Skole-skiinstruktør
2014

Uge 46
12-17/11

Ski-uddannelse for lærere
Kursus:
Tidspunkt:
Sted: 		
Dage:		

Skole-skiinstruktør
Uge 46, 12-17. november 2014
Kitzsteinhorn, Kaprun, Østrig
4 dage med intensiv træning

Yderligere information
Kursusleder, Morten Nielsen
mn@ungemedpower.dk
Se kursusbeskrivelse på:
www. ungemedpower.dk
Et samarbejde mellem:

• Praktisk-pædagogiske kompetencer til at undervise
sjovt og styrkebaseret på ski
• Konkrete metoder og redskaber til skiundervisning
• Uddannelsesdiplom fra den danske skiskole
• Viden om sikkerhed i undervisningen
• Ny inspiration til undervisning og til egen udvikling

Værdi for skolerne:
• Uddanne lærere på ski, så de selv kan håndtere undervisningen
• Stærkere produkt på ski med kvalificerede undervisere
• Større sikkerhed, når skolen tager eleverne med på ski
• Spare udgifter til skiinstruktører på destinationen
Praktisk info
• Dato: 12-17. november 2014 (4 dage på ski i Østrig). Uge 47.
• Afgang fra Danmark: onsdag d. 12. november om eftermiddagen/
aftenen.
• Hjemkomst til Danmark: mandag d. 18. november inden kl. 12
• Pris: 6.495 kr.
• Prisen inkluderer: 4 dages kursus, bus t/r, 3 overnatninger inkl.
1/2 pension, liftkort 4 dage samt kursusmateriale fra Den
Danske Skiskole.
• Destination: Snesikre Kitzsteinhorngletcher v. Zell am See
i Østrig. Teori, video, udstyrslære m.m. foregår på hotellet i 		
Kaprun.
• Krav til færdigheder: Vi anbefaler, at deltagerne har minimum
4 ugers skierfaring, når de deltager på kurset.
• Kurset er for ansatte på skoler og institutioner, eller dig der er
under relevant pædagogisk uddannelse.

Kursusleder
Morten Lund fra Den Danske Skiskole. Morten er uddanner i Den
Danske Skiskole og har erfaring med skiundervisning fra hele
verden. Morten har undervist og uddannet instruktører i 15 år
og er på det danske interski hold.
Om underviserne
Alle undervisere er uddannet skiinstruktør på højt niveau med
mange års erfaring fra destinationer i hele verden.
Vi underviser ud fra principperne i den styrkebaserede pædagogik, som også er de pædagogisk-praktiske metoder i øvrige
Unge Med Power arrangementer.
Tilmelding og yderligere information
Kursuskoordinator:
Morten Nielsen
Mail: mn@ungemedpower.dk
Tlf.: +45 20440868

Kursusleder:
Morten Lund
Mail: ml@ungemedpower.dk
Tlf.: +45 20277588

