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Grundutbildning för utbildare
Den här utbildningen är för dig som är ny eller redan aktiv
som utbildare. Att vara utbildare inom idrotten ger dig
fantastiska möjligheter att möta många människor med
intresse för idrott. Möten med personer som vill utvecklas.
Som utbildare får du möjlighet att vara en del av dessa
personers utveckling och bidra till att fler känner för att ta
ledaruppdrag inom idrotten.
Denna utbildning ger dig som utbildare:
»» en bra pedagogisk grund att utgå ifrån.
»» ett första stöd i din viktiga roll som utbildare.
»» ökad kunskap om motivations- och lärandeaspekter och
om rollen som utbildare.
»» konkreta idéer och verktyg för att kunna skapa
reflektion, samtal och stöd när du själv håller i egna
utbildningar framöver.
Grundutbildning för utbildare är för dig som ska utbilda
tränare/ledare inom svensk idrott. Oavsett om du utbildar
tränare/ledare från olika idrotter eller om du enbart
utbildar inom ett specifikt specialidrottsförbund.

Fakta om grundutbildning för utbildare
Utbildningen fokuserar på:
»» mitt uppdrag som utbildare.
»» vad lärande är.
»» min utbildningsfilosofi.
»» mitt arbetssätt som utbildare.

www.sisuidrottsutbildarna.se

Utbildningen består av tre delar
En utbildningswebb
»» med kunskapspåfyllning inom de ovan nämnda
områdena.
»» med digitala klassrum där du har utbyte med övriga
deltagare.
En loggbok
»» i form av ett häfte där du för ner dina svar och
reflektioner. Loggboken tar du med till den fysiska
träffen.
En fysisk träff
»» där fokus ligger på praktisk tillämpning och
erfarenhetsutbyte.

Utbildningens omfattning
Totalt cirka 20 - 25 timmar, beroende på tidigare erfarenheter och kompetens. Cirka nio av dessa timmar används
till den fysiska träffen.

För att bli godkänd på kursen krävs det att du ska:
Genomföra de uppgifter som du får. Vara aktiv i dialogen i
det digitala klassrummet. Få godkänt av utbildaren.

Vill du gå Grundutbildning för utbildare?
Läs mer på www.sisuidrottsutbildarna.se/grundutbildare
Eller kontakta Maria Ståhl, Riksidrottsförbundet och SISU
Idrottsutbildarna, på maria.stahl@sisuidrottsutbildarna.se

