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7.1.2. A szakirányokon szerezhet  további sajátos kompetenciák 

7.1.2.2. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakirányon továbbá a 
rekreációszervez  és egészségfejleszt  

a) tudása - Ismeri az egészséges emberi szervezet alapvet  testi, lelki m ködését és a 
helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényez ket. - Átlátja a rekreáció általános 
folyamatait, rendszereit, valamint ezek m ködését. Ismeri az életkorhoz, a nemhez és az 
egészségi állapothoz igazított rendszeres fizikai aktivitás emberi szervezetre gyakorolt, 
tudományosan bizonyított hatásait. - Ismeri az egészség és életmód fejlesztésének lehet ségeit 
és módszereit. - Differenciált ismeretekkel rendelkezik a rekreáció területein alkalmazható 
módszerekr l és technikákról. - Ismeri az életen át tartó rekreációs és egészségfejlesztési 
aktivitás kialakításának és fenntartásának pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs 
feltételeit. - Ismeri a rekreációszervezéshez szükséges alapvet  sporttudományi, 
vezetéselméleti, szervezéstudományi ismereteket és módszereket. - Rendelkezik az emberi 
magatartás befolyásolásához szükséges kommunikációs és szociális készségekkel, valamint 
pedagógiai ismeretekkel. 

b) képességei - Képes az egészség- és életmódkultúra feltételeinek megteremtésére, illetve 
fejlesztésére a családokban és társadalmi, egészségügyi, szociális, nevelési intézményekben, 
illetve civil szervezetekben. - Képes egészségfejleszt , életmódprogramok tervezésére, 
valamint gyakorlati megvalósítására. - Fejleszti az emberek rekreációs és egészségkultúráját, 
emeli annak színvonalát. - Képes sport, szociokulturális, turisztikai és gyermek animációs 
programok tervezésére, szervezésére és lebonyolítására. - Képes egészségmeg rzést, 
rehabilitációt szolgáló intézményekben rekreációs aktivitási programok tervezésére, 
foglalkozások megszervezésére és lefolytatására. - Képes a fizikai rekreációs programokhoz 
szükséges motoros képességek felmérésére, motoros programok tervezésére és 
mozgáselemezésre. - Képes a fittségi és wellness tevékenységek szervezésére, koordinálására, 
illetve gyakorlati megvalósításukban való aktív részvételre. 

c) attit dje - Értéknek tekinti az egészség- és életmódkultúrát megalapozó és fejleszt  
rekreációt, illetve életmin séget. - Azonosul a rekreáció és az életmin ség korszer  
szemléletével, nézeteit formális és informális közegben is terjeszti. - Szociális, pedagógiai és 
szakterületi ismeretei révén eredményesen alakíthatja az általa foglalkoztatottak 
egészségszemléletét. - Az etikai, jogi, gazdasági, valamint tömegkommunikációs ismeretei 
átadásával hozzájárul az egyének különböz  helyszín  és fajtájú sporttevékenységekbe 
történ  beilleszkedéséhez. - Figyelemmel van a sportolók, sportvezet k sajátos szükségleteire, 
a sporttevékenység és a versenyzés jellegzetes problémáira. d) autonómiája és felel ssége - A 
sport- és az egészségkultúra, valamint az életmin ség fejlesztése terén szerzett magas szint  
tudását az emberek életmin sének javítására szenteli. - Elkötelezett és igényes 
munkavégzésével hozzájárul a testkultúra, a rekreációs és az egészségkultúra színvonalának 
emeléséhez. 


