RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA ZA
STROKOVNI NAZIV INŠTRUKTOR CURLINGA
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.«

PRIREDITELJ:
KRAJ:
TERMIN SEMINARJA:
VODJA SEMINARJA:
UDELEŽENCI:

POGOJI PRIJAVE:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in
Curling zveza Slovenije
Velenje
9. 11. 2018 – 10. 11. 2018
Gregor Rigler
Ciljna skupina: zaposleni v RS na katerem koli področju (ni
pogoj zaposlitev v športu).
Na seminar bo sprejetih 20 kandidatov, ki se bodo do
navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila.
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.
1. Kandidat mora imeti naziv Inštruktor curlinga.
2. Kandidat mora izkazati status zaposlitve v RS na
katerem koli področju (pri čemer so možne naslednje
oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o
zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni
delavec in poklicni športnik).

POTREBNA
DOKAZILA:

POGOJI
DOKONČANJA:

PRIJAVE:

Kandidati morajo do navedenega roka (sreda, 31. 10. 2018)
poslati naslednja dokazila:
• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve
(izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda
ZPIZ, potrdilo o zaposlitvi s strani delodajalca, izpis iz
AJPES-a za samostojne podjetnike ali drug
relevanten dokument).
• Dokazilo o zaključenem usposabljanju za naziv
Inštruktor curlinga.
Kandidat mora prisostvovati seminarju v celotnem obsegu.
Po prejemu povabila na vaš e-mail izpolnite spletni
Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na
projektih sofinanciranih iz ESS.
Izpolnjena prijavnica na naslovu:
https://docs.google.com/forms/d/1bI15tG_sxrdg2zgl4mx8tdC
T85-m-UKIOOvq7Mez-mU
Dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev po e-pošti
poslana na naslov: gregor.grbec@olympic.si

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:

ROK PRIJAV in
POŠILJANJE
DOKAZIL:
PRIJAVNINA:

Sreda, 31. 10. 2018
Usposabljanje
je
brezplačno
zaradi
sofinanciranja
Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport.
Udeleženci si bodo po zaključenem seminarju potrdili licenco
za prihodnja tri leta.

PRIDOBLJENE
KOMPETENCE:

PREDVIDEN URNIK
LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNI NAZIV
INŠTRUKTOR CURLINGA
Velenje, 9. 11. in 10. 11. 2018
Seminar obsega 8 ur dela.

Ura

Vsebina

PETEK, 9. NOVEMBER
Uporaba tehnologij pri izvajanju vadbe in
16.30-18.00
analize v curlingu
Metode učenja, vadbe in treniranja v
18.00-19.30
curlingu
ODMOR 30'
Metode učenja, vadbe in treniranja v
20.00-21.30
curlingu

Ura

Vsebina

SOBOTA, 10. NOVEMBER
8.00 – 9.30
Analiza praktičnih primerov vadbe

* P – predavanja; PV – praktična predavanja
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Predavatelj

Št. PU

Gregor Rigler

2PV – Ledena dvorana

Gregor Rigler
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Predavatelj

Št. PU

Gregor Rigler

2PV – Ledena dvorana

