Datum: 23.6.2022

RAZPIS TEČAJA ZA TRENERJE TENISA A
Teniška zveza Slovenije bo jeseni razpisala tečaj za pridobitev strokovne usposobljenosti – športno treniranje
– tenis – strokovni delavec 3 (trener tenisa A) – najvišji naziv.
Tečaj bo potekal v Mariboru, ŽTK Maribor, Popovičeva 8, Maribor.

DATUMI
11.11.-13.11.2022
18.11.-20.11.2022
25.11.-27.11.2022
09.12.-11.12.2022
06.01.2023

Trener tenisa A – modul 1
Trener tenisa A – modul 2
Trener tenisa A – modul 3
Trener tenisa A – modul 4
Trener tenisa A – izpit

CILJI PROGRAMA
Temeljni cilji so usposobiti strokovne delavce na področju tenisa za pedagoško delo s posamezniki in
skupinami vrhunskih igralcev-k z najvišjimi tekmovalnimi cilji; delo z vrhunskimi igralci-kami in tistimi, ki bi to
želeli postati v teniških društvih in centrih ter individualnih trenerskih ekipah.

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK
Temeljne kompetence trenerja tenisa A so delovanje na področju treniranja, tekmovanj, organizacije in
vzgoje vrhunskih igralcev (ITN3-1). Na posameznem področju delovanja trener načrtuje, organizira, izvaja in
nadzira trening. Trener je sposoben prepoznati probleme z integracijo svoji znanj in izkušenj ter poiskati
rešitve na temelju nepopolnih informacij. Trener razvija nove veščine ob uporabi svojih znanj in izkušenj,
znanstvenih metod, zamisli, uporabnih rešitev, projektov... ter tako ustvarja nova znanja in procesne rešitve.

POGOJI ZA VPIS
Pogoji za vključitev v program tretje stopnje so:
- Starost najmanj 18 let,
- Najmanj pridobljena srednja poklicna izobrazba
- Pridobljena 2. stopnja strokovne usposobljenosti (trener tenisa B).

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA
Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na obveznih in vsaj 80 % prisotnost na posebnih vsebinah.
Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:
1. Praktični izpit, ki je sestavljen iz:
a. teniškega treninga,
2. Izpolniti delovne zvezke,
3. Prikazati ustrezne osebnostne značilnosti,
4. Teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.

Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega
preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju izpita
se imenuje tričlanska komisija, ki ima predsednika in dva člana.
Izpit se vrednoti z je opravil ali ni opravil.
Kandidat mora usposabljanje zaključiti zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen
izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja
ponovno udeležiti.
Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 3 – ŠPORTNO
TRENIRANJE – TENIS (TRENER TENISA A).

Cena tečaja je 750 EUR.
Prijavo lahko opravite na https://www.aftennis.si/prijava
Rok za prijavo je 30.9.2022.
Teniški pozdrav!

Gregor Šenica
Predsednik Trenerske organizacije TZS

