Yetenek pusulası dahil olmak üzere DJK ve spor asistanı eğitimi
kavramı
DJK nedir
DJK Sportverband, DOSB'de sporla ilgili sosyal açıdan önemli konularla başa çıkmak için özel bir göreve
sahiptir. DJK, Sportverband DV Köln e.V."Halk için spor" sloganı etkinliklerini, 75 spor kulübü ve
25.000'den fazla üyesi olan Köln piskoposluğunda
gerçekleştirmektedir. Spor derneği kilisenin sponsorluğundadır ve beraberlik ve entegrasyon
alanlarındaki spor projeleri için çeşitli ödüller almıştır.
Proje
Bu projede (erkek / kız) katılımcılar başlangıç sevizesinde spor asistanı egitimi alırlarken, bunun için
gerekli olan en önemli temel bilgilere de sahip olurlar. Eğitim sırasında katılımcılar bir (bay veya bayan)
sosyal hizmet uzmanı ile birlikte Talentkompass NRW'yi geliştirir ve profesyonel meslek yönelimini
destekleyen bir araçtir. Eğitimden sonra, (bay veya bayan) sosyal hizmet uzmanı ile birlikte her
katılımcıya sekiz saat sonrası antrönörlük belgesı verilir. DJK tarafından yürütülen projelerde özel bir
odak noktası değerlerdir. Takdir, açıklık, eşitlik, adalet ve fırsat eşitliği eğitim sırasında aktarılması
gereken değerlerden sadece birkaçıdır.
DJK spor asistanı eğitimi
Bu eğitim, DOSB yeterlilik sisteminin bir parçasıdır ve 34 öğrenim ünitesi içeren bir eğitmen-C lisansının
temel modülünü kapsar. Klasik içerikli konular kapsamında, mesela ders saatlerinin hazırlanması ile o
bölümlerle ilgili bilgi, yönetmenlik, bir konunun hazırlanması ve değerlendirilmesi ve daha başka ilgili
konular, mesela Emniyet kuralları ve en önemli odak noktası olarakta, temel yetkinlileri içeren, mesela
iletişim, ilgi duymak, özdeger, uyumluluk ve sorumluluk almak gibi terimler sayılabilir. Konuşmacılar,
çok çeşitli insanların ve bireylerin ihtiyaç ve motivasyonlarını anlayarak karşılayabilir ve böylece her
bireye eğlence ve neşe dolu başarılı bir eğitim garanti edebilir. Her katılımcı kendi istek ve
becerilerleriyle katkıda bulunabilir. Sadece takım oyunu olan Futbol gibi büyük oyun olması şart
koşulmamakla beraber , küçük oyunlar da Yakantop veya Thai-Chi veya dans gibi diğer sporlar da
olabilir. Eğitim kurslarının spor içeriği çok çeşitli ve esnektir, katılımcıların ihtiyaçlarına göre
hazırlanmıştır. Buda bireyin daha fazla motivasyon olmasını ve dolayısıyla proaktif olarak katılma
isteğini mümkün kılar. Sonunda (erkek ve kız) katılımcılar ÜL-C sertifikasını tamamlama ve eğitmen
olarak iş bulma imkanı elde etmş olurlar. Mümkün olduğunca geniş bir grup insana katılımı sağlamak
için, ders dosyası kolay bir dilde kaleme alınmıştır.
Yetenek pusulası NRW
Ayrıca katılımcılar, Kuzey Ren Vestfalya Yetenek Pusulasını geliştirmek için konuşmacılardan oluşan bir
(bay veya bayan) spor görevlisi ve bir (bay veya bayan) sosyal pedagogdan oluşan grup ile birlikte çalışır.
Bu şekilde geliştilen Talent Pusula, katılımcıların yeteneklerin belirlenmesinde ve tüm biyografi
deneyimlerinin dikkate alınmasında yardımcı olur.
Bu beş adımda yapılır:
1. Kendi yeteneklerinizi tanımak
2. Kendi ilgi alanlarınızı belirlemek
3. Kişisel pusulayı bir araya getirmek
4. Kendi potansiyelinizi yeniden birleştirerek profesyonel geleceğiniz için fikirler geliştirmek
5. Profesyonel bir hedef belirlemek ve açıklanan yönde ilk adımları atmak

