RAZPIS
PREMOSTITVENEGA MODULA DO NAZIVA UČITELJ 2
Skike klub Slovenija v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije – ZUTS razpisuje
premostitveni modul iz naziva učitelj nordijskega rolkanja in rolanja (NRR) 1 v učitelj
nordijskega rolkanja in rolanja (NRR) 2.
Program bo potekal:
TERMIN
Trajanje
Petek,
7.6.2019

Sobota,
8.6.2019

Nedelja,
9.6.2019

Nedelja,
16.6.2019

15:00 – 19:00
19:15-20:00
8:30 – 12:30,
14:00 – 18:00
18:15 – 19:00
8:30 – 12:30,
14:00 – 18:00
18:15 – 19:00

LOKACIJA

VRSTA PREDAVANJA

KRANJ
Športni park

PRAKTIČEN DEL - popoldan,
Tehnika rolkanja
VIDEO ANALIZA

KRANJ
Športni park

PRAKTIČEN DEL - dopoldan,
PRAKTIČEN DEL - popoldan,
Rolke: klasična in drsalna tehnika
VIDEO ANALIZA

KRANJ
Športni park

PRAKTIČEN DEL - dopoldan,
PRAKTIČEN DEL - popoldan,
Tehnika rolanja
VIDEO ANALIZA

9:00 – 13:00
14:00 – 19:00

SPECIALNE TEORETIČNE VSEBINE
PLANICA

PRAKTIČNI IZPIT

Možne so morebitne spremembe, o katerih bodo prijavljeni kandidati sproti obveščeni po
e-pošti ali na mestu izvajanja tečaja.
I. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU
1. IME PROGRAMA
Premostitveni modul iz naziva učitelj NRR 1 v naziv učitelj NRR 2.
2. NOSILEC USPOSABLJANJA
Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog, Združenje učiteljev in
trenerjev smučanja Slovenije.
3. IZVAJALEC USPOSABLJANJA
Skike klub Slovenija, Podlipoglav 1K, 1261 Ljubljana Dobrunje.
www.skike.si

4. TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Temeljni cilj programa je usposobiti strokovne delavce na področju teka na smučeh za
pedagoško delo s posamezniki in skupinami na začetni ravni in sodelovati kot strokovni
delavec kot pomočnik strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti.
Pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti in izobraženosti je
odgovoren za vadbo – to je samostojno učenje in treniranje (in za njihovo vodenje na
tekmovanjih).
5. VODJA PROGRAMA USPOSABLJANJA
Vodja programa usposabljanja je dr. Blaž Lešnik, prof. šp. vzg. - predsednik ZUTS
Slovenije.
6. TRAJANJE USPOSABLJANJA
Program obsega skupaj 52 ur, od tega 12 ur teoretičnih predavanj in izdelava seminarske
naloge, 20 ur praktičnega dela ter 15 ur pedagoške prakse pred pričetkom usposabljanja.
7. POVEZANOST Z DRUGIMI PROGRAMI
Pri programu usposabljanja za naziv Učitelj NRR 2 obstaja možnost skupnih teoretičnih
predavanj pri splošnih predmetih iz ostalih panog (npr. Tek na smučeh, nordijska hoja in
tek).
8. NAČIN VKLJUČEVANJA PROGRAMA V MEDNARODNO SODELOVANJE
Program za Učitelje NRR 2 je primerljiv s podobnimi programi v tujini, ki sodijo v okvir
t.i. IVSI (Internationaler Verband Schneesport Instruktoren).
9. SESTAVLJALCI IN IZVAJALCI PROGRAMA
Program so sestavili odgovorni ZUTS Slovenije in vodja s člani Komisije za tek na
smučeh. Izvajali ga bodo habilitirani učitelji z ustreznega področja in uveljavljeni
strokovni delavci določenih področij, ki se dotikajo vsebin izobraževanja strokovnih
smučarskih kadrov. Slednje vključuje tudi smučarsko izobraževalno vrsto pri ZUTS
Slovenije.
10. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVEDBO PROGRAMA IN PREDVIDENI NOSILCI
Nosilec programa je SZS – ZUTS Slovenije – Komisija za tek na smučeh z ustreznimi
kadri, naštetimi v zgornji točki.
11. OSTALI NOSILCI USPOSABLJANJA
Nosilci programov usposabljanj so za področje, ki jih imajo opredeljene v potrjenih
programih uradnega študija so tudi Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta v
Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Mariboru ter Pedagoška fakulteta v Kopru.
Program usposabljanja Učitelj NRR 2 mora biti istoveten s programom pristojne
nacionalne panožne športne zveze, ki jih je predhodno potrdil Strokovni svet,
udeleženci teh usposabljanj pa so lahko izključno študenti omenjenih visokošolskih in
univerzitetnih programov.
12. UPORABA APLIKACIJE ŠPAK
Pri realizaciji programa usposabljanja se bo uporabljala aplikacija ŠPAK.
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II.

PREDMETNIK

1. ŠTEVILO PREDMETOV
Število predmetov teoretičnega in praktičnega dela je naslednje:
Teoretični del – specialne vsebine 12 ur:
 Opredelitev panoge z njeno zgodovino – 1 ura,
 Organizacija panoge, oprema in vadbeni poligoni – 2 uri,
 Osnove tehnike in metodike poučevanja teka na smučeh – 5 ur,
 Izdelava seminarske naloge – 4 ure,
Praktični del – 25 ur:
 Metodika poučevanja posameznih elementov klasične in drsalne tehnike na
tekaških rolkah, ugotavljanje in odpravljanje pomanjkljivosti pri izvedbi
posameznih storitev – 16 ur,
 Organizacija vrtca na rolkah/rolerjih (elementarne igre in poligoni) – 2 uri
 Snemanje in analiza elementov klasične in drsalne tehnike – 2 uri,
 Praktični izpit z nastopom pred vrsto – 5 ur.

