RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV
UČITELJ NORDIJSKEGA ROLKANJA IN ROLANJA 2
Strokovni delavec 2
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.«
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POGOJI PRIJAVE

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in
Smučarska zveza Slovenije
Ljubljanja, Planica, Rogla
27.09.2018 – 31.10.2018
MATIJA STEGNAR
Ciljna skupina: zaposleni na katerem koli področju (ni pogoj,
da delate v športu).
Na tečaj bo sprejetih prvih 24 kandidatov, ki se bodo do
navedenega roka prijavili in do roka (21.09.2018 do 08.00 ure)
poslali vsa potrebna ustrezna dokazila.
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 8 kandidatov.
Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje za prijavo:
• so polnoletni,
• imajo najmanj končano 3 letno poklicno šolo,
• imajo naziv Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja 1,
• imajo 1 leto športno pedagoških izkušenj ali 4 leta
tekmovalnih izkušenj,
• imajo licenco za aktualno sezono.
Kandidat mora izkazati status zaposlitve na katerem koli
področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje
oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni
športnik).
Bivšim tekmovalcem, ki izpolnjujejo izobrazbene in starostne pogoje
in ostale pogoje skladno s Pravilnikom o organizaciji in poteku
tečajev usposabljanja, je omogočen neposreden prehod na program
Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja 2. V kolikor ti ne opravijo vseh
obveznosti za pridobitev strokovnega naziva Učitelj nordijskega
rolkanja in rolanja 2 se jim ne prizna tudi predhodna stopnja Učitelj
nordijskega rolkanja in rolanja 1. Kandidati, ki pristopajo na tečaj za
pridobitev strokovne usposobljenosti Učitelj nordijskega rolkanja in

rolanja 2 pod zgoraj navedenimi pogoji morajo predhodno opraviti
SPLOŠNE VSEBINE (teoretični - 30 ur), ki so navedene kot pogoj za
pridobitev naziva Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja 1.

POTREBNA
DOKAZILA:

POGOJI
DOKONČANJA:

Kandidati morajo do navedenega roka (21.09.2018 do 08.00
ure) poslati naslednja dokazila:
• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve
(izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ
ali drug relevanten dokument). Za potrdilo o statusu
zaposlitve lahko uporabite priloženi obrazec.
• kopijo osebnega dokumenta
• kopijo dokazila o zaključeni najmanj IV. stopnji
izobrazbe (npr.: kopijo mature, zaključnega izpita,
diplome, ... ,)
• kopijo diplome Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja 1
• potrdilo organizacije (npr.: zveze/društva/kluba), ki mora
biti podpisano in žigosano s strani izdajatelja – v
potrdilu mora biti natančno navedeno, da vam
organizacija potrjuje vpisni pogoj: najmanj 1 leto
športno pedagoških izkušenj ali 4 leta tekmovalnih
izkušenj
• pogoj, da imajo kandidati licenco za aktualno sezono po
zaključku zbiranja prijav preveri ZUTS.
Vsa dokazila je potrebno do roka poslati na elektronski
naslov: anita.zavodnik@olympic.si.
Pogoji za dokončanje usposabljanja so:
• opravljen teoretični izpit iz vsebin, ki so navedene v
predmetniku,
• opravljen praktični izpit iz vsebin, ki so navedene v
predmetniku,
• opravljen nastop pred vrsto,
• seminarska naloga,
• uspešno opravljena pedagoška praksa.
Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo imenuje nosilec
programa usposabljanja na podlagi pravilnika. Kandidate se na izpitu
oceni z opravil oz. ni opravil. Po predložitvi ustrezne seminarske
naloge, po uspešno opravljeni praksi pod mentorskim vodstvom,
nastopu pred vrsto in uspešno opravljenem izpitu, kandidat pridobi
naziv Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja 2. Kandidati morajo
usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, izpit pa
lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIJAVE:

Izpolnjena spletna prijavnica na
https://docs.google.com/forms/d/114qUn74OavOboILe7onmBbB
p5817jN17XKBFspgHn0E/edit in dokazila o izpolnjevanju

ROK PRIJAV in
POŠILJANJE
DOKAZIL:
PRIJAVNINA:

pristopnih pogojev poslana po e-pošti na naslov:
anita.zavodnik@olympic.si.
Rok za prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
21.09.2018 do 08.00 ure

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega
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NAMEN IN CILJ
PROGRAMA
USPOSABLJANJA:

PRIDOBLJENE
KOMPETENCE:

socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na
področju nordijskega rolkanja in rolanja, da bodo sposobni
samostojnega učenja in vodenja različnih skupin rekreativcev
oziroma, da bodo pod nadzorom izkušenejših strokovnih
delavcev višjih stopenj usposobljenosti lahko sodelovali kot
pomočniki pri vodenju vadbe različnih kategorij tekmovalcev.
Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu
usposabljanja za naziv Učitelj nordijskega rolkanja in rolanja 2
pridobili ustrezna znanja s področja nordijskega rolkanja in
rolanja, ki so pomembna za delo v praksi na tej stopnji.
Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili
strokovno usposobljenost 2. stopnje, z nazivom UČITELJ
NORDIJSKEGA ROLKANJA IN ROLANJA 2.
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OKVIRNI URNIK PROGRAMA USPOSABLJANJA
»UČITELJ NORDIJSKEGA ROLKANJA IN ROLANJA 2«
Ljubljana, Planica, Rogla 27.09.2018 – 31.10.2018

Datum
Četrtek,
27.9.2018

ŠT. UR

Vsebina

Predavatelj

Kraj

Aleš Gros

Obvestilo
naknadno

Aleš Gros

Planica

Aleš Gros

Planica

Aleš Gros

Planica

Aleš Gros, Mirko
Verovšek, Maja
Benedičič

Planica in
Ljubljana

2

OPREDELITEV PANOGE IN
ZGODOVINSKI RAZVOJ - TEORETIČNO
TEHNIKA IN METODIKA NORDIJSKEGA
ROLKANJA IN ROLANJA - TEORETIČNO
TEHNIKA IN METODIKA NORDIJSKEGA
ROLKANJA IN ROLANJA - PRAKTIČNO
TEHNIKA IN METODIKA NORDIJSKEGA
ROLKANJA IN ROLANJA - PRAKTIČNO
TEHNIKA IN METODIKA NORDIJSKEGA
ROLKANJA IN ROLANJA - PRAKTIČNO
TEHNIKA IN METODIKA NORDIJSKEGA
ROLKANJA IN ROLANJA - PRAKTIČNO
ORGANIZACIJA PANOGE, OPREMA IN
VADBENI POLIGONI - TEORETIČNO

5

PRAKTIČNI IZPIT

3

TEORETIČNI IZPIT

Mirko Verovšek

Ljubljana

4

SEMINARSKA NALOGA

Ljubljana

7

PEDAGOŠKA PRAKSA

Mirko Verovšek,
Aleš Gros
Maja Benedičič

7

PEDAGOŠKA PRAKSA

Maja Benedičič

Planica

6

PEDAGOŠKA PRAKSA

Maja Benedičič

Planica

2
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Petek,
28.9.2018
Sobota,
29.9.2018
Nedelja,
30.9.2018
Sobota,
6.10.2018

Sobota,
13.10.2018
Obvestilo
naknadno
Obvestilo
naknadno
Obvestilo
naknadno
Obvestilo
naknadno

8
8
8
1

Planica

O dokončnih terminih in lokacijah ter v primeru spremembe urnika, boste udeleženci obveščeni s
strani vodje tečaja!
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