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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Résztvevő! 

 

A(z) Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete (Nyilvántartásba vételi száma: E-000723) 

képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást: 

 

A képzés célja: Sportágában eredményes sportolókat nevelő edző kompetenciáinak elsajátítása. Célirányosan 

tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és 

versenyeztetését. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  Személyes, társas, módszerkompetenciák. 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: (képzési program szerint) 

 

A részvétel feltételei:  

 

Jelenléti ívek aláírása 

Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20%-a. (ez a képzési program szerinti)  

 

Tervezett képzési idő: Össz. óraszám 800 

 

I. tananyagegység neve: 11498-12 Foglalkoztatás I. 

Össz. óraszáma: 60 óra (ebből elmélet: 60 óra, gyakorlat 0 óra) 

II. tananyagegység neve: 11499-12 Foglalkoztatás II. 

Össz. óraszáma: 15 óra (ebből elmélet:  15 óra, gyakorlat 0 óra) 

III. tananyagegység neve: 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás 

Össz. óraszáma: 104 óra (ebből elmélet: 92 óra, gyakorlat 12 óra) 

IV. tananyagegység neve: 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika 

Össz. óraszáma: 153 óra (ebből elmélet:  75 óra, gyakorlat 78 óra) 

V. tananyagegység neve: 10322-12 Pedagógia, pszichológia és kommunikációs alapok 

Össz. óraszáma: 40 óra (ebből elmélet: 40 óra, gyakorlat 0 óra) 

VI. tananyagegység neve: 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai  

Össz. óraszáma: 18 óra (ebből elmélet:  18 óra, gyakorlat 0 óra) 
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VII. tananyagegység neve: 10326-12 Sportági alapok 

Össz. óraszáma: 188 óra (ebből elmélet: 60 óra, gyakorlat 0 óra) 

VIII. tananyagegység neve: 10327-12 Sportedzői szakismeretek 

Össz. óraszáma: 222 óra (ebből elmélet:  12 óra, gyakorlat 210 óra) 

 

A képzés helyszíne:  

I. tananyagegység helyszíne: Széchenyi I. Két Tan. Nyelvű SZKI és Kollégium (5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.) 

II. tananyagegység helyszíne: Széchenyi I. Két Tan. Nyelvű SZKI és Kollégium (5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.) 

III. tananyagegység helyszíne: Széchenyi I. Két Tan.Nyelvű SZKI és Kollégium (5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.) 

VI. tananyagegység helyszíne: Széchenyi I. Két Tan.Nyelvű SZKI és Kollégium(5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.) 

V. tananyagegység helyszíne: Széchenyi I. Két Tan. Nyelvű SZKI és Kollégium (5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.) 

VI. tananyagegység helyszíne: Széchenyi I. Két Tan.Nyelvű SZKI és Kollégium(5600 Békéscsaba, Lencsési út 136.) 

VII. tananyagegység helyszíne: Sportáganként eltérő 

VIII. tananyagegység helyszíne: Sportáganként eltérő 

 

A képzés ideje: 2019.10.05-2020.05.30. 

 

A képzés során alkalmazott értékelés: képzési program szerint 

Vizsgával kapcsolatos információk:  
SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 
 
1) Egészségügy, edzéselmélet 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, különböző életkorú 
egyének biológiai és terhelés élettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, testalkat, testösszetétel és 
testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, kondicionális képességek fajtái és 
fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc) 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 
 
2) Gimnasztika 
 

A vizsgafeladat ismertetése:  

Gimnasztikai gyakorlatelemzés és - tervezés, rajzírás alkalmazása 
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc)  
A vizsgafeladat aránya: 10 % 
 
GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 
 
1) Sportági mozgásforma oktatása 
 
A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem (mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja 
be a többi vizsgázó közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló 
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hibákra, valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb 
segítséget nem vehet igénybe. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 50 % 
 
2) Sportági edzésterv készítése 
 
Az edzéstervet - a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal – le kell adni a képző intézménynek, 
amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A komplex szakmai vizsgán a vizsgázó bemutatja az 
edzéstervet és magyarázatokat fűz a terv legfontosabb elemeihez. A vizsgabizottság a vizsgán elhangzottak és 
az előzetes szakmai bírálat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc 
A vizsgafeladat aránya: 10 % 

 

A képzés elvégzését igazoló irat: OKJ bizonyítvány 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

A hiányzás nem haladja meg a képzés összes óraszámának maximum 20 %-át.  

 

A képzés díja: Felvételi díj: 15.000.- ft. Tandíj (I-II. félév) 140.000.- ft. Gyakorlati szakképzés díja: 48.000.- ft, 

Vizsgadíj: 56.000.- ft. 

 

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: 

Előzetes tudásszint felmérés 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

A képzési program megtekinthető:  

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének irodájában (5600 Békéscsaba, József Attila u. 

2-4. C. ép. 2/206) Hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 Péntek 8:00-13:30 

A képzési program szervezője: 

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 

Jelentkezés határideje: 

A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti 1 munkanappal.  

Érdeklődni lehet: 

sportedzok.hu 

sportszov.bekes@gmail.com 

66/441-320 vagy 70/318-8022 


