LICENCMEGÚJÍTÓ, 8 KREDIT PONTSZERZŐ TOVÁBBKÉPZÉS

Roberto Baggio – volt válogatott (+ Juve, Milan, Parma, Inter) játékos vezetésével,
FuNino képzés Magyarországon
„A jövő futballja mindig a fejben kezdődik és a lábban végződik” (Horst Wein)
Gödöllő: 2018. március 11-12 én (vasárnap 14.00-tól - hétfőn 16.00-ig tart): 1.2. modul (elmélet, gyakorlat)
Debrecen:2018. március 13-14-én (kedd 14.00-tól - szerda 16.00-ig) 1.2. modul (elmélet, gyakorlat)
info: https://www.facebook.com/debrecenifutballegyetem/

(jelentkezési lap letöltés e lap alján)

MLSZ Kredit pontszerző továbbképzés, mely elsősorban utánpótlás - UEFA B, és UEFA-A Youth végzettségűeknek
– és ajánlott MLSZ C és MLSZ-MDSZ Grassroots iskolai programon végzett tanároknak is.
E program a korosztályos képzés egymásra épülése miatt 5 Modulból áll, mely továbbképzés sorozat egy komplex
utánpótlás oktatási felépítést, oktatási anyagot tartalmaz 6-14 éves korig, életkornak, pályanagyságnak és korosztályos
létszámnak megfelelően, s eljut az alapoktól a felnőtt csapatig - legyen szó profi vagy amatőr egyesületről.
A Horst Wein, az „edzők edzője” által kidolgozott Roby Baggio-Horst Wein FuNino edzés módszert már 31
országban használják a világon, eddig 15 ezer edzőt tanított és mentorált a spanyol FC Barcelonától a kolumbiai Sante
Féig s mely a Spanyol Labdarúgó Szövetség hivatalos oktató könyve is. Kiemelhetjük e program komplexitását,
amelyből a gyerekek és az edzők, a klubok mellett a szülők, az iskolák és az egész iskolarendszer is profitálhat.
A program 5 Moduljából, melyből az 1. és 2. Modul órái - az utazások megkönnyítése miatt - 2 helyszínen lesznek
megtartva, ugyanazon elméleti és gyakorlati anyaggal. Minden Modul továbbképzésen külön kreditpont szerezhető.
Mind az 5 Modult elvégzők hivatalos FuNino Certifice diplomát kapnak
Gödöllőn: 2018. március 11-12 én (vasárnap 14.00-tól - hétfőn 16.00-ig tart) 1.2. modul (elmélet, gyakorlat)
Debrecenben: 2018. március 13-14-én (kedd 14.00-tól - szerda 16.00-ig) 1.2. modul (elmélet, gyakorlat)
Roberto Baggio a volt olasz válogatott, (Juve, Milan, Inter stb.. ), a Roby Baggio-Horst Wein FuNino program
elnöke 2017-től. Ő személyes jelenlétével tagja lesz az oktatói stábnak.
Modulok:
1-2. modul: 6-10 éves korosztály képzése
3. modul: 11-14 éves korosztály képzése
4. modul: 14-16 korosztály képzése
5. modul 16-és idősebb korosztály képzése

Jelentkezés:
A tanfolyamon résztvevők a 1.5 napos programért az MLSZ Edzőképző által 8 kreditpontot kapnak.
A továbbképzés díja: 9.000 Ft/+ Áfa/ fő.

Regisztráció:
A jelentkezést az alábbi lépésekben tehetik meg:
1. a jelentkezési űrlap kitöltése a megfelelő helyszín mellett található űrlap kiválasztásával:
- Jelentkezési lap Gödöllő :
https://docs.google.com/forms/d/1QL6ebLwsCD02M5GA11mS_wuHhK7sIGw0qNapc8pQoyc/edit
- Jelentkezési lap Debrecen:
https://docs.google.com/forms/d/1qfzlVfYhtu7IXLzYpBHC4MTro8Na7jrypBFe2N-QZEQ/edit
2. A sikeres regisztrációt követően kollegáink egy tájékoztató e-mailt küldenek az utalási információkról!
3. Az átutalás elvégzése
4. Az MLSZ munkatársai elektronikusan fogják elküldeni a vonalkóddal ellátott jelentkezési lapot, melyet
kinyomtatva a helyszínen kell bemutatnia
https://www.facebook.com/debrecenifutballegyetem/
info: cel: +36309458288

+36303378479

