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SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ


Ágazat:

Sport



Szakma azonosító száma:

5 1014 20 02



Belső kód:

0501



Képzési idő:

5 év



Tanult idegen nyelv:

angol vagy német

A sportedző-sportszervező szakember sportág-specifikusan, 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. Edzőmérkőzéseket és –versenyeket, illetve edzőtáborokat, valamint
egyéb sportrendezvényeket szervez.
Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz
sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációkhoz kapcsolódó
rendezvényeket szervez.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű,
hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául. Igazolt sportolók jelentkezését várjuk.

FELVÉTELI MÓDJA
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi
és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont
Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Pontegyenlőség
esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt.
A sportág megnevezésével edzői javaslatot kérünk csatolni a jelentkezési laphoz.
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ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos
végzi előre megadott időpontban.

PÁLYAALKALMASSÁG
A fizikai alkalmassági vizsga feladatai a megjelölt sportágakhoz kapcsolódóan mérik az illeszkedő motoros képességek és sportági technikák szintjét.
A Debreceni Labdarúgó Akadémiával együttműködve délelőtti edzések biztosítása (labdarúgás) tanrendünk alapján. Kiemelkedő sportolók esetében egyéni tanrendet biztosítunk.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK


Debreceni Labdarúgó Akadémia



Debreceni Kosárlabda Akadémia



A Debreceni Egyetem sportegyesülete (DEAC)
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SZAKMALEÍRÁS
A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, 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. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra
törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szervezési és
pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet alapján. A szakképzettséggel betölthető munkakörök, tevékenységek: egészségmegőrző
programok szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője, egészségmegőrző programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness asszisztens, fitnesz edző, programszervező, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és – bonyolító, sport-rendezvényszervező, szabadidőszervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness
klub vezetője, fitnessterem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem
vezető, mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strandvezető, szabadidő központ igazgatója, testápolószalon-vezető, uszodavezető.

3

