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10144009 számú Sportoktató (evezés sportágban) megnevezésű szakképesítés megszerzé-

sére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Sportoktató (evezés sportágban) 

1.2 Ágazat megnevezése: Sport ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1014 

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 

2.1  Megnevezése: Sportoktató (evezés sportágban) 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység 

kapcsolata, összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 

folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a sport területén képesítéshez kötött tevé-

kenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) 

Korm. rendelet 

 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 

megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör leírása: 

Az evezés sportoktató szakember célirányosan életkornak és nemnek megfelelően tervezi, szervezi és 

irányítja az oktatáson résztvevők foglalkozását. Tisztában van a sportág hazai és nemzetközi történeté-

vel. Ismeri a főbb evezős stílusokat. Alapszinten megtanítja a sportág mozgásanyagát. Ismeri az eve-

zős eszközök méreteit, beállítási szempontjait. Képes az evezős eszközök karbantartására, kisebb javí-

tására. Ismeri a sportág versenyszabályait. Sportágspecifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági 

jártasságot, képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Értékeli a tanulók 

edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembe-

vételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Felméri a tanulók technikai tudását és 

képes javítani azokat. Sportágában részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egy-
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ség/intézmény munkájában, vízitúrák szervezésére képes. Szakemberként az evezés számos területén - 

mint túra és rekreációs-, fix üléses és tengeri-, egyetemi-, para-, valamint ergométeres evezés - részt 

vesz a sportolók foglalkozásai, szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges élet-

módra törekvők sportolási programjának összeállítását. 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom 

alatti állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: - 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozásegészségügyi alkalmassági 

vizsgálat 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: úszástudás igazolása szükséges (200 m fo-

lyamatos úszás mell- vagy gyorsúszásban); sportági jártasság igazolása szükséges; 

szintfelmérő (a Magyar Evezős Szövetség technikai minimumvizsga alapján).  

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 190 

7.2 Maximális óraszám: 275 

8 A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: - 

8.2 Modulszerű felépítés esetén 

8.2.1 Programkövetelmény-modul neve: A sportoló szervezetének felépítése és 

működése, balesetvédelem 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 
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8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 30 

8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 40 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes az emberek 

mozgáskultúrájának, 

speciális állóképes-

ségének, terhelhető-

ségének, erőnlét-

ének a fejlesztésére, 

megőrzésére, a 

mozgásszervi és 

keringési károsodá-

sok megelőzésére, 

illetve rehabilitáció-

jára. 

Magas szintű tudás-

sal rendelkezik a 

gyakorlati edzői te-

vékenység ellátásá-

hoz szükséges alap-

vető, anatómiai és 

élettani, sporttudo-

mányi ismeretekről. 

Az egészséges élet-

módra, a fizikai erőn-

lét fejlesztésére ösz-

tönző szemléletmód-

dal rendelkezik; az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordító 

felelősségteljes maga-

tartást tanúsít; ezeket 

törekszik másnak is 

átadni. 

A testi-lelki egészségről 

koherens egyéni állás-

pontot alakít ki, terjeszti 

is ezeket környezetében. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesz-

tésre, a rekreációs és 

mentálhigiénés kul-

túra kialakítására, 

valamint egészség-

fejlesztő, rekreációs 

és életmódprogra-

mok gyakorlati 

megvalósítására. 

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszt-

hetőségének eljárása-

it, módszereit, vala-

mint az egészségük-

ben károsodott em-

berek sport általi 

rehabilitációs folya-

matokat. 

Törekszik az élethosz-

szig tartó és az élet 

egészére kiterjedő 

tanulásra, nyitott új 

médiumok iránt, kere-

si az új információfor-

rásokat. 

Tudatosan képviseli azon 

módszereket, amelyekkel 

szakterületén dolgozik, 

és elfogadja más tudo-

mányágak módszertani 

sajátosságait. 

Képes az edzői te-

vékenységében 

sporttudományi, 

egészségtudományi 

ismeretek alkalma-

zására. 

A sport gyakorlata 

által megkövetelt 

magas szintű telje-

sítmény fejlesztése 

során megtartja a 

sportolók egészségét. 

Értéknek tekinti a 

sportot, az egészséges 

életmódot és életmi-

nőséget. 

Felelőségteljes, egés-

zségtudatos ember szem-

léletét környezetében 

terjeszti. 

Képes az előforduló 

balesetek esetén a 

károsodások felis-

merésére, az adek-

vát elsősegélynyúj-

tásra. 

Ismeri a sportban, 

illetve a sportágban 

jellemző baleset-

megelőzési és első-

segély-nyújtási alap-

vető szabályokat és 

eljárásokat. 

Rendelkezik az egés-

zségkultúra, az élet-

minőség, valamint a 

rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit 

szűkebb és tágabb 

társadalmi körben 

terjeszti. 

Önállóan, a hiteles szak-

mai forrásokra támasz-

kodva tekinti át és elemzi 

a testkultúra, illetve az 

egészségkultúra kérdése-

it, a problémákra megol-

dási javaslatokat fogal-

maz meg. 
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8.2.2 Programkövetelmény-modul neve: Edzéselméleti alapok 

8.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

8.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám: 20 

8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 30 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és felelősség 

Képes sportegyesüle-

ti és iskolai szerve-

zett keretek között a 

sportolók/rendszeres 

fizikai aktivitást vég-

zők megfelelő fog-

lalkozásának vezeté-

sére. 

