RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA
VADITELJ PLAVANJA ZA VODENJE VADBE MALČKOV V VODI
PO FREDOVI METODI
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.«
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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in
Plavalna zveza Slovenije
Ljubljana
29. 9. 2018
Dr. Dorica Šajber
Ciljna skupina: zaposleni.
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.
• Kandidat mora imeti naziv Vaditelj plavanja za
vodenje vadbe malčkov v vodi po Fredovi metodi.
• Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so
možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na
podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik,
zasebni športni delavec in poklicni športnik).
Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja
dokazila:
• Dokazilo o doseženem nazivu Vaditelj plavanja za
vodenje vadbe malčkov v vodi po Fredovi metodi.
• Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve
(izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ
ali potrdilo delodajalca (obrazec v prilogi), s.p. – izpis
iz AJPESa).
100-odstotna udeležba na aktivnostih.
Po prejemu povabila na vaš e-mail izpolnite spletni
Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na
projektih sofinanciranih iz ESS.
Izpolnjena elektronska prijavnica na naslovu:
https://docs.google.com/forms/d/13DO0_lNX3IomRU8YBsxF
HiLZmU2OypUGLjTc6cxw-K0
Dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev po e-pošti
poslana na naslov: gregor.grbec@olympic.si

ROK PRIJAV in
POŠILJANJE
DOKAZIL:
PRIJAVNINA:

PRIDOBLJENE
KOMPETENCE:

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
Sreda, 19. 9. 2018
Usposabljanje
je
brezplačno
zaradi
sofinanciranja
Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport.
Udeleženci si bodo po udeležbi na licenčnem seminarju
potrdili licenco Vaditelj plavanja za vodenje vadbe malčkov v
vodi po Fredovi metodi ter v skladu s pravilnikom Plavalne
zveze Slovenije potrdili svojo osnovno licenco za eno leto.

URNIK LICENČNEGA SEMINARJA ZA VADITELJE PLAVANJA ZA VODENJE
VADBE MALČKOV V VODI PO FREDOVI METODI
Ljubljana, od 29.9.2018
DATUM

TRAJANJE

29.09.2018

9:00-9:45

PREDMET/TEMA

Predstavitev dela
programa vadbe v vodi za
dojenčke/malčke
9:45-11:15
Razvoj dojenčka in
pravilno rokovanje z
dojenčkom
11:15-12:00
delavnica
Odmor - 30 minut
12:30-14:00
Predstavitve seminarskih
nalog
14:00-14:45
Učinkoviti načini
promocije
14:45-15:30
Cilji vadbe v sezoni
2018/19 in refleksija

2

PREDAVATELJ
Doc.dr. Dorica Šajber

PEDAGOŠKE
URE
1 ura teoretično

Meta Stravnik, neuro
fizioterapevtka

2 uri teoretično

Doc.dr. Dorica Šajber

1 ura teoretično

Doc.dr. Dorica Šajber

2 uri teoretično

Vojko Vučkovič

1 ura teoretično

Doc.dr. Dorica Šajber

1 ura teoretično

