VSZC Táncsics Mihály
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és
Kollégiuma

A pályaválasztás tétje
A sikeres pályaválasztás megalapozói:
 a tájékozottság,
 a kitűzött cél, az érdeklődési kör és a képességek összhangba hozása,
 jó, ha jelentkező bebiztosítja magát, mert
„utólag könnyű okosnak lenni, előre olcsóbb”
A megalapozatlan pályaválasztás veszélyei:
 kicsúszás az időből,
 az államilag támogatott helyek szűkülése a felsőoktatásban,
 a diplomás munkanélküliség és alulfoglalkoztatás nem csupán létező
probléma, hanem valamennyi résztvevő számára pénzkidobás.

133 éves iskolánk szerkezete
•
•

•
•

Szakgimnázium
Szakközépiskola
Kollégium
+ Tanműhely

Képzési kínálatunk népszerű szakképesítése a
2018/2019. tanévben

54 813 02
KÉZILABDA SPORTEDZŐ
LABDARÚGÓ SPORTEDZŐ
KÉPZÉS

Képzésben együttműködő partner

Képzésben együttműködő partner
VFC USE

Sportedzői szakképesítés alapadatai
•
•
•
•
•
•
o
o

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02
Szakképesítés megnevezése: Sportedző
A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII .
Sport
Iskolai rendszerű képzésben évfolyamok száma: 4+1 év
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai
gyakorlat időtartama:
a 10. évfolyamot követően 140 óra,
a 11. évfolyamot követően 140 óra

A képzésbe történő belépés feltételei
• Központi írásbeli felvételi
magyarból és matematikából, melynek
eredményét 50 %-ban számítjuk be.
(Max.: 50+50=100 p)
• Felső tagozat eredményei – hozott pontok
az alábbi tárgyakból adja a felvételi pontszámok másik felét:
(Max.: 100 p)
magyar
történelem
idegen nyelv
matematika
és egy természettudományi tantárgy
(Összesen max.: 200 p)
• Egészségügyi alkalmassági (kizáró ok:beszédhiba, halláscsökkenés a
beszédértés zavarával)
• Pályaalkalmassági: sport képességfelmérés

Szakmai heti és éves óraszámok
évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam

12 óra/hét

432 óra/év

Ögy.
11. évfolyam

140 óra
10 óra/hét

Ögy.

360 óra/év

140 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2739 óra

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti
óraszáma évfolyamonként
9.

A fő szakképesítésre vonatkozóan:
11499-12
Foglalkoztatás II.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
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heti óraszám
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12055-16 Regeneráló balneoterápiás
masszázs
10322-12
Pedagógiai, pszichológiai és
kommunikációs alapok
10325-12
Szervezés és vállalkozás alapjai

10326-12
Sportági alapok
10327-12
Sportedzői szakismeretek
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Egészségtan
Terhelésélettan
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Klinikumi alapismeretek
Edzéselmélet

12053-16Fizioterápia I.

heti óraszám

Foglalkoztatás I.

Funkcionális anatómia

10324-12
Edzéselmélet és gimnasztika

140

5/13.

0,5

Elsősegélynyújtás gyakorlat

12051-16 Masszázs elméleti alapjai I.

ögy

12.

Foglalkoztatás II.

Anatómiai-élettani ismeretek
10323-12
Egészségügy és elsősegély

10.

2
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Edzésprogramok gyakorlat
Gimnasztika
Gimnasztika gyakorlat
Fizioterápia
Fiziotrápia I.
Masszázs
Svédmasszázs gyakorlat
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Pedagógia-sportpedagógia

2

Pszichológia-sportpszichológia

2

Kommunikáció
Sportmenedzsment
Vállalkozástan
Gazdálkodás-pénzügyi ismeretek
Sportági alapok

1
1,5
0,5
1
0,5

Sportági alapok gyakorlat
Sportági szakismeretek
Sportági szakismeretek gyakorlat

9,5
0,5
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Összefüggő szakmai gyakorlat
•
•

10. évfolyamot követően 140 óra
11. évfolyamot követően 140 óra

•

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:

•
o
o
o
o
o
o

Edzéslátogatás:
Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával.
Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más edző irányításával)
tartott edzések látogatása.
Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések megtekintése.
Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.
Versenyek látogatása.
Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.

•

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:

•

Motoros képességfejlesztés:

o
o
o
o
o

Általános és speciális erőfejlesztés.
Gyorsaság fejlesztése.
Állóképesség fejlesztése.
Az ízületi mozgékonyság fejlesztése.
Koordinációs képességek fejlesztése.

Érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés
51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr
A részszaképesítésről szerzett bizonyítvánnyal végezhető feladatok:
• Intézményekben és egyéb területeken hidro–, balneoterápiás és
frissítő masszázs kezeléseket végez.
• Csapatban dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a
gyógytornásszal, gyógymasszőrrel, fizikoterápiás szakasszisztenssel
a betegek/páciensek gyógyulása, rehabilitációja és pihenése
érdekében.
• Gyógyfürdőkben, fürdőkben, hidro– és balneoterápiás kezeléseket
végez.
• Wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt.

Iskolánk elkötelezettségei
 A tanórákat színvonalas tantermi és gyakorlati helyeken, saját







intézményünkben tartjuk.
Az iskolánkban folyó nevelés és oktatás következetes és
jogszabály követő.
Lehetőség nyílik számos órán kívüli foglalkozás látogatására
(sportkörök, szakkörök).
A lemaradó tanulóknak korrepetálást szervezünk, az élen
járóknak tehetséggondozást.
Az SNI, BTM tanulóknak egyéni fejlesztést biztosítunk.
Nevelő, oktató munkánk minőségének záloga a színvonalas
szakember gárda.

Miért a Táncsics?
 Mert lehetőség van érettségizni és szakmát tanulni






egyaránt.
Mert a szakgimnáziumi szakmai érettségi bizonyítvánnyal
részszaképesítést lehet szerezni.
Mert képzési palettánk, oktatási kínálatunk széles.
Mert a nálunk szerzett szakmai végzettségek piacképesek.
Mert nálunk az általánosban lemaradó is bizonyíthat.
Mert az általános iskolai évek alatt megkezdett
sportmunka folytatható.

Pályaválasztási rendezvények
• 2017. november 14.
• 2017. november 28.
• A pályaválasztási napokon 9.00 órától nyílt nap keretében
lehetőséget biztosítunk szakmacsoportos bemutatók
látogatására.
• 9.00-13.00 órakor az iskolai tanműhely és a gyakorlati
képzés megtekintésére nyílik lehetőség (Veszprém,
Házgyári u. 1.)
• 15.00 órától az iskolában várjuk az érdeklődő szülőket és
diákokat a pályaválasztási tájékoztatóra.

Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