Átlátja a sport általá-

nos folyamatait, 

rendszereit, valamint 

ezek felépítését, mű-

ködését. 

Értéknek tekinti az 

egészséges életmódot 

és életminőséget, 

valamint rendelkezik 

az egészségtudatos 

ember szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében. 

Képes az edzéselmé-

leti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfe-

lelő alkalmazására. 

Ismeri az edzéselmé-

let alapfogalmait, 

módszertanát, fő terü-

leteit. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat a testkultu-

rális területen végzett 

munkája során, külö-

nös tekintettel a saját 

szakterületén előfor-

duló esetekre.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők személyiségét. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re valamint egészség-

fejlesztő, rekreációs 

és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósí-

tására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egés-

zséges emberi szer-

vezet alapvető testi, 

lelki működéséről, a 

terhelésélettani össze-

függésekről. 

Törekszik az élet-

hosszig tartó és az 

élet egészére kiterje-

dő tanulásra, nyitott 

új médiumok iránt, 

keresi az új informá-

cióforrásokat. 

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-

kel. 

Képes az emberek 

mozgáskultúrájának 

fejlesztésére, megőr-

zésére, rendellenes-

ségek megelőzésére, 

illetve rehabilitáció-

jára. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egés-

zséges emberi szer-

vezet alapvető testi, 

lelki működésről és a 

helytelen életmódból 

fakadó egészségkáro-

sító tényezőkről. 

Rendelkezik az egés-

zségkultúra, az élet-

minőség, valamint a 

rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, néze-

teit szűkebb és tá-

gabb társadalmi kör-

ben terjeszti. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők személyiségét a 

sport/rekreáció társa-

dalmi szerepének, fon-

tosságának hangsúlyo-

zásával. 
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Ismerje a felkészítés 

alapvető területeit, a 

mozgástanulás fo-

lyamatát. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-

lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges élettani, 

biomechanikai tör-

vényszerűségekről. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai problémá-

kat lehetőség szerint 

másokkal, más szer-

vezetekkel együtt-

működve oldja meg. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át 

és elemzi a testkultúra, 

illetve az egészségkul-

túra kérdéseit, és a 

problémákra megoldási 

javaslatokat fogalmaz 

meg. 

Képes a tehetségek 

felismerésére, legyen 

korrekt a tehetségük-

nek megfelelő sportra 

irányításban. 

Ismeri a tehetséges 

sportoló jellemzőit, 

tisztában van a tehet-

séggondozás folyama-

tával és felelősségével. 

Tantárgyi felkészült-

sége erősítse a tanít-

ványok iránti felelős-

ségérzetét. 

Együttműködik a szak-

emberekkel, szülőkkel 

a sportoló fejlődése 

érdekében. 

Képes tanítványait 

irányítani és segíteni 

a különböző edzés- 

és versenyhelyzetek-

ben. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-

lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges pedagógi-

ai, pszichológiai, 

szociológiai törvény-

szerűségekről. 

Tudatosan képviseli 

szakterületének kor-

szerű elméleteit és 

módszereit. 

Koherens álláspontot 

alakít ki a holisztikus 

értelemben vett egés-

zségről, és álláspontját 

modern kommunikáci-

ós eszközökkel is ter-

jeszti. 

 

8.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Sportpedagógia 

8.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

8.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.3.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.3.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

El tudja látni a sporto-

lók/rendszeres fizikai 

aktivitást végzők felké-

szítését és versenyezte-

tését. 

Ismeri a testkultúra 

és az egészségkultú-

ra alapfogalmait, 

fejlesztésük eszköz-

rendszereit, módsze-

reit és eljárásait. 

Nyitott a kapcsolat-

teremtésre, az 

együttműködésre és 

a kommunikációra 

magyar és idegen 

nyelven. 

A testi-lelki egés-

zségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, az 

egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhi-

 Ismeri a szakterüle-

tén alkalmazható 

konfliktuskezelési 

módokat, kommuni-

Értéknek tekinti a 

rekreációt, az egés-

zséges életmódot és 

életminőséget, vala-

Együttműködést 

kezdeményez a 

testkulturális terüle-

ten működő szerve-
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giénés kultúra kialakí-

tására, valamint egés-

zségfejlesztő, rekreáci-

ós és életmódprogra-

mok gyakorlati megva-

lósítására. 

kációs stratégiákat és 

módszereket. 

mint rendelkezik az 

egészségtudatos em-

ber szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

zetekkel. 

Képes a sportszerveze-

teknél, önkormányzat-

oknál, rekreációs in-

tézményeknél, rendez-

vényszervezéssel fog-

lalkozó szervezeteknél 

szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

Ismeri a szakterüle-

tén alkalmazható 

oktatási-nevelési 

módszereket. 

Igényes munkavég-

zésével hozzájárul a 

testkultúra, a rekreá-

ciós és egészségkul-

túra színvonalának 

emeléséhez. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti 

át és elemzi a test-

kultúra, illetve az 

egészségkultúra kér-

déseit, és a problé-

mákra megoldási 

javaslatokat fogal-

maz meg. 

Képes a sporttevékeny-

ség szereplőivel aktív 

és innovatív együttmű-

ködésre. 

Ismeri az egyes 

sportági korosztály-

okban alkalmazható 

pedagógiai eszköz-

rendszert. 

Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, vala-

mint a rekreáció kor-

szerű (egészségtuda-

tos) szemléletével, 

nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi 

körben terjeszti. 

