INSTRUKTOR SPORTU AWF
INSTRUKTOR SPORTU AWF jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności szkoleniowo-treningowej w sporcie szkolnym oraz do działalności pomocniczej pod nadzorem trenera sportu w
pozostałych obszarach sportu wyczynowego.
Części składowe
1.) Część Ogólna (teoria)
kursu
2.) Część Praktyczna (dyscyplina kierunkowa), m.in. metodyka treningu
Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej. Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w
Informacja dot. cz.
ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych)
ogólnej
są zwolnieni z części Ogólnej Kursu. Wówczas zobowiązani są wyłącznie do odbycia cz. specjalistycznej określonej dyscypliny.
Kurs obejmuje 180 godzin zajęć programowych. Program kursu jest realizowany przez trenera sportu, składa się z bloków: zawiera 60 godzin zajęć teoretycznych, 90 godzin dyscypliny kierunkowej
Ilość godzin
oraz 30 godzin praktyki instruktorskiej w klubie sportowym.
Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny.
Rekrutacja
Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy (min. 15 osób).
Edycja studiów i kursów nie zostaje uruchomiona w przypadku, gdy liczba kandydatów nie zapewnia samofinansowania się studiów i szkoleń.
CZAS TRWANIA
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.
STANDARDOWA OPŁATA
ZNIŻKA DLA STUDENTÓW AWF
KOSZT
CZ. OGÓLNA-500 ZŁ. CZ. SPEC. - 1200 ZŁ
CZ. OGÓLNA-400 ZŁ.
CZ. SPEC. - 1000 ZŁ
Możliwość rozłożenia na dwie równe raty: I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania kursu
WARUNKI
Pełnoletność, wykształcenie średnie, oświadczenie o niekaralności, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o ubezpieczeniu NW, jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5)
PRZYJĘCIA
1.) Formularz na Kurs Instruktora Sportu AWF
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne /3,5 x 4,5/- zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Nazwisko i imię - Kurs Instruktor Sportu AWF z
WYMAGANE
dyscypliny;..............." lub dostarczyć papierowe.
DOKUMENTY
5.) Oświadczenie o niekaralności
6.) Oświadczenie o znajomości ustaw
7.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego
8.) Zaświadczenie o praktykach instruktorskich 30h z klubu sportowego
DYSCYPLINY
Gimnastyka Sportowa
Hokej na trawie
Judo
Kajakarstwo
Kolarstwo
Koszykówka
Lekka Atletyka
Narciarstwo zjazdowe
Pływanie
Sport Osób
Niepełnosprawnych
Strzelectwo Sportowe
Tenis
Tenis Stołowy
Unihokej
Żeglarstwo
Boks
Piłka Nożna
Wioślarstwo
Piłka Siatkowa
Piłka Ręczna
Snowboard
Kulturystyka
Łucznictwo
Szermierka
Triathlon
Wspinaczka Sportowa

OPIS/CEL

UPRAWNIENIA

OPIS:
Część specjalistyczna (praktyczna i teoretyczna) typowa dla danej dyscypliny kierunkowej.
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, warunkujących uzyskanie stopnia instruktora sportu w danej dyscyplinie
kierunkowej (wybranej z listy).
CEL:
- zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną (np. Gimnastyka Sportowa, LA, Piłka siatkowa,
Judo, Hokej na trawie, Pływanie, Boks itp.)
- podniesienie sprawności indywidualnej
- opanowanie metodyki nauczania
- opanowanie wiedzy z zakresu treningu sportowego, znajomość i umiejętności techniczne
- znajomość przepisów gry i reguł sędziowania
- opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy sportowej
- przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć treningowych na różnych poziomach zaawansowania
Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci mogą pracować w związkach
sportowych, klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i kultury. Ponadto osoby
kończące kurs mogą również pracować w środowiskach szkolnych w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz na
obozach sportowych i koloniach co umożliwia podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Uzyskane uprawnienia zawodowe są
zgodne z ustawą o sporcie oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują:
legitymację Instruktora Sportu AWF

