Hjælpetrænerkursus 2013
Dansk Skoleskak arrangerer et super fedt kursus for dig, der er mellem
12-18 år, og som gerne vil være hjælpetræner eller hjælpe til i skoleskakken.
Hvor og hvornår
• Den 7.-8. september på Klostervængets Heldagsskole i København (kursusnr.: 1301)
• Den 14.-15. september på Balle Musik- og Idrætsefterskole ved Vejle (kursusnr.: 1302)
Som hjælpetræner fortsætter du med at deltage i fx stævner og på skaklejre, men med kurset
lærer du at lave fede aktiviteter og oplevelser sammen med andre hjælpetrænere.
Kurset er en blanding af sprød teori og praksis. Vi fortæller om:
•
•
•
•
•

Hvordan du bliver en sej underviser og fanger andres opmærksomhed
Hvordan du opnår respekt fra dem du underviser
Hvornår deltagerne er mest motiveret for undervisning og læring
Hvilke sjove ideer du kan bruge til ar gøre i undervisningen ekstra god
Hvordan man er en god kammerat i skoleskakklubben

Lørdag aften byder på en masse fælles hygge, kreativt værksted, boldspil, og lynskak.
Pris
Deltagelse i kurset koster kun 400 kr. inkl. overnatning og forplejning. Din kommune, skole eller
klub betaler ofte for kursus + transport. Vi råder desuden over enkelte fripladser.
Steder
Klostervængets Heldagsskole, Biskop Krags Vænge 7, 2100 København Ø eller
Balle Musik- og Idrætsefterskole, Ballevej 57, 7182 Bredsten (www.balle-efterskole.dk).
Husk at medbringe sovepose og luftmadras/liggeunderlag.
Tilmelding
Efter ’først-til-mølle' dog senest 21 dage før kursusstart. Der er begrænset antal pladser, så
tilmeld dig hurtigt hos Jakob Koba Risager, risager@skoleskak.dk / tlf.: 3031 3674.
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Program
Lørdag
Kl. 12:00

Kursusstart - fælles introduktion. Mål og målsætning for kurset.
Der serveres en let frokost bestående af brød, pålæg (også Halal) og frugt.

Kl. 13:00

Hjælpetræner...
Oplæg ved underviserne med efterfølgende gruppearbejde.
Indhold
• Hvad er en hjælpetræner og hvad kan han/hun?
• Hvad er en god underviser og hjælpetræner?
Formål
At gøre hjælpetrænere i stand til at undervise unge - bl.a. ud fra spørgsmålene:

•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan unge træne andre unge?
Hvordan skabes der en sund respekt for hjælpetræneren?
Hvordan får jeg skabt ro via naturlig respekt, så de kan høre min instruktion?
Hvornår er de mest motiveret for læring?
Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige undervisningsformer?
Hvordan laves undervisningsmaterialer, turneringer og sæsonplan?
Hvordan fungerer en god skoleskakklub? Hvad skal der til?
Hvordan skaber man gode kammeratskaber i skoleskakklubben?

Det skulle gerne resultere i…
• Dygtige hjælpetrænere
• Mulighed for at hjælpetrænerne får en bedre forståelse af unge og deres adfærd
• Konkrete ideer til en bedre og mere spændende skoleskakundervisning
Blanding af teori, gruppearbejde og praksis. Selvfølgelig med pauser undervejs.
Kl. 18:30

Aftensmad.

Kl. 20:00

Aftenen er fri til social hygge og samvær. Der er bl.a. mulighed for lyn/babyskakturnering,
kreativt værksted og aftenfodbold.

Søndag
Kl. 08:00

Morgenmad.

Kl. 09:00

Hvordan sikres en spændende og afvekslende undervisning?
Halvhjerne, kykskak, kondiskak, opgaveløsning etc. Hvad er det fedeste i din egen klub?
Medbring selv ideer og erfaringer – alle har sikkert ideer eller fremgangsmåder, der kan
supplere undervisernes ideer. Lad os inspirere hinanden.

Kl. 10:15

Ud fra kursets undervisning danner vi 3-4 mandsgrupper, der sammensætter en
undervisning, som præsenteres for de andre deltagere med overvejelser om brugen af
demobræt, elevinddragelse, hvordan skabes der ro osv.

Kl. 12:00

Frokost.

Kl. 13:00

Introduktion til skoleskak.dk, skakshoppen.dk, skakskolen.dk og online-skak.

Kl. 14:00

Opsamling og evaluering af kurset mellem kursister og kursusholdere.

Kl. 15:00

Afgang og fællestransport, hvis det ønskes.
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