A sport munkaközösség munkaterve a 2020-2021. tanévre

Munkaközösségünk létszáma ebben a tanévben 6 fő. Az új tanévben egy főállású oktató csatlakozott
az oktatótestületünkhöz, Kovács Kornél, Géczi Helga és Mezei Gábor óraadóként az egy éves
kötelező tanítási gyakorlatukat töltik iskolánkban.
A munkaközösségünk célja:
•
•
•
•
•
•

diákok versenyeztetése és felkészítése minél több sportágban megyei, illetve országos
diákolimpián
részt venni a már hagyományossá vált versenyeken
(Megyei Futsal Diákolimpia, Fair Play Cup, Haditorna Verseny)
minél több diákot bevonnni a helyi rendezésű sportrendezvényeken való szereplésbe
sport ágazati képzésben tanulók szakmai gyakorlatának figyelemmel kísérése
aktív és egészséges életmódra nevelés
önképzés, továbbképzés

A munkaközösségünk feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tervezett és az „ad hoc” feladatok megvalósítása
a tanév közben felmerülő problémák megoldása
a technikumi képzésben a projekt alapú oktatás megtervezése
a 12. évfolyamos diákok felkészítése a regeneráló balneoterápiás masszőr megnevezésű
mellék-szakképesítés szakmai vizsgára
a 12. évfolyamos tanulók felkészítése a sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgára
a 13. évfolyam felkészítése a fitness wellness instruktor vizsgára
legalább negyedévente 1 munkaközösségi megbeszélés
házi bajnokságok szervezése havi rendszerességgel (labdarúgás, röplabda, kézilabda)
röplabda edzés megtartása heti rendszerességgel

Szeptember
Szakmai program kidolgozása
A Magyar Diáksport Témanap megszervezése.

Október- november
A sport ágazati képzésben részt vevő diákok képviselik iskolánkat a pályaválasztási kiállításokon.
Bemutató órák megtervezése a nyílt napra.
A Fair Play Kupa őszi fordulója.
Nógrád Megyei Haditorna verseny.
Mellék-szakképesítés szakmai OKJ-s vizsgára jelentkezés.

December
Szondi Karácsonyi Kupa
Mellék-szakképesítés szakmai OKJ-s próbavizsga megszervezése és lebonyolítása.
Január
A 9-12. évfolyamon tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérésének (NETFIT) kezdete.
Szakmai tételek kidolgozása és leadása.
Sítábor szervezése.
Február
A mellék-szakképesítés szakmai OKJ-s vizsga megszervezése és lebonyolítása.
Próba alkalmassági vizsga megszervezése a 8. osztályos tanulóknak.
Március
Sport alkalmassági vizsga a 8. osztályos tanulóknak.
Ismerkedés a népi testkultúrával
Nógrád Megyei Diákolimpia mezei futás.
Április
A Szakmák Éjszakája program összeállítása és megszervezése.
Segítség a többi munkaközösségnek és a DÖK-nek a Szent-Györgyi nap és a Diáknap
lebonyolításában.
NETFIT mérési időszak vége
Fair Play Kupa tavaszi forduló.
Május
A diákok fizikai állapotának és edzettségének mérési eredményeinek feltöltése a NETFIT rendszerbe.
Kirándulás, gyalogtúra szervezése.
Fitness wellness instruktor vizsga lebonyolítása a 13. évfolyamnak
A 4 hetes összefüggő szakmai gyakorlat előkészítése és megszervezése.
Június
Sportszakmai gyakorlat lebonyolítása a 10-11. évfolyamon.

Balassagyarmat, 2020. szeptember 09.
Tóth Loretta
munkaközösség vezető

