MALETREENERITE EKR3 ja EKR5 tasemekoolitus
Koolituste aeg:
- EKR3: 24.-25.09.2022
- EKR5: 22.-25.09.2022
Koht: Paul Kerese Malemaja (Vene 29, Tallinn)
Osalemise viis: saab osaleda nii kohapeal, kui ka virtuaalselt (toimub LIVE-ülekanne).
Registreerimisel palume täpsustada soovitud osalemise viisi + soovitud taset (EKR3
või EKR5)
Koolituse maht:
- EKR3: 30 ak tundi (koolituse jaotus: 20 ak tundi loengute maht, 10 ak tundi
iseseisev õpe lektorite materjalide alusel)
- EKR5: 70 ak tundi (koolituse jaotus: 40 ak tundi loengute maht, 30 ak tundi
iseseisev õpe lektorite materjalide alusel)
Korraldaja ja lisainfo: Eesti Maleliit, Tarmo Tuul (56617640, tarmo.tuul88@gmail.com)
Registreerimine: e-posti teel (tarmo.tuul88@gmail.com) hiljemalt 19.09.2022
Koolituse maksumus:
- EKR3: 70.- EKR5: 120.-

Koolituse tasu saab kanda üle Eesti Maleliidu kontole SEB Pangas
EE331010052032815007 (vajadusel väljastab Eesti Maleliit arve)

AJAKAVA:
EKR3 koolitus (24.09, 25.09)
Loengute ajakava:
 09:00 - 11:30 LOENG
 11:30 - 11:45 kohvipaus
 11:45 - 13:15 LOENG
 13:15 - 14:15 lõuna
 14:15 - 15:45 LOENG
 15:45 - 16:00 kohvipaus
 16:00 - 18:00 LOENG



Loengute teemad:

-

Male seos psühholoogia ja pedagoogikaga

-

Male kui osa inimkultuurist

-

Male ja mälu

-

Lapse arengu ja tema mälu arengu perioodid

-

Pedagoogilise meisterlikkuse täiendamine

-

Iseseisva tunni läbiviimise kogemus

-

Maletreenerile vajalike teadmiste ja oskuste omandamine

-

Isikliku treeningpäeviku täitmine

-

Maletreeneri töö psühholoogilis-pedagoogilised alused

-

Malekoodeks ja mängureeglid

-

Malevõistluste organiseerimine ja läbiviimine

-

Kaasaegsed õppe-, kontrolli- ja informatiivsed arvutiprogrammid, maleinventar

EKR5 koolitus (22.09, 23.09, 24.09, 25.09)
Loengute ajakava:
 09:00 - 11:30 LOENG
 11:30 - 11:45 kohvipaus
 11:45 - 13:15 LOENG
 13:15 - 14:15 lõuna
 14:15 - 15:45 LOENG
 15:45 - 16:00 kohvipaus
 16:00 - 18:00 LOENG
Loengute teemad:

-

Maletaja sportliku meisterlikkuse täiustamine

-

Õpetamise metoodika ja pedagoogiline meisterlikkus

-

Mediko-bioloogilised ja psühholoogilised probleemid males

-

Male teaduslik ja materiaal-tehniline treeningtöö kindlustamine

-

õppe-treeninglaagrite organiseerimine ja läbiviimine

-

rahvusvaheline ja rahvuslik male klassifikatsioon

-

teaduslik ja materiaal-tehnilise treeningprotsessi kindlustamine

-

Malevõistluste korraldamine ja läbiviimine

-

Malekoodeks ja FIDE mängureeglid

-

Rahvusliku ja rahvusvaheliste võistluste korraldamine ja läbiviimine

