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Szakmai beszámoló 

 

Megbízott neve: Paic Róbert 

Munkavégzés 

helye: 

PTE TTK  Sporttudományi és Testnevelési  Intézet 

Munkavégzés 

ideje: 

2015. január 26. – 2015. január 28. (Tanfolyam zárása: 2015. március 

15.) 

Teljesítés tárgya: A TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012 számú "Sporttudományi 

képzés fejlesztése a Dunántúlon" című pályázat Természettudományi 

Kar  munkacsoportjában: „Alternatív környezetben űzhető 

sportok/Sportágak alternatív lehetőségei” című 30 órás akkreditált 

pedagógus továbbképzés 

 

 

Adott időszak (havi bontás) szakmai beszámolója:    

 

A képzés célja 

 

Az „Alternatív környezetben űzhető sportok/Sportágak alternatív lehetőségei” című 30 órás 

akkreditált pedagógus továbbképzés legfontosabb célja az volt, hogy biztosítsa a 

szakemberek számára a mindennapos testnevelés bevezetéséből adódó új típusú kihívásokra 

való felkészülését. A rövid ciklusú akkreditált továbbképzés igyekezett pótolni a 

testneveléshez kapcsolódó olyan továbbképzések hiányát, melyek az óvodapedagógusok, 

tanítók, tanárok és egyéb (sport)szakemberek e területhez kapcsolódó speciális 

kompetenciáit fejlesztik. E mellett a TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012 „Sporttudományi 

képzés fejlesztése a Dunántúlon” keretén belül ingyenesen biztosítja a közoktatásban 

dolgozók részére a törvény által előírt hétévenkénti 120 kredit (illetve ennek rész kredit 

számát biztosító) teljesítésének lehetőségét a régióban. A képzés öt moduljának témakörei, 

tartalmai, a bemutatott mozgásformák a korábbi képzések 

alternatív környezetben űzhető formáinak alapján kerültek kiválasztásra. Így elsősorban új 

típusú mozgásformákra, sportágakra (strandkézilabdázás, street handball, 

strandröplabdázás, futsal, gördülős sportok, mini kosárlabdázás, stb.) esett a választás, 

valamint az élménypedagógiai megközelítés gyakorlati szempontjai kerültek középpontba. 

 
A továbbképzés moduljai a következők voltak: 
 
Alternatív környezetben űzhető sportok/Sportágak alternatív lehetőségei: 5x6 óra 30 óra (30 

kredit) 
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1. Strandkézilabdázás, Street Handball 6 kredit / 6 óra (2 óra elmélet / 4 óra 

gyakorlat) Paic Róbert – egyetemi tanársegéd  / kézilabda sportedző 

 

2. Mini kosárlabdázás 6 kredit / 6 óra (2 óra elmélet / 4 óra 

gyakorlat) Meszler Balázs – egyetemi tanársegéd  / kosárlabda szakedző 

 

3. Strandröplabdázás 6 kredit / 6 óra (2 óra elmélet / 4 óra 

gyakorlat) Gyöngyösi Zoltán – testnevelő tanár  / röplabda szakedző 

 

4. Sportágak alternatív lehetőségi 6 kredit / 6 óra (2 óra elmélet / 4 óra 

gyakorlat) Dr. Németh Zsolt – egyetemi adjunktus 

 

5. Gördülős sportok 6 kredit / 6 óra (2 óra elmélet / 4 óra 

gyakorlat) Dr. Németh Zsolt – egyetemi adjunktus 

 

Előkészületek 

 

A továbbképzés képzési és kimeneti követelményei (KKK), valamint a tematikák 2013. 

decemberéig elkészültek. Ezt követően kezdődött el az első felhívás kiküldése a KLIK Pécsi 

Tankerület és a Pécs Városi (Megyei) Testnevelő Tanárok Egyesülete (PVTTE) segítségével a 

tankerülethez tartozó iskolák, óvodák, valamint az egyéb fenntartású intézmények igazgatói 

részére. Az Oktatási Hivatal felé az akkreditáció anyagának kidolgozását és feltöltését a 

PedAkkred rendszerbe februárban kezdtük meg. 2014. májusában a Pedakkred rendszerben 

beküldésre került az akkreditációra vonatkozó kérelem és teljes akkreditációs anyag. A 

képzésre vonatkozó alapítási engedélyt 2014. június  14-én A/7760/2014 adatszolgáltatási 

nyilvántartási számon  (Engedélyszám: 43/129/2014) az Oktatási Hivataltól hiánypótlás 

nélkül megkaptuk. Elkezdődött az igényfelmérő, előzetes jelentkezések online begyűjtése. A 

jegyzékre kerülési kérelem benyújtásra került, melyet az Oktatási Hivatal elfogadott. Az 

időközben elkészült www.tamop-sport.ttk.pte.hu oldalon megkezdődött a képzésre történő 

tényleges online jelentkezés és adatszolgáltatás az előzetesen már jelentkezettek számára. 

