Sport ágazat (szakgimnázium)
Képzési idő: 4+1 év
Tagozatkód: 0108
12. év végén megszerezhető képesítés: Regeneráló balneoterápiás masszőr 51 726 01
13. év végén megszerezhető képesítés: Sportedző (atlétika) 54 813 02
Az Sportedző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú
felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszerismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott
teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével
fejleszti teljesítő-képességüket 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 szakképesítéssel rendelkező képes:
a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni - a
sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani - a sportolók
képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni - az életkori sajátosságok, valamint az
egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését,
versenyzését megtervezni és irányítani - a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők
kiválasztását elvégezni - a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni különböző ciklusú edzésterveket készíteni - a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét
irányítani - sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni - a
munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
- az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét
kiemelni az egészség megalapozá-sában, megszilárdításában - sportágában szabadidős
tevékenységeket szervezni, vezetni - a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni,
megelőzni a lehetőségekhez képest - szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt
nyújtani - más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni
Egyéb tudnivalók:
•
•
•

Az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv;
Csoportbontásban tanulható tantárgyak: idegen nyelv, informatika, magyar,
matematika, szakmai tárgyak
Felvételi a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom, történelem,
matematika, idegen nyelv, informatika, technika/rajz osztályzatok és az orvosi
alkalmasság alapján történik

•

•

•
•

A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
Megj.: SNI-s tanuló F 80-83-84-90 kóddal jelentkezhet
Felvehető tanulók száma: 26 fő

