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Spor yoluyla entegrasyon

Hochsauerlandkreis renklidir –
Sporda yeterlilik yoluyla çeşitliliğin teşviki 

 Eğitmen-C Temel Modül  
Göçmen kökenli kadınlar ve erkekler 

için özel eğitim 

Tarihler / Yer / Ücretler / Başvuru  

Temel Modül Eğitmen-C eğitimi 

Tarih:   26.-28.06.2020

Yer:  üçlü spor salonu profesyonel 

  Kolleg Olsberg

  Konaklama yeri Parkhotel Olsberg 

Ücretler:   Katılım ücretsizdir 

Minimum yaş:  16 yıl

Başvuru  

Telefon veya e-posta yoluyla Franziska Geise  

(029049763254, f.geise@hochsauerlandsport.de) 

İlgili kişi:
Franziska Geise 

Tel.: 02904/976325-4 

f.geise@hochsauerlandsport.de

 Künye:

Kreis Sport Bund Hochsauerlandkreis e.V. 

Bundesstr. 152 · 59909 Bestwig

Tel.: 0 29 04 / 97 63 25-0 · Fax: 0 29 04 / 97 63 25-9

www.hochsauerlandsport.de

info@hochsauerlandsport.de



Eğitmen-C Temel Modül, ya sonra? 

Temel modülde başarılı katılımın ardından, gelişmiş 
modülü tamamlamak mümkündür. Bu yılın tarihleri 
KreisSportBund Hochsauerlandkreis‘ten talep edilebilir.  

İşte bir eğitmen olarak olası faaliyetlerinin 

bazı örnekleri:  

· Spor kulübü: Anne / çocuk jimnastik grubu yönetimi 

· Spor kulübü: Fitness jimnastik grubu yönetimi 

· Spor kulübü: Yüzme grubu Aquafitness yönetimi   

 (ek yeterlilik gerekli) 

· Spor kulübü: Walking grubu yönetimi 

· Spor kulübü: Futbol E-gençlik yönetimi 

· Tam gün okul: Oyun grubu yönetimi

Neden sporda yeterlilik?  

Köklü bilgi güven verir… 

„Eğitim yöneticisi eğitimini tamamladıktan sonra, çocuk 

grubuyla uğraşırken kendimi daha güvende hissediyorum.“ 

Devam eğitim eğlencelidir… 

„Şehrimizin Türk kızları için artık bir spor teklifi 

yapabilmekten mutluyum.“ 

„Bir grupla ilgilenmek çok eğlenceli ve harika bir iş.“    

Ardından her şey daha kolay olur… 

“Şimdi çocukları nasıl daha iyi motive edeceğimi 

biliyorum.” 

„Çok fazla yeni oyun ve spor ekipmanı ile tanıştım.“

Kişisel devam eğitim… 

„Tekrar yeni bir şeyler öğrenmek harika.“ 

“Düzenli ve iyi yönlendirilmiş bir spor programının sağlık 

ve kişisel gelişim için özellikle

de çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş 

oldum.” 

Eğitmen-C eğitiminin içerikleri 

Eğitmen-C eğitimi iki aşamadan oluşur: temel modül (30 LE - 45 
dakika) ve geliştirme modülü (90 LE - 45 dakika). 
Kurs prtaik ve teorik bölümlerden oluşur ve elbette pratik içerikler 

toplamda daha ağır basıyor!   

Temel modülün içerikleri 

(örnekler) 

· Spor derslerinin yapısı 

· Spor gruplarının yönetimi ile ilgili temeller 

· Spor derslerinde oyunlar 

· Eğitim biliminin temelleri 

· Aletlerin montajı ve demontajı, aletlerin korunması 

· Güvenlik, denetim, sorumluluk, sigorta

· Her alandan pratik alıştırmalar 


