Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000405/2014

SPORTEDZŐ (sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉS
OKJ 54 813 02
A sportedző a választott sportágban célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok
rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai
és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a
versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek
figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói
állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását.
Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a
rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos,
pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény
munkájában.
A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA
Szakterületükön belül meghatározott sportolói/versenyzői múlttal rendelkezők, akik a képzés
megkezdéséhez szükséges sportági alapismeretek birtokában vannak és érdeklődnek a sportedzői
munkakör iránt illetve szeretnének a választott sportágban sportolók, versenyzők magas szintű
sportági felkészítésével foglalkozni.
KÉPZÉSI PROGRAMJAINK
Torna

E-000405/2014/A016

Táncsport

E-000405/2014/A017

Tenisz

E-000405/2014/A018

Úszás

E-000405/2014/A019

Atlétika

E-000405/2014/A020

Kosárlabda

E-000405/2014/A021

Kézilabda

E-000405/2014/A022

Röplabda

E-000405/2014/A023

Judo

E-000405/2014/A024

Vízilabda

E-000405/2014/A025

Súlyemelés

E-000405/2014/A026

Lovassport

E-000405/2014/A001

Aerobik

E-000405/2014/A027

Görkorcsolya

E-000405/2014/A028

Gyorskorcsolya

E-000405/2014/A029

Testépítés-fitnesz

E-000405/2014/A030

Karate

E-000405/2014/A031

A KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI
10322-12

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

10323-12

Egészségügy és elsősegélynyújtás

10324-12

Edzéselmélet-és gimnasztika

10325-12

Szervezés és vállalkozás alapjai

10326-12

Sportági alapok

10327-12

Sportedzői szakismeretek

11498-12

Foglalkoztatás I.

11499-12

Foglalkoztatás II.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
 érettségi végzettség
 egészségügyi alkalmasság vizsgálat
 aktív e-mail cím
 sportolói és/vagy versenyzői múlt
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA
A képzés minimum óraszáma 800 óra. A tanfolyam előzetes tudásméréssel kezdődik, amelynek
eredményeitől függően az előzetes tudásszint beszámításával a képzés időtartama csökkenthető. Az
előzetesen megszerzett tudás (pl. sportolói/versenyzői múlt) legfeljebb a képzés vonatkozó összes
óraszámának 50%-ig számítható be.
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSEK, VIZSGÁK
 Modulon belüli teljesítményértékelések: folyamatközi tesztek, gyakorlati bemutatások
formájában
 Modulzáró vizsga: írásbeli és gyakorlati, a komplex szakmai vizsgára bocsátás követelménye
a modulzáró vizsgák minimum 51%-os teljesítése.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

11498-12

Foglakoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

10322-12

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok

írásbeli

10323-12

Egészségügy és elsősegélynyújtás

gyakorlati

10324-12

Edzéselmélet és gimnasztika

gyakorlati

10325-12

Szervezés és vállalkozás alapjai

írásbeli

10326-12

Sportági alapok

írásbeli

10327-12

Sportedzői szakismeretek

írásbeli

 OKJ-s komplex szakmai vizsga: szóbeli, gyakorlati, államilag meghatározott, a képzés
lezárását követően.
VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM
Sportedző (sportág megjelölésével) államilag elismert emelt szintű szakképesítést igazoló
bizonyítvány, OKJ száma: 54 813 02
Europass bizonyítvány-kiegészítő (Európai Unió területén munkavállaláshoz szükséges dokumentum)
adminisztrációs díj ellenében igényelhető.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ
Hétfő:

9.00-11.00

Kedd:

9.00-11.00, 14.00-15.30

Szerda:

9.00-11.00

Csütörtök:

9.00-11.00

TELEFONOS ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő-péntek: 9.00-16.00
Mobil: +36 30 458 46 00
ELÉRHETŐSÉGEINK
Címünk: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Markusovszky u. 8.
Központi telefon: +36 94 513 760
Oktatásszervező mobil: +36 30 458 46 00
Központi e-mail: sportkozpont@szombathelyisport.hu
Oktatásszervező e-mail: m.klara@szombathelyisport.hu
Web: www.szombathelyisport.hu
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