Szakmai felelőssé-

gének tudatában 

fejleszti a vele kap-

csolatba kerülők 

személyiségét a test-

nevelés és sport, 

rekreáció társadalmi 

szerepének, fontos-

ságának hangsúlyo-

zásával. 

 

8.2.4 Programkövetelmény-modul neve: Sportpszichológia 

8.2.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

8.2.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.4.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.4.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Felismeri a szakterületi alap-

problémákat, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a meg-

felelő sporttudományi adat-

felvételi és elemző módsze-

reket. Képes a 

hatékonykonfliktuskezelésre, 

a hatékony kommunikációs 

módszer megválasztására. 

Ismeri és érti az em-

beri erőforrások al-

kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

pedagógiai, pszicho-

lógiai, szociológiai 

törvényszerűségeket. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori 

emberi méltóságot 

és jogokat munkája 

során, különös te-

kintettel a saját 

szakterületén elő-

forduló esetekre. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 

kerülők személyisé-

gét a sport/rekreáció 

társadalmi fontossá-

gának hangsúlyozá-

sával. 



7/18 

Alkalmas a foglalkozások 

pontos, színvonalas terve-

zésére, vezetésére, ezeken 

a foglalkozásokon egés-

zségmegőrzésre, egés-

zségfejlesztésre. 

Ismeri az egészség-

kultúra, az életmi-

nőség korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, néze-

teit szűkebb és tá-

gabb társadalmi 

körben terjeszti. 

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazda-

sági, kulturális je-

lenségek és a sport 

összefüggésben 

állnak, legjobb tu-

dása szerint törek-

szik pozitívan befo-

lyásolni ezeket az 

összefüggéseket.  

A testi-lelki egés-

zségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét a 

testnevelés és sport, rek-

reáció társadalmi szerepé-

nek, fontosságának hang-

súlyozásával. 

Ismeri a holisztikus 

értelemben vett 

egészség fogalmát, 

álláspontját modern 

kommunikációs 

eszközökkel is ter-

jeszti. 

Személyes példa-

mutatásával előse-

gíti környezete 

sportolással kapcso-

latos pozitív szem-

léletmódjának ala-

kítását. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakte-

rületén dolgozik, és 

elfogadja más tu-

dományágak mód-

szertani sajátossá-

gait. 

 

8.2.5 Programkövetelmény-modul neve: Gimnasztika 

8.2.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

8.2.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.5.2.1 Minimális óraszám: 20 

8.2.5.2.2 Maximális óraszám: 30 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Alkalmas a sportági 

mozgásanyag elem-

zését követően egy-

szerű, izolált gim-

nasztikai gyakorla-

tokkal előkészíteni, 

megalapozni a moz-

gások megtanulásá-

hoz szükséges képes-

ségeket. 

Tisztában van a moz-

gástanulásban jelentős 

szereppel bíró 

pszichomotoros ké-

pességek rendszeré-

vel. 

Az egészséges élet-

módra, a fizikai erőn-

lét fejlesztésére ösz-

tönző szemléletmód-

dal rendelkezik; az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordí-

tó felelősségteljes 

magatartást tanúsít. 

Önállóan gondolja 

végig a gimnasztika 

rendszerének össze-

tevőit, az ebben rejlő 

lehetőségeket, és 

dolgozza ki azokat a 

testépítés-fitness 

sportágra vonatkozó-

an szakmai ajánlások 

alapján. 

Prevenciós és rehabi-

litációs célzattal 

gimnasztikai gyakor-

latokat tervez a spor-

tolók/fizikai aktivi-

tást végzők egészségi 

Átlátja a gimnasztika 

mozgás-anyagában 

rejlő lehetőségeket a 

sérülések megelőzé-

sében, valamint a re-

habilitációban betöl-

Mélyen elkötelezett 

az egészséges test 

fejlődéséhez szüksé-

ges minőségi moz-

gásanyag megterve-

zésében. 

A jövő nemzedékek 

érdekében felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét és terjeszti a 
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állapotának figye-

lembevételével. 

tött szerepében.  gimnasztika jelentő-

ségét, tudatosítja a 

mozgásanyag szere-

pét a bemelegítésben 

és a sérülések meg-

előzésében. 

Alkalmas a mozgás-

tanulás szempontjá-

ból ismert szenzitív 

életszakaszoknak 

megfelelő gimnasz-

tikai gyakorlatok 

tervezésére. 

Ismeri a 

pszichomotorikus 

képességek és készsé-

gek fejlesztésének 

eszközrendszerét. 

Ismeri a különböző 

életkoroknak megfele-

lő gimnasztikai moz-

gásanyagban alkalma-

zott eszközhasználat 

szabályait, ismeret-

anyagát. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai anyagokra 

vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommuniká-

ciója szabálykövető 

és szakmailag kifo-

gásolhatatlan legyen. 

Olyan lehetőségeket 

ismer a gimnasztikai 

mozgásanyagot ille-

tően, amelyek egy-

részt változatosak, 

megfelelnek a kor-

szellemnek, és ame-

lyek bizonyítják, 

hogy a gimnasztika 

alkalmazása nélkü-

lözhetetlen a mozgás-

tanulásban, másrészt 

életük bármely sza-

kaszában elsajátítha-

tó, gyakorolható, 

felhasználható. 

Képes az emberi test 

anatómiai felépítését 

alapul véve az ízületi 

mozgáslehetőségeket 

felhasználva gim-

nasztikai gyakorlato-

kat tervezni egyszerű 

és összetett formában 

egyaránt, különböző 

életkorokban alkal-

mazva. 

