SZKOLENIE CPD PGA POLSKA

TRENOWANIE GOLFISTÓW Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
WSTĘP DO NAUCZANIA ADAPTOWANEGO

21-22 PA Ź DZIERNIKA
KLUB GOLFOWY LISIA POLANA

DLA KOGO?
Szkolenie przeznaczone jest dla instruktorów i trenerów golfa, którzy chcą poszerzyć
swoją praktyczną wiedzę z zakresu nauczania golfistów o róznych potrzebach i
możliwościach fizycznych.

Zakładanymi efektami tego szkolenia jest:
- poprawa ogólnych umiejętności trenerskich poprzez bycie bardziej elastycznym i
kreatywnym instruktorem
- poznanie i zrozumienie tematyki golfa dla osób niepełnosprawnych oraz jego miejsca w
ofercie trenerów i klubów, w tym możliwości stworzenia dodatkowych źródeł dochodu
- zrozumienie roli EDGA oraz sytuacji prawnej osób z niepełnosprawnościami
-

nauka

prowadzenia

zajęć

początkowych

i

promocyjnych

dla

osób

z

niepełnosprawnościami
- poznanie podstaw nauczania golfistów z niepełnosprawnościami grających na wysokim
poziomie

PROWADZĄCY
Mark Taylor

Dyrektor Rozwoju w EDGA, członek PGAs of Europe Golf Development
Team, wykładowca PGA GB&I, oraz trener golfa z ponad 20-letnim
stażem. W imieniu EDGA, PGAsE oraz R&A prowadził szkolenia, wykłady i
projekty rozwojowe na całym świecie.
EDGA (European Disabled Golf Association)

EDGA, do niedawna pod nazwą Europejskie Stowarzyszenie Golfa
Niepełnosprawnych, to organizacja wspierająca promocję i naukę golfa
jak i również współzawodnictwo golfistów z niepełnosprawnościami w
Europie i na świecie.

PROGRAM
Dzień 1 - 21/10

Dzień 2 - 22/10

Sytuacja prawna, administracyjna i

Zrozumienie różnego rodzaju

faktyczna osób niepełnosprawnych w

niepełnosprawności

Polsce

Lepsza obserwacja i efektywność

Doświadczanie różnego rodzaju

zmiany lotu piłki dla osób z

niepełnosprawności i adaptacji

niepełnosprawnościami z użyciem

wymaganych do rozwoju zawodników

koncepcji "Low Point"

Tworzenie programów dla grup golfistów

Nauczanie golfa osób z

z danymi niepełnosprawnościami

niepełnosprawnościami

Jak stworzyć i prowadzić lokalne projekty

neurorozwojowymi / intelektualnymi

promocyjne

Nauczanie golfa osób z

Prowadzenie wciągających sesji

niepełnosprawnościami fizycznymi

treningowych dla dorosłych i młodych

Zajęcia praktyczne - prowadzenie

uczestników z niepełnosprawnościami

zajęć z grupą początkujących osób

Jak dostosować twoje nauczanie do

niepełnosprawnych

golfistów z niepełnosprawnościami -

Program treningowy EDGA

analiza ruchu na przykładach

Wręczenie certyfikatów uczestnictwa

Adaptowanie sprzętu dla golfistów

EDGA

niepełnosprawnych

Refleksja / kolejne kroki

Refleksja / kolejne kroki

KOSZT UCZESTNICTWA (2 dni)
ł

Cz onkowie PGA Polska - 0 z

ł

Aplikanci / Studenci PGA Polska - 100 z
Pozostali - 400 z

ł

ł

The Art Academy of Tuscany, Grand Auditorium
732 Wintergreen Ave. Doylestown, PA 18901 • aatuscany.edu

Więcej informacji oraz zapisy : szkolenie@pgapolska.com

