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Vil du undervise på Springsikker-uddannelser i den kommende sæson?
.. Så glæder vi os til at se dig på et af vores kurser for MASTER-instruktører!
Hvad kan du forvente som Springsikker-underviser?
Blåstempling af GymDanmark og DGI
Vi har valgt DIG som underviser i Springsikker fordi DU er en dygtig og kvalificeret underviser i
springsikkerhed.
Mulighed for at afholde uddannelser og tjene penge
Du indgår i vores stab af Springsikker MASTER-instruktører, som afholder mange uddannelser årligt –
fordelt over hele landet.
Mulighed for inspirerende netværk
Du har plads i en gruppe af engagerede undervisere som sammen sætter standarden for springsikker
undervisning i Danmark. Løbende sparring i lukket facebook gruppe.
BEMÆRK!
•
•
•
•

Hvis du ikke deltager på ét af MASTER-kurserne, slettes du på listen over vores Springsikkerundervisere for kursussæsonen 2019-2020.
I år vil MASTER-kurserne have specielt fokus på elektroniske prøver på DIF’s Elæringsplatform. Vi forventer at prøverne kan testes på det første MASTER-kursus i april.
Øvrig fokus vil være erfaringsudveksling og opfølgning på det opdaterede materiale (fra
sidste år).
For at dække udgifter til forplejning og materialer koster kurset kr. 200,- pr. underviser. Transporten
sørger du selv for.

For at blive underviser på Springsikker-uddannelsen skal du selv have bestået niveau 2 (SM-2 og ST2), samt til dagligt arbejde med modtagning på min. det niveau du ønsker at undervise på.
Springsikker MASTER-kurser 2019:
Mandag den 29. april 2019 kl. 17.00-22 på Flemming Efterskole – TILMELDING
Onsdag, den 15. maj 2018 kl. 17.00-22 på Sorø Gymnastikefterskole - TILMELDING
Tilmelding sker ved at klikke på linket ud for datoen.
Sidste frist for tilmelding er 10. april 2019 for kurset på Flemming Efterskole og 1. maj 2019 for kurset
på Sorø Gymnastikefterskole.
Pris: Kr. 200,Efterfølgende har vi en forventning om, at vi må trække på dig som uddannelsesunderviser på de
kommende springsikker-uddannelser i både GymDanmark og DGI.
Vi glæder os til at modtage din tilmelding til MASTER-kursus 2019
På gensyn og med venlig hilsen
DGI Gymnastik og GymDanmark
Helle Holm og Pil Christiane Lindekron
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Overordnet program for Springsikker MASTER-kursus:
17.00-18.00:

Velkomst, opstart på E-læring

18.00-18.45:

Aftensmad

18.45 – 22.00

Brush up, elektroniske prøver, sparring samt nye idéer og perspektiver.

Hvad forventer vi?
Som Springsikker MASTER-instruktør repræsenterer du både GymDanmark og DGI Gymnastik. Vi lægger
vægt på engagement, faglighed og professionalisme. Derfor forventer vi, at du møder velforberedt og til
tiden, når du skal afholde uddannelse. Dvs. at du har løst evt. forberedelsesopgave til uddannelsen.
Du er naturligvis loyal overfor Springsikker-konceptet og sikrer, at alle kursister får det optimale ud af
uddannelsen.
Vi ser dig som vores forlængede arm – du er vores ambassadør og derfor er det vigtigt, at du fremstår positiv
og engageret i opgaven som Springsikker-underviser.
Derfor giver vi dig mulighed for at bestille en springsikker-bluse ved tilmelding til MASTER-kurset.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:
Helle Holm, DGI, tlf. 7940 4021 / helle.holm@dgi.dk
Pil Christiane Lindekron, GymDanmark, tlf.: 43262621 / pcl@gymdanmark.dk

Adresser på kursusstederne:
Flemming Efterskole, Skolesvinget 1, 8762 Flemming
Sorø Gymnastikefterskole, Topshøjvej 50, 4180 Sorø

