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A PROGRAMCSOMAG és további frissítései, 

bővítései a Magyar Kajak-Kenu Szövetség    

honlapján történő elhelyezéssel                                        

nyilvánosságra kerülnek. 

 

A fejlesztő, Parti Zoltán (MKKSZ projektmenedzser) 

és az MKKSZ minden jogot fenntart arra vonat-

kozóan, hogy a teljes anyag, de bármely részle-

tének, vagy elemének sokszorosítása, bármine-

mű felhasználása vagy idézése, írásban vagy 

szóban történő megjelenítése és hivatkozása ese-

tén, a felhasználás elengedhetetlenül  

szükséges feltétele az, hogy  

a fejlesztőt és az MKKSZ-t, mint forrást,  

pontos megjelölésük mellett,  

egyidejűleg nyilvánosságra kell hozni. 
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1 HIRDETŐTÁBLA 

1.1 Résztvevők 

 Parti Zoltán fejlesztő, programvezető 

 Hajós Alfréd Általános Iskola – Gödöllő, modelliskola 

 Gödöllő Városi Önkormányzata – fenntartó, a sportprogram helyi adaptációjának 

megrendelője, megvalósítója 

 Gödöllői Városi Sportszövetség – együttműködő és megvalósító civil szervezet 

 Magyar Kajak-Kenu Szövetség – szakmai támogató, a Duna-stratégiához köthető 

fejlesztések, illetve a sportág fejlesztési koncepciója keretében, a vízparti települése-

ken megvalósítható programok, illetve további helyi program-adaptációk kidolgoz-

tatója és mentora 

 

1.2 Ajánlás 

Az edzéselvű testnevelés helyi tantervi programját azoknak ajánlom, akik keresik a megoldásokat 

a „mindennapos testnevelés” szóhasználattal meghatározott test- és sportnevelési helyi progra-

mok, eljárások, jó gyakorlatok kimunkálására, majd a programok bevezetését lehetővé tevő forga-

tókönyvek megtervezésére, megvalósítására, s ennek érdekében az iskolai oktatás jobb időfel-

használásának megszervezésére. Legfőképpen pedig azoknak, akik a fejlesztések tekintetében 

komplex megoldásokat, a hatékonyságot és az érintettek együttműködését helyezik előtérbe, cél-

juk hogy a közoktatás idejére eső képesség-fejlesztés során a sport eszközrendszere kiteljesedhes-

sen, sportszakmai tartalma erősödhessen és a mindennapokban alkalmazásra kerülhessen. 

 

Mit jelent módszertanilag a „mindennapos testnevelés” a közoktatási intézmények számára? 

Kiszámítható, hogy a teljes tanév tanítási ideje, amely átlagosan 288 nap terjedelmű időfolyamot 

jelent, s rendre 182-183 tanítási napot tartalmaz. A 182-183 érdemi tanítási nap tehát szétosztódik 

a 288 napos időfolyamban, s ez az elosztás ciklusokon belül egyenletes heti ritmusú, a ciklusok 

végén pedig szüneteket tartalmaz. Az egyes tanévek egymást követő időszakos egységeikben 

azonos megosztást mutatnak.  Ez a ciklusos rendszer a tárgya az edzéselvű testnevelés helyi tan-

tervnek, erre az időbeli alapra készülhet el a helyi tanterv a tanmenetekkel, a tanítási egységek 

programjai és az óratervek.  

 

A mindennapos testnevelésre az évente ismétlődő ciklusos rendszerben tehát az jellemző, hogy 8, 

12, 13 tanéven keresztül, folyamatszerűen, általánosan hetente ötször ismétlődnek a napi egy test-

nevelés órát is tartalmazó napok, amelyeket többségében két, tanítás nélküli nap követ. 

 

((5 napig 1-1 óra testnevelés + 2 nap tanítás nélkül) x37 hét) x8 év 
 

Ennek a ritmusnak a naptári variációi, eltérései lényegileg nem változtatják meg a trendet, de a 

nagyobb időtartamú szünetek (őszi, téli, tavaszi) már igen, és ez az átlagosan 77 napos nyári szü-

nettel együtt, a tervezésben már állandó ciklusok kialakulását eredményezik. Meghatározó ténye-

ző az is, hogy a rendszeres, négy évszakos éghajlati zóna időjárása szintén meghatározóan jelen 

van az iskolai testnevelésben, így megjelenik a tervezésben is. Erre az összetett ritmusra épültek 

ki az egyes sportági versenyrendszerek is, amelyek kiválasztási eljárásaikkal igyekeznek maguk 

számára a fenntarthatósághoz megfelelő létszámot biztosítani, amelyet teljes mértékben a közok-

tatásban tanuló gyermekek köréből válogatnak ki. Az edzéselvű testnevelés iskolai programja 

ebben az időbeliségben és az eltérő keretrendszerek összehangolásában tervezi meg a helyi prog-
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ramszerű eljárásokat, illetve ennek megvalósítása során, az edzéstudományok alkalmazását igyek-

szik koherens módon beépíteni a programba és azt a teljes közoktatási időkeretben végig is vinni.  

 

A helyi tanterv tervezése során sajátos, de az iskolától nem idegen szemléltetési lehetőségként 

kísérletet teszek egy asszociációs tantervi ábrázolásra is (11. fejezet) annak érdekében, hogy mi-

nél több módon kerüljön értelmezésre és minél több ponton lehessen megfogni az edzéselvűséget 

az iskolai testnevelésben. Ez a megoldás azt a törekvésemet is segítheti, mely szerint a tanulók 

megnyerését a munkához, elméleti területen is támogatni kell, és az alsóbb évfolyamokon, a tár-

gyi ismeretek hiányában is van lehetőség ezen a módon, a módszertani tudástartalmak közvetíté-

sére.  

 

Az edzéselvű testnevelés programom sok elemében építkezik a magyar kajak-kenu sport edzés-

kultúrájából és edzéshagyományaiból, a hosszú ideig tartó felkészülési edzésmunka megéléséből, 

és az edzői munka során megszerezhető gyakorlati tapasztalatokból. Ma a legfontosabb felada-

tunk az, hogy éljünk azzal a lehetőséggel, hogy az iskolai testnevelés eredményessége érdekében 

tantervi programban egyesíthetjük az iskolai testnevelés pedagógiai tapasztalatait, a versenysport 

eredményes felkészítését tradicionálisan biztosító módszertani kultúrát és tapasztalatot, s mindezt 

már heti 5 tanórás időkeretben építsük be az iskolai testnevelés-oktatásába. 

 

A helyi tantervi fejlesztésekhez szánt aktuális PROGRAMCSOMAG változat elsőként a Magyar 

Kajak-Kenu Szövetség honlapján jelenik meg, majd a bevezetést is megvalósító Gödöllő Város 

Önkormányzata és a Városi Sportszövetség internetes felületein, illetve a gödöllői Hajós Alfréd 

Általános Iskola honlapján is elérhető lesz. Az anyag fejlesztése nem áll meg, folyamatosan ké-

szülnek el további tartozékai, fejezeteinek frissítései. Ehhez a munkához szeretettel várom a kaja-

kos-kenus szakembereink, a testnevelő tanárok és a testnevelést is oktató tanítók, az egyes sport-

ágakban és a táncművészeti oktatásban tevékenykedő szakemberek hozzászólásait, tantervi aján-

lásait, a megjelenített tartalmakkal kapcsolatban lévő munkáit. Az anyag szerkesztését, frissítését 

időről-időre, a szerzőkre való hivatkozással elvégzem. 

 

Az anyag tervezett fejlesztéseit, további bővítését az érintett fejezetek végén táblázatba foglalva, a 

vállalt határidő feltüntetésével is jelzem. Hozzászólásra, érvelésre a PROGRAMCSOMAG bár-

melyik fejezete újra és újra megnyitható és módosítható. 

 

A „Nagy utazás” műfajilag PROGRAMCSOMAG, összegzést tartalmazó munka, amelyben a 

komplexitásra irányuló törekvés és a fejlesztési folyamat kezdeti, koncepcióalkotási stádiumának 

figyelembe vétele miatt, most még együtt szerepelnek a „KONCEPCIÓ” helyzetelemző, definiá-

ló, a „HELYI TANTERV” tervező, kidolgozó és a „SEGÉDANYAGOK” módszertani támoga-

tó részei. Nyilvánvaló, hogy a helyi fejlesztések során a különböző elemek továbbfejlesztett, rész-

letekbe menően kidolgozott változatai, munkacsomagjai külön-külön is életre kelhetnek, - termé-

szetesen a forrás megjelölése mellett – és megjelenhetnek a szakirányú, már tiszta műfajú doku-

mentumokban is. Frissítésekkel a programcsomag egy folyamatosan bővü-

lő/bővíthető/specializálható és szakaszolható dokumentummá, komplex rendszerré állhat össze. A 

témakörben magam is, - a jelenlegi anyag bővítése, frissítése mellett - további szakmai cikkek 

megírásával folytatni kívánom az évekkel ezelőtt megkezdett munkát. 

 

Budapest, 2011. május 29. 