2015 márciusában regisztráltunk a Munkaügyi Minisztérium OSAP rendszerébe, melyben a 

résztvevők tanfolyam teljesítését kell rögzítenünk a végzést követően. A képzésben 

résztvevő kollégák (Dr. Németh Zsolt, Gyöngyösi Zoltán, Meszler Balázs és Paic Róbert) 2014 

decemberéig elkészítették a képzéshez kapcsolódó részletes óravázlatokat. A végleges 

jelentkezők októberben emlékeztető emailt kaptak a képzésről, valamint a készülő 

felnőttképzési szerződéshez további adatokat szolgáltattak. Január elején készült el a 

Továbbképzési (haladási) Napló, a jelenléti ívek, illetve az előképzettségnek / végzettségnek 

megfelelő csoportbeosztás, a felnőttképzési szerződés, valamint a minőségbiztosítási 

kérdőív. Az ezek kialakításához szükséges érvényben lévő előírásokat, jogszabályokat és 

törvényeket augusztusban áttanulmányoztuk. Megterveztük a végzést igazoló tanúsítvány 

arculatát, kialakítottuk a végleges formát. 
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Kivitelezés 

 

A képzésre 24 fő jelentkezett, ebből ténylegesen 15 fő jelent meg a 2,5 napos tanfolyamon. 

Az 5x6 órás (összesen 30 órás) modul mindegyikében 2 óra elméleti oktatás és 4 óra 

gyakorlati képzés folyt. Hétfőn és kedden, 12-12 órán, szerdán pedig 6 órán vettek részt a 

kollégák az előképzettségnek és végzettségnek megfelelő csoportbontásban. Rövid 

eligazítást és adminisztrációt követően kezdődött a tanfolyam a PTE TTK Ifjúság úti 

Sportcsarnokának szemináriumtermében. A résztvevők aktívan, rendkívüli figyelemmel 

hallgatták az előadásokat és minden gyakorlati feladatot kipróbáltak, végrehajtottak. A 

visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak a résztvevők részéről a tanfolyam közben is, 

valamint a tanfolyam lezárását követően. A portfólió elkészítésének határidejét február 20-

ban határoztuk meg, erre az időpontra kell elkészíteni az elméleti és gyakorlati 

tapasztalatokat szintetizáló önálló írásmunkát. Mint a program koordinátora minden oktató 

kolléga munkáját alkalmam volt minden csoportban megtekinteni, számos képet 

készítettem. A képzésben résztvevő kollégák munkájukat a legnagyobb fokú precizitással, 

odaadással és szakmai hozzáértéssel végezték. Az elméleti órákhoz a kollégák szemléltető 

előadás anyagot (power point) készítettek. A foglalkozások rendkívül jó hangulatban 

zajlottak, melyről a képek is tanúskodnak. 

A név nélkül kitöltendő „Minőségbiztosítási kérdőívben” a számszerű értékelés mellett 

helyet adtunk a képzéssel kapcsolatos pozitívumok és negatívumok feltüntetésére. Ezekből 

csak párat emelnék ki: 

 

Pozitívumok: 

 

„Változatos és sok gyakorlatot ismerhettünk meg.” 

 

„Minden tetszett. Nagyon felkészültek voltak az előadók. Jó hangulat volt.” 

 

„Sokoldalúság, rugalmasság.” 

 

„Alkalmazkodás a csoport összetételéhez, életkori és nemi sajátosságaihoz.” 

 

„Oktatók megfelelő szakmai tudása, felkészültsége.” 

 

Negatívumok: 

 

„Kicsit tömény volt, de muszáj volt belesűríteni mindent ebbe a 2,5 napba.” 

 

„Tavasszal vagy nyáron még hangulatosabb lett volna a környezet miatt.” 
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A visszajelzéseket olvasva és hallgatva úgy érezzük, hogy érdemes volt a sok-sok előkészítő 

munka, mert a képzés kiválóan sikerült, a negatívumként felsoroltakon igyekszünk 

változtatni, az igényeket maximálisan kielégíteni. 

 

Lezárás és utómunkálatok 

 

A minőségbiztosítási kérdőívek kiértékelése folyamatban van (bár az első évben nem 

kötelező az OH felé benyújtani ennek eredményét). A résztvevők adatainak feltöltése az 

OSAP rendszerbe megtörtént 2015. március 16-án, egy nappal a továbbképzés lezárását 

követően. A dolgozatok beérkezését követően a kollégák elkészítették azok értékelését, a 

portfólióról rövid, néhány mondatos visszajelzést küldtünk személyre szabottan a 

résztvevőknek. A sikeres elvégzést követően történt ennek berögzítése a rendszerbe, 

valamint a sorszámozott tanúsítvány kiállítása. A tanúsítványok kiállítása után minden 

résztvevőnek kipostáztuk azokat. 

 

 

   

Paic Róbert 

egyetemi tanársegéd 

 

Kelt: Pécs, 2015. január 30. 
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1. kép: Előadás közben (Strandkézilabdázás) 

 

 
2. kép: Verseny (Gördülős sportok) 
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3. kép: Csoportkép 1. 

 
4. kép: Új sporteszközök kipróbálása 
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5. kép: Gyakorlat a Street Handball órán 

 

 

 
6. kép: Csoportkép 2. 
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7. kép: Mini kosárlabdázás 

 

 
8. kép: Strabdröplabdázás gyakorlat 

 

 

      

 

 


