Datum: 7.7.2021

INFORMATIVNI RAZPIS TEČAJA ZA DO-USPOSABLJANJE ZA
TRENERJE TENISA C
Teniška zveza Slovenije bo jeseni razpisala tečaj za pridobitev strokovne DO-USPOSOBLJENOSTI– športno
treniranje – tenis – strokovni delavec 2 (TRENER TENISA B).
Tečaj bo potekal v Mariboru ali Kranju.

DATUMI
03.12.-05.12.2021
11.12.-12.12.2021
13.12.2021

modul 1
modul 2
izpit

CILJI PROGRAMA
Cilj programa športno treniranje - tenis- 2.stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti
usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v
športni panogi tenis v vseh njenih pojavnih oblikah.

KOMPETENCE, KI PRIDOBI POSAMEZNIK
Cilj programa športno treniranje – tenis - 2. Stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program,
omogociti usposobljenemu strokovnemu delavcu, da nacrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne
vadbe v športni panogi tenis.
Program usposabljanja športno treniranje – tenis- 2. Stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma
znanja, spretnosti in odgovornosti za nacrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne
vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge teniss ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja,
dobrega pocutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

POGOJI ZA VPIS
Pogoji za vkljucitev v program druge stopnje so:
-

Strokovna usposobljenost prve stopnje (TRENER TENISA C), pridobljena po programu usposabljanja
za športno treniranje - tenis,
Eno leto športno pedagoških izkušenj,
Za posameznike, strokovne delavce 1 – športno treniranje tenis, ki so v skladu z Zšpo-1 pridobili
naziv vrhunskega športnka v športni panogi tenis, izpolnjevanje pogoja, eno leto športnih izkušenj,
ni obvezno.

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA
Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na obveznih in vsaj 80 % prisotnost na posebnih vsebinah.
Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:
1.
2.

Teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.
Praktični izpit iz posebnih vsebin – skladno z opredelitvijo v predmetniku posebnih vsebin.

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega
preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju izpita
se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana.
Izpit se vrednoti z je opravil ali ni opravil .
Kandidat mora usposabljanje zaključiti zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen
izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja
ponovno udeležiti.
Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 2 – ŠPORTNO
TRENIRANJE – TENIS.

Cena tečaja je 150 EUR.
Predprijavo lahko opravite na https://www.aftennis.si/prijava
Rok za prijavo je 3.10.2021.
Teniški pozdrav!

Gregor Šenica
Predsednik Trenerske organizacije TZS

