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SPORTOKTATÓ (sportág megjelölésével) RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS
OKJ 31 813 01
A sportoktató megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit. Oktató,
nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű
versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód - ennek
részeként a rendszeres testedzés, sportolás - népszerűsítésére. Sportágában sporttanfolyamokat szervez
és vezet. A sportoktató sportágában részt vesz a versenyek szervezésében és azok lebonyolításában.
Kapcsolatot tart az érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit. Igény
szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és
lebonyolításában. A szabadidősport terén részt vesz a szabadidőközpontok, - klubok munkájában,
ilyen jellegű foglalkozásokat szervez. Sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével
közreműködik a diákok tanórán kívüli foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált
eltöltésében.
A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA
Szakterületükön belül meghatározott sportolói/versenyzői múlttal rendelkezők, akik a képzés
megkezdéséhez szükséges sportági alapismeretek birtokában vannak és érdeklődnek a sportoktatói
munkakör iránt illetve szeretnének a választott sportágban sportolók, versenyzők alapszintű
oktatásával, sportági felkészítésével foglalkozni.
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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

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
 betöltött 18. életév, alapfokú iskolai végzettség
 egészségügyi alkalmasság vizsgálat
 aktív e-mail cím
 sportolói és/vagy versenyzői múlt
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA
A képzés minimum óraszáma 200 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 részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma
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 OKJ-s komplex szakmai vizsga: szóbeli, gyakorlati, államilag meghatározott, a képzés
lezárását követően.

VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM
Sportoktató (sportág megjelölésével) államilag elismert alsó középfokú részszakképesítést igazoló
bizonyítvány, OKJ száma: 31 813 01
Europass bizonyítvány-kiegészítő (Európai Unió területén munkavállaláshoz szükséges dokumentum)
adminisztrációs díj ellenében
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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