LICENČNI SEMINAR
za strokovne delavce v športu: učitelje, inštruktorje in trenerje jadranja, jadranja na deski, oziroma kajtanja
za obdobje 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Jadralna zveza Slovenije razpisuje izvedbo licenčnega seminarja za leto 2016. Na licenčni seminar se lahko prijavijo
kandidati, ki imajo pridobljeno eno od navedenih strokovnih usposobljenosti Jadralne zveze Slovenije.
Datum:
Kraj:
Predavatelji:

Petek, 8. januar 2016 od 13.00 do 17:45
Koper ali Izola (Dokončno bo določen na podlagi števila prijav)
doc. dr. Matej Majerič, prof. šp. vzg. in Tim Podlogar, dipl. kin.

Vsebina licenčnega seminarja:
13:00 – 13:45
14:00 – 15:00
15:15 – 16:00
16:15 – 17:00
17:15 – 17:45

Predavanje: Mejniki gibalnega razvoja otrok in mladine
Praktična delavnica: Vadba za stabilizacijo in športne igre
(primeri vadbe v primeru odpovedi treninga na morju)
Predavanje: Visenje – kako trenirati in zmanjšati možnost
poškodb
Predavanje: Visenje na trapezu – katere komponente
kondicijske priprave so najpomembnejše
Teoretični izpit

Doc. dr. Matej Majerič, prof. šp. vzg.
Doc. dr. Matej Majerič, prof. šp. vzg.
Tim Podlogar, dipl. kin.
Tim Podlogar, dipl. kin.

Opombe:
Prisotnost:
Strokovni delavci v športu s 1. in 2. stopnjo usposobljenosti se morajo udeležiti vseh vsebin, strokovni delavci v športu s 3.
stopnjo usposobljenosti pa lahko eno predavanje v drugem delu izpustijo.
Preverjanje znanja:
Ob koncu predavanja bodo udeleženci opravljali preverjanje pridobljenega znanja v obliki pisnega izpita, ki je pogoj za
uspešno opravljen licenčni seminar. Za uspešno opravljen izpit bo potrebnih 60% vseh možnih točk. V primeru
neuspešnega opravljanja preverjanja znanja bodo udeleženci imeli možnost ponovnega opravljanja izpita.
Prijave zbiramo do srede, 23. decembra 2015.
Prijava je veljavna, v kolikor ji je priloženo potrdilo o plačani kotizaciji.
Kotizacija za seminar je 70€/osebo.
Kotizacija za ponovno opravljanje preizkusa je 25€.
Kotizacijo nakažete na TRR Jadralne zveze Slovenije – IBAN SI56 1010 0005 2683 702 (BANKA KOPER d.d.).
Kandidati prijavo in potrdilo o plačilu pošljete na e-mail: info@jzs.si do datuma prijave.
Arman Koritnik l.r.
Predsednik Komisje za izobraževanje in trenerje