Ismeri a mozgáshibák 

jellemzőit, azok kija-

vításának módszereit. 

Alapvető anatómiai 

ismeretekkel rendel-

kezik. 

Rendelkezik az egés-

zséges életmódra, a 

fizikai erőnlét fej-

lesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordí-

tó felelősségteljes 

magatartással. 

Képes a bemelegítés-

ben és képességfej-

lesztésben használt 

egyéni-, társas-, va-

lamint különböző 

szerek alkalmazásá-

val gyakorlatokat 

tervezni, napi szinten 

használja a sportági 

felkészítés folyama-

tában. 

Átlátja a gimnaszti-

kai gyakorlatok 

mozgásszerkezeti 

tényezőinek változta-

tása általi lehetősé-

geket a sportági 

mozgások oktatásá-

nak összefüggésében 

Tisztában van a tér-, 

idő-, dinamikai ténye-

zők elemeivel, össze-

függésbe tudja hozni 

ezek szerepét a gazda-

ságos mozgásvégre-

hajtásban betöltött 

jelentőségükkel. 

Megfelelő kreativi-

tással rendelkezik a 

mozgásszerkezeti 

tényezők változtatá-

sával létrehozott 

gyakorlatok összeál-

lításához. 

Tudatosan képviseli, 

és lehetőségéhez 

mérten javítja azon 

módszereket, ame-

lyekkel a szakterüle-

tén dolgozik, és elfo-

gadja, valamint az 

etikai normákat fi-

gyelembe véve saját 

módszertanába beépí-

ti más tudományágak 

módszertani sajátos-

ságait. 
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A sportági mozgás-

elemzést követően 

képes az előkészítő-, 

és rávezető gimnasz-

tikai gyakorlatok 

izmokra kifejtett 

hatás alapján meg-

szerkeszteni, variál-

ni. 

Tisztában van az 

izomműködés mecha-

nizmusával, az 

agonista-, ill. 

antagonista izommű-

ködés törvényszerű-

ségeivel.  

 

A gimnasztikai gya-

korlatok izmokra 

kifejtett hatásainak 

ismeretében tud vál-

tozatos, minden 

izomcsoportra kiter-

jedő gyakorlatokat 

összeállítani. 

Olyan szakmai mód-

szertani felkészült-

séggel rendelkezik, 

amely a gyengébb 

testi-lelki adottságú 

sportolók számára is 

vonzóvá teszik a 

gimnasztikát, siker-

élménnyel szolgálnak 

a különféle tudásszin-

tű és korosztályú 

sportolóknak. 

 

8.2.6 Programkövetelmény-modul neve: Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi 

kommunikáció (angol, német) 

8.2.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

8.2.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.6.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.6.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes saját sportjában 

edzéssel kapcsolatos 

kommunikációra, 

megtartására; az edzés 

során felmerülő prob-

lémák megvitatására 

idegen nyelven. 

Ismeri általánosság-

ban a sport témakö-

rébe tartozó idegen 

nyelvi kifejezéseket. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai tevékeny-

ségére vonatkozó 

idegen nyelvű szóbeli 

és írásbeli kommuni-

kációja szakszerű 

legyen. 

Szakmai tevékenysé-

gét idegen nyelven is 

önállóan végzi, mun-

kája során nem szorul 

külső segítségre. 

Magabiztosan kom-

munikál idegen nyel-

ven mind szakmai 

mind társas kapcsola-

taiban. 

Mély ismeretekkel 

rendelkezik az általa 

űzött sportág idegen 

nyelvi szakkifejezé-

seiről. 

 

Könnyen képes ide-

gen nyelvi szakmai 

környezetben szemé-

lyes, illetve társas 

beilleszkedésre. 

Idegen nyelvi és kul-

turális környezetben 

is képes az adott 

kommunikációs elvá-

rásokhoz alkalmaz-

kodni. 

Érti és képes vélemé-

nyezni szóbeli kom-

munikációs helyzete-

ket szakterületéhez 

kapcsolódó illetve az 

általános témakörök-

ben idegen nyelven. 

Ismeri az idegen 

nyelvi szakmai 

kommunikációhoz 

szükséges szakmai 

tényanyagot. 

Nyitott a szakmájá-

hoz kapcsolódóan az 

adott sportterület új 

idegen nyelvi eleme-

inek elsajátítására. 

Idegen nyelvi szak-

mai ismereteit folya-

matosan bővíti, önál-

ló tanulás illetve 

szervezett képzés 

keretében. 
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Megérti a szakterüle-

tébe tartozó, valamint 

általános témakörben 

íródott sajtóterméke-

ket, hivatalos és sze-

mélyes írásbeli 

kommunikációt. 

Képes egyszerűbb 

szakmai és általános 

írásos produktumok 

létrehozására idegen 

nyelven. 

Ismeri az idegen 

nyelvi elemek sport-

vonatkozású kulturá-

lis hátterét. 

Fontosnak tartja saját 

nyelvi képességeinek 

fejlesztését, tudatá-

ban van annak, hogy 

a nyelv egy folyama-

tosan változó rend-

szer, ami folyamatos 

tanulást kíván.  

Tudatosan monito-

rozza szakmai te-

vékenységét, törek-

szik arra, hogy ki-

használja azokat a 

lehetőségeket (akár 

a tanítványoktól 

való tanulás útján), 

amelyek hasznosak 

lehetnek számára. 

