EKSAMENSBESKRIVELSE/

KLATRING
INDLEDNING

Den studerende certificeres efter standarder som Instruktør 1 (i1) igennem Dansk
Klatreforbund Herudover vurderes den studerende efter Paul Petersens Idrætsinstituts
egne standarder i formidling indenfor bouldering og klatring.

FORMÅL

Fagets formål er at den studerende kan iværksætte simple klatreaktiviteter for grupper
på en sikker og inspirerende måde. i1-forløbet giver undervisningskompetencer i
klatredisciplinerne; toprebsklatring og bouldering på kunstige klatrevægge. Faget
omhandler både basale bevægelsesteknikker, klatrelege og de sikkerhedsmæssige
aspekter af aktiviteterne.

EKSAMEN

Igennem faget Klatring vil den studerende blive vurderet løbende i forhold til de
moduler, der indgår i i1-uddannelsens standarder. Inspiration kan findes på NoGravitys
hjemmeside: www.nogravity.dk
På Paul Petersens Idrætsinstitut skabes forbindelse mellem anerkendte standarter og
idrætslivets mangfoldighed, og den studerende skal således gennemføre omfattende
aspekter inden for faget Klatring. Dette er en forudsætning for at bestå faget Klatring
på Paul Petersen Idrætsinstitut. Den endelige vurdering finder sted til den praktiske
eksamen samt formidlingseksamen, hvor den studerende bliver eksamineret i forhold
til nedenstående kriterier. Den studerende vil efter eksamen modtage en personlig
tilbagemelding i forhold til om de har bestået det praktisk og tekniske forløb.
Er der tvivl, om en studerende er på det krævede niveau, vil vedkommende blive bedt om
at forevise tekniske eller sikkerhedsmæssige elementer eller uddybe andre sider af faget.

BEDØMMELSESKRITERIER

Det er vejlederne i faget, der samtidig er eksternt godkendt gennem Dansk Klatreforbund,
som vurderer, hvorvidt den studerende har gennemført de enkelte moduler indenfor
i-1-retningslinjerne tilfredsstillende, og dermed har opnået i-1-uddannelsen. Det
er endvidere vejlederne i faget, der afgør, om den studerende lever op til de internt
definerede standarder.
Den studerende bedømmes ud fra følgende kriterier:
• Den studerendes overblik og overskud omkring sikkerhed ved toprebsklatring og
bouldering.
• Den studerendes evne til at sikre og afholde toprebsarrangementer.
• Den studerendes evner indenfor formidling.
• Den studerendes forståelse af bevægelses teknikker.
• Den studerendes håndtering og vedligehold af udstyr.
• Den studerendes engagement og nærvær gennem forløbet.

EKSAMENSBESKRIVELSE/

KLATRING
EKSAMENSBESKRIVELSE
PRAKTISK EKSAMEN

i1 eksamen består af en kombineret praktisk og teoretisk prøve som er bestået/ikke
bestået. Helheden i faget og eksamen af denne vil være en løbende bedømmelse og en
løbende dialog med den enkelte. Den studerendes engagement, nærvær og udvikling vil
blive vurderet. Den praktiske eksamen bedømmes af klatreforløbets vejledere, samt en
ekstern censor godkendt gennem Dansk Klatreforbund - denne har det sidste ord.

FORMIDLINGSEKSAMEN

Du skal planlægge og afvikle en klatreoplevelse udfra en given opgave for en specifik
gruppe. Eksamen er bestået/ikke bestået og du vil få konstruktiv feedback. Du vil blive
bedømt på baggrund af hele forløbet. Din indsats, faglig kunnen, glæde, nysgerrighed,
engagement og mod på læring.

REEKSAMEN

Den studerende kan bede om en revurdering, hvis bedømmelsen ‘ikke bestået’ er givet.
En revurdering har samme betingelser som den afsluttende bedømmelse i faget.
Tidspunktet for revurdering skal passe ind i uddannelsens planlægning. Den studerende
kan selv foranstalte ekstern undervisning og derved opnå nødvendig kompetence til
beståelse.

