RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
TRENER VESLANJA 3
Strokovni delavec 3
Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje,
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega
dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih
oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja,
tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje
kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

PRIREDITELJ:
KRAJ:
TERMINI TEČAJA:
VODJA
USPOSABLJANJA:
UDELEŽENCI:

POGOJI PRIJAVE:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in
Veslaška zveza Slovenije
VK DEM, Pri motelu 8, 2354 Bresternica
18. 1. 2019 – 24. 3. 2019
Dr. Petra Zupet
Ciljna skupina: zaposleni v RS na katerem koli področju (ni
pogoj zaposlitev v športu).
Na tečaj bo sprejetih prvih 20 kandidatov, ki se bodo do
navedenega roka (16. 1. 2019 do 10.00 ure) prijavili in do roka
poslali vsa potrebna ustrezna dokazila.
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 8 kandidatov.
Na program usposabljanja za naziv Trener veslanja 3 se lahko
prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo uspešno opravljen program usposabljanja Trener
veslanja 2;
• imajo veljavno trenersko licenco VZS (potrdi VZS);
• imajo dopolnjenih najmanj 25 let;
• imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe (končano 4-letno
srednjo šolo);
• ima najmanj 2 leti pedagoških izkušenj;
• kandidat mora izkazati status zaposlitve na katerem koli
področju;
• dodatni pogoj (dovolj je izpolnjevanje enega od treh):
- trenutno ali v preteklosti je najmanj eno leto
opravljal funkcijo glavnega trenerja,
- trenutno ali v preteklosti je na najmanj enem
velikem tekmovanju opravljal naloge trenerja
reprezentančne posadke,
- kot aktivni tekmovalec je imel status športnika
mednarodnega razreda po kategorizaciji OKS.

POTREBNA
DOKAZILA:

POGOJI
DOKONČANJA:

PRIJAVE:

Kandidati morajo ob prijavi na dogodek vsa zahtevana
dokazila naložiti v spletno aplikacijo na naslovu:
http://prijave.olympic.si
Kandidati morajo do navedenega roka (16. 1. 2018 do 10.00
ure) predložiti naslednja dokazila:
• Kopija diplome Trener veslanja 2;
• Kopija osebnega dokumenta;
• Kopija dokazila o zaključeni najmanj 4-letni srednji šoli
(npr.: kopijo mature, zaključnega izpita, diplome, ... ,);
• Potrdilo organizacije (npr.: zveze/društva/kluba), ki
mora biti podpisano in ožigosano s strani izdajatelja – v
potrdilu mora biti natančno navedeno, da organizacija
kandidatu potrjuje vpisni pogoj: ima 2 leti pedagoških
izkušenj;
• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve
(potrdilo o zaposlitvi, izpis zavarovanj v Republiki
Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument;
v primeru S.P.- samozaposleni delodajalec lahko izpis iz
AJPES-a).
• Potrdilo organizacije (npr.: zveze/društva/kluba), ki
mora biti podpisano in ožigosano s strani izdajatelja, da
organizacija kandidatu potrjuje vsaj enega od treh
dodatnih pogojev za vpis:
- da trenutno ali da je v preteklosti najmanj eno leto
opravljal funkcijo glavnega trenerja,
- da trenutno ali da je v preteklosti na najmanj enem
velikem tekmovanju opravljal naloge trenerja
reprezentančne posadke,
- da je imel kot aktivni tekmovalec status športnika
mednarodnega razreda po kategorizaciji OKS.
Potek postopka za pridobitev naziva Trener veslanja 3:
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.
4. Izdelava seminarske naloge iz izbrane teme, ki je
povezana z vsebinami v predmetniku.
5. Opravljanje teoretičnega pisnega izpita iz povzetka
vseh vsebin.
Registracija in prijava na dogodek preko spleta na
naslovu: http://prijave.olympic.si

ROK PRIJAV in
POŠILJANJE
DOKAZIL:

Rok za spletno prijavo s priloženimi potrebnimi dokazili je:

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega
socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.

16. 1. 2019 do 10.00 ure
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NAMEN IN CILJ
PROGRAMA
USPOSABLJANJA:

PRIDOBLJENE
KOMPETENCE:

URNIK
USPOSABLJANJA:

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.
Kandidati, ki bodo uspešno opravili program usposabljanja,
bodo pridobili naziv Trener veslanja 3. S pridobljeno stopnjo
usposobljenosti in nazivom 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.
Urnik usposabljanja
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