ZAKLJUČEVANJE STARIH PROGRAMOV IN PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZA SAMOSTOJNO POUČEVANJE
NA PODROČJU ALPSKEGA SMUČANJA (smiselna uporaba tudi za ostale komisije)

1. Kandidati s pridobljeno usposobljenostjo Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok (UASMO) in
Učitelj alpskega smučanja 1 (U1) - imetniki diplom
- imajo pravico direktnega pristopa na premostitveni modul U2
OPOMBA: Premostitveni modul se bo izvajal le v prehodnem obdobju do 24.6.2019.
Obveznosti kandidata na t.i. na premostitvenem modulu
Praktični del dela na snegu 4 dni.
Izpitni dan – praktično bo organiziran centralno, vendar ločeno od vsebin preverjanja kandidatov, ki
opravljajo obveznosti po programu U2.
Teoretično predavanje Tehnika in metodika se bo izpeljala v času 1 ure pred pričetkom praktičnega dela
na snegu. Sledi praktično delo na snegu. Po končanem delu na snegu se realizirajo video-analize.

2. Kandidati v postopku pridobitve usposobljenosti UASMO in U1 (neuspešno končano usposabljanje v
preteklih sezonah)
Kandidati morajo v smučarski sezoni dokončati usposabljanje (star program). Priporočamo do konca
koledarskega leta 2018.
Kandidati morajo na praktičnem delu izpita za UASMO doseči povprečno oceno 4.
Kandidati morajo na praktičnem delu izpita U1 doseči povprečno oceno 5.
Z uspešno končanim usposabljanjem na praktičnem izpitu in opravljenimi ostalimi obveznostmi iz
naslova usposabljanja si pridobi možnost pristopa na t. i. premostitveni modul.

3. Kandidati v postopku pridobitve usposobljenosti Učitelj alpskega smučanja 2 (U2)
Kandidati morajo dokončati usposabljanje najkasneje do 24.6. 2019 ali do prenehanja veljavnosti
programa U2.
V primeru, da kandidat v za to predpisanem roku ne opravi obveznosti, ki so navedene v programu,
mora opravljati t. i. premostitveni modul.

Prijave tečajev – t.i. premostitvenega modula je potrebno izvesti najmanj 5 dni pred pričetkom tečaja na
za to predpisanem obrazcu na e-mail zuts@sloski.si .
Kompetence za izvajanje praktičnega dela tečaja t.i. - premostitvenega modula imajo:
•

aktualni člani demonstratorske vrste

4. U2 – direktni pristop
•

novi kandidati - pristopijo lahko kandidati, ki v licenčnem obdobju 1. 12. do 31.12 naslednje leto
dopolnijo 17. let. (letnik 2002 in starejši),

•

tekmovalci, ki so tekmovali najmanj 2 leti po seznamu reprezentanc v mladinski selekciji AD SZS
imajo možnost pristopa na tečaj ali samo na 1. ali drugem delu (avtonomna odločitev
posameznika) ali pa so prisotni na obeh delih kar je tudi s strani ZUTS Slovenije najbolj
priporočljivo (min. 50% udeležba). Udeležba na teoretičnem delu je obvezna v celoti.

Potek programa usposabljanja U2
Izvajalke OO ZUTS Slovenije. Praktični del tečaja (delo na snegu) obsega 10 dni, pri čemer priporočamo
izvedbo v dveh delih 5 + 5 dni. Organizator kadrovskega tečaja ima avtonomijo glede načina izvedbe v
enem ali 2 delih.
Predavanje tehnike in metodike mora biti izpeljano pred pričetkom praktičnega dela tečaja ali v sklopu
praktičnega dela tečaja - predavatelj je demonstrator ali predavatelj teoretičnih vsebin z licenco.
Specialni teoretični del mora biti izpeljan najkasneje do pričetka 2. dela praktičnega dela tečaja in traja
14 ur plus 4 ure tehnike in metodike.
Splošni teoretični del bomo do navodil s strani akreditacijske komisije izvajali po utečenem programu
(splošne vsebine – stari program na prvi stopnji).
Video analize potekajo kot sedaj.
Vmesno preverjanje znanja (opcijsko) priporočamo po 5. dnevu prvega dela praktičnega dela.
Informativno preverjanje znanja lahko izvedejo član DIK, vodja kadrovskega tečaja in demonstrator.
Priporočena organizacija preverjanja: 14.30 do 16.00 praktično preverjanje na terenu in kasneje
pojasnjevanje rezultatov do 17.00.
Po opravljenem praktičnem delu tečaja organizator tečaja izda kandidatu potrdilo o udeležbi na tečaju,
ki mu omogoči opravljanje prakse (priloga oz. obrazec bo dostopen na spletni strani
www.zuts.si/dokumentinobrazci).
Pedagoška praksa bo trajala minimalno 10 dni. V tem primeru mora trajati najmanj 6 pedagoških ur na
dan.
Kandidat po opravljeni praksi izdela seminarsko nalogo.
Seminarska naloga mora vsebovati:
-

ime in priimek avtorja seminarske naloge,
naslov mora natančno označiti vsebino naloge,
stopnja usposabljanja,
ime in priimek mentorja,

-

kraj in datum izdelave seminarske naloge.

Slušatelj med pridobivanjem strokovnega naziva na tečaju U2 na podlagi dogovora z mentorjem izdela
seminarsko nalogo.
Vsebina seminarske naloge mora vsebovati uvod, jedro in zaključek. V omenjenih delih mora slušatelj
analitično in vsebinsko opisati potek pedagoške prakse. Število strani, ki se zahteva je min. 3 (skupaj z
zgoraj navedenimi podatki).
Sestavni del (priloga) seminarske naloge so tudi pravilno izpolnjene učne priprave (napisane ročno), ki jih
je slušatelj opravljal v okviru pedagoške prakse.
Izpita (teoretični in praktični) bosta potekala po ustaljeni praksi.
Kandidat si pridobi diplomo oz. usposobljenost, ko zaključi vse obveznosti, dopolni 18. let in ima
zaključeno najmanj srednjo poklicno šolo.
OO ZUTS morajo prijaviti tečaje usposabljanja za U2 do 08.11.2018. Navedeni rok prijave velja za vse
komisije.
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