Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs Instruktora Siatkówki
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/27/28768/464977

Cena netto

1 390,00 zł

Cena brutto

1 390,00 zł

Cena netto za godzinę

69,50 zł

Cena brutto za
godzinę

69,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-16

Termin zakończenia
usługi

2019-12-01

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-27

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-15

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Inne

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty
Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
Bartłomiej Cienciała

Osoba do kontaktu

Iwona Kandora

E-mail

iwona.kandora@ckks.pl

Telefon

+48793244744

Cel usługi
Cel edukacyjny
  Uczestnik zna zasady gdy, przepisy, metodykę nauczania podstawowych elementów gry. Po kursie
wie i rozumie na czym polegają ustawienia. Potrafi technicznie wykonywać te elementy i jest
skuteczny podczas gry.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Metodyka nauczania
Informacje wprowadzające na temat piłki siatkowej.
omówienie przepisów i analiza wybranych zasad
nazewnictwo i analiza układu boiska

Zawodnicy, informacje techniczno-taktyczne.
przedstawienie kluczowych pozycji zawodników i ich charakterystyka
budowa rozgrzewki przedmeczowej i przykłady ćwiczeń praktycznych
planowanie treningu, cyklów treningowych
omówienie elementów gry pod kątem doboru ćwiczeń praktycznych dla różnych grup wiekowych
omówienie elementów gry pod kątem taktycznym, przykłady ćwiczeń praktycznych
analiza ustawień i przypisanych pozycji na boisku.
"małe gry" i zabawy kształtujące elementy siatkarskie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Poznanie podstaw nauczania gry w siatkówke i przepisów gry oraz zasad taktyki piłki siatkowej. Poprawa
techniki uczestników kursu.

Grupa docelowa
Nauczyciele, trenerzy, zawodnicy, opiekunowe grup kolonijnych i innych form zorganizowanego
wypoczynku, zajęcia praktyczne są na poziomie dostosowanyn do poziomu zaawansowania grupy.

Opis warunków uczestnictwa
Kurs skierowany do nauczycieli, wychowawców, pasjonatów, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę z
dziećmi na zajęciach pozalekcyjnych lub szkolnych oraz podczas wypoczynku zorganizowanych grup.

Materiały dydaktyczne
Notatniki dla kursantów. Skrypty.

Informacje dodatkowe
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Zaświadczenie z hologramem na oryginalnym druku z
hologramem Centrum Kształcenia Kadr Sportowych.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Iwona Kandora

Liczba
godzin

Obszar specjalizacji

Instruktor siatkówki, wychowawca grup
młodzieżowych, Medalistka Mistrzostw Polski

Doświadczenie zawodowe

16 lat doświadczenia jako zawodniczka Piłki
Siatkowej, 4 lata doświadczenia jako trener grup
młodzieżowych i dzieci, od roku wykładowca
Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
przeprowadziła kilkanaście kursów
instruktorskich. Pięciokrotna medalistka
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od roku prowadzi kursy instruktorskie dla
Centrum Kształcenia Kadr Sportowych.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
marsz. Józefa Piłsudskiego 13/8
21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia praktyczne - godziny wieczorne hala sportowa SP 9 Biała Podlaska ul
Zygmunta Augusta 2.

Warunki logistyczne:
Wi-ﬁ,Inne,
Zajęcia
teoretyczne
prowadzone w salce dydaktycznej, zajęcia
praktyczne na sali gimnastycznej w
pobliskiej szkole.

