Metodický věstník ČABT č. 2

Činnost Oblastního Metodika:
Činnost OM obsahuje kontaktní činnost v klubech, školských zařízeních, DDM atd., analytickostrategickou činnost, na jejímž základě bude docházet k vyhodnocení průběhu a plnění stanovených
cílů se zaměřením na chlapce a dívky do kategorie U15 včetně.
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OM se řídí touto smlouvou a pokyny ČABT ve spolupráci s MK
OM prezentuje metodické postupy trenérské práce v souladu s nejnovějšími poznatky a
potřebami moderního basketbalu, které je třeba implementovat cestou klinik, seminářů a
praktických ukázek do tréninkového procesu
OM realizuje vzdělávací a hospitační činnost v klubech formou mentoringu a coachingu,
závěry využije k dalšímu metodickému upřesnění své činnosti, s následným předáním
získaných poznatků k vyhodnocení odbornému týmu federace
OM se speciálně zaměří na mladé a začínající trenéry - včetně úkolového a projektového
vzdělávání, které je potřebné k postupnému zvyšování trenérské kvalifikace
OM připravuje a realizuje regionální semináře pohybové průpravy dětí ve smyslu „Baby
basket“, k tomuto účelu povede i školení trenérů přípravek
OM se podílí ve spolupráci ČABT a MK ve smyslu přípravy a následného zahájení certifikací
začínajících trenérů basketbalu, trenérů přípravek a pohybových školek, licencí „Trenéra
minibasketbalu a pohybové přípravy - trenér Baby basketu“
OM se podílí na přípravě přechodu z vertikálního systému vzdělávání trenérů na systém
horizontálního vzdělávání, stane se zároveň školitelem - lektorem trenérských kurzů licence
„C“
OM prezentuje a cílevědomě prosazuje projekty ČBF a koordinuje jejich efektivní realizaci ve
spolupráci s odbornými týmy federace
OM je iniciátorem vzniku nových přípravek po konzultaci s lokálními kluby
OM je prostředníkem pro podporou klubům v komunikaci s ČBF a jejich odbornými pracovišti
OM si vede přehlednou evidenci o spolupráci s kluby i jednotlivými trenéry, kterou bude
vyhodnocovat pro potřeby zkvalitnění metodické a trenérské práce, včetně vytipování
perspektivních trenérů k dalšímu vyššímu stupni vzdělávání
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