Parti Zoltán 
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1.3 Az Európai Unió testneveléssel kapcsolatban közvetle-

nül és azzal érintőlegesen foglalkozó anyagainak átte-

kintése 

Az Európai Parlament állásfoglalásai, programjai és jelentései jól szemléltetik, ugyanakkor 

gyakorlati hivatkozási alapot nyújtanak az edzéselvű helyi tantervi programok kimunkálásához. 

 

Az iskolai testneveléssel és a sporttal kapcsolatban érdemes áttekinteni: 

 

az EK-szerződés 149, 150. és 152. cikke 

a helsinki jelentés, és a sport sajátos természetéről és Európában betöltött társadalmi szerepé-

ről szóló nizzai nyilatkozat 

a Bizottság Fehér Könyve a Sportról (COM(2007)0391) 

a Bizottság Fehér Könyve „A táplálkozással, túlsúllyal és elhízással kapcsolatos egészségügyi 

kérdésekre vonatkozó európai stratégiáról” (COM(2007)0279) 

a Bizottság értékelése a sporton keresztül történő nevelés európai éve (EYES 2004) program-

ról (COM(2005)0680) 

Európa Tanács ajánlása a testnevelés és sport fejlesztéséről a gyermekek és a fiatalok számára 

Európa összes országában (Rec(2003)6) 

a Bizottság Zöld Könyve „Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a 

túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziójáról” 

(COM(2005)0637) 

az Európai Parlament által publikált, „A testnevelés jelenlegi helyzete és kilátásai az Európai 

Unióban” című tanulmánya 

„Az Európai Unió szerepe a sport terén” című 1997. június 13-i állásfoglalása 

„Az európai hivatásos labdarúgás jövőjéről” című 2007. március 29-i állásfoglalása 

a „Doppingolás a sportban” című 2005. április 14-i állásfoglalás 

az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés (Alkotmányszerződés) I-17. és III-282. 

cikke 

eljárási szabályzata 45. cikke 

a Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSE és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye (A6-0415/2007) 

a Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSE a kulcskompetenciákról a változó világban: 

Az oktatás és Képzés 2010 munkaprogram megvalósítása (2010/2013(INI)) 

a Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSE a jobb iskolákról szóló együttműködés menet-

rendje (200862329(INI)) 

a Kulturális és Oktatási Bizottság JELENTÉSE a sport szerepéről az oktatásban 

(2007/2086(INI)) 

 

Részlet az Európai Parlament 2007. november 13-i állásfoglalása a sport szerepéről az oktatásban 

(2007/2088(INI)) dokumentumából: 

 

Az Európai parlament, 

15. üdvözli a sporton keresztül történő nevelés európai éve (2004) program eredményeit, amely 

hangsúlyozta a sport szerepét az oktatásban, és felhívta a figyelmet a sport sokrétű társadalmi 

szerepére; 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2007&DocNum=0391
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2007&DocNum=0279
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2005&DocNum=0680
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2005&DocNum=0637
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16. hangsúlyozza, hogy az EYES 2004 eredményeit maximálisan ki kell aknázni, az állami és 

magánfinanszírozásban részesülő vagy pedig a vállalatok társadalmi felelősségének szelle-

mére alapuló új kezdeményezések révén hasznosítva és továbbfejlesztve a már kialakult he-

lyes gyakorlatokat; 

17. üdvözli a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntését az ifjúsági olimpiai játékok 2010-től törté-

nő megrendezésre, amely hozzájárul az olimpiai eszme és a sport értékeinek terjesztéséhez az 

ifjúság körében; 

18. úgy véli, hogy a sportoktatás és az edzés – különösen, ha az olimpiai eszményekre fektet 

hangsúlyt – eredményes eszköz a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációja, a mul-

tikulturális párbeszéd és az önkéntes munka népszerűsítése terén, valamint aktív szerepet ját-

szik a hátrányos megkülönböztetés, az intolerancia, a rasszizmus, az idegengyűlölet és az erő-

szak megakadályozásában; 

19. ösztönzi a tagállamokat, hogy főként a fizikai és szellemi jellegű iskolai tevékenységek 

egyensúlyának biztosítása céljából modernizálják és fejlesszék a testnevelés-tanításra vonat-

kozó politikáikat, ruházzanak be a minőségi sportlétesítményekbe, és tegyenek megfelelő lé-

péseket annak érdekében, hogy az iskolai sportlétesítmények és a testnevelésórák minden ta-

nuló számára elérhetőek legyenek, megfelelő figyelmet szentelve a fogyatékkal élő tanulók 

igényeire is; azt javasolja, hogy a sporttevékenységek széles skálája számára álljon rendelke-

zésre támogatás annak érdekében, hogy minden tanulónak valós lehetősége legyen a külön-

böző sportokban való részvételre; felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az iskolák-

ban testnevelésre fordított idő megnövelésére irányuló követelést; felhívja a tagállamo-

kat, a hogy mozdítsák elő a sporttevékenységek iskolai és óvodai integrációjának javításához 

hozzájáruló intézmények és szervezetek jogi elismerését; támogatja, hogy az iskolákkal, ok-

tatási intézményekkel, ifjúsági központokkal és más, élethosszig tartó tanulási projektekkel 

foglalkozó közösségi vagy önkéntes szervezetekkel együttműködő sportklubok pénzügyi tá-

mogatásban részesüljenek; 

20. felkéri a tagállamokat, hogy biztosítsák a testnevelésben meghatározott minimális óraszám 

betartásának feltételeit, figyelembe véve, hogy a rendszeres testmozgás jelentősen hozzájárul 

az egészségügyi kiadások csökkentéséhez; 

21. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a testnevelés oktatását minden szinten – az 

általános iskolákat is beleértve – szakképzett testnevelés oktatók végezzék; 

 

 

Az állásfoglalásból kitűnik, hogy hasonló problémákkal küzdenek a tagállamok, és egyértelműen 

azonosíthatók azok a pontok, ahol a fejlesztéseket el kell végezni. A témakörben megjelent dokumen-

tumokat összefoglalva az alábbi megállapításokat teszem: 

 

 minden napra jusson testnevelési program, iskolai sporttevékenység, 

 szakképzett munkaerő biztosítsa az oktatás színvonalát és eredményességét, 

 a megfelelő infrastruktúrát hozzá kell rendelni ezekhez a törekvésekhez, 

 ki kell használni a sport általi nevelés eszközrendszerét a társadalmi problémák kezelésében. 

 

Jól látható, hogy a sportnak helye van az oktatásban pedagógiailag és a képesség-fejlesztésben tar-

talmilag és módszertanilag, a sportversenyzésben speciálisan és a társadalom életében pedig általáno-

san, akár az egészséges életmód tekintetében, akár mint az egész életen át tartó tanulás és munka 

energetikai háttereként. 
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„A nagy utazás” 

2 AZ ETHT KÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI,                                                                                                                                                                                                                      

A PROGRAMCSOMAG SZERKEZETE 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Az ETHT felépített algoritmusa ( Parti Zoltán 2011.) 
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3.1 Ábrajegyzék 

1. Az ETHT felépített algoritmusa 

2. Sportrendszer: Fritz (2006) ábrája alapján a szerző módosítása 

3. Sportrendszer: A Magyar Kajak-kenu Szövetség sportfejlesztési koncepciójából 

4. Sportrendszer: Az ETHT sportági kiválasztási rendszerének modellje  

5. Az edzéselvűség megjelenése a testnevelés helyi oktatásában 

6. Szervek és szervrendszerek eltérő fejlődési üteme, mint a szakaszokat kialakító tényező 

7. Az „Edzéselvű tanterv” élettani szakaszainak és az egyes iskolatípusok szerkezetének egymásra 

vetítése 

8. A kritikus fejleszthetőségi időszak összehasonlító kimutatása a vizsgált képességeknél (forrás: a 2. 

táblázat) 

9. Az angol PESSYP testnevelési programban megjelenő stratégiai elemek 

10. Az ETHT állandó ismétlődő időszaki elemei 

11. Az edzéselvű tervezés egész struktúráját bemutató ábrázolás, ahol látható a teljes programidő és a 

legkisebb időegység, a testnevelés tanóra helyzete is. Asszociatív módon az ábrát felfoghatjuk a 

testnevelés óraszerkezete, navigációs eszköze számlapjaként is. 

12. Az időszakok (tanévek) állandó ciklusai 

13. Példa egy ciklustervben szereplő tanítási egységek (TE) megtervezésére 

14. Egy tanítási óra tartalmi kapcsolati ábrája 

15. A tanóra tervezési algoritmusa 

 

3.2 Táblázatok jegyzéke 

1. Az iskolai tanévre eső terhelési ciklusok időbelisége átlagszámítás alapján 

2. A mozgásfejlődés legfontosabb jellemzői, a motorikus egyedfejlődés periódusai (Forrása: Sport, 

életmód, egészség, Akadémia, 2009 (331. o.) – WINTER (1975) 

3. A Zónás energianyerési folyamat ismeretében a képességek felmérését szolgáló mérési gyakorlatok 

kimunkálásának egyik lehetséges megoldása 

4. A motoros képességek optimális fejleszthetősége az életévek szerint (Martin, 1989 után módosította: 

Harsányi). 

