
Igazolt oktatási gyakorlat: min 1 év/ 3 hét
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Gyakorlati oktatás (gyermek)   

Terepsízés

Alpesi sítechnika: 45 óra
Alpesi sítechnika

Lavinaismeret, alpinismeretek

Alpesi sízés 2. 
(New School, mogul; formációs sízés; 
mélyhósízés, terepsízés stb.)

ISIA-teszt (biztonság – 
lavinaismeret, alpinismeretek)

Terepsízés

ISIA-teszt 
(sítechnika, óriásműlesiklás)

Második sporteszköz Második sporteszköz

Oktatásmódszertan : 15 óra

Oktatás (idegen nyelv) Oktatás (idegen nyelv)

Sízés időre, versenytechnika Sízés időre

Gimnasztika
Gyakorlati oktatás (felnőtt)   
Alpesi sítechnika
Oktatásmódszertan
Szervezési ismeretek

Egészségügy és elsősegélynyújtás
Edzéselmélet és gimnasztika
Pedagógiai, pszichológiai és
kommunikációs alapok
Sportági alapok
Szervezés és vállalkozás alapjai

Alpesi sí oktatásmódszertan: 6 óra
Alpesi sí tematika: 6 óra
Gyermekoktatás: 4 óra

Turisztikai ismeretek: 8 óra
Biztonság, hó- lavinaismeret: 8 óra 
Környezetvédelem: 2 óra
Felszerelésismeret: 2 óra 

Hósportoktató: Két havas szakágból megszerzett ***-os minősítés

Alpesi sí oktatásmódszertan
Alpesi sí tematika

Turisztikai ismeretek
Biztonság, hó- lavinaismeret
Környezetvédelem
Felszerelésismeret
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1. Az OKJ sportoktató/sportedző (sí sportágban) szakképesítés az SMSZ-be történő belépéssel Síoktató* szint megszerzését jelenti.
2. A Síoktató** szintre történő beiratkozáshoz szakmai gyakorlatot kell igazolni
    a) 1 év gyakorlati idő olyan síiskolában, mellyel az SMSZ megállapodást kötött vagy,
    b) 3 hét oktatás igazolása kiképző oktató által.
 3. Az IVSI bélyeg a Síoktató** szint elérésével szerezhető meg.
4. A ISIA-bélyeg a Síoktató*** szint elérésével szerezhető meg. 
5. A ISIA-kártya a Síoktató**** szint elérésével szerezhető meg. 
6. A Hósportoktató minősítés eléréséhez a második szakágban a speciális szakmai tárgyakat kell teljesíteni, az általános tárgyakat elfogadottnak lehet tekinteni.
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SMSZ képzési és továbbképzési rendszere

Gyakorlati alapképzés: 20 óra
Hospitálás és szakmai gyakorlat: 26 óra
Szakelmélet: 44 óra
Sítechnikai és oktatásmódszertani
gyakorlat: 55 óra
A sízés és síoktatás
szakmai gyakorlata: 55 óra

Egészségügy és elsősegélynyújtás
Edzéselmélet és gimnasztika
Pedagógiai, pszichológiai és
kommunikációs alapok
Sportági alapok
Szervezés és vállalkozás alapjai


