MODUL PEF LJ
Strokovno dousposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 - športno treniranje - plavanje UČITELJ PLAVANJA.
Študente in študentke PEF LJ, ki si želite pridobiti naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj
plavanja) in še nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na Modul za naziv Strokovni
delavec 1-športno treniranje-plavanja (učitelj plavanja).
Usposabljanje je namenjeno študentom UL PEF Ljubljana, ki bodo opravili vse obveznosti pri predmetih
Razvojna psihologija, Teorija vzgoje, Pedagoška psihologija, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 1, Teorija
športa z didaktiko športne vzgoje 2 in Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 3 na študijskem programu
Razredni pouk na UL ter so bili v 3. letniku študijskega programa Razredni pouk vpisan v študijskem letu 2016/17
ali kasneje. Enako velja za diplomante študijskega programa Razredni pouk na UL PEF.
Usposabljanje obsega 33 ur: 18 teoretičnih in 15 praktičnih ur na bazenu.
Vodja dousposabljanja: dr. Dorica Šajber.
Termin: 6.-8.05.2022 in 14.-15.05.2022
Kraj: Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
Predavanja bodo potekala v bazenski predavalnici (predavalnica nad velikim bazenom oz online, odvisno od
razmer), vaje pa na velikem bazenu Fakultete za šport.
Pogoji prijave:
Za pristop k opravljanju obveznosti mora študent predložiti naslednje dokumente:
- s strani UL PEF podpisano in žigosano potrdilo o opravljenih izpitih za predmete navedene zgoraj in
- izpolnjen osebni list, ki je objavljen na spletni strani https://www.plavalna-zveza.si/studenti/
Pogoji za dokončanje: kandidati se udeležijo izbranega izpitnega roka PZS. Izpitni roki so objavljeni na spletni
https://www.plavalna-zveza.si/usposabljanja/prehod-iz-naziva-vaditelj-v-ucitelj-plavanja-strokovnistrani,
delavec-1/
Prijave: Prijavite se preko e-prijavnice na spletni povezavi: https://www.plavalna-zveza.si/studenti/
Rok prijave: Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 2.05.2022, oz. do zapolnitve prostih mest
Kotizacija: Stroške programa kandidat poravna sam. Cena Modula znaša 270,00€.
Pridobljene kompetence: Izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne
panoge plavanja.
Modul bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

URNIK:
Tečaj se bo izvajal v dveh vikendih:
Okviren urnik vsebin:
PETEK (online)
Teoretični del

6.5.2022
16.00-19.30

SOBOTA
Praktični del
Teoretični del
Odmor
Teoretični del
Praktični del

7.5.2022
8.00-10.30
11.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.30-19.00

NEDELJA
Praktični del
Teoretični del
Praktični del

8.5.2022
8.00-10.30
11.00-14.00
14.30-17.00

2,5 ure
3,5 ure
2,5 ure

PETEK
Teoretični del

14.5.2022
16.00-19.30

3,5 ure

SOBOTA
Praktični del
Teoretični del
Odmor
Teoretični del
Praktični del

15.5.2022
8.00-10.30
11.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.30-19.00

3 ure

2,5 ure
3 ure
1 ura
2,5 ure

2,5 ure
3 ure
1 ura
2,5 ure

Ljubljana, 13.12.2021

