FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO
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Comunicat important
In urma analizei proiectului Judo&Scoala facuta de reprezentantii
F.R.J. si presedintele onorific al F.R.J. domnul Marius Vizer, s-au
hotarat urmatoarele,
1. Lista cu cei 10 profesori propusi de presedintii euroregiunilor se
va completa cu noi doritori sa participe la aceast proiect.
2. Dosarele vor fi trimise prin e-mail pe adresa FRJ
office@frjudo.ro, pana la data de 15 august 2015.
3. Dosarul va contine:
-

-

-

CV - ul trebuie să cuprindă obligatoriu:
Numele, prenumele, data și locul nașterii ;
Adresa domiciliului actual;
Fotocopie după diploma de licență a unei facultăți de educație
fizică și sport recunoscute de MEC, cu specializarea judo
(sau cu judo ca a doua specializare obținută prin programe
recunoscute ca CNFPA, Școala de antrenori sau programe
master performanță în sport-judo);
Absolvirea modulului de psihopedagogie dovedită printr-o
fotocopie a diplomei/certificatului/adeverinței din partea
unității de învățământ superior unde a fost absolvit modulu l;
Fotocopie după carnetul de purtător al centurii negre;
Experiență în lucrul cu copiii la judo de minim un an;
Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională:
engleză/franceză/germană/spaniolă/italiană;
Cunoștințe de operare PC de bază (Word, Excel, navigare pe
internet, Power Point);
Cunoașterea programei tehnice a FRJ, Roku Kyu.
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4. In urma etapei de selectie a dosarelor va avea loc o selectie tehnica
la o data si o locatie comunicata de FRJ, cel mai probabil Poiana
Brasov.
5. Proba practica va consta in demonstrarea unor tehnici din Go Kyo
no Waza. Cei selectionati vor ramane in continuare la un stagiu
de implementare a metodologiei care va fi aplicata in acest
proiect.
6. Comisia de examinare va fi formata din prof.univ.dr. Deliu Dan,
Iulian Surla si Alexandru Chirila.
7. Proiectul va fi continuat si in anul scolar 2016-2017

Doru Ioan Sapta
Presedinte Federatia Romana de Judo