 

 

8.2.7 Programkövetelmény-modul neve: Evezés sportszakmai modul 

8.2.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7 

8.2.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.7.2.1 Minimális óraszám: 90 

8.2.7.2.2 Maximális óraszám: 130 

 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes az evezés vál-

fajainak edzésmód-

szertanait elkülönítve 

alkalmazni 

Ismeri az evezés 

válfajait, azok kü-

lönbözőségeit, sze-

repüket az evezős 

sportban 

Az evezés válfajainak 

ismeretén belül, edzői 

tevékenységében 

igyekszik az adott vál-

faj irodalmának, tudás-

anyagának minél ala-

posabb megismerésére. 

 

Szükséges feltételek 

ismeretében képes az 

evezős edzés meg-

szervezésére, megtar-

tására. 

Ismeri az evezős 

edzés megtartásának 

feltételrendszerét. 

Edzései megtartásához 

igyekszik a legjobb 

feltételeket megterem-

teni. 

Edzéseket, a ren-

delkezésre álló fel-

tételekhez és a 

sportoló(k)hoz iga-

zítva önállóan végzi 

Betartja a munkavé-

delmi szabályzatot, 

balesetvédelmi szabá-

lyokat fogalmaz meg. 

Ismeri a balesetvé-

delmi szabályokat és 

a sporteszközök 

rendeltetésszerű 

használatának mód-

ját. 

Elkötelezett a biztonsá-

gos edzésvezetés mel-

lett, törekszik az edzé-

sekhez, sportlétesít-

ményhez kapcsoló esz-

közök rendeltetésszerű 

használatára és a sport-

foglalkozáson való 

részvevők pontos bale-

setvédelmi tájékoztatá-

sára. 

Betartatja a beren-

dezések, továbbá 

sportszerek és 

sporteszközök ren-

deltetésszerű hasz-

nálatával, kezelésé-

vel kapcsolatos 

rendszabályokat. 
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Betartja az előírt rend-

, biztonsági-, és 

víziközlekedési szabá-

lyokat. 

Ismeri az evezőste-

lep rendjét, valamint 

a „Hajózási szabály-

zat” evezősökre vo-

natkozó rendelkezé-

seit.  

A sportfoglalkozás 

helyének sajátosságai-

ból mindig felkészül, 

tudását folyamatosan 

naprakészen tartja. 

Felméri az edzés-

helyszín egyedi 

sajátosságait. Koc-

kázatelemzést vé-

gez és megelőző 

tevékenységet foly-

tat. 

Teljes mértékben be-

tartja az evezőstelepi 

és edzőtermi szabá-

lyokat, beleérte az 

öltözködési, szakmai 

és higiéniás elváráso-

kat. 

Ismeri az evezőste-

lepen, ill edzőter-

mekben való visel-

kedés szabályait, 

jellemzőit, az edzé-

sek során alkalma-

zandó edzőruháza-

tot, és a szakmai és 

higiéniai elváráso-

kat. 

A sportfoglalkozás 

helyének sajátosságai-

ból mindig felkészül, 

tudását folyamatosan 

naprakészen tartja. 

Felméri a sportfog-

lalkozás helyének 

egyedi sajátossága-

it. 

A sportág veszélyfor-

rásait ismeri, azokat 

megelőzi, elhárítja 

vagy felszámolja. 

Ismeri a sportágban 

az edzések során 

előforduló sérülések 

okait és a sérülések 

elkerülésének, kivé-

désének, kezelésé-

nek lehetőségeit, 

szükség szerinti el-

sősegélynyújtást. 

Törekszik a sérülés-

mentes feladatvégzés 

elősegítésére.  

Szükség esetén 

egészségügyi szak-

emberek segítségé-

vel az edzésártal-

makat kivédi, ellát-

ja, gyógyítja. Első-

segély-nyújtási is-

meretei biztosak; a 

sportágra jellemző 

sérüléseket megelő-

zi, illetve hatéko-

nyan ellátja, kezeli. 

Képes megismertetni 

a tanítványokkal a 

sportág egyetemes és 

hazai történetét, kiala-

kulását, a sportág ha-

zai szervezetét. 

Ismeri a sportág 

egyetemes és hazai 

történetét, a sportági 

szakszövetség mű-

ködésének alapjait. 

 Bemutatja a sportág 

fejlődését és szól a 

sportág jeles képvise-

lőinek elért eredmé-

nyeiről. 

A sportág szakiro-

dalmát önállóan 

kutatja a hiteles 

adatok érdekében. 

 

Képes megismertetni 

az evezős eszközök 

fejlődését, jelentősé-

gét. 

Ismeri az evezős 

eszközök fejlődésé-

nek jelentőségeit. 

Az evezős eszközök 

fejlődését, változásait 

folyamatosan figye-

lemmel kiséri. 

 

Képes megismertetni 

az evezős eszközök 

méreteit, beállítási 

szempontjaik fontos-

ságát. Képes az esz-

közök személyre, és 

környezeti körülmé-

nyekre való tekintettel 

való beállítására. 

Ismeri az evezős 

eszközök méreteit, 

beállításuk jelentő-

ségét. 

Figyelemmel kiséri az 

evezős technikai válto-

zások során fellépő 

eszközbeállítási újítá-

sokat. 

Felelős az eszközök 

beállításának he-

lyességéért. 
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Képes az evezős esz-

közök karbantartására, 

kisebb szakértelmet 

igénylő javítására. 

