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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Innovatív szemléletek és módszerek a sporttehetség-gondozásban (H503)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A résztvevők ismerjenek meg a sporttehetség gondozásban alkalmazható új, innovatív szemléleteket és
módszereket. Sportpedagógiai munkájukban váljanak képessé alkalmazni a jelen generáció pszichés
adottságaihoz illeszkedő pedagógiai-pszichológiai módszereket. Az elsajátított ismeretek által maguk is képesek
legyenek módszereik továbbfejlesztésére.

4. A képzés célcsoportja

A testneveléssel a köznevelés bármely szintjén és bármely színterén foglalkozó szakemberek.

5. Csoportlétszám

Minimális: 8 fő

Maximális: 16 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismerje és értse a sporttehetség kibontakoztatásában szerepet játszó kulcstényezők dinamikus kölcsönhatásait.
Képes legyen felismerni, hogy kommunikációjában, milyen pedagógiai szemlélet érvényesül. Képes legyen
foglalkozásait fejlődés szemléletben tervezni. Vegye figyelembe a korosztályi fejlődés lélektani jellemzőket az
instrukciók megfogalmazásakor. Képes legyen instrukcióiban a fejlődés szemléletet érvényesíteni. Képes legyen
visszajelzéseiben a fejlődésszemléletet érvényesíteni. Képes legyen a motivációt erősítő instrukciókat
kialakítani. Alkalmazni tudja az önbizalom erősítő kommunikációt. Ismerje, és értse a mentális állapotok és
képek szerepét a fizikai képességek fejlődésében. Értse a mentális és a fizikai állapotok összefüggéseit, ezen
keresztül felismerje a fizikai gyakorlatok mentális állapotokra gyakorolt hatótényezőit.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak: Óvodapedagógus, tanító, bármely tanár szak, pszichológus, fejlesztő pedagógus
Szakképzettség: Óvodapedagógus, tanító, tanár, pszichológus



Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egyéb jelentkezési feltételek: nincs

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke

Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.

Megengedett hiányzás: A képzés időtartamának 20%-a.
 
Egyéb formai követelmények:
(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány
kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel)
Záró dolgozat határidőre történő benyújtása, záró dolgozat megfelelt minősítése.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés

A képzés módszerei:
- Interaktív előadás

- Interaktív előadás, gyakorlat egyéni és nagycsoportos munkaformában

- Esetmegbeszélés

- Interaktív előadás, gyakorlat kis- és nagycsoportos munkaformában, esetmegbeszélés
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