5. Harsányi László: EDZÉSTUDOMÁNY I-II. (38. o.) Budapest - Pécs 2000. A sportbeli felkészítés 

alapelvei, kiegészítette: Parti Zoltán (a kiegészítések kék színnel vannak jelölve) 

6. A mindennapos testnevelés bevezetésének ütemezési forgatókönyvei az első tanév jellemzőivel 

7. Óraszám és költségszámítás a gödöllői fejlesztési modell ütemezése alapján 

8. A tervek és a tervezés hierarchikus rendje   

9. SZAKASZOK kiemelt jellemzői 

10. IDŐSZAKOK kiemelt jellemzői 

11. CILUSOK kiemelt jellemzői 

12. A tanítási egységek (TE) típusai tartalmuk, feladatai, elhelyezkedésük alapján a tanmenetben 

meghatározhatók 

13. Az edzéselvű tanterv tanítási egységeinek tervezéséhez a teljes 1-8. tanévi idő táblázata 

14. A képességek komplex módon való fejlesztése és a választott sportágak prioritást élvező 

képességeinek hangsúlyos fejlesztése 

15. TE tervezése az egyes IDŐSZAKOKRA 



Edzéselvű testnevelés helyi tanterv - testnevelés-tervezés 
2011. 

 

Oldal: 11 / 96 

 

16. A testnevelés tanóra tervezése, elhelyezése a képesség-fejlesztési folyamatban, a tervezési algoritmus 

(15. ábra) alapján 

17. IDŐSZAKOK összesítő adatai 

18. A heti 5 tanóra (a táblázatban: egységnyi munkamennyiség) típusának általános meghatározása, a 

képességfejlesztési célokkal és az elsődleges tartalmakkal. (Angol testnevelés tantervek 

felhasználásával készítette: Parti Zoltán) 

19. A képesség-fejlesztés fő prioritásainak témakörök szerinti csoportosítása 

 

3.3 Eddigi források, kiadványok, szakcikkek 

Az európai Parlament 2007. november 13-i állásfoglalása a sport szerepéről az oktatásban 

(2007/2086(INI)) 

Angol internetes szakmai források: www.teachernet.gov.uk/pe; www.qca.org.uk/nc ; 

www.ofsted.gov.uk ; www.dfes.gov.uk/primarydocument ; www.dfes.gov.uk/keystage3 ; 

www.dfes.gov.uk/4-14 ; www.qca.org.uk/ncaction ; www.standards.dfes.gov.uk/schemes ; 

www.qca.org.uk/safeswimming  ; www.qca.org.uk/pess ; www.sportengland.org ; 

www.talentladder.org.uk  ;  www.nc.uk.net/gt/pe ; www.millenniumvolunteers.gov.uk 

 

A tématerületen elérhető és ajánlott, valamint a programcsomag fejlesztéséhez eddig áttekintett és 

felhasznált dokumentumok: 

PROJEKTMENEDZSMENT ÚTMUTATÓ PMBOK
®
 Guide, Akadémia Kiadó, Bp. 2006 

ÜZLETI VILÁGATLASZ - HVG KÖNYVEK Bp. 2006 

 

Meleg Csilla -AZ ISKOLA IDŐARCAI - Dialóg Campus Bp. – Pécs 2006 

 

SPORT, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG - szerk.: Szatmári Zoltán, Akadémia Kiadó, 2009 

 

Dubecz József - ÁLTALÁNOS EDZÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN (jegyzet) - Rectus Kft. Bp. 2009 

 

SPORTPEDAGÓGIA - szerk.: Biróné Nagy Edit, Dialóg Campus Bp. – Pécs 2004 

 

Nagy József - KOMPETENCI ALAPÚ KRITÉRIUMORIENTÁLT PEDAGÓGIA – Mozaik, Szeged 2007 

 

Prisztóka Gyöngyvér –TESTNEVELÉSELMÉLET – Dialóg Campus, Bp. – Pécs 1988 

 

Dr. Ángyán Lajos – AZ EMBERI TEST MOZGÁSTANA – Motio BT, Pécs, 2005 

 

Harsányi László – EDZÉSTUDOMÁNY I-II. – Dialóg Campus, Bp. – Pécs, 2000 

 

Learning and Teaching in Physical Education – Colin A. Hardy – Mivk Mawer, 1999-2005 

 

A DIANA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, a 

TESTNEVELÉS HELYI TANTERVE (heti 5 órára tervezve)  az 1998. évi változat (Parti Zoltán) 

 

A testnevelés tanítása – TANÍTÓI KÉZIKÖNYV ALSÓ TAGOZATOS PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA – 

Korona Kiadó, Bp., szerkesztette: Dr. Arday László 2001.  

http://www.teachernet.gov.uk/pe
http://www.qca.org.uk/nc
http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.dfes.gov.uk/primarydocument
http://www.dfes.gov.uk/keystage3
http://www.dfes.gov.uk/4-14
http://www.qca.org.uk/ncaction
http://www.standards.dfes.gov.uk/schemes
http://www.qca.org.uk/safeswimming
http://www.qca.org.uk/pess
http://www.sportengland.org/
http://www.talentladder.org.uk/
http://www.nc.uk.net/gt/pe
http://www.millenniumvolunteers.gov.uk/
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EDZÉSELVŰ TESTNEVELÉS 

HELYI TANTERV – ETHT 
A TESTNEVELÉS-TERVEZÉS ISKOLAI PROGRAMJA  

I. RÉSZ 
 

4 AZ EDZÉSELVEKEN NYUGVÓ TESTNEVELÉS HELYI 

TANTERV INDOKOLTSÁGA, MEGALAPOZOTTSÁGA, 

FŐBB MEGHATÁROZÁSAI 

4.1 Helyzetelemzés és a program tartalmának indoklása 

Kulcsszavak: 

A személyiség aktivitása – motoros képességek – motoros tevékenységek – a személyiség egzisztenciális 

kompetenciái – kulcskompetenciák – komplex képességek – kondicionális képességek – koordinációs képes-

ségek – ízületi mozgékonyság – pszichomotoros tanulás – affektív képességek – kognitív képességek – köz-

művelődési tartalom – mozgásos ismeretek – formagyakorlat – mozgásminta – életviteli szokások – köz-

egészségügy – kompenzáció – sportegyesület – kiválasztás – finanszírozás – fluktuáció – sporttehetségek – 

optimális fejlesztő hatás – sportági terhelés – szakmai nézőpont – tartalmi fejlesztés – iskolai idő – heti 

testnevelés óraszám – képesség-fejlesztés folyamata – terjedelem – intenzitás – koherencia – minőségi vál-

tozások – edzéselvű testnevelés – testnevelés iskolai tantárgyi tanterve – edzéselmélet és módszertan – 

sportélettan – biomechanika – sportpszichológia – sportpedagógia – iskolai követelmények – akarati ténye-

zők – képességek fenntarthatósága – sport általi nevelés – életvitel – eredményesség – mérési battériák – 

országos mérési adatok – sportágak képesség-struktúrája – sportági modellértékek – tantárgyi előmenetel – 

egyéni mérési eredmények változásai – differenciált sport-eredményességi cél – edzéselveken nyugvó sport-

nevelési koncepció – kerettanterv – helyi tanterv – tanmenetek – óra és foglakozási egységek tervei – tanu-

lócsoport – pedagógiai kategória a testnevelés-tervezés – a mozgás energetikai hátterét az energianyerési 

anyagcsere-folyamatok biztosítják – szabadidő sport – rekreáció – eszközrendszer – életszükséglet –

szomatikus és pszichés harmónia – egészséges életmód – tehetséggondozás. 

 

A sporttudományok ismeretében korszerű iskolai testnevelés-pedagógiát csak a testnevelés-tervezés eljá-

rásain keresztül, és az edzéselvek figyelembevétele mellett lehetséges felelősséggel folytatni. A szenzitív és 

kritikus személyiség- és mozgásfejlődési szakaszokban, a megfelelő terhelések elmaradása és a megfelelő 

ingerekre történő tartós alkalmazkodások hiánya, jóvátehetetlen negatív következményeket okoz a szerve-

zet légzése, keringése, váz- és izom-rendszere fejlődésében, de az energianyerési folyamatok minőségének 

alakulásában is. A testnevelés mozgásismeret-alapú felfogása nem képes megfelelően kompenzálni a 

fejlődő szervezetet érő negatív társadalmi hatásokat, nem képes kedvező transzferhatásokat elérni, és 

nem képes a tanulók együttműködését, kedvező attitűdjeit sem kialakítani az egészséges életmód megta-

nulásában, egész életen át történő fenntartásában. 

 

A személyiség aktivitása a motoros képességekben nyilvánul meg. A motoros tevékenységeket 

a motoros képességek teszik lehetővé. Lényegében tehát, a testnevelés kapcsán is a személyiség 

egzisztenciális kompetenciáiról
1
, az egyes kulcskompetenciákról kell beszélnünk, ahol a komplex 

képességek rendszerében jelen lévő kondicionális, koordinációs, valamint az ízületi mozgékony-

                                                      
1
 Nagy József: Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia, MOZAIK 2007. 
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ság, a pszichomotoros tanulás, a testneveléssel összefüggésben lévő affektív és kognitív képessé-

gek fejlesztése a meghatározó és kiemelten fontos cél. 

