BOWLING ZVEZA
SLOVENIJE

PODATKI O ORGANIZACIJI
Naziv BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Ulica Regentova cesta 035
Pošta SI1000
Davčna številka 14983745
Matična številka 1211480000
PODATKI O PROGRAMU
Naziv Vaditelj bowlinga
Panoga BOWLING
Strokovni naziv Vaditelj bowlinga
Stopnja 1
usposobljenosti
Naziv programa Vaditelj bowlinga
Odgovorna oseba KNAVS Borut
Stopnja izobrazbe VI/I.
IZVAJALEC PROGRAMA
Organizacija UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Odgovorna oseba ŽVAN dr. MILAN
Stopnja izobrazbe IX.
Opis in namen
V besedilu uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so mišljeni
enakovredno za oba spola. Kandidat bo z opravljenim usposabljanjem
zadolžen za izvajanje procesa vadbe, učenja in treniranja (tudi
rekreativnega), za pripravo na tekmo in vodenje tekmovalcev ali moštva
na tekmi - tekmovanju (lahko tudi samo svetovanje), samoizobraževanje.
Vodja programa usposabljanja je ALOJZ RADELJ (6/2) prof. šp.vzg.
Pogoji vpisa
Kandidat za usposabljanje v tem programu mora izpolnjevati naslednje
pogoje: polnoletnost najmanj 3 letna poklicna šola najmanj 2 leti
tekmovalnih izkušenj.
Pogoji za napredovanja
V primeru, da kandidati v 10 mesecih po opravljenem tečaju splošnih

vsebin, pod strokovnim vodstvom mentorja, opravijo še 80 ur specialnega
praktičnega dela z učenci na stezah, lahko pridobijo / napredujejo v naziv
Učitelj bowlinga.
Pogoji dokončanja
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za dokončanje
usposabljanja: Izpit iz specialnih vsebin Izpit iz splošnih vsebin Razpišejo
se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa
usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev,
ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje
izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot
»opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti
najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko
opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane
obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.
Opombe in literatura
USBC. (2012, revidirano oktober 2013): USBC Coaching Certification
Program Bronze Level. Arlington, Texas, ZDA, United States Bowling
Congres
PREDMETNIK
Teorija in metodika športnega treniranja
Število ur: 5
Opis: Načela treniranja, Razvoj motoričnih sposobnosti,
Ciklizacija in periodizacija, Nadzor trenažnega procesa.
Predavatelji: dr. MILAN ČOH (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Osnove športne medicine in prva pomoč
Število ur: 5
Opis: Prva pomoč pri poškodbah kosti in sklepov, Preventiva
poškodb pri otrocih.
Predavatelji: dr. Vedran HADŽIĆ (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Osnove pedagogike in didaktike v športu
Število ur: 5
Opis: Temeljni didaktični pojmi (cilji, vsebine, učne metode,
učne oblike), pedagoški vidik delovanja trenerja.
Predavatelji: dr. MARJETA KOVAČ (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Osnove razvojne psihologije in psihologije športa
Število ur: 5
Opis: Razvojna psihologija otroka, različni stili vodenja,

Opis: Razvojna psihologija otroka, različni stili vodenja,
vzorci obnašanja v različnih situacijah, komunikacija,
lik voditelja/trenerja, preprečevanje konfliktnih
situacij, različne tehnike treniranja in različne tehnike
umirjanja.
Predavatelji: dr. Matej TUŠAK (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje
Število ur: 5
Opis: Zakonodaja na področju športa, Organiziranost športa
, Financiranje športa , Naloge športnega managementa
(snovanje, anticipacija, načrtovanje, organiziranje,
vodenje, poročanje, nadzorovanje, ocenjevanje) ,
Oblike športnega managementa (organizacije, objekti,
rekreativni šport, vrhunski šport).
Predavatelji: mag. Saša GRUJIĆ St. izobrazbe: VIII.
dr. Janez VODIČAR (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Specialni del - teoretično
Število ur: 15
Opis: Filozofija treniranja Različni tipi učencev Načrtovanje
lekcij učenja Psihična in fizična priprava Razumevanje
pravilnega prijema krogle Fizična igra Komponente in
dinamika krogle Gibanje krogle Igranje na stezi
Dvo-ročno igranje Marketing, trenerski pripomočki,
video posnetki
Predavatelji: dr. Onder GURKAN (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Specialni del - praktično
Število ur: 1
Opis: Praktično delo med tečajniki na stezah.
Predavatelji: dr. Onder GURKAN (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
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Datum in ura tiska programa usposabljanja: 19.04.2017 08:04