Ismeri az evezős 

eszközök karbantar-

tási, javítási teendő-

it. 

Törekszik az edzésen 

használt eszközök ál-

lagmegóvására. 

Felelős az edzésen 

használt eszközök 

használhatóságáért. 

Sportági tanme-

net/módszertan szerin-

ti edzéseket tervez. 

Ismeri a foglalkozta-

tási formákat a 

sportág edzésein, és 

az edzések tervezé-

sének elméletét. 

Körültekintően tervezi 

meg az edzéseket, a 

foglalkozások szakmai 

tartalmát szem előtt 

tartva. 

Kiválasztja az adott 

edzésre a legmegfe-

lelőbb módszertani 

megoldásokat. 

Pontosan és közérthe-

tően használja a sport-

szakmai terminológi-

át, hatékonyan kom-

munikál a célcsoport-

tal, a kommunikációs 

szituációnak és az 

életkori sajátosságok-

nak megfelelően. 

Ismeri a sportszak-

mai terminológiát, 

tisztában van a kü-

lönböző korcsoport-

ok életkori sajátos-

ságaival, és a kor-

csoportokhoz kap-

csolható kommuni-

kációs eszközökkel, 

stratégiával. 

Törekszik a pontos, 

érthető kommunikáció-

ra, a megfelelő sport-

szakmai nyelvezet 

használatára. 

Kommunikációjá-

ban felelősen meg-

győződik a megér-

tésről. 

Alkalmazza a szakte-

rületére jellemző pe-

dagógia és pszicholó-

gia módszereit a 

sporttevékenység 

megtervezése és lebo-

nyolítása során. 

Ismeri a sportolók 

pedagógiai és pszic-

hológiai módszertani 

felkészítésének alap-

jait. 

Ismeri az etikus ok-

tatói magatartás 

normáit. 

Figyelemmel kíséri az 

új pedagógiai és pszic-

hológiai módszertani 

elméleteket, nyitott 

ezek sportterületre való 

integrálására, értékként 

tekint a sport személyi-

ségfejlesztő hatásaira, 

ezen értékeket a spor-

tolók irányába hitele-

sen közvetíti. 

Felelősséggel al-

kalmazza az új pe-

dagógiai és pszic-

hológiai módszer-

tani megoldásokat 

sportfoglalkozásain. 

Életkornak, nemnek 

megfelelő sportokta-

tást tervez a sportolók 

számára. 

Ismeri az edzéster-

helési mutatók alap-

fogalmát, a kondici-

onális és koordiná-

ciós képességek 

fejlesztési kérdéseit. 

Ismereteit folyamato-

san bővíti, frissíti. Kö-

rültekintően tervezi 

meg az edzést, a fog-

lalkozások szakmai 

tartalmát szem előtt 

tartva. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe 

véve a sportoló(k) 

képességeit. 

Tudja és alkalmazza a 

sportág oktatása során 

alkalmazott gyakorla-

tok, eszközök kivá-

lasztását, és alkalma-

zásuk indoklását. 

Tudásszinten ismeri 

és alkalmazza az 

oktatásmetodikai 

alapelveket,   

  

Képes az oktatási óra 

tervezésénél az okta-

tás levezetését a 

sportági edzéselmélet 

felhasználásával ösz-

szeállítani és levezet-

ni. 

Ismeri az edzéshatá-

sok összefüggéseit, 

ennek tudatában 

képes a gyakorlatok 

meghatározására. 
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A fenti tudás felhasz-

nálását folyamatosan 

az edzésvezetéskor 

alkalmazni képes. 

Képes azon gyakorla-

tok alkalmazására, 

amik az evezős tech-

nika helyes elsajátítá-

sát elősegítik. és a 

sportolók helyes esz-

közhasználatát segítik. 

Ismeri az evezős 

technika 

biomechanikai alap-

jait Ismeri az izmok 

gyakorlatokra adott 

válaszát, megérti a 

testben lejátszódó 

folyamatokat, és 

annak tudatában 

alakítja az edzésve-

zetést. 

Törekszik a pontos 

feladatvégzés elősegí-

tésére a kívánt gyakor-

lat elérésének érdeké-

ben. Körültekintően 

tervezi meg az edzés-

vezetés szakmai tar-

talmát, szem előtt tart-

va az emberi szervezet 

működésének törvény-

szerűségeit. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe 

véve a sportoló 

képességeit. Önál-

lóan állítja össze az 

edzésvezetés szak-

mai tartalmát és 

vezeti a gyakorlatot 

a célnak megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszerrel. 

Képes a sportág tech-

nikájának, mozgás-

anyagának oktatására, 

az esetleges hibák 

javítására, evezős 

technikai jegyek alap-

ján csapatösszeállítás-

ra. 

Ismeri a sportág 

korszerű technikájá-

nak betanításával 

kapcsolatban alkal-

mazott oktatási 

módszereket és eljá-

rásokat, a mozgásta-

nulás fázisait, az 

esetleges hibák javí-

tásának módját. 

Tisztában van az eve-

zős technika oktatási 

módszereivel. 

Ismereteit folyamato-

san bővíti, frissíti. 

 

Önállóan, a tanulta-

kat felhasználva 

végzi a sportolók 

felkészítését, segíti 

céljaik elérését. 

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet vál-

tozatos körülmények 

között, figyelembe 

véve a szervezet ana-

tómiai és élettani sajá-

tosságait. 

 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyama-

tát és részegységeit. 

Körültekintően tervezi 

meg a bemelegítést és 

mozgásos foglalkozá-

sok szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvénysze-

rűségeit. 

