EKSAMENSBESKRIVELSE/
KAJAK
INDLEDNING

Den studerende certificeres efter standarder for DGI havkajakinstruktør I. Herudover
vurderes den studerende efter Paul Petersens Idrætsinstituts egne standarder i egenfærdighed
og formidling inden for kajakroning.

FORMÅL

Gennem forløbet vurderes den studerende i de krav og retningslinjer DGI opstiller
til instruktørniveau I. Herudover lægges der vægt på, at den studerende lever op til Instituttets
egne standarder for teknisk og formidlingsmæssig kunnen og på den studerendes evne til at
lede og organisere ture langs de danske kyster, herunder om den studerende er i stand til at
håndtere en sikkerhedsmæssigt udfordrende situation.

EKSAMEN

Igennem kajakforløbet vil den studerende blive vurderet løbende i forhold til de moduler, der
indgår DGIs standarder for havkajakinstruktør I. Uddybende beskrivelse af de
enkelte moduler kan læses på DGI’s hjemmeside: http://www.dgi.dk/Udover/Kajak_og_
kano/retningslinjer/nyheder/Havkajakuddannelsesmoduler-[a33282].aspx
På Paul Petersens Idrætsinstitut skabes forbindelse mellem anerkendte standarter og friluftslivets mangfoldighed, og den studerende skal således gennemføre omfattende aspekter inden
for kajak. Dette som en forudsætning for at bestå faget Havkajak på Paul Petersen Idrætsinstitut. Den endelige vurdering finder sted på den afsluttende tur, som afholdes maj/juni. På
denne tur vil den studerende løbende blive vurderet i forhold til nedestående bedømmelseskriterier. De studerende vil på turens sidste dag modtage en personlig tilbagemelding i forhold, om
de har bestået det praktisk/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 kajakfaget. På turens sidste dag gennemføres endvidere en skriftlig
prøve omhandlende
de i faget tematiserede områder.

EKSAMENSBESKRIVELSE/
KAJAK
BEDØMMELSESKRITERIER

Det er vejlederne i faget, der samtidig er eksternt godkendt gennem DGI, som vurderer,
hvorvidt den studerende har gennemført de enkelte moduler indenfor DGI Havkajaks
retningslinjer tilfredsstillende, og dermed har opnået DGI havkajakinstruktør I. Det er
endvidere vejlederne i faget, der afgør, om den studerende lever op til de internt definerede
standarder. Den studerende bedømmes på den afsluttende tur bestået/ikke bestået ud fra følgende kriterier:
- Den studerendes overblik og tryghed ved udførsel af teknikker
- Den studerendes evne til at udføre de nødvendige teknikker på åbent vand i vind,
strøm og bølger.
- Den studerendes evner i forhold vejvalg, risikovurdering og konsekvenser deraf.
Herunder også dennes indsigt i samspillet med andre om turplanlægning og beslutninger undervejs.
-Den studerendes sikkerhedsmæssige og ledelsesmæssige evner.
-Den studerendes håndtering af udstyr.
-Den studerendes ansvarlighed i forhold til egenfærd herunder ly, madtilberedning og
grej.

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.