 

A testnevelés tanítás története során mindig törekedtek a kialakult közművelődési tartalom meg-

őrzésére. A mozgásos ismereteket (formagyakorlatokat, mozgásmintákat) elsajátíttatták és általá-

nosan gyakoroltatták a tanulókkal. A folyamatos korszerűsítés ellenére azonban szembe kell nézni 

azzal a ténnyel, hogy a társadalom egészsége, életviteli szokásai – negatív közegészségügyi kö-

vetkezmények kialakulása mellett – változásban vannak. Ezt a folyamatot az iskolai testnevelés 

egy ideje nem képes kompenzálni, a sportegyesületekben vannak eredmények, de a kiválasztási és 

finanszírozási rendszer miatt itt nagy a fluktuáció. Ezért a társadalmi méretű negatív következmé-

nyek felszámolásához, egészséges életviteli szokások kialakításához, a sporttehetségek esetében 

pedig, az optimális fejlesztő hatású sportági terhelések előkészítéséhez és megalapozásához, az 

iskolai testnevelés tantárgyat új szakmai nézőpontok felvételével és átgondolt tartalmi fejleszté-

sek mellett, összetettebb kontextusba szükséges helyezni.  

 

Az iskolai testnevelés kapcsán létrejövő terheléssel és az oktatás megszervezésével kapcsolatban 

meghatározó elemnek számító iskolai idő megnövelésével (a heti testnevelés óraszám 5 órára 

emelése), lényeges változások indulhatnak el a képesség-fejlesztés folyamatában, elsősorban a 

tevékenységek terjedelméből is következő intenzitások vonatkozásában. Ez a körülmény, ameny-

nyiben együtt jár a szükséges és koherens tartalmi változásokkal - a fejlesztésre kerülő és megszi-

lárduló képességek tekintetében már bizonyos mértékű minőségi változásokat is eredményez. 

 

Az egyik szükséges lépés az, hogy a hagyományos és folyamatosan fejlesztett mozgásos ismere-

teket egyre inkább össze kell hangolni a sporttudományok által kutatott, majd meghatározott kor-

szerű eljárásokkal és módszerekkel. Ez a folyamat vezet el az edzéselvű testnevelés iskolai tan-

tárgyi tantervéhez, amelyben a sportélettan, az edzéselmélet és módszertan, a sport anatómia és 

biomechanika, valamint a sporttal kapcsolatos pszichológiai és pedagógiai területek tartalmai is 

megjelennek. 

 

Mindezekből kiindulva a testnevelési iskolai követelmények maghatározásakor kiemelten figye-

lemmel kell lenni a tantárgynak arra a sajátosságára, hogy a megtanult mozgástartalmak alapfokú 

ismerete önmagában nem elegendő a megfelelő képességek tartós kialakításához, így a kondicio-

nális és koordinációs képességek fejlesztéséhez csak eszközül, és nem mértékül szolgálhatnak. 

Ezek a képességek csak megfelelő alkalmazkodást kiváltó terhelés hatására fejleszthetők 

optimális szintre. A terhelés összetevőit (időszakos rendszerét, arányait, időtartamát, intenzitását, 

az akarati tényezőket, módszertani eljárásait, stb.) az iskolai környezetben is az edzéselvek alap-
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ján szükséges kialakítani. Össze kell hangolni az iskolán kívüli tevékenységekkel, ahol az iskolai 

pedagógiával egybehangzóan, a képességek fejlesztése, illetve a kialakult képességek fenntartása, 

ezáltal a megfelelő „sport általi” mozgásban gazdag életvitel kialakítása az elsődleges pedagógiai 

cél. 

 

Az eredményesség biztosítása érdekében a tantervekben meghatározott fejlesztendő képességeket 

az egyes tantervi időszakokban meghatározott mérési battériák adatai alapján összevethetővé 

kell tenni az azonos módon keletkezett és feldolgozott országos mérési adatokkal, illetve az egyes 

sportágak által megállapított/nyilvánossá tett képesség-struktúrában meghatározható modellérté-

kekkel.  

 

Ugyanakkor a tanulók iskolai értékelése, tantárgyi előmenetele minden esetben csak az egyéni 

mérési eredmények változásaiból vezethető le - pedagógiai szakmai szempontból is elfogadható 

módon -, s amelyhez mindig figyelembe kell venni az egyéni készségeket és attitűdöket, a meg-

nyilvánuló tanulói együttműködést és a kitűzött, reális nevelési, esetleg differenciáltan a sport-

eredményességi célok teljesülését is. 

 

Az edzéselveken nyugvó testnevelési/sportnevelési koncepció, a testnevelés általános (kerettan-

terv), de helyi (helyi tanterv, sportnevelési program) és egyéni (tanmenetek, óratervek, foglalko-

zási tervek, tanulócsoportokra méretezett programok, modulok, tanítási időn kívüli programok) 

tervezhetőségét, de összehangolását is lehetővé teszi, s lényegében a testnevelés-tervezés peda-

gógiai kategóriáját teremti meg. 

 

Érdemes tehát az iskolai testnevelés meghatározásai és tanterve kapcsán világossá tenni a moz-

gásfejlődés törvényszerűségeit, a mozgás energetikai hátterének energianyerési anyagcsere-

folyamatait ugyanúgy, mint a sport általi nevelés összetett lehetőségeit, és olyan értelmezéseket, 

amelyek egyértelművé teszik, hogy a testnevelés tanóra, a szabadidős sportok, a rekreáció és a 

versenysportok csak céljaikban különböznek, viszont eszközrendszerükben azonosak. Illetve 

egy cél mégis azonos: az iskolai nevelés során el kell érnünk, hogy a sport kedvteléssé váljon, s ez 

a kedvtelés később életszükségletként, mozgásos cselekvésekben, szomatikus és pszichés harmó-

niában rögzülni tudjon minden tanulónál, az életminőség megalapozása érdekében. 

 

A testnevelés pedagógiai céljainak meghatározásakor azt is leszögezhetjük, hogy a sport általi 

nevelés során általánosan az egészséges életmódról, speciálisan a tehetséggondozásról is be-

szélhetünk. 
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4.2 Gyakorlati megoldások keresése2 

 

Induljunk ki a helyzetelemzésből: azzal, hogy a miniszter minden következő tanév előtt kiadja a 

tanév rendje rendeletét és abban meghatározza a tanítási napok számát, a mindennapos testnevelés 

rendszere alapján, egyúttal meghatározza a testnevelés órák éves számát is. Tehát az éves óra-

szám, a tervezés alapja ismertté válik. Egyben adottak a teljes közoktatási idő szakaszai és idő-

szakai is, mivel a tanév rendje azonosnak vehető ritmusa alapján behatárolja a szünetek és tanulá-

si időegységek méretét, helyét a naptárban. Már korábban szó volt arról, hogy a teljes folyamat 

általában 288 napos, amely magában foglalja a 182/183 tanítási napot. A mozgásterünk a terve-

zésben tehát abban van, hogy megtaláljuk az egyes kialakuló, évente azonosan ismétlődő ciklusok 

tekintetében azokat a tanórákból álló tanítási egységeket (TE), amelyekben a módszertani eszkö-

zök tervezett alkalmazása mellett, további kisebb egységekre bontható egy-egy ciklus időtartama. 

Mivel a tervezendő folyamat lényegében és arányaiban tanéveken át azonos egységekből áll, ez 

kedvez az edzéselvűség bevezetésének, mert koherens, a szenzitivitásnak megfelelő terhelhetősé-

gi rendszer kialakítását teszi lehetővé. Az iskolai és az iskolán kívüli idő új alapokon történő meg-

szervezése megváltoztathatja a tanulókkal foglalkozók tevékenységének időrendjét is.  

 

Az iskola a tanév rendjében szabályozott ciklusain kívül legtöbbször nem rendelkezik program-

mal a hétvégékre, a ciklusok közötti szüneti időre.  Amennyiben a mindennaposságról, mint elvről 

beszélünk, figyelemmel kell lennünk a mindennaposságot biztosító időn túli, jelenleg kieső 

183/182 napon (365-182=183) történteket, illetve azt is, hogy a (terhelési/fejlesztési) idő nagyon 

eltérő időtartamú egységekből áll, és az iskolai tanévhez kötött, legnagyobb idejű kiesés, éppen a 

nyári, rendkívül hasznos képesség-fejlesztési időszakra esik. A sportegyesületek az iskolai időben 

és a szüneti időben is tevékenykednek, de kiválasztási rendszerük miatt, a tanulók összlétszámát 

tekintve a tanulóknak kisebbik (40-25%) hányadát érik el. Már ezen a ponton is jól látszik, hogy a 

testnevelésben érdemi változást hozó tartalmi fejlesztéseket, a közoktatással biztosított időn túli, 

kiegészítő program nélkül nehéz lesz elérni, illetve a tervezhetőséget, az állandóságot, az alkal-

mazkodást az egész folyamatra meghatározott tervezés nélkül már jó ideje nem lehet hatéko-

nyan megvalósítani és fenntartani.  

