippuolosuhteet
niin opiskeluun kuin urheiluun.
Paikkakunnan aktiivisten seurojen avulla
iltaharjoituksia on runsaasti ja se nivoutuu saumattomasti oppilaitoksemme valmennustoimintaan. Urheiluvalmennuksemme tarjoaa yhteisiä
fysiikkatreenejä neljänä aamuna viikossa ja lajiharjoittelua kahdesta kolmeen kertaan viikossa.

Gradia Jämsän urheiluvalmennukseen voi hakea, minkä
tahansa lajin tavoitteellinen
ja omassa ikäluokassaan
menestynyt urheilija. Painopiste
lajejamme ovat suunnistus,
motocross ja enduro, joita
valmentavat lajivalmentajat.
Muita lajeja ovat muun muassa
hiihto, jalkapallo, mäkihyppy,
jääkiekko, autourheilu,
yleisurheilu, lentopallo, salibandy,
pyöräsuunnistus ja alppilajit.
Sivulajeissa kullakin urheilijalla
on oma henkilökohtainen
lajivalmentaja.

Urheilijat opiskelevat valitsemassaan ammatillisessa perustutkinnossa Gradia Jämsässä
tai Jämsän lukiossa lukio-opintoja. Opiskelussa noudatetaan ammatillisen koulutuksen
tutkinnon perusteita. Urheilijoille, kuten muillekin opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
ja siinä suunnitellaan urheiluvalmennuksen
kautta kertyvä osaaminen ammatilliseen perustutkintoon.
Gradia Jämsässä ja Jämsän lukiossa luetaan
eduksi opintojen kokonaismäärässä urheiluvalmennuksessa tehty ”urheilijan työ”.
Urheiluvalmennuksemme kuuluu Jyväskylän
Urheiluakatemiaan ja valmennustoiminta toimii akatemiamallin mukaan.

”Huippuolosuhteet niin
opiskeluun kuin urheiluun.”

soluasunnossa oppilaitoksen vieressä sekä
maksuton aamupala ja lounas. Päivällisen saa
hintaan 2,5 euroa, joka on samalla täysihoidon
hinta. Jämsän lukiossa opiskeleville ovat tarjolla
vastaavat ruokailupalvelut.

Kuinka haet?
Otamme urheilijoita sisään jatkuvalla haulla
vuodenajasta riippumatta. Yhteishaun aikana
perusopetuksen päättävä tai ilman ammatillista tutkintoa oleva hakija hakee opintopolun
(opintopolku.fi) kautta ammatilliseen perustutkintoon. Lisäksi hän hakee jatkuvan haun kautta urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen.

Gradia Jämsän asuntola sijaitsee kangaspolkujen äärellä ja matkaa oppilaitokseen on vain
100 metriä. Urheilijoiden jatkuvassa käytössä
olevat liikunta- ja kuntosali löytyvätkin asuntolan läheltä.

Yhteishaun jälkeen urheilijoiden ammatilliseen
koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun
kautta täyttämällä ammatillisen tutkinnon
haku sekä urheiluvalmennukseen haku.

Urheilija kamppailee monesti taloudellisten
haasteiden parissa. Gradia Jämsässä on onnistuttu luomaan opiskelijoille ainutlaatuinen
konsepti, jossa opiskelijalla on ilmainen paikka

Lisätiedot hakemisesta löydät osoitteesta
gradia.fi
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Kysy lisää!
Koulutuspäällikkö Seppo Savo
040 34 14455, seppo.savo@gradia.fi
Hakupalvelut
040 341 6193, hakupalvelut@gradia.fi
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