Presentasjon av:

Interplay MiniPro
– Talentutvikling av barn og ungdom med framtidens verktøy
Ungdom har en enestående evne til ta lærdom raskt
fra nye medier. De fleste tilbringer en stor del av
tiden foran datamaskinen. Dagens ungdom er den
første generasjon som bruker mer tid på PC enn å se
på TV.
Ungdom har en stor del av sitt sosiale nettverk på
internett gjennom Facebook, YouTube, MSN, Skype
og andre nettsamfunn. I tillegg brukes mye tid på dataspill, nettspill og
andre aktiviteter i en datamaskin.
Hvordan kan man utnytte ungdommens
kunnskap og interesse for data, deres
evne til læring og nysgjerrighet på nye
løsninger?
Vil et dataverktøy som tilfredstiller
ungdommens behov for aktiviteter på en
datamaskin, kunne kombineres med en
sportslig utvikling og karriere for ungdom
som også driver med idrett? Hvordan kan
man involvere ungdommen til en mer aktiv rolle i egen utvikling?
Med disse forutsetningene har Interplay utviklet en spennende dataløsning
for ungdom, og som vil kombinere en rekke forskjellige behov og
muligheter. Løsningen omfatter et personlig analyseprogram på egen datamaskin og en
avansert
internettløsning som
tilpasses
forbundets
behov.
Systemet er
enkelt å
bruke, og gir
mulighet for
webpublisering
og en rekke
andre spennede muligheter for ungdommen.
Vi tror dette kan være en viktig del av framtidens talentutvikling i klubber
og forbund.

Interplay MiniPro Analyze og Player
MiniPro er utviklet for at unge utøvere selv kan se og utvikle egne
ferdigheter gjennom arbeid med et moderne video verktøy - sammen med
lagkamerater og trenere.
MiniPro er et
spennende
dataverktøy
som møter
dagens ungdom
på
ungdommens
egne premisser.
MiniPro Analyzer
er også et
realtime analysesystem som Proversjonen. Foreldrene kan bli engasjert ved at de kan filme og utføre
analysen under kampen med meget enkle funksjoner.
MiniPro tar opp konkurransen med dataspill og internett og gir
ungdommen mulighet til å leke med egne ferdigheter gjennom analyserte
kamper med videoklipp av utøverene.
Det å se
video av
seg selv fra
kampene er
bestandig
spennende
for mange
unge.
Gjennom
video vil
spillerne bli
svært
bevisste hvor
nivået av
deres egne prestasjoner ligger sammenlignet med andre - og på hva de
selv bør trene på.
MiniPro gjør det mulig å arbeide med videoklippene, sette sammen
interessante videoklipp fra en eller flere kamper, legge på valgfri musikk
og publisere disse enkelt på nettet i YouTube, eller bruke etablerte
løsninger som f.eks i Treningsøkta i NFF.