 

A programszerű fejlesztést mindezekből következően az alábbi pontok rögzítésével, és 

azokból kiindulva érdemes kialakítani: 

 az iskola 182/183 napon tart iskolai testnevelés órát a szorgalmi időre eső, terhelési cik-

lusokkal és szünidei időtartamokkal felosztott, átlagban: 288 napon keresztül 

                                                      
2 
Egy korábban született dokumentum a „Szárny és Teher” című kiadvány testnevelés programjára írt észrevétel. A 

teljes dokumentum elérhető: www.dunamunkacsoport.hu 

http://www.dunamunkacsoport.hu/
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 ez az időmegosztási rendszer azonos módon zajlik a teljes közoktatási folyamatban, de 

legfőképpen az általános iskolai időre eső, egymást követő 8 évben 

 a folyamat legkisebb szabályozási rendszerben meghatározott tervezhető egysége a test-

nevelés tanóra, amelynek száma szakaszokra, időszakokra, ciklusokra és hetekre is meg-

határozható, tervezhető 

 a ciklusokra eső testnevelés tanórákból összeállítható fejlesztési programot a módszertani 

kötöttségek és lehetőségek, illetve a pedagógiai és képességfejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási egységekbe (TE) lehet rendezni 

 a program és az azt alkotó tanítási egységek feladatai, tevékenységei a rendelkezésre álló 

teljes időben megoszthatók a különböző kompetenciákkal rendelkező, a képességek fej-

lesztésében szerepet vállaló iskolák, sportegyesületek és települési önkormányzatok között 

 a szereplők közötti feladat-megosztásába bevonhatók a tanítási napok délutánjai, a hét-

végék és egyéb munkaszüneti napok, az iskolai szünetek idejére eső események, fejlesztési 

programok, edzések és egyéb foglalkozások, akciók 

 a képesség-fejlesztési célok elérését biztosító feladatmegosztást, az ezzel járó források, 

eszközök birtoklását és használatát, egy egységes szakmai alapon létrehozott és gördülő 

módon újratervezhető, a fejlődéshez és a változáshoz igazítható programként érdemes 

megtervezni, kivitelezni és tartalmait harmonizálni egymással 

 az egységes szemléletű személyiség-fejlesztési pedagógiai elveket rögzítő iskolai doku-

mentumok esetében a testnevelés helyi tantervét, a tartalmi elvárásoknak megfelelően az 

edzéselvekből következően kell elkészíteni, hogy megváltozhasson az oktatás eddig tapasz-

talt negatív trendje az életmód, az egészség és a sport általi nevelés eszközként történő al-

kalmazása tekintetében 

 az edzéselvű testnevelés alkalmazásához, a program az egyik meghatározó komponensét 

a szövetségi sportrendszert, az egyesületi felkészítési műhelyek hálózatát, az ott felhalmo-

zott tudásbázisok átvétele érdekében helyzetbe kell hozni az iskolai helyszíneken is 

 a diák-, az egyesületi-, és a szövetségi versenyrendszereket, de legfőképpen a verseny-

sportra történő kiválasztást, mérési protokollok összeállítását és alkalmazását, kiértékelé-

sét harmonizálni kell egymással, és erősíteni kell a fejlesztés komplexitását és a felkészü-

lés hosszú távú szemléletét 

 

A tervezéshez tehát fel kell tárni és számszerűsíteni kell az iskolai oktatás időbeli összetevőit. 

Mint köztudott a szenzitív terhelhetőségi, és ebből következően a fejleszthetőségi időszak a tanu-

lók esetében szinte teljes mértékben egybeesik a közoktatás időtartamával, ezért a közoktatás 

feladatainak egyidejű és többnyire prioritást is élvező kötelezettsége mellett kell megoldást találni 

a mindennapos testnevelés megvalósítására, a terhelések optimális elérésére, a feltételek kialakítá-

sára. A testneveléssel elérhető terhelés tervezését sajátosan árnyalja az a tény, hogy a rendelkezés-

re álló182-183 tanítási nap teljes mértékben egybeesik az iskolában dolgozó pedagógusok 

kötelező óraszámára meghatározott iskolai munkaidejével. 

 

A tervezési teljes időkeretünk a 365 napos naptári évek sora. Ez az időtartam lényegesen több 

lehetőséget adna a képesség-fejlesztésre. Erre az időkeretre és igényre kell/lehet megalkotni a 

kondicionális és koordinációs képességek fejlesztését is szolgáló, az edzéselvek alapján álló helyi 

programcsomagokat, és abba foglaltan az iskolai helyi tantervet és tanmeneteket 
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tanítás szünet

365 átlag nap

őszi 60 8,6

őszi szünet 7 1,0

őszi-téli 42 6,0

téli szünet 13 1,9

téli-tavaszi 110 15,7

tavaszi szünet 8 1,1

IV. ciklus tavaszi-nyári 48 6,9

V. ciklus nyári szünet 77 11,0

hetek: 52 37 15

288 nap

II. ciklus

III. ciklus

I. ciklus

A "szorgalmi idő" teljes időtartama                                                                                                                             

(benne 182 tanítási nappal):

hét

 

Már itt az elején jól látszik, 

hogy változtatás nélkül ke-

vés lehetőség van arra, hogy 

az alapesetben rendelkezésre 

álló 182-183 tanítási nap 

alatt, a képességek és kom-

petenciák viszonylatában, 

fejlődés-élettani kritériumok 

alapján „maradandót” tud-

junk alkotni. Ezt a területet 

tehát másként kell kezelni. 

Szükség van az egyes társa-

dalmi területek együttmű-

ködésére, összefogására, a 

testnevelés megtervezésére. 

1. táblázat: Az iskolai tanévre eső terhelési ciklusok időbelisége átlagszámítás alapján (Parti Zoltán) 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a tervezési „felület” nem egyenletes. A tervezés során sajátos megol-

dásokat kell találni az edzéselvek érvényesíthetőségére annak érdekében, hogy a terhelés hatására 

létrejövő alkalmazkodások optimális eredményt mutassanak. Az elmúlt több 10 évben ezt nem 

sikerült jól megoldani
3
. Ehhez járul hozzá az a körülmény, hogy mintegy 15 600 tanítási órát 

ülnek végig - a szakterminológia szerint - ülőtartásban 12-13 év alatt a tanulók az iskolai 

padokban és a különböző minőségű székeken. Sajnos ez a sajátos terhelés nagyon is ered-

ményessé vált az utóbbi időben, s ez is megmutatkozik a vizsgálati anyagokban. 

 

Számoljunk, összegezzünk: az évenkénti 52 hétből 37 tanítási, 15 hét pedig szünet, ebből 10 hét 

összefüggően a nyári időszakban, ahol a kondicionális képességek időben és intenzitásban foko-

zottan fejleszthetők lennének. Illetve ez a kritikus ciklusidő a sportegyesületek kiválasztási szisz-

témájához kötötten, szelektív fejlesztési lehetőséget jelent, mert csak a tanulólétszám mintegy 40-

25%-ának elérhető csak. A többiek egészségéért a család, vagy önmaguk tehetnek valamit ebben 

a fontos időszakban. Sajnos a tanév során is csak mintegy 40%-ra futhat fel a sportoló tanulók 

száma, amelyet az alsóbb évfolyamokon a nagy fluktuáció jellemez. 

 

                                                      
3
 Magyar Sporttudományi Szemle, 9. évfolyam, 33. szám, 2008/1. Az emeltszintű testnevelés hatása 7-11 

éves fiúk szomatikus és motorikus jellemzőire (Pampakas P., Mészáros Zs., Photiu A., Sziva Á., Zsidegh P., 

Mészáros János) 
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A mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatban számos kérdés merül fel. Ezek a kérdések 

egyaránt lehetnek oktatás-szervezési és szakmai kérdések is egyben. A bevezetés forgatókönyvei 

véglegesen akkor tervezhetők meg, ha tisztázódnak a közoktatásban jelenleg újra megnyitott kéré-

sek, legfőképpen a testnevelés óraszám és ezzel szoros összefüggésben a tanulók kötelező óra-

száma és a testnevelés tanóra elhelyezhetősége a teljes iskolai folyamatban, de legfőképpen: a heti 

és a napi iskolai munkarendben. Másrészről eldöntendő kérdés, hogy a pedagógus óraszámok és a 

munkaidő újraértelmezése és szabályozása milyen keretrendszert tesz lehetővé a testnevelés taní-

tásánál. Ugyancsak lényeges kérdés, hogy a testnevelés- egyes szóhasználatokban a „testmozgás”- 

vagy a „sport általi nevelés”, „a sport, mint a nevelés eszközrendszere” milyen valódi értelmezé-

seket hordoz számunkra. Nem utolsó a sorban az sem, hogy ki és milyen kompetenciával tarthatja 

majd meg ezeket a további tanítási órákat. Illetve hol és milyen napszakban, esetleg tanításon 

kívüli időben és milyen, az iskolán kívüli helyszínen lesz mód a beszámítható testnevelési foglal-

kozásokat megtartani, és azokat is figyelembe venni a mindennapos kritérium teljesítésekor. 

