Datum: 28.1.2016

RAZPIS TEČAJA ZA TRENERJE TENISA D (2016-2)
Teniška zveza Slovenije in ŠTD Filip šport razpisujeta tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti za naziv
TRENER TENISA D (strokovni delavec 1). Tečaj bo potekal v Kranju, na igriščih TK Triglav Kranj, Partizanska
22, Kranj in OŠ Simona Jenka, Ulica XXI. Divizije 7a, Kranj.

DATUMI
08.-10. april 2016 (M1)
13.-15. maj 2016 (M2)
20.-22. maj 2016 (M3)
04. junij 2016 (izpit)
Pričetek tečaja je v PETEK, 08. april 2016 ob 14. uri na
OŠ Simona Jenka, Ulica XXI. Divizije 7a, Kranj
Rok za prijave je petek, 26.03.2016.
Podroben urnik si lahko ogledate na www.aftennis.si.

TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za 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. Temeljne kompetence trenerja tenisa D so delovanje na področju treniranja,
tekmovanj, organizacije in vzgoje otrok in mladih igralcev-k (U6-U11) ter začetnikov in naprednješih igralcevk vseh starosti (ITN10-8). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in nadzira
trening. Trener je sposoben izvajati temeljne učne in trenažne veščine na čim bolj enostaven način, tako da
upošteva temeljne tehnične principe, učne metode in postopke, taktične strategije ob uporabi ustreznih
učnih pripomočkov in rekvizitov. Proces je v celoti prilagojen sposobnostim, starosti, interesom in ciljem
učencev.
Program zagotavlja naslednje specifične kompetence:
-

Trener je sposoben oblikovati načrt za učno uro, ki je zasnovana na strokovnih temeljih ter vključuje
cilje in vsebine učne ure ter potrebne rekvizite,
Trener je sposoben organizirati igralce-ke tako, da zagotavlja varno okolje in učinkovit razvoj
temeljnih teniških veščin igralcev-k,
Trener je sposoben izvesti učno uro tako, da upošteva temeljna načela pedagogike v športu,
poučevanja, taktike in tehnike tenisa,

POGOJI ZA VPIS
Kandidat mora biti star 18 let, imeti ustrezno teniško predznanje in najmanj končano 3 letno poklicno šolo.

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA
Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 90% prisotnost na predavanjih in vajah. Kandidat mora opraviti naslednje
izpitne obveznosti:
1. Praktični izpit je sestavljen iz:
- teniškega treninga,
- demonstracije udarcev,
2. Izpolniti delovni zvezek,
3. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti,
4. Teoretični izpit.
V kolikor kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega
preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih.
Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv TRENER TENISA D. Kandidati z
usposobljenostjo TRENER TENISA D, lahko lahko izvajajo treniranje samo pod nadzorom višje usposobljenih
teniških trenerjev (C, B, A) ali oseb z univerzitetno izobrazbo športne smeri. Poleg strokovnega naziva mora
trener vsako leto pridobiti veljavno licenco. Licenco za tekoče leto dobi kandidat na seminarjih, konferencah,
ki jih organizira Trenerska organizacija TZS ali katera druga domača ali mednarodna trenerska organizacija.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA PRIJAVE
Na tečaj se lahko od 01.02.2016 dalje prijavite na spletni strani www.aftennis.si. V primeru večjega števila
prijav se upošteva vrstni red prijav. Šolnina za tečaj trenerja D znaša 550 EUR. Prijavljeni kandidati oz. plačniki
šolnine bodo po roku prijave prejeli račun na naslov, ki ga bodo navedli v spletni aplikaciji.
V ceni šolnine so všteti: avtorski honorarji, video sredstva, najemnina teniških igrišč v dvorani, žoge, strokovna
literatura (Tenis – učenje, ITF Priročnik za teniške trenerje), izročki predavanj, organizacija in vodstvo tečaja.
Stroški prevoza do mesta šolanja in stroške bivanja nosi kandidat. Tečaj bo organiziran v primeru, če bo
prijavljenih najmanj 25 kandidatov.
Več informacij o tečaju lahko dobite na spletni strani www.aftennis.si ali na info@aftennis.si.

Dr. Aleš Filipčič, vodja usposabljanja

