T 1273-06/1/2

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján:
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 813 02 0000 00 00

Sportszervező, -menedzser

Sportszervező, -menedzser

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.
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Az Olimpiai Bizottság vezetése szakmai tanácsadásra kérte fel Önt az alábbi
kérdéskörökben:
1. A belső ellenőrzés egyik sajátos típusa az önellenőrzés, amikor az ellenőrzést a vezetés
önmagán gyakorolja. Filozófiája azon alapszik, hogy nincs tévedhetetlen ember, aki
dolgozik, hibát is vét. Milyen módjai lehetnek az önellenőrzésnek?
Felsorolt feladatonként 5-5 pont, de összesen maximum 20 pont adható.

2. Soroljon fel ellenőrzési területeket!
Felsorolt feladatonként 5-5 pont, de összesen maximum 20 pont adható.

3. Készítsen beszámolót arról, hogy mire való a teljesítményértékelő rendszer (20 pont),
mik lehetnek a hibaforrásai (15 pont)! /A beszámoló alaki megfelelése 5 pont, összesen
40pont/

4. Soroljon fel motivációs eszközöket!
Felsorolt feladatonként 4-4 pont, de összesen maximum 20 pont adható.
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Értékelő lap
Szakmai ismeretek
alkalmazása a
Az információtartalom vázlata
Típus
szakmai és vizsgaalapján
követelmény szerint
D
A fontosabb vezetői Önellenőrzés
feladatok és
jellemzőik
C
A beosztottak
Ellenőrzés területei
ösztönzésének
módszerei, eszközei
D
A beszámolók
formái, jellemzői
D
A fontosabb vezetői
feladatok és
jellemzőik
Beszámoló készítése
C
Az értékelés és az
eredmény
megállapításának
szabályai
B
A motiváció és az
Motiváció
érzelem jellemzői
Összesen
Szint
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
4
Beszédkészség
4
Fogalmazás írásban
Összesen
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Elhivatottság, elkötelezettség
Személyes
Felelősségtudat
Önállóság
Kapcsolatfenntartó készség
Társas
Határozottság
Visszacsatolási készség
Lényegfelismerés képessége
Módszer
Információgyűjtés
Értékelés
Összesen
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Pontszámok
Max.
20
20

40

20
100

100

Elért