 

A forgatókönyvek és üzleti tervek a szabályozás változásával együtt még teremthetnek új helyze-

tet, de meggyőződésem, hogy a tervezést minden kialakuló helyzetben az edzéselvek figyelembe 

vétele és tantervi beépítése nélkül nehéz lenne logikus rendszerré tenni. Az egyik legnagyobb 

óraszámúvá előlépő tantárgy tehát keresi a lehetséges megoldásokat a megjelölt új célok és fel-

adatok megvalósítására. A továbbiakban ezeket a lehetőségeket igyekszem számba venni és el-

rendezni egy lehetséges forgatókönyv és az eljárásrendek lefektetésével. 

 

A programalkotás során a tervezésben nem szabad elfeledkezni, és megoldásokat is kell találni 

a mozgássérültek és a fogyatékkal élők iskolai testmozgására, képességeik átgondolt fejlesztésé-

re, éppen úgy, mint a művészeteket is tanulók speciális kondicionális és koordinációs képessé-

geinek fejlesztésére is. (A programcsomagot ezeken a területeken, a helyi sajátosságok ismereté-

ben bővíteni kell.) 

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 
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5 Keretrendszerek, sport és közoktatás  

5.1 A sportmozgások és a versenyszerű sporttevékenységek 

elhelyezkedése a társadalmi területeken 

Az iskolai testnevelés elhelyezése a mozgásfejlődés és a mozgásos cselekvések rendszerében 

segíti a programok megtervezését. Az oktatási intézmény céljait és programját, az infrastruktúrája, 

a fenntartó és a település sport és szolgáltatási 

rendszerében meglévő hangsúlyok alapján ala-

kítja ki, elhelyezve abban a maga képzési tar-

talmait, és a szolgáltatási repertoárját. 

2. ábra: Fritz (2006) ábrája alapján a szerző 

módosítása 

3. ábra: A Magyar Kajak-kenu Szövetség 

sportfejlesztési koncepciójából (2011, Parti Zoltán) 

 

A tervezés legnagyobb horderejű dilemmája 

a sportági kiválasztásnál, az hogy az mikor 

történjen, és milyen rendszerben kerüljön 

megszervezésre, illetve milyen időhatárok-

hoz kötődjön, és milyen protokollt tartalmaz-

zanak az azt segítő mérési - kiválasztási eljá-

rások. A jelenlegi rendszernek felróható hi-

bája, hogy nem mutatja ki a fluktuációt, a 

személytelen sportolói létszámokból nem 

látszik az, hogy a kilépők esetében egyre 

kevesebb az életmódba is beépülő sportolás. 

4. ábra: Az ETHT sportági kiválasztási rendszerének modellje (2011, Parti Zoltán) 
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Fontos, hogy a sportági kiválasztás és a sport általi iskolai nevelés, az életmód alakítása milyen 

viszonyba kerül egymással. A rendszer felépítésénél alapvető prioritás a hosszú távú alapozás és 

az egész életre kiható szabadidős sportolás és a rekreáció belső igényének elérése. Ez a szemlélet 

elvárható az együttműködő sportegyesületek részéről is, hiszen az egyesületek hosszú távú érdeke 

a sport alapozása és a minőség utánpótlása. A rekreációs és kedvtelésből űzött sportágaké is ez, 

mert a sportok marketingje, eredményessége erősen visszahat a sportszolgáltatások keresettségé-

re.  

Az iskolai képesség-fejlesztés tervezéséhez, a sportági kiválasztáshoz elsősorban azokat az időtar-

tamokat érdemes rögzíteni, ahol a terhelési, terhelhetőségi fő egységek, az életkori szakaszok 

meghatározhatók. A kiinduláshoz példaként áttekinthető az emberi élet periódusainak egyik is-

mert rendszere. 

sza-

kasz 
periódus a mozgásfejlődés jellemzői 

iskolai                         

évfolyam 

1. születéstől 3 hónapos korig a céltalan és nem akaratlagos mozgások sza-

kasza 
- 

2. 3 hónaptól 14 hónapos korig az első koordinált mozgások szakasza - 
3. 14 hónaptól 3,5 éves korig alapvető és változatos mozgásformák elsajátí-

tásának szakasza 
- 

4. 3,5 éves kortól 7-7,5 éves korig alapvető mozgásformák gyors tökéletesedése 

és az első mozgáskombinációk kialakulásának 

szakasza 

1-2. 

 

5. 7-7,5 éves kortól 9-10 éves korig a mozgástanulási képesség gyors fejlődésének 

szakasza 
2-4. 

6. lányok:  

9-10 – 11-12 

fiúk: 

9-10 – 12,5-13,5 

a mozgástanulás legintenzívebb szakasza a 

gyermekkorban 
3-6/3-7 

7. 11-12 – 13-14 12,5-13,5 – 14,5-15 a motorikus képességek szerkezeti változásá-

nak szakasza 
5-8/6-9 

8. 13-14 – 16-17 14,5-15 – 17,5-18,5 az egyéni sajátosságok és a nemre jellemző 

különbségek kialakulásának szakasza 
7-10/8-12 

9. nők: 

18 - 30 

férfiak: 

19-30 

az emberi motorium kiteljesedésének szakasza 
11-/12- 

 

2. táblázat: A mozgásfejlődés legfontosabb jellemzői, a motorikus egyedfejlődés periódusai (Forrása: 

Sport, életmód, egészség, Akadémia, 2009 (331. o.) – WINTER (1975) 
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6 A közoktatás tartalmi szabályozási rendszere 

 

Helyezzük el a helyi programunkat a szabályozási rendszerben. A helyi pedagógiai programban, a 

helyi tanterv tantárgyi tantervei között kell/lehet a NAT és a központilag kiadott kerettantervekkel 

összhangban álló, testneveléssel kapcsolatos módszertani, tervezési, valamint a helyi és egyedi 

megoldásokat is rögzíteni, majd legitimálni. Itt érdemes megjegyezni, hogy a saját törekvéseket 

sok esetben a helyi sporthagyományok, illetve az iskolai oktatás számára elérhetővé tett helyi 

infrastruktúra is jelentős mértékben meghatározhatja. 

5. ábra: Az edzéselvűség megjelenése a testnevelés helyi oktatásában (Parti Zoltán) 

 

A közoktatási törvény érvényben lévő 2-2-2-2 éves szakaszolás mellett, a koordinációs és kondi-

cionális képesség-fejlesztési szakaszok tekintetében, a testnevelés vonatkozásában alternatívát, a 

3-3-2 éves szakaszokat ajánlom a pubertás kori organikus fejlődési szakaszhatára miatt. Az isko-

lai idő szerint a fizikai terhelés a 7. évfolyamtól növelhető jelentősebben a fejlődési üteméből 

következően. 

6. ábra: Szervek és szervrendszerek eltérő fejlődési üteme, mint a szakaszokat kialakító tényező 

  

1-3. 4-6. 7-8. 
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Az ETHT mozgás-fejlesztési tervezési szakaszai

Az iskola osztály-tantárgy-tanóra rendszerben él. Ez a szervezési keretrendszer folyamatosan 

kompromisszumokat követel a testnevelés tanításánál, ahol lényegében nem a tantárgyi anyagot 

kell elsősorban megtanítani, hanem egy szenzitív forgatókönyv szerint, a mozgásos képességeket 

kellene fejleszteni a tananyag elsajátításával és annak rendszeres gyakorlásával, folyamatos napi 

alkalmazásával. A klasszikus iskolai tanulói órarendtől eltérő, de a képesség-fejlesztést jobban 

szolgáló, testnevelési napirendet/időrendet kellene az iskolai órarendben érvényesíteni, hogy az 

edzésmódszertannak megfelelő optimális feltételek kialakíthatók legyenek. 

 

A legáltalánosabb iskolai jellemző, hogy osztályokban, tanulócsoportokban folyik az oktatás, 

amelynek során a meglévő, vagy a kialakuló képességbeli sokszínűség, és a fejlődést biztosító 

mozgásanyagok tartalmai, intenzitásuk, valamint terjedelmeik nagyon eltérő módszertani megol-

dásokat várnának el az iskolai testneveléstől. Erre azonban sem a meglévő infrastruktúra, sem az 

ehhez szükséges szakmai erőforrások nincsenek meg mindenhol. Ebből kiindulva, és elfogadva, 

hogy még hosszú ideig nem változtatható meg az iskolai oktatásszervezés alapvető jellemzője, a 

jelenlegi tanórai rendszer, a meglévő keretek között kell megtalálni a legnagyobb mozgásteret és a 

módszertani optimumokat biztosító megoldásokat.  Erre a helyi tanterv és a tantervi idő helyi 

újragondolása, átszervezése ad lehetőséget. A tanórai oktatás új módszertani megközelítéseit pe-

dig, az edzéselveket követő, sporttudományos alapon álló, az elvekhez alkalmazkodó új oktatás-

szervezési napirend és szabályrendszer biztosíthatja. 