1'den 4'e kadar olan adımlar eğitim sırasında bir grup tartışmasına getirilip çalışılır ve eğitimin kursuna
entegre edilir.
Bireysel koçluk (antrönörlük)
Adım 5, bireysel bire bir koçluk seansları içindeki eğitimin ardından, (bay veya bayan) sosyal hizmet
uzmanı ile (erkek/kız) katılımcılarla gerçekleşir. Her katılımcı, 8 bireysel ders alır ve eğitim ve kariyerle
ilgili sorularda tavsiye edilir. Uygulamalar ile pratik destek, çeşitli ofislere gitme, uygulama yapma vb.
Gibi büroktaik islemlerde burada da sağlanabilir. Bütün bu progrmlı çalışmalar sayesinde katılımcılar
kendi becerilerini, yetkinliklerini, isteklerini ve ilgi alanlarını daha iyi değerlendirmeyi öğrenirler.
•
•
•
•
•
•
•

Katılımcılar için avantajlar
Önyeterlilik ve spor pedagojik mesleklerinin özelliklerine ilişkin bir bakış (sporun teorik
altyapısı, planlama, programlama, spor üzerine düşünme ve egzersiz teklifleri)
Ömür boyu geçerli bir sertifika ile mezuniyet olmayla, iş bulmanın dahada
kolaylaşması
(kiy/erkek) Katılımcılar arasında ilişki ağlarını kurmak
Kişinin kendi güçlü, zayıf yönlerini ve gelecek planlarını sınıflandırmak için güçlendirme
prosesi
Başarıların grup tarafından taktir edimesi ve elde edilen sertifikanın katılımcılara positif moral
vermesi
Başkalarına karşı anlayış, güven, iletişim, sorumluluk üstlenme ve organizasyon becerisinin
gelistirilmesi
Kişisel konuşmalar; önemli sorularda yardım; (erkek/kız) katılımcıların önemli kurumlar
arasındaki bağlantı aglarının sağlanması

Organizasyona genel bakış
• Her biri 45 dakikalık toplam 52 öğrenme ünitesi
• Uygulama süresi: 6-7 gün
▪ Seçenek A: Pazartesiden Pazara kadar grup etkinliği
▪ Seçenek B: Hafta sonu etkinliği 3x Cumartesi ve 3x Pazar
• Ilgilenilecek grup
▪ 16 yaşından büyük gençler (iş arayanlar / işsizlik riski altında olanlar)
Son olarak katılımcılara verilecek fırsatlar
• Eğitmen C lisansına katılıma imkanı
• Kapsamlı eğitmen ekibimizin bir parçası olmak!
▪ Diğer spor asistanlarıyla birlikte çalışabilme
▪ Diğer eğitmenlerin veya öğretmenlerin eğitimine yardımcı olmak
▪ Büyük spor etkinliklerinde çalışabilmek
▪ Yeni uzmanlık deneyimlerinizi uygulayarak topluma önemli bir katkıda
bulunma imkanı
▪ Uygun bir bir işyei arayışınızda destek olarak, daima yanınıda sizi Kolluyoruz
Katılımcılar için avantajlar
• Ön yeterlilik ve spor eğitimi mesleklerinin özelliklerine ilişkin bir içgörü (spor teorik arka planı,
planlama, rehberlik, spor üzerine düşünme ve egzersiz teklifleri)
• Başvuru durumunu iyileştiren ömür boyu sertifika ile mezuniyet
• Katılımcılar arasında ağ kurma
• Kişinin kendi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve gelecek planlarını sınıflandırmak için güçlendirme
süreci
• Grup tarafından elde edilenlerin tanınması ve sertifikanın alınması duygusal bir yükseliş sağlar
• Empati, güven, iletişim, sorumluluk üstlenme ve organizasyon becerileri gibi temel yetkinliklerin
eğitimi
• Kişisel tavsiye, önemli sorularda yardım ve katılımcıların önemli kurumlarla ağ kurma

Organizasyonel genel bakış
• Her biri 45 dakikalık toplam 52 öğrenme ünitesi
• Uygulama süresi: 6-7 gün
o Seçenek A: Pazartesiden Pazara kadar ders engelleme
o Seçenek B: Hafta sonu etkinliği 3x Cumartesi ve 3x Pazar
•Hedef kitle
o 16 yaş ve üstü gençler (iş arayanlar / işsizlik riski altında olanlar)

Sonrasında olasılıklar
• Eğitmen C lisansına katılım
• Kapsamlı eğitmen ekibimizin bir parçası olun!
o Diğer spor asistanlarıyla birlikte çalışın
o Diğer eğitmenlerin veya öğretmenlerin eğitimine yardımcı olun
o Büyük spor etkinliklerinde çalışmak
o Yeni uzmanlığınızı uygulayın ve topluma önemli bir katkıda bulunun
o Uygun bir iş yeri arayışınızda size destek oluyor ve sizi yalnız bırakmıyoruz
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