Organizacija predavanja za pridobitev kompetenc na
področju športnega treniranja (1)
Ju-jitsu zveza Slovenije organizira predavanje za pridobitev kompetenc na področju športnega treniranja,
za strokovni kader v Ju-jitsu zvezi Slovenije, z naslovom »Ju-jitsu vadba za osebe s posebnimi
potrebami«.
ČAS

Torek, 22.9.2020, 17.00 – 19.00.

PREDAVATELJ

doc. dr. Boro Štrumbelj, prof. šp. vzg.

LOKACIJA

Spletno okolje Zoom (ne potrebujete posebne aplikacije, le dostop do interneta,
kamero in mikrofon). Po registraciji na dogodek boste prejeli povezavo na dogodek.

CENA

Predavanja je brezplačno. Obvezna je predhodna registracija – glej povezavo.

Področje predmeta »Ju-jitsu vadba za osebe s posebnimi potrebami« je nov predmet v predmetniku
strokovnega usposabljanja novega programa in teh kompetenc prej v programu usposabljanja ni bilo. Da
bi omogočili pridobivanje kompetenc, ki jih bodo trenerji stare 1. stopnje potrebovali za priznavanje nove
1. stopnje, bo zveza organizirala predavanja iz tega predmeta in tako pospešila postopke priznavanja
kompetenc, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.
Predsednik komisije za usposabljanje je navezal stike z doc. dr. Borom Štrumbljem, prof. šp. vzg.,
predsednikom Plavalne zveze Slovenije, predsednikom sveta Zavoda za šport RS Planica. Od predlani
je tudi predsednik strokovnega sveta Zveze za šport invalidov Slovenije in je bil izbran za vodjo odprave
para-olimpijske reprezentance za Tokio. Zaposlen je na ljubljanski fakulteti za šport, kjer predava o
temeljih vadbenega procesa, športni diagnostiki in plavanju. V obdobju športne ministrice Maje Makovec
Brenčič je bil med letoma 2015 in 2018 direktor direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport. Profesor Štrumbelj predava in izobražuje strokovni kader na področju športa invalidov.
Dogovorili smo datum, uro in način izvedbe predavanja ter stroške. Profesorja smo seznanili, da
nameravamo izpeljati predavanje za tečajnike brezplačno. Recipročno je ponudil, da tudi sam izvede
predavanje brezplačno, tako da stroškov za tečajnike in zvezo ne bo.
Trenerji stare prve stopnje usposobljenosti, ki jim je po določilih zakona o športu prenehala veljati
24.6.2020 in želijo pridobiti ustrezne kompetence v prvem roku, se morajo predavanja obvezno
udeležiti (sicer po potrditvi programa teh kompetenc ne bodo imeli in ne bodo izpolnjevali pogojev
za pridobite usposobljenosti za strokovno delo v športu).
Enako priporočamo trenerjem stare 2. stopnje, ker bodo te vsebine prišle prav pri uveljavljanju kompetenc
za pridobitev 2. stopnje po novem zakonu o športu (ker trenerji 2. stopnje po zakonu avtomatsko pridobijo
novo 1. stopnjo, trenerji stare 3. stopnje pa avtomatično novo 2. stopnjo – napredovanje v višjo stopnjo
zahteva postopek dokazovanja predhodno pridobljenih kompetenc).
Prijazno vabljeni!
Povezava do registracije:

https://zoom.us/meeting/register/tJUqd-uurjMoE9B23_PMOM1nnhC8_VkgUr6m
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