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Sportedző (jégkorong) OKJ 54 813 02 
 

A tanfolyam engedélyszáma: E-001470/2016/A033) 

 

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:  

 jégkorongban versenyzői múlt vagy megfelelő gyakorlati ismeret  

 sportedző tevékenységhez szükséges egészségügyi alkalmasság  

 érettségi bizonyítvány  

Jelentkezni kizárólag, online az www.educpro.hu  weboldalon keresztül lehet! (Képzéseink-

jelentkezés fül alatt) 

 

A KÉPZÉS MENETE:  
A képzés időtartama 8 hónap.  

Jelentkezési határidő: 2020. július 05. 

Első oktatási nap: 2020. július 12.  
Az elméleti képzés foglalkozásai az órarend szerint hetente, hétvégén 9:00 és 16:00 között lesznek 

megtartva. 

A komplex szakmai záróvizsgák várható időpontja: 2021.február  

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:  
A tanfolyam képzési program szerinti teljes időtartama 800 óra, amely óraszám sportági 

szakszövetség vagy sportegyesület által igazolt sportolói/versenyzői múlt előzetes tudásszintként 

való beszámításával 50%-ára csökkenthető. Az előzetes elméleti tudás felmérésére a tanfolyam 

megnyitóját követően kerül sor.  

(A beszámítható sportolói - versenyzői múltról benyújtandó igazolás mintáját a tanfolyam 

megnyitón biztosítjuk.)  

 

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:  
TANDEM Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola tantermei  

1013 Budapest, Krisztina körút 59.  

A sportági speciális gyakorlati képzés ideje és helyszíne sportáganként eltérő,  

azok a gyakorlatvezető edzőkkel történt egyeztetést követően kerülnek kijelölésre.  

 

A KÉPZÉS TANANAGYEGYSÉGEI, SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJA:  
10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok  

10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás  

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika  

10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai  

10326-12 Sportági alapok  

10327-12 Sportedzői szakismeretek  

11498-12 Foglalkoztatás I.  

11499-12 Foglalkoztatás II.  
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TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSEK, VIZSGÁK:  
Az adott modulokból a tanfolyam során tesztek, és határidőre beadandó házi dolgozatok írására 

kerül sor. A szakképesítés megszerzése két lépcsős vizsgarendszerben zajlik, mely modulzáró 

vizsgákból és a komplex szakmai záróvizsgákból áll. 

Az írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgákra a tanfolyam során, az adott modul tananyagának 

befejezését követően sor.  

A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése feltétele a képzés végén megszervezésre kerülő gyakorlati 

és szóbeli komplex szakmai záróvizsgákon való részvételnek.  

 

VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM:  
Sikeres záróvizsgát tett hallgatóink államilag elismert OKJ 54 813 02 Sportedző (jégkorong) 

emelt szintű szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.  

 

NEMZETKÖZI BIZONYÍTVÁNY:  
Végzett hallgatóink az Európai Unió által elfogadott nemzetközi EUROPASS bizonyítványt is 

igényelhetnek angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken.  

 

A TANFOLYAM KÖLTSÉGEI:  
Képzési díj: 170.000 Ft (az előzetes tudásszint beszámításával)  

Vizsgadíj: 60.000 Ft   

A képzési díj tartalmazza: regisztrációs díj, elméleti képzés költségei, gyakorlati képzés költségei, 

nyomtatott és elektronikus tananyagok.  

 

BEFIZETÉSI INFORMÁCIÓK:  
A tanfolyamra való jelentkezés a regisztrációs díj befizetésével érvényes, ennek összege 20.000 Ft 

amely a képzési díjba beszámításra kerül. A képzési díj további részére kamatmentes 

részletfizetés kérhető. A befizetés történhet az oktatás helyszínén, illetve banki átutalással, 

közleményben a nevet és a tanfolyamszámot feltüntetve.  

 

 

 

 

Elérhetőség: 

Legény Diána 

oktatási vezető 

Web:www.educpro.hu  

E-mail: educprokft@gmail.com 

Tel.: +36 70 604 7801   

Jelentkezni kizárólag, online az www.educpro.hu weboldalon keresztül lehet!  
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