Ljubljana, 15.1.2016

USPOSABLJANJE TENIŠKIH TRENERJEV V 2016
Usposabljanje teniških trenerjev se bo v letu 2016 nadaljevalo po novih programih, ki so usklajeni s
Pravili usposabljanja strokovnih delavcev v športu in mednarodnimi smernicami ITF. Vsi tečaji (trener
tenisa D, C, B in A) obsegajo 90 ur in potekajo v treh tridnevnih modulih, katerim sledi izpit. Zaradi
povečanega obsega tečajev se je sorazmerno povečala tudi cena tečajev za trenerje.
V natančnem opisu programov usposabljanja so določeni: naziv in stopnja, nosilec in izvajalec, vodja,
vsebine, predmetnik, vpisni in pogoji dokončanja ter napredovanja. V nadaljevanju so predstavljene le
osnovne informacije o tečajih za trenerje tenisa D, C, B in A.
Trener tenisa D – 90 ur = 6 KT
Delokrog: pedagoško delo s posamezniki in skupinami na začetni ravni; delo otroki v teniški šoli in
vrtcu, delo z mladimi in starejšimi začetniki in naprednejšimi igralci-kami.
Specifične kompetence določajo kaj je trener sposoben:
- oblikovati načrt za učno uro, ki je zasnovana na strokovnih temeljih ter vključuje cilje in
vsebine učne ure ter potrebne rekvizite,
- organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit razvoj temeljnih teniških
veščin igralcev-k,
- izvesti učno uro tako, da upošteva temeljna načela pedagogike v športu, poučevanja, taktike in
tehnike tenisa.
Trener tenisa C – 90 ur = 6 KT
Delokrog: pedagoško delo s posamezniki in skupinami naprednješih mladih in starejših igralcev; delo
z mladimi igralci-kami v tekmovalnih programih, s starejšmi igralci-kami v programih teniških društev
in drugih organizacij.
Specifične kompetence določajo kaj je trener sposoben:
- oblikovati načrt za trenažno enoto, ki je zasnovana na znanstvenih temeljih ter vključuje cilje in
vsebine trenažne enote ter potrebne rekvizite
- organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit vsestranski razvoj teniških in
športnih veščin igralcev-k
- izvesti trenažno enoto tako, da upošteva temeljna načela treniranja tenisa, taktike tenisa,
biomehanike in tehnike tenisa, kondicijskega treninga, psihologije v športu.
- učinkovito nadzorovati trenažne učinke igralcev-k.
Trener tenisa B – 90 ur = 6 KT
Delokrog: pedagoško delo s posamezniki in skupinami mladih igralcev z visokimi tekmovalnimi cilji;
delo z mladimi igralci-kamiv tekmovalnih programih v teniških društvih, centrih in drugih
organizacijah.
Specifične kompetence določajo kaj je trener sposoben:
- oblikovati načrt za trenažno enoto, ki je zasnovana na znanstvenih temeljih ter vključuje cilje in
vsebine trenažne enote ter potrebne rekvizite,
- organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit vsestranski razvoj teniških in
športnih veščin igralcev-k,
- izvesti trenežno enoto tako, da upošteva temeljna načela treniranja tenisa, taktike in tehnike
tenisa, teorije in metodike športnega treniranja in psihologije v športu,
- učinkovito nadzorovati trenažne učinke igralcev-k.

Trener tenisa A – 90 ur = 6 KT
Delokrog: pedagoško delo s posamezniki in skupinami vrhunskih igralcev-k z najvišjimi tekmovalnimi
cilji; delo z vrhunskimi igralci-kami in tistimi, ki bi to želeli postati v teniških društvih in centrih ter
individualnih trenerskih ekipah.
Specifične kompetence določajo kaj je trener sposoben:
- oblikovati načrt za trenažno enoto, ki je zasnovana na znanstvenih temeljih ter vključuje cilje
in vsebine trenažne enote ter potrebne rekvizite,
- organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit vsestranski razvoj teniških
in športnih veščin igralcev-k,
- izvesti trenežno enoto tako, da upošteva temeljna načela dolgoročnega razvoja in
načrtovanja, treniranja tenisa, kondicijkega treninga, teorije in metodike športnega
treniranja in managementa v športu z osnovami informatike,
- učinkovito nadzorovati trenažne učinke igralcev-k.
Terminski načrt izvedbe tečajev in popravnih izpitov v 2016
Aktivnost

Termini

Kraj

Rok prijave

Popravni izpiti za trenerje tenisa D, C, B, A

13.2.2016

Kranj

01.02.2016

Kranj

12.02.2016

Kranj

11.03.2016

Maribor

09.09.2016

Kranj

04.11.2016

Trener tenisa D (2016-1)

Trener tenisa D (2016-2)

Trener tenisa D (2016-3)

Trener tenisa C (2016-4)

26.-28. februar 2016 (M1)
11.-13. marec 2016 (M2)
18.-20. marec 2016 (M3)
07. maj 2016 (izpit)
25.-27. marec 2016 (M1)
01.-03. april 2016 (M2)
08.-09. april 2016 (M3)
07. maj 2016 (izpit)
23.-25. september 2016 (M1)
30.09.-02. oktober 2016 (M2)
07.-09. oktober 2016 (M3)
29. oktober 2016 (izpit)
18.-20. november 2016 (M1)
25.- 27. november 2016 (M2)
02.-04. december 2016 (M3)
10. december 2016 (izpit)

Več informacij o popravnih izpitih intečajih za trenerje tenisa D, C, B in A si lahko ogledate v
priloženih dokumentih ali od 01.02.2016 dalje (zaradi prenove) na spletni strani www.aftennis.si.
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Vodja trenerskih tečajev

