Lektorská rada TMK ČBaS ve spolupráci s BE pořádá
Shuttle Time Tutors Course
(Školení lektorů projektu Začni s badmintonem)
Termín: 4. - 5. 6. 2016
Místo konání: Sportovní hala FSpS MU

Kamenice 753/5, Bohunice, 62500 Brno
Školitel: Mgr. Martina Bernaciková (školitel BWF Shuttle Time)
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Sobota 4. 6.2016
15.00-18.00 teorie Shuttle Time učebna
Neděle 5. 6. 2016
8.30-12.30 Shuttle Time tělocvična
13.30 – 16.30 Shuttle Time tělocvična
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do pátku 20. 5. 2016, pouze přes web ČBaS:
http://czechbadminton.cz/skoleni/trener/151928
POPLATEK ZA ŠKOLENÍ: 500,-Kč , v ceně jsou zahrnuty učebnice Začni s badmintonom
ZBYTOVÁNÍ A STRAVA: ve vlastní režii.
PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO: pro stávající trenéry I., II. a III. třídy, případně pro další
zájemce, vhodné pro školení učitelů (po individuální domluvě).
PROČ DO TOHO JÍT: Díky školením pro učitele po celé ČR jsme schopni dostat více badminton
do školní TV, a tím rozšířit povědomí o badmintonu u dětí. Pomozte nám rozšířit mládežnickou
základnu a zvýšit tak pravděpodobnost získání většího počtu talentů pro badminton. Tento projekt
se v posledních letech úspěšně rozjel po celé Evropě. V roce 2015 proběhlo v ČR 11 školení za
podpory BE a ČBaS.
OSNOVA ŠKOLENÍ:
1) Úvod
2) Materiály Shuttle Time (manuál pro učitele, plány lekcí)
3) Didaktické výstupy
4) Výukové styly, výukové metody
5) Plánování, cíle
6) Rozvoj pohybových schopností
7) Technické dovednosti
8) Taktické dovednosti
9) Plánování kurzu pro učitele
10)Shrnutí

ÚKOLY PŘED ŠKOLENÍM: Prostudovat materiály BWF Shuttle Time (anglická či slovenská
verze), zašlu mailem při přihlášení na školení. Slovenskou verzi lze také stáhnout na stránkách
Českého badmintonového svazu http://czechbadminton.cz/zacni-s-badmintonem
Také se podívat na videa:
http://www.youtube.com/watch?v=iLm9riDNiR8&index=2&list=PL6B8041550579DA0A
Materiály si vzít s sebou na školení, v průběhu školení s nimi budeme pracovat. Buď vytisknout
anebo mít alespoň na tabletu či v notebooku v elektronické podobě.
Školení bude vedeno praktickou formou!
UPOZORNĚNÍ:
Povinností všech zájemců je zúčastnit se celého školení, všech 2 dnů v plné délce!
Prosím také, pokud se z jakéhokoliv důvodu nebudete moci školení nakonec zúčastnit, abyste to
co nejdříve dali vědět. Posíláme předem (2 týdny) seznam účastníků kurzu pro lektory Shuttle
Time na Badminton Europe.
Podrobnější program s bližšími pokyny ke školení obdržíte emailem 14 dní před konáním školení.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Martina Bernaciková
Mail: maber@centrum.cz
Tel: 736686636
Markéta Osičková
Mail: mar.osickova@gmail.com
Tel: 723 138 382
Lektorská rada TMK ČBaS