 

6.1 Az iskolatípusok és az ETHT program szakaszai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: Az „Edzéselvű tanterv” élettani szakaszainak és az egyes iskolatípusok szerkezetének egymásra 

vetítése (Parti Zoltán) 
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6.2 A testnevelés helyi tantervének alapozása 

Miután az edzéselvek bevezetéséről, a személyiségfejlődés és fejlesztés, illetve a képesség-

fejlesztés komplex rendszeréről van szó, érdemes a területek esetében néhány nézőpontot felven-

ni, még a munka tervezésének megkezdése előtt. 

6.2.1 A mozgásképességek szemléleti megközelítései, személyiség 

motoros képességeinek feltárásához, alapozás a tervezéshez 

 

A személyiség aktivitása (Nagy József alapján
4
) a motoros tevékenységekben nyilvánul meg. A 

személyiség kognitív és szakmai kompetenciáihoz tartoznak a koordinációs képességek, az ízületi 

mozgékonyság, a pszichomotoros tanulás, az affektív és effektív képességek. Az élettevékenysé-

gekben, a mozgásokban (motoros tevékenységek) részt vesz az egész személyiség, ezért az is 

igaz, hogy a tanuló motoros képességeinek fejlődése és tervszerű fejlesztése során a teljes szemé-

lyiség is változik. A fejlesztéshez az alaptantervek adják az alapot, a helyi tanterv pedig a készen-

léti komponensét tartalmazza a programnak. A pedagógus szakmai programja a munka során 

az alkalmakkal felmerülő lehetőségek rögzítése és beépítése a rendszerbe.  

A személyiség komplex fejlesztése során idő-felhasználási tervek készülnek a mozgásfejlődési 

szakaszokra, időszakokra és ciklusokra. Ezekben a nagy egységekben pedig a tanítási egységek 

teremtik meg az ütemezést, amelyek viszont hetekből és tanítási órákból építkezve tervezhetők. 

 

A mozgásfejlődés (Farmosi István alapján
5
): bonyolultabb, mint a mozgásminták után elsajátí-

tott mozgásos cselekvés, vagy a környezettel kölcsönhatásban változó, megismeréssel és alkal-

mazkodással járó magatartás megnyilvánulásai, amelyek a testi fejlődés törvényszerűségei szerint 

alakulnak. Sokkal inkább jelenti a szomatikus és motorikus fejlődés egységét, így a képességek 

fejlődésének, a fejlesztésnek, a fejleszthetőségnek egyik legfontosabb területét. 

 

Ennek a fejlődési, fejlesztési folyamatnak a motorikus fejlettségi szintjei MEGHATÁROZHA-

TÓK és ELVÁRÁSKÉNT MEGTERVEZHETŐK a különböző életszakaszokra, illetve a megkü-

lönböztethetően eltérő teljesítmény-szintekre is azonosíthatók. A testnevelés általi nevelés helyi 

tantervi programjának tervezése szerinti edzéselveken nyugvó képesség-fejlesztés megvalósítása 

során, különböző tanmenetekbe integrálhatók a testnevelés és sporttudomány egyes ágainak - a 

fejlődés lélektannak, az anatómia-élettannak, a biomechanikának, és az edzéselmélet és módszer-

tannak -, mint tudomány-területeknek az eredményei.  

                                                      
4 Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia MOZAIK 2007 
5 Sport, életmód, egészség AKADÉMIA 2009 – A mozgásfejlődés (327. o.) Farmosi 
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mérés gyakorlat normaleírása

1. REAGÁLÁS <1 mp reagálás zuhanó tárgy elkapásával vagy műszeres mérés

INDULÓERŐ 1-3-5 mp

2. GYORSASÁG 25 mp

3. GYORSASÁG/ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉG 45 mp

4. ÁLLÓKÉPESSÉG I. fokozat 75 mp

5. ÁLÓKÉPESSÉG II. fokozat 180 mp / 3 p

6. ÁLLÓKÉPESSÉG III. fokozat 6 - 12 perc

1-3 ismétléses gyakorlat, teljes testsúly mozgatása, elrugaszkodásokkal, akadály(ok) 

lekűzdése, 1-3 mozdulattal végrehajtható egyszerű gyakorlatsor

20-30 a legnagyobb ismétlési lehetőség, sok izom bevonásával, automatizált 

mozgáselemek egybekapcsolódása a hatékonyság érdekében

20-30 ismétlési lehetőség gyakorlat, koordinált, begyakorolt mozgás, a "PÁLYA-

KONSTRUKCIÓ" megjelenése, pl.: "kis INGA" futás

különböző bonyolultságú, koordinált mozgássorok, mennyiség - távolság mérésével, 

taktikai összetevők, "kis INGA" futás gyakorlatokkal, akadállyal

egyszerű mozgássor, több egyszerű mozgás begyakorolt összeállításban, energetikai 

gimnasztika-csomag, "nagy INGA" futás, egyszerű "kör" összeállítása

futással, egyéb eszközzel megtett táv, az energianyerési struktúrára kialakított 

gyakorlatsor: szubjektív rangsorolás
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A sportélettan egyik kutatott területének a kiemelése különösen fontos része a testnevelés-

tervezésnek. Az energianyerési folyamatok időzónáinak megismerése és alkalmazása - a gyakor-

latok, a képeség-fejlesztési célok elérése, majd mérése érdekében - meghatározó jelentőségű lehet. 

 

3. táblázat: A Zónás energianyerési folyamat ismeretében a képességek felmérését szolgáló mérési 

gyakorlatok kimunkálásának egyik lehetséges megoldása (Parti Zoltán, 1981-1991-es időszak beli edzői 

gyakorlatából kiemelve) 
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6.2.2 Szenzitivitás, képességek fejleszthetősége 

Az optimális személyiség-fejlődési, fejleszthetőségi szakaszok kritikus időszakai ismertek, tudo-

mányosan bizonyítottak. Ezek alapján jól tervezhető a 6-16. életévek idejére eső teljes felkészülé-

si folyamat. 

 

A mozgásfejlődés folyamatában érzékeny, szenzibilis fázisok határolhatók el, amelyekben az élő 

szervezet képességeinek fejlesztése során, olyan, időben korlátozott időszakok azonosíthatók, 

ahol a szervezet érzékenyen, intenzívebb fejlődéssel, alkalmazkodással reagál a különböző inge-

rekre. Amennyiben ezek az ingerek (terhelések, intenzitások, mozgásformák, stb.) optimálisan 

meghatározottak és tervezettek, akkor a képességek is az optimálisan elérhető színvonalon alakul-

hatnak ki, és tartósan rögzülhetnek is. Ebből következően a szenzitív fázis olyan időszaka a 

fejlesztési folyamatnak, amelyben a szervezet intenzív képesség-fejlődéssel, a kompetenciák 

kialakulásával válaszol a környezet megfelelő ingereire. Ezeken az időszakokon belül vannak 

olyan kritikus szakaszok
6
 is, ahol feltétlenül le kell zajlania az alkalmazkodást kiváltó képesség-

fejlesztési folyamatoknak, mert azok elmaradása, vagy nem kielégítő volta (rövidebb időtartam, 

alacsony intenzitás, nem pontos koordináció, a motiváltság kialakulásának elmaradása, stb.) ké-

pességbeli hiányosságokat, egészségügyi problémákat, az életvitelben jelentkező korlátozásokat is 

eredményezhetnek. 

 

A képesség-fejlesztés hatékonyságát tehát megalapozza az a körülmény, hogy az egyes képessé-

gek vonatkozásában léteznek olyan szenzitív és kritikus időszakok, amelyekben a fejlődés sebes-

sége, az alkalmazkodás optimális volta és egyben a megismételhetetlensége okán a pedagógiai 

célok elérése sajátos feladatokat ad az iskolai testnevelésnek, igényli a képesség-fejlesztés komp-

lex megtervezését. 

 

A testnevelés tervezése során a kritikus időszakokat tehát kiemelten figyelembe kell venni annak 

érdekében, hogy a képesség-fejlesztés eredményes, a személyiség harmóniájának megteremtése 

és adottságainak kihasználhatósága szempontjából a lehető legpontosabb legyen. 

 

A tervező munkához, az egyedi helyi tantervek megalkotásához a NAT és a kerettantervi alapo-

kon nyugvó általános és speciális tartalmakat kell összeállítani, és ezeknek a tartalmaknak össze-

függésben kell lenniük a szenzitivitással és a kritikus időszakok követelményeivel. A következő 

táblázat, amely formáját tekintve lényegében egy projektterv időterve, tartalmazza az egyes fej-

lesztendő területek és képességek szakirodalomban fellelhető ütemezési tervét. Az egyes képessé-

geket természetesen soha nem izoláltan, hanem komplexitásuknak megfelelően, de az időszakok-

                                                      
6 Sport, életmód, egészség AKADÉMIA 2009 – A mozgásfejlődés (327. o.) Farmosi István 
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nak megfelelő súlypontok meghatározása mellett szükséges a helyi tantervbe, a tanmenetekbe és a 

tanítási egységekben tervezni. 

4. táblázat: A motoros képességek optimális fejleszthetősége az életévek szerint (Martin, 1989 után 

módosította: Harsányi). 

