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Államilag elismert OKJ síoktatóképzés

Legyél te is SÍOKTATÓ!

Végezd el a TF-SMSZ állami OKJ bizonyítványt adó síoktató tanfolyamát!

Jelentkezés: szeptember 10-ig a TF Felnõttképzési Csoportjánál

Bõvebb információ: http://tf.hu/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam

Ha elmúltál 18 éves és szeretsz síelni, éld meg a különleges élményt! Valósítsd meg álmodat, hiszen lehetsz TE is
SZAKKÉPZETT SÍOKTATÓ. Szerezd meg az államilag elismert OKJ sí sportoktatói bizonyítványt. Költés helyett pénzt
kereshetsz kedvenc idõtöltéseddel.

Cselekedj most, amíg nem késõ!
2018. SZEPTEMBER 10-ig jelentkezz a TESTNEVELÉSI EGYETEMEN FELNÕTTKÉPZÉSI CSOPORTJÁNÁL az októberben
induló OKJ síoktató tanfolyamra!
Tanulj ott, ahol a legnevesebb, legnépszerûbb magyar síoktatók is megszerezték a síoktató bizonyítványt! Tanulj a
Testnevelési Egyetemen! Ne hagyd ki a lehetõségét annak, hogy a legjobb ár/érték arányú, magas színvonalú
képzésen vehess részt! Ha fontos számodra az ALAPOS TUDÁS megszerzése és elmélyítése, ez az a tanfolyam,
ahol a foglalkozásokra és az ott hallottak feldolgozására kellõ idõ áll rendelkezésedre, mégis hamarosan síoktató
lehetsz.
Ha most õsszel elkezded a tanfolyamot és tavasszal sikeres vizsgát teszel, a szezont követõen már állami
végzettséget nyújtó OKJ-s bizonyítvánnyal a kezedben jelentkezhetsz valamelyik síiskolánál munkára, mint síoktató.
Magyarországon egyre több síiskola mûködik, ahol folyamatosan szükség van a szakképzett síoktatókra már szeptembertõl
kezdõdõen.
Mi vár rád a síoktató tanfolyam alatt?

ÁLTALÁNOS SPORTTUDOMÁNYI ELMÉLETI KÉPZÉS:
&bull; A képzés során októbertõl választásod szerint hetente, szerdán délután 17 órától, vagy kéthetente szombaton
délelõtt) általános elméleti elõadásokat hallhatsz a patinás TF neves elõadóitól az alábbi tantárgyakból:
- Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
- Egészségügy és elsõsegélynyújtás
- Edzéselmélet és gimnasztika
- Szervezés és vállalkozás alapjai

SÍSZAKMAI ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉPZÉS
&bull; A közel 30 éve mûködõ Síoktatók Magyarországi Szövetségének (SMSZ) nagy tapasztalatú kiképzõ oktatói
közremûködésével tartott síszakmai elméleti elõadásokon, budapesti síiskolákban szervezett gyakorlati foglalkozásokon
és márciusban külföldi sípályán megszervezésre kerülõ 6 napos gyakorlati és vizsgatáborban mélyítheted el sítudásodat
és tanulhatod meg milyen tematika mentén és milyen módszerek alkalmazásával lehetsz jó síoktató. Elsajátíthatod a
helyes mozgáselemzés és értelmezés alapjait, megtanulhatod a szakmában használt szaknyelvet és a
tanítványokkal történõ kommunikáció elemeit.

http://www.sioktatas.hu
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FELKÉSZÍTÕ FOGLALKOZÁSOK, TÁBOROK A SZEZON FOLYAMÁN
&bull; Az õsztõl folyamatosan meghirdetésre kerülõ vizsgára felkészítõ sítechnikai táborokban felmérheted saját
képességeidet és a képzésben elvárt tudásszintet. Ezekben a táborokban is az SMSZ kiképzõ oktatói tanítanak, akik
közül többen is a nemzetközi hírû Magyar Síoktató Válogatott tagjai voltak az elmúlt években.

SZAKMAI KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZÁS
&bull; Bármikor, már a tanfolyam alatt csatlakozhatsz a magyar síoktatókat összefogó egyesülethez, a Síoktatók
Magyarországi Szövetségének szakmai tagságához és a bizonyítvány megszerzéséig, mint pártoló tag vehetsz
részt szakmai eseményein, táborain. A bizonyítvány birtokában a szervezet szavazati joggal rendelkezõ rendes
tagjává válhatsz és részt vehetsz a nemzetközi elvárásoknak megfelelõ továbbképzési rendszerében. Mindig van
hova fejlõdni. A símozgás finom részleteit megérezni, megfejteni és a tudást továbbadni, egy állandó szakmai kihívás.

Bõvebb információ az OKJ képzésrõl: http://tf.hu/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam

TF Felnõttképzési Csoport (487-9286, 487-9272, 487-9247)

Jelentkezés módja: A szükséges dokumentumokat el kell juttatni a Felnõttképzési Csoporthoz:

&bull; Emailen (eredeti példányok szkennelve): okj2018okt@tf.hu
&bull; Postán: Testnevelési Egyetem, Felnõttképzési Csoport, 1525 Budapest, Pf. 69

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (Nyt. szám: E-001124/2015), Felnõttképzési
Csoport (487-9286, 487-9272, 487-9247)
SMSZ oktatóképzés és továbbképzési rendszerrõl itt olvashatsz:
http://www.sioktatas.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=42

Mail: iroda@sioktatas.hu

Lájkold oldalainkat, hogy megoszthassuk Veled az információkat!

https://www.facebook.com/sioktatas/

https://www.facebook.com/hungarian.interski.demoteam/

Várunk szeretettel, csússz közénk Te is!
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