POGOJI ZA PRISTOP IN PRIDOBITEV NAZIVA UČITELJ ALPSKEGA SMUČANJA 2 –
t.i. premostitveni modul
1. Kandidati s pridobljeno usposobljenostjo Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok (UASMO) in
Učitelj alpskega smučanja 1 (U1) - imetniki diplom
Pogoji za pristop na t.i. premostitveni modul so:
•

imajo pridobljen naziv Učitelj alpskega smučanja 1 (U1) ali Učitelj alpskega smučanja mlajših otrok
(UASMO),

•

imajo ustrezno potrdilo o opravljeni pedagoški praksi (vsaj 10 dni). Potrdilo mora biti podpisano s
strani
licenciranega
mentorja.
Obrazec
je
objavljen
na
spletni
strani
http://www.sloski.si/ZUTS/Obrazci-dokumenti

Pogoji za dokončanje t.i. premostitvenega modula so:
•

opravljen praktični izpit,

•

opravljena seminarska naloga

Seminarska naloga mora vsebovati:
-

ime in priimek avtorja seminarske naloge,
naslov mora natančno označiti vsebino naloge,
stopnja usposabljanja,
ime in priimek mentorja,
kraj in datum izdelave seminarske naloge.

Vsebina seminarske naloge mora vsebovati uvod, jedro in zaključek. V omenjenih delih mora slušatelj
analitično in vsebinsko opisati potek pedagoške prakse. Število strani, ki se zahteva je min. 3 (skupaj z
zgoraj navedenimi podatki).
Naslov seminarske je za vse kandidate isti (Metodika poučevanja smučanja). Kandidat si zastavi enega od
treh sledečih problemov/ciljev in ga v seminarski nalogi opiše:
1. Pot učenja smučanja začetnika do prvih sprememb smeri;
2. Pot učenja navezovanja zavojev na paralelno postavljenih smučeh;
3. Pot učenja zarezne tehnike.

Obveznosti kandidata na t.i. na premostitvenem modulu
Praktični del dela na snegu 4 dni.
Izpitni dan – praktično bo organiziran centralno, vendar ločeno od vsebin preverjanja kandidatov, ki
opravljajo obveznosti po programu U2.
Teoretično predavanje Tehnika in metodika se bo izpeljala v času 1 ure pred pričetkom praktičnega dela
na snegu. Sledi praktično delo na snegu. Po končanem delu na snegu se realizirajo video-analize.
Kandidati lahko praktični izpit opravljajo največ tri (3) krat. V primeru treh neuspešnih opravljanj
praktičnega izpita morajo za ponovni pristop na izpite še enkrat opraviti t.i. premostitveni modul.
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