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Ágazat megnevezése: SPORT 

Szakma megnevezése:  

SPORTEDZŐ (sportág megjelöléssel) - SPORTSZERVEZŐ 
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1. Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához 

elengedhetetlen elméleti ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a 

résztvevők előképzettséghez, korosztályhoz igazítva alkalmazza azokat. Ezen 

ismeretek birtokában, a motoros képességek fejlesztésére irányuló gyakorlati 

foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti. Betartja a 

balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza. A sportszakmai 

terminológiát használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori 

sajátosságoknak megfelelően hatékonyan kommunikál. Az általa összeállított 

feladatot feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít. 

 

2. Ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: 

 Valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése. 

 

3. Ágazati alapvizsga leírása: 

 Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli sport ágazati alapvizsga 

A vizsgatevékenysége leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti 

hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. Ezek lehetnek: igaz-

hamis állítások, egyszeres feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, 

fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok 

(besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat). 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás az írásbeli feladathoz 

rendelt központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik. 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

 

 



 Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Bemelegítés megtervezése és levezetése. 

A vizsgatevékenység leírása: A képző intézmény által összeállított tételsor olyan 

bemelegítő feladatokat tartalmaz, amelyek a különböző kondicionális, 

koordinációs képességek és az ízületi mozgékonyság fejlesztését készítik elő.  

A vizsgarész teljesítése során a vizsgázó 15 perc tervezési munka után 20 

percben vezeti le a bemelegítést futófeladatokkal, gimnasztikai gyakorlatokkal, 

majd 10 percben értékeli feladatmegoldását. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés százalékos formában történik. 

- A bemelegítés tervezése 30% 

- A bemelegítés levezetése 50% 

- Önreflektív tevékenységelemzés 20% 

A maximális kritériumszint eléréséhez: 

- A vizsgázó változatos, jól átgondolt, a célcsoport igényeinek 

maximálisan megfelelő programot állít össze. 

- A vizsgázó a tervezéskor kitűzött céloknak megfelelően vezeti a 

bemelegítést. 

- A vizsgázó maximálisan szem előtt tartja az ideális térhasználat 

szempontjait. 

- A vizsgázó ügyel az optimális időkihasználásra. 

- A tervezett bemelegítés sportszakmailag pontos, precíz. 

- A vizsgázó kommunikációjának minősége az ügyfelekkel szituációnak 

és életkori sajátosságoknak megfelelő, hatékony. 

- A vizsgázó bemelegítés levezetése szakszerű, bemutatása precíz, 

hibajavítása pontos. 

- A vizsgázó a sportszakmai terminológiát pontosan használja. 

- A vizsgázó a feladat végrehajtásakor a biztonsági előírásokat 

maximálisan betartja. 



- A vizsgázó a saját tevékenységét reálisan, önállóan értékeli. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

A szakmai oktatás csak a sikeres ágazati alapvizsga teljesítése után kezdhető 

meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


