Outdoor programvezető
szakirányú továbbképzési szak
I. A szakirányú továbbképzés neve:
Outdoor programvezető szakirányú továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/114-4/2009.
IV. A létesítő intézmény neve:
Nyíregyházi Főiskola
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Outdoor programvezető szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Outdoor programvezető

3.

Szakirányú továbbképzés képzési területe:
Sporttudomány képzési terület
1. A
felvétel
feltételeként
meghatározott
alapképzési
szakok
megnevezése:
- Testnevelő-edző alapképzési szak, illetve az ennek megfelelő, korábbi képzési
rendszer szerinti szakok
- Sportszervező alapképzési szak
- Rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak
- Tanító alapképzési szak (testnevelés és sport műveltségterület)
- Rekreáció főiskolai szintű szak
4.

A képzési idő:
2 félév

5.

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek
száma:
60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek,
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
A képzés célja: a hallgatók képesek legyenek a megszerzett ismeretek,
képességek és készségek birtokában outdoor programvezetőként munkát vállalni.
Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják az outdoor programvezetői munka
legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. Képesek az
emberek kulturált szabadidő eltöltésének segítésére és a különböző
egészségközpontú
szolgáltatások
munkafeladatainak
ellátására.
Az
interdiszciplináris oktatási forma, valamint a hangsúlyosan megjelenő outdoor
vezetési ismeretek modul olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el
(outdoor elmélet és gyakorlat, turisztika), amelyek az outdoor programszervezői
tevékenységen túl vállalkozás kialakítására is alkalmassá teheti az outdoor
programvezetőt.

Az Outdoor programvezetők ismerik:
- a természetben történő sporttevékenység környezetvédelmi-természetvédelmi
szabályait,
- a természetben történő sporttevékenység szervezését,
- a természetben történő sporttevékenység vezetését,
- az általuk vezetett outdoor programban résztvevők motiválási lehetőségeit,
- a nemzetközi trendek legújabb válfajait,
- speciális szakterületüknek az adott régióban adódó lehetőségeit.
Az Outdoor programvezetők képesek, illetve alkalmasak:
- a természetben történő sporttevékenység környezet- és természetvédelmi
szabályainak betartására, illetve betartatására,
- természetben történő sporttevékenység szervezésére-vezetésére,
- gyalogos közép- és magashegységi túra vezetésére,
- alapfokú sziklamászó tevékenység megszervezésére,
- biztosított mászóút (Via Ferrata - Klettersteig) alapfokú túraszervezésére.
A végzett Outdoor programvezetők rendelkeznek:
- szakirányú képesítésükre épülő korszerű outdoor ismeretekkel,
- az Európai Unió outdoor kultúrájának gyakorlati tevékenységükbe való
átültetésének ismeretével,
- a minőségi outdoor tevékenység szakmai elkötelezettségével,
- az outdoor (természetjáró) tevékenység történelmi ismereteinek
megőrzésével, illetve átadásával,
- outdoor szervezési-vezetési feladataikból adódó analizáló és szintetizáló
képességgel.
7.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Szakmai ismeretek: 28 kredit (funkcionális anatómia és terhelés
élettan; sportegészségügy, sportsérülések, elsősegély;
sportvállalkozástan, marketing; kommunikációs ismeretek; a túravezetés
általános ismeretei; sporttáplálkozás; az outdoor extrém oldala; a hegyek
világa)

8.

Differenciált szakmai ismeretek: 28 kredit (középhegységi
túravezetés; magashegyi túravezetés; outdoor
sportinformációk az Interneten; terepkerékpár túravezetés;
sziklamászás; biztosított mászóút (Via Ferrata Klettersteig); kalandpark)
9. Szakdolgozat kreditértéke:
4 kredit