Önállóan állítja 

össze a bemelegítés 

szakmai tartalmát 

és vezeti a gyakor-

latot a célnak meg-

felelő gyakorlatve-

zetési módszerrel. 

Az edzéskiegészítő 

eljárásokat edzéseibe 

beépíti, alkalmazza 

Ismeri az 

edzéskiegészítő eljá-

rások jelentőségét, 

szerepét. 

Figyelemmel kíséri az 

edzéskiegészítő eljárá-

sok legújabb módsze-

reit, lehetőségeit. 

 

Képes a mozgásos 

cselekvések mintasze-

rű bemutatására, okta-

tására. 

Ismeri az edzéster-

helés, elfáradás, 

alkalmazkodás fo-

galmát, az edzéster-

helés kérdéseit, a 

terhelés összetevőit, 

az elfáradás kérdése-

it; az alkalmazkodás 

kérdéseit, törvény-

szerűségeit;  

az edzettség és telje-

sítmény összetevőit 

Törekszik a pontos 

feladatvégzés elősegí-

tésére a kívánt gyakor-

lat elérésének érdeké-

ben. 

Tudatában van a 

munkájából adódó 

felelősségével a 

felügyeletére bízott 

területen lévőkért. 



14/18 

Elősegíti a sportoló 

helyes táplálkozási 

szokásainak kialakítá-

sát. 

Tisztában van az 

egészséges, helyes 

táplálkozási szoká-

sokkal, és a folya-

dékpótlás fontossá-

gával. 

Elkötelezett az egés-

zséges életmód szem-

léletének terjesztésé-

ben, személyes példa-

mutatásával segíti a 

helyes táplálkozási 

szokások kialakítását, 

megerősítését. 

Önállóan fogalmaz 

meg személyre sza-

bott javaslatot a 

sportoló helyes táp-

lálkozási szokásai-

nak kialakításának 

elősegítésre. 

Hosszú-, közép- és 

rövid távú célokat 

fogalmaz meg, edzés-

programot és a sport-

felkészülés szakaszá-

nak megfelelő edzés-

tervet készít. 

Ismeri a sportág 

edzéselméletét, az 

edzéselméleti alap-

fogalmakat, vala-

mint az az edzés-

módszereket, azok 

hatásait. 

Szem előtt tartja a fej-

leszthetőség szenzitív 

időszakait, ugyanakkor 

törekszik a képességek 

harmonikus fejleszté-

sére is. 

Önállóan, a részt-

vevők életkorának, 

edzettségi állapotá-

nak megfelelően 

határozza meg a 

terhelési tényező-

ket. 

A célcsoport, sportoló 

nemi, életkori sajátos-

ságainak, aktuális 

fizikai állapotának 

megfelelő képesség-

fejlesztési és edzésve-

zetési módszereket 

alkalmaz. 

Ismeri az edzésmód-

szereket és edzés-

eszközöket a sporto-

ló edzettségi állapo-

tának, testtípusának, 

szintjének megfele-

lően. 

Nyitott az új edzés-

módszerek, oktatásve-

zetési módszerek ki-

próbálására, a változa-

tosabb és eredménye-

sebb munkavégzés 

céljából. 

Kiválasztja az adott 

oktatáscélra leg-

megfelelőbb mód-

szertani megoldá-

sokat. 

Technika javító gya-

korlatokat állít össze 

az adott sportolónak 

megfelelően. 

Ismeri a technikaja-

vító gyakorlatokat, 

technika javító okta-

tás módszertanát. 

Szem előtt tartja az 

egyéni adottságokat és 

a technikai elemeket 

ezen adottságok figye-

lembevételével oktatja. 

Önállóan végzi a 

rábízott sportoló(k) 

evezőstechnikai 

fejlesztését. 

Rendszeresen felméri 

sportolói edzettségi 

állapotát, technikai 

tudását, és az eredmé-

nyeket hasznosítja a 

további felkészítés-

ben. 

Ismeri az edzettségi 

állapot ellenőrzésé-

nek és értékelésének 

módszereit, a moto-

ros képességeket és 

fejlesztési lehetősé-

güket. 

 

 

 

Figyelemmel kíséri a 

sportoló(k) fejlődését. 

Ellenőrzi a sporto-

ló(k) edzettségi 

állapotát, evezős-

technikai tudását. 

Éves felkészülési ter-

vet készít. 

Makro-, mezo-, és 

mikro-ciklusokat al-

kalmaz 

Ismeri a tervkészítés 

fajtáit, a versenyzők 

éves felkészülési 

tevének főbb szem-

pontjait. 

Tisztában van a felké-

szülési terv készítés 

folyamatával, szabály-

ismereteivel. Ismereteit 

folyamatosan bővíti, 

frissíti. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe 

véve a versenyzők 

képességeit. 

Képes a kiegészítő 

sportágak használatá-

nak alkalmazására, 

oktatására alapszinten. 

Alapszinten ismeri a 

kiegészítő sportágak 

mozgásanyagát, 

alkalmazásának le-

hetőségeit, szerepét 

az evezősök képzé-

sénél 

Kortól, és feladatoktól 

függően igyekszik az 

edzéseket változatosan 

megtartani 

Elkerüli az edzések 

egyhangú, egysíkú 

edzésvezetését. 
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Kapcsolatot tart a 

sporttevékenység ter-

vezésében, szervezé-

sében és lebonyolítá-

sában együttműködő 

szakemberekkel és a 

szervezet partnereivel. 

