DGI UNGE I FRONT - Trænerspiren

Sæt de unge I FRONT
med basisuddannelsen
Trænerspiren
Målrettet unge mellem 13-15 år
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Giv jeres unge viden og mod
til at undervise andre
Uddannelsen UNGE I FRONT - Trænerspiren er en
basisuddannelse, der kan bruges til alle idrætsgrene
Som Trænerspire bliver de unge
klogere på:
Hvordan de underviser børn
Børns sociale og motoriske udvikling
Rollen som træner
Træningsprogrammer.
Som Trænerspire udvikler de unge:
Ansvar for undervisningen
Mere selvtillid
Mod til at stå frem
En tættere relation til foreningen.
En Trænerspire kan undervise med det
samme:
Som en del af uddannelsen, skal en
Trænerspire i praktik som
hjælpetræner på et hold i jeres
lokale forening.

“

Vi er blevet mere
sikre og har lært at
stå frem foran
børnene uden at
være generte.
Cecilie og Emma
Tidligere deltagere på Trænerspiren

Jeres forening skal bidrage med:
En kontaktperson, som skal:
Deltage på uddannelsens introaften
og ved afslutningen samt støtte den
unge gennem hele forløbet
Fungere som mentor for den unge og
sikre at forløbet bliver en god
oplevelse.
Mulighed for foreningspraktik:
Under uddannelsen skal den unge
Trænerspire fungere som aktiv
hjælpetræner på et hold i
samarbejde med foreningen.
Jeres forening får til gengæld:
Dygtige og motiverede
hjælpetrænere
Rollemodeller
Unge, som kan hjælpe i foreningen,
så I er flere til at løfte alle opgaverne.

“

Fantastisk at se
hvordan de unge
vokser på uddannelsen og får selvtillid gennem
praktikken.
Anja Steen, bestyrelsen, Løsning GF
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Praktiske informationer
Uddannelsens varighed
Min. 30 timers undervisning.
Dertil timer som hjælpetræner på et
foreningshold.
Foreningspraktik
Det er et krav at de unge Trænerspirer
fungerer som hjælpetræner på et hold i
en forening under uddannelsen.
Deltagere
Unge i alderen 13-15 år.
Datoer
Opstartsaften den 7. okt. 2019
Modul 1 den 26.-27. okt. 2019
Modul 2 den 18.-19. jan. 2020

Der er overnatning på de to weekendmoduler.
Pris
DGI-medlemmer: 3.750 kr.
Ikke DGI-medlemmer: 4.880 kr.
Prisen dækker fuld forplejning, overnatning, al undervisning og en lækker tøjpakke.
Tilmelding
www.dgi.dk/202010993200
via DGI Foreningsservice på
202010993200
DGI-tilskud opnås ved tilmelding via DGI
Foreningsservice.

Har I spørgsmål så kontakt Else Lund, tlf. 7940 4403, mail: else.lund@dgi.dk
DGI Sydøstjylland, Langmarksvej 57, 8700 Horsens

