eSport og computerspil i et
særligt tilrettelagte forløb
på din måde med vores hjælp

• Er du seriøs omkring din
udvikling som
Esportsudøver?
• Vil du gerne teste eSport
på et nyt plan end tidligere?

Computerspil er gået fra at være
en hobby til at være en sportsgren.
Vi anerkender eSport som en
sportsgren, da det unægteligt
kræver blod (på fingerspidserne),
sved og tårer at nå til tops. Esport
på Erhvervsskolen af 2011 er for
dig, der gerne vil udvikle dine evner
i et læringsrum, som giver dig
mulighed for, at udvikle dine
kompetencer til et højere niveau,
end gaming med vennerne.

Så velkommen til eSport på
Erhvervsskolen af 2011.
Vi træner dig ud fra dit niveau.
Vi garanterer, at du kommer til
at rykke dig. Lige meget om du
er begynder eller semi-pro.

Når nu vi anerkender eSport og
gaming som en sportsgren,
betyder det også, at der foruden
endeløse timer foran skærmen,
skal arbejdes med fysikken.
Derfor vil der også være fokus på
aktiv træning, fornuftig ernæring,
søvnmønstre og samarbejdsøvelser.

eSport undervisningen
Undervisningen vil primært tage udgangs-punkt i
spillene CS:GO og League of Legends, men der
vil selvfølgelig være mulighed for at komme med
egne ønsker til din lærer. Her træner og udvikler
vi nye taktikker – både individuelt og som hold. Vi
gennemgår basale øvelser for kommunikation &
samarbejde, såvel som mentaltræning, så man
kan styrke sine evner til at holde hovedet koldt,
når kampene kræver stor evne til koncentration.
Vi ved godt, at esportsudøvere har forskellige
kompetencer – Derfor vil vi i samarbejde med
eleven udbygge de mange facetter af sporten, så
den enkelte kan se sit niveau stige i de forskellige
parametre, som undervisningen er bygget op om.
Undervisningen foregår primært som
holdundervisning, men særlige tilrettelagte
individuelle forløb kan iværksættes ved behov.
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