Ismeri a sportszak-

mai munka személyi 

és tárgyi feltételei-

nek összehangolásá-

nak módjait. 

Keresi az együttműkö-

dés lehetőségét a mun-

katársaival, a szervezet 

partnereivel, nyitott a 

közös problémamegol-

dásra. 

Segíti a sporttevé-

kenység tervezésé-

ben, szervezésében 

és lebonyolításában 

részt vevő szakem-

berek együttműkö-

dését. 

Képes a célcsoportnak 

megfelelő ví-

zi(evezős)tábor meg-

szervezésére, lebonyo-

lítására.  

Rendelkezik az 

vízitábor szervezés 

szempontjainak is-

mereteivel. 

Vízitábor szervezésnél 

törekszik a legmegfele-

lőbb táborkörülmények 

biztosítására. 

A vízitáborozást a 

korcsoportnak és 

célnak, megfelelően 

önállóan szervezi. 

 

8.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-

piaci relevanciája): 

A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható elméle-

ti tudással, és megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre 

képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására 

összpontosít, amely kulcsszerepet kap a sportoló nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. 

Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőkép-

ének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szem-

léletének alakításában.  

10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-

sítvány. 

Egyéb feltételek:  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a 

programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által 

összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kap-

csolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a 

sportoktató tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az 

írásbeli feladatok a „A sportoló szervezetének felépítése és működése”, az „Edzéselméleti 

alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, a sportterületi fela-
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datlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a „Evezés sportszak-

mai” modul alapján kerül összeállításra.  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készí-

tett írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatója alapján. A kérdéssor adatbázisának tar-

talmát teljes egészében évente kell újítani a vizsgaközpontoknak. Tesztjellegű: igaz-hamis 

állítások, egyszeres és többszörös felelet-választás, fogalompárosítás. Interaktív, számító-

gép alkalmazását igénylő teszt. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte. Aki az írásbeli teszt-sort nem teljesíti minimum 61 %-ra, 

az nem léphet tovább a projekt fel-adatra. 

11.3 Projektfeladat (Gyakorlat) 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok 

megoldása  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatási/edzésterv összeállítása 

előzetesen megadott szempontok alapján, a Magyar Evezős Szövetség által összeállított 

sportág-specifikus szituációs tételsor alapján.  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési 

idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Sportágspecifikus szituációs 

gyakorlatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készí-

tése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során az országos sportági szakszövetség 

által összeállított szituációs tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad szá-

mot felkészültségéről. A szakmai gyakorlati feladat megoldás, elemzés, bemutatás. 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte.  

11.4 Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat) 

11.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása, edzés le-

vezetése (A Magyar Evezős Szövetség által előzetesen megadott tételsor alapján) 

11.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatás levezetése, elemzése (hi-

bajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizs-

gatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot 

felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Evezés sportszakmai” modul szakmai isme-

retei alapján az országos sportági szakszövetség állítja össze. 

11.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési 

idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc. 30 perc 

11.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 % 
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11.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibaja-

vítás, rávezető gyakorlatok alkalmazása, oktatói fellépés (irányítás), motiváló készség, 

időbeosztás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsatolá-

sok fényében történő korrekciók, mozgás, megjelenés, segédeszközök használata.  A sport-

ági gyakorlati feladat megoldása, elemzése, bemutatása. 

11.4.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte.  

A képesítő vizsga értékelése az egyes vizsgatevékenységek fentiekben kifejtett súlyozott szá-

zalékos arányainak megfelelően történik. 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenysége vonatkozásában a vizs-

gázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át nem érte el. 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen minősítésű, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan 

nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja, valamint a mérési és az értékelési fela-

datokat ellátó tagjai a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kerülnek kijelölésre. A 

vizsgabizottságban szerepelnie kell a sportigazgatási szerv által delegált egy fő vizsgáztató-

nak, továbbá egy, az evezés sportág szakszövetsége által delegált főnek, aki legalább 5 éves 

szakmai gyakorlattal és/vagy edzői szakképesítéssel vagy szakképzettséggel kell, hogy ren-

delkezzen. 

11.6 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Az írásbeli vizsgatevékenységhez szükséges infokommunikációs eszközök és informatikai 

személyzet. Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a vizsgához szükséges felté-

teleket, és biztosítja a nyugodt vizsgázás és vizsgáztatás feltételeit. A gyakorlati vizsgatevé-

kenységek tekintetében: a sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosí-

tása. A tárgyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma ezt megkívánja.  

11.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.8 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonat-

kozó részletes szabályok:  

A vizsgázó a vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz feltétlenül szükséges eszközöket, 

egyéb segítséget nem vehet igénybe.   

11.9 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszak-

okra vonatkozó sajátos feltételek:  

A gyakorlati vizsgatevékenységek időpontját a vizsgaszervező a szakmai vizsga gyakorlatá-

nak sportágspecifikus jellemzőire és körülményeire tekintettel határozza meg. A gyakorlati 

vizsgatevékenységek és az írásbeli vizsgatevékenység egymáshoz viszonyított időpontja te-

kintetében a sportágspecifikus gyakorlathoz szükséges körülmények figyelembevételével 

szükséges eljárni. 
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Az egyes vizsgatevékenységek teljesítéséről a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság tagjai által 

hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. 

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a képzés lebonyolításához szükséges 

feltételeket. A sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosítása. A tár-

gyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma ezt megkívánja. 