2. VERTIKALNA IN HORIZONTALNA POVEZANOST PREDMETOV PROGRAMA
V programih za posamezne opisane strokovne nazive so opisani predmeti. Pri večini
predmetov je predvidena vertikalna prehodnost. Vertikalno se torej program za strokovni
naziv Učitelj teka na smučeh 2 navzgor povezuje s programom Učitelj teka na smučeh 3.
3. ŠTUDIJSKA IN IZPITNA LITERATURA
1. Gros, A. (2019). Nordijsko rolkanje in rolanje – delovno gradivo. Ljubljana.
2. Gros, A. Gros, K., & M. Škorjanc (2008). Delovno gradivo za vaditelja rolanja.
Ljubljana.
3. Jošt, B., & Pustovrh, J. (1995). Nordijsko smučanje – teorija in metodika športne
vzgoje. Ljubljana: Fakulteta za šport.
4. Tušak, M., & Tušak, M. (1997). Psihologija športa: Ljubljana: znanstveni inštitut
Filozofske fakultete.
5. Ušaj, A. (2003). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta
za šport, Inštitut za šport.
6. Ostala literatura po predlogu predavateljev.
III. POGOJI ZA VPIS
 Diploma z nazivom Učitelj NRR 1,
 Opravljene vse obveznosti, vendar brez diplome zaradi starostne omejitve oz.
nedokončane srednje šole.
 Potrdilo o opravljeni 15 urni pedagoški praksi.
 Veljavna modra kartica za sezono 2017/18
IV. POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA
Pogoji za dokončanje usposabljanja so:
- 80% prisotost na predavanjih in praktičnem delu,
- opravljen praktični izpit,
- opravljena seminarska naloga,

V.
NAVEDBE NAZIVOV
Strokovni delavec 1, 2. nivo – UČITELJ NORDIJSKEGA ROLKANJA IN ROLANJA 2
VI. POTEK TEČAJA IN PRIJAVA
Praktični del tečaja poteka pod vodstvom članov izobraževalno demonstratorske vrste
Komisije za tek na smučeh pri ZUTS Slovenije, predavanja teoretičnih vsebin programa
pa izvajajo habilitirani predavatelji in strokovnjaki za posamezna področja, ki sodijo v
program strokovnega usposabljanja.
Kandidati opravljajo le praktični del izpita izbranih elementov tehnike NRR.
Na tečaj se lahko prijavijo kandidati pod pogoji napisanimi v točki III. (pogoji
za vpis). Modul bo organiziran v primeru, da se bo prijavilo najmanj 6
kandidatov. V primeru večjega števila prijav bomo upoštevali prijave po sistemu »kdor
se časovno prej prijavi«.
Izpolnjeno prijavnico pošljite na e-naslov: ales.gros@t-2.si
najkasneje do SREDE, 5.6. 2019 do 20.00 ure.
CENA MODULA znaša 180 € (z DDV) in jo kandidati vplačajo po potrditvi vodje tečaja,
da tečaj bo. Tečajnik ali organizacija, ki kandidata prijavlja poravna stroške na TRR
izvajalca:
SI56 0510 0801 5199 989 odprt pri ABANKI.
Naslov: Skike klub Slovenija, Podlipoglav 1K, 1261 Ljubljana – Dobrunje.
Kopija izpiska poravnane kotizacije se predloži izvajalcu na začetku tečaja.
Prijavnica mora obvezno vsebovati vse zahtevane podatke.
Stroški usposabljanja morajo biti obvezno poravnani pred začetkom usposabljanja.
Potrdila o plačilu računa oddajo kandidati vodji ob prihodu na usposabljanje.
Stroške tečajnikov eventualnih penzionskih uslug in prevozov nosijo kandidati sami.
V tečaj so vključeni vsa predavanja predavateljev in demonstratorjev, študijske
literature, uporabe video sredstev, organizacije ter vodenja tečaja in izpitov,
predavalnice, morebitni strokovni pripomočki oz. oprema za nemoteno izvajanje tečaja.
Vse kandidate obveščamo, da prisostvujejo tečaju na lastno odgovornost, ter jim
svetujemo, da se predhodno zavarujejo nezgodno in proti tretji osebi. V primeru nezgode
organizator tečaja ne prevzema nobene odgovornosti. V primeru slabih vremenskih
razmer oziroma zasedenosti hotelskih kapacitet si organizator pridružuje odpovedati ali
prestaviti datum organizacije tečaja.
Vse ostale podrobne informacije o poteku tečaja dobite na e-naslovu: ales.gros@t-2.si
oziroma na telefonu: 041 769 467 (Aleš Gros)
Izvedba tečaja je odvisna od števila prijavljenih kandidatov, zato bodo kandidati prejeli
dokončno potrditev o izpeljavi oz. odpovedi tečaja na njihove e-naslove do SREDE, 5.6.
2019 do 22.00 ure.
Vodja tečaja: Aleš Gros, dipl. trener teka na smučeh & učitelj NRR 3
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