Objavlja

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER VESLANJA 3
Strokovni delavec 3

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ŽUPANČIČEVA CESTA 9
4260 BLED

PRIREDITELJ:

T: 04 5767230
E: info@veslaska-zveza.si

KRAJ:

Bohinj, Ljubljana

TERMINI TEČAJA:

19.8.-31.8.2015

ODGOVORNA OSEBA

Jošt Dolničar

VODJA TEČAJA:

Jernej Slivnik

UDELEŽENCI:

Maksimalno št. udeležencev: 10
Kandidat mora ob vpisu izpolnjevati naslednje pogoje:

POGOJI PRIJAVE



imeti uspešno opravljen program usposabljanja Trener veslanja 2



imeti veljavno trenersko licenco VZS



imeti dopolnjenih najmanj 25 let



imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe (štiriletna srednja šola)



imeti najmanj 2 leti pedagoških izkušenj



dodatni pogoj (dovolj izpolnjevanje enega od treh):
o

trenutno ali v preteklosti je najmanj eno leto opravljal
funkcijo glavnega trenerja

o

trenutno ali v preteklosti je na najmanj enem velikem
tekmovanju opravljal naloge trenerja reprezentančne
posadke
o

kot aktivni tekmovalec je imel status športnika
mednarodnega razreda po kategorizaciji OKS

POGOJI PRIJAVE:

Rok za prijavo je 18.8.2015, na prijavnem obrazcu
Potek postopka za pridobitev naziva Trener veslanja III:
1) najmanj 75% prisotnost na predavanjih
2) opravljanje prakse (najmanj 75% prisotnost) in ob koncu opravljanje
praktičnega izpita
3) najmanj 75% prisotnost in aktivno sodelovanje na seminarjih

POGOJI DOKONČANJA:

4) izdelava seminarske naloge iz izbrane teme, ki je povezana v vsebinami v
predmetniku
5) opravljanje teoretičnega pisnega izpita iz povzetka vseh vsebin
Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od
zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če
kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno
udeležiti usposabljanja.

PRIJAVNINA:

Ni kotizacije
V besedilu uporabljeni izrazi trener, kandidat in drugi izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Osnovni namen in cilj je usposobiti kandidate, da bodo na področju veslanja
delovali kot samostojni strokovni delavci in koordinatorji strokovnih
delavcev z nižjo stopnjo usposobljenosti. Tako usposobljeni bodo
samostojno pripravljali, vodili in izvajali vadbene in treninške procese,
izvajali svetovanje mlajšim trenerjem, izvajali vzgojno izobraževalno delo s
posamezniki in skupinami, pripravljali in vodili športnike na velikih
tekmovanjih ter opravljali delo v procesu izobraževanj in usposabljanj.

NAMEN IN CILJ
PROGRAMA
USPOSABLJANJA:

Kandidati, ki morajo imeti že uspešno opravljeno usposabljanje na drugi
stopnji, bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv
Trener veslanja III pridobili nova ali nadgrajena znanja s področij strukture
športne priprave veslačev, metod treniranja za posamezne motorične
vsebine, periodizacije procesa treniranja in ciklizacije, tehnike in
biomehanike veslanja, medicinsko – biološke logistike v veslanju, psihologije
v procesu spremljanja veslačev in ekipe, tekmovalnih veslaških pravil,
zakonodaje na področju športa, organizacije in logistike v veslanju,
programa identifikacije talentov za veslaški šport, programa razvoja
ženskega veslanja, tehničnih področij v veslanju, veslaških tekmovanj,
izobraževanj in usposabljanj v veslaškem športu ter strukture trenerskega
teama.
Seminar traja 300 pedagoških ur, ki obsegajo teoretična predavanja,
sodelovanje na seminarjih in praktičnih vajah na terenu (treningi,
tekmovanja, testiranja in meritve z analizo in interpretacijo). V fond 300 ur
se šteje tudi 130 ur, ki so jih kandidati opravili na drugi stopnji.
Kot sodelovanje na ustreznem seminarju se priznava udeležbo na seminarju
v Sloveniji ali tujini, kjer je bila na programu predpisana tema v ustreznem
fondu ur. Priznavanje s pisnim potrdilom potrdi nosilec določenega
predmeta.

PRIDOBLJENE

Kandidati, ki bodo uspešno opravili program usposabljanja, bodo pridobili
naziv Trener veslanja III. S pridobljeno stopnjo usposobljenosti in nazivom

KOMPETENCE:

bodo usposobljeni za samostojno trenersko delo s posadkami na nivoju
reprezentanc, vodenje in koordiniranje trenerskih teamov, svetovanje
mlajšim trenerjem oziroma trenerjem z nižjo stopnjo usposobljenosti,
pripravo in izvedbo programov za identifikacijo talentov ter sodelovanje v
procesih usposabljanj zveze.

Priloga: prijavni obrazec - Prijavnica

