GymDanmarks Talentseminar 2018
Lørdag d. 6/1 2018, Hammerum Efterskole
10:00-10:30

Ankomst og Indtjekning

10:30-12:00

Parallelsession 1)
Talentseminar
Oplægsholder: Niels Feddersen, Ph.d. studerende ved Liverpool John Moores University
i Liverpool, et af verdens førende universiteter inden for talentforskning.
Indhold: I elitesportens globale våbenkapløb afgør astronomiske budgetter hvem der
løber med medaljerne til de Olympiske lege og europa- og verdensmesterskaber.
Hvordan kan et lille land som Danmark overhovedet gøre sig forhåbninger om, at hamle
op med goliat? Talentudviklingen i dansk sport skal ikke blot være smartere, den skal
være skarpere, og hele tiden være et skridt foran.

(GymDanmark instruktører har MULIGHED for at deltage)
12:00-13:00

Fælles frokost

13:00-14:30

Fællessession: Talent og GymDanmark-instruktører
Underviser: Bodil Borg Høj. Lektor, Cand. Scient, gymnast og træner indenfor flere
gymnastik discipliner. Har været en del af udviklingen af undervisningsmaterialer
gennem flere år.
Indhold: Hvad lærte jeg i dag?
Forskning viser, at arbejdet med tydelige mål, feedback og evaluering har stor betydning
for deltagernes læring.
Hvordan ved vi at man lærer noget? Hvordan kan vi som ansvarlige understøtte læring?
Hvordan samler vi op på læring?

14:30-15:00

Kaffe og netværk

15:00-16:30

Parallelsession 2
Talentseminar
Oplægsholder: Astrid Becker-Larsen, underviser på Institut for Idræt og Biomekanik ved
SDU og sportspsykologisk konsulent i Team Danmark eksterne netværk.
Indhold: Hvordan kan man som træner skabe et åbent træningsfællesskab med støttende
træningsgrupper både på og udenfor banen? Det handler blandt andet om at
kommunikere nysgerrigt, at agere magtreflekteret, og at håndtere den interne
konkurrence. Oplægget vil veksle mellem præsentation, dialog og diskussion og målet er
at inspirere og forstyrre din trænerpraksis.

GymDanmark-Instruktører:

Varieret og motiverende teoriundervisning på uddannelse og kurser (2 timer)
Denne workshop er bygget op som en læreproces med varierede
undervisningsmetoder. Der vil blive arbejdet med fire forskellige nedslag til jeres
inspiration:
•
Kropslige aktiviteter i undervisningen
•
Cooperativ learning som metode
•
Padlet.com -IT som værktøj
•
Entreprenant mindset som struktur
Alle indholdsområder vil blive åbnet op, og der bliver mulighed for selv at gå i dybden
et sted i jeres undervisningsmateriale –hvor det giver mening for jer.
16:30-16:45

Pause

16:45-17:45

Parallelsession 3)
Talentseminar
Workshop – Hvordan oversætter vi dagens indhold til praksis?
GymDanmark-instruktører:
Opfølgning

18:15- 19.30

Spisning

19:30-

DR sportsgalla i Boxen i Herning