 

8. ábra: A kritikus fejleszthetőségi időszak összehasonlító kimutatása a vizsgált képességeknél (Parti Zoltán, 

forrás: a 2. táblázat) 
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A 8. ábrán a szemléletesség érdekében bemutatásra került az az életkori sáv, amelyben a prioritás-

sal rendelkező - illetve a képesség-fejlesztés során célba vett - és a tervezésben kiemelt képessé-

gek tekintetében behatárolható a kritikus idősáv, amelyben a motoros képességek fejlesztése a 

jövő szempontjából meghatározóan fontos. 

 

6.2.3 Az edzéselvű program pedagógiai tartalmai 

 

Az edzéselvű testnevelés tantárgyi program természetesen a közoktatási intézmény pedagógiai 

programjába foglalt, ahhoz minden elemében kötődő speciális pedagógiai tartalmakkal rendelke-

zik. A pedagógiai programba kerülő tartalmak felsorolása: 

 

A folyamat pedagógiája: 

 egyéni fejlesztés, személyre szabott tanulás és differenciálás 

 csoportok kialakítása, bekerülés és kimaradás a csoportból 

 értékelés, osztályozás sajátosságai, elismerés, siker és kudarc 

 együttműködés, önkéntesség, életmódváltás, feladattartás 

 hosszú távú gondolkodás, elméleti alapok felértékelődése 

 fontos, hogy milyen felkészültség mellett történik a sportmozgás: a mozgástanulási sza-

kaszban, automatizált mozgás mellett, vagy éppen kreatív játékkal, stb. 

 élethosszig „működő” mozgás-gyakorlatok, tapasztalat és rutin a nehéz helyzetekben, 

örömforrások, siker és kudarc, stb. 

 próbák, megpróbáltatások, „Én és a BAJNOK”, „Én a bajnok” kihívások, belső irányult-

ságok és a kedvező attitűdök kialakulása, együttműködések felépítése 

 

Az edzéstartalmakból következő pedagógiai kérdések: 

 képességek pedagógiája: erő, állóképesség, gyorsaság, komplex és speciális képességek, 

sportági kompetenciák, stb. 

 sportágak pedagógiája: kajakozás-kenuzás, labdarúgás, úszás, hegymászás, 100 méteres 

futás, maratoni futás, stb. sajátos pedagógiai helyzetei, versenyszituációi 

 a körülmények és a helyzetek pedagógiája: családi program, játék, verseny, teljesítmény, 

helytállás, stb. 

 egyéni és a csapatsport pedagógiája, együttműködések, szerepek a csoportokban, egyedüli 

helytállás, megfelelések, stb. 

 identitások, hagyományok, a status quo megőrzése, elvesztése, stb. 
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 a stratégia és taktika pedagógiája: kényszerítő helyzetek kezelése, önfegyelem a védeke-

zésben és támadásban, a megbeszéltek betartása, összmunka, önfegyelem, eredményes-

ség, kudarc, stb. 

 az terhelés időtartama, a feladat bonyolultsága, a napszak következménye és követelmé-

nyei, az elvárás súlya és túlsúlya, belső késztetések, a környezet elvárásai, teljesítmény-

kényszer, stb. 

 

Miért fontos pedagógiailag a mindennapos testnevelés: 

A fizikai aktivitás széleskörűen juttat jótéteményeiből valamennyiünknek, aki vállalja azt. Várha-

tó eredmények: 

 jobb koncentráció, elkötelezettség, emelkedő önbecsülés, jobb életminőség 

 a kondíció összefüggésben van a viselkedéssel, az iskolába járással és a végzettség felé 

való irányulással 

 segít a szociális készségek alakulásában, támogatja a csapatmunkát és a vezetői képessé-

gek kialakulását, de a függetlenség elérésében is fontos szerepe van 

 hosszú távú egészségügyi előnyökkel jár, csökken az elhízás, általában csökkennek a 

kockázatok, nő a munkaképesség, lehetőséget ad a nehézségek elviselésében 

 kimutathatóan megjelennek a transzferhatások a közismereti tanulási teljesítményeinél 

 a siker átéléséhez biztosít egy lehetséges utat, egyúttal elsajátíttatja a hosszú távú felké-

szüléssel járó munka véghezviteléhez szükséges tudást és képességeket 

 kedvező transzferhatások a tanulásban, a szocializációban, az önmegvalósításban, a kon-

centrációban, a kudarcok feldolgozásában, az egészséges életmód kialakításában és meg-

őrzésében 

 

A testnevelés tanítása során az osztályozással az értékeléssel kapcsolatos kérdések tisztázá-

sa, a pedagógiai megközelítések előtérbe helyezése az abszolút teljesítménnyel szemben. 

 

Az értékelések során ajánlott pedagógiai elv lehet a tanulók korábbi, hasonló mérési körülmények 

között és tartalmakkal rögzített eredményeinek az összehasonlítása. A számszerűen is mérhető 

fejlődés és a vizsgált mozgás kivitelezésének pontosságán túl, a korábbi teljesítményhez, de a 

munka során tanúsított/tapasztalt együttműködés, a különböző, de kedvező hozzáállás elismerését 

is fokozottabban tartalmazhatja. 

 

Különösen fontos pedagógiai kérdés a mozgáskorlátozottak képesség-fejlesztése az iskolai 

testnevelés keretében, valamint a para sportok kérdése, illetve a gyógytorna ellátásban, a 

tanórák alóli felmentésben részesülők pedagógiai természetű problémáinak kezelése. 
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PE és Sport Stratégia fiataloknak
(PESSYP)

Viselkedés
fejlesztése

Aktivitás = 
egészség

Minden gyermek 
bevonása

Iskolahálózat
Kiválasztás a 

versenysportra

Edzések

Egészséges 
testsúly = 

egészséges élet

Egészséges 
táplálkozás

Szokások 
kialakítása

Speciális 
oktatási igények

Játék
Tevékenységek 

pozitívan

6.2.3.1 Kiemelések és átvételre ajánlott jó gyakorlatok az angliai heti 5 

órás sportnevelési programból 

 

Célmeghatározások: 

 a tanulók minél több ideig vegyenek részt a sportban 

 a sportoktatás minősége feleljen meg az elvárásoknak 

 legyen olyan stratégia, amely biztosítja az 5 órás képzés sikerét 

 a programnak biztosítania kell a képzési standardok elérését 

A programban részt vevő fiatalok fejlődése során kialakuló önbizalom és önbecsülés megszerzése 

miatt a tanulók maguk segítik a fejlesztést, hinni fognak a csoportmunkában, s ennek eredménye-

ként társadalmi és személyes kapcsolataik tekintetében is fejlesztik a képességeiket. 

 

Az egy óra mozgás naponta az iskolában hozzájárul az egészséges életmód eléréséhez, és képes-

ség-fejlesztő hatásai miatt első lépcsőfoka lehet az alapoktól az elit sportolói szintig vezető útnak 

is. Ez a „MAKROVÁLTÁS” minden társadalmi területen mérhetően pozitív irányú és komplex 

változásokat fog hozni, viszonylag rövid időn belül. Első jelei a sportoló fiatalok arányának válto-

zásában lesz tapasztalható. A program első lépése, hogy a tanulók hozzáférését biztosítani kell a 

heti 5 testnevelés órához az iskolai programban. Ehhez több szolgáltatót is be kell kapcsolni az 

iskolai oktatásba, meg kell oldani az intézmények, a települési önkormányzatok, egészségügyi 

szolgáltatók és a sportegyesületek együttműködését a megvalósításban. A programban a célok 

eléréséhez vezető út az lehet, hogy az 5 óra viszonylatában megjelenő feladatot is megosszák 

egymással, és az infrastruktúrájuk igénybevételét közös, módszertanilag egységes programként 

tervezzék és szervezzék meg azt az iskolával. A mérés legyen része a programnak. 

 

A kormányzati politikában megjelenő stratégia elemei Angliában 

9. ábra: Az angol PESSYP testnevelési programban megjelenő stratégiai elemek 
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6.2.3.2 Kiemelések, átvételek Britsh Columbia sportolóinak fejlesztési 

modelljéből, Istvan Balyi PhD által írt „ The Situation and the 

Solutios” cikkből7 

 

Öt szakaszból álló modell a késői specializációra 

 ALAPOZÁS 

 EDZÉSEK A TANÓRÁKON 

 EDZÉSEK A VERSENYEKEN 

 edzeni a győzelemért 

 az életmű fenntartása 

A tanulmány különösen nagy hangsúlyt tesz arra, hogy létezik egy 10 éves, illetve 10 000 órás 

szabály, ami az iskolai korra eső időben, több mint napi 3 órás edzést tart szükségesnek 10 éven 

keresztül ahhoz, hogy valakiből eredményes versenysportoló lehessen. Ez mindenképpen hosszú 

távú elkötelezettséget és széles, általános alapokat igényel. Az un. „Sport ABC” megtanulása 

azonban nem csak a sportágak mozgásainak ismeretét, hanem a sportoláshoz szükséges képessé-

gek birtoklását és legfőképpen annak rendszeres, megfelelő terhelési szint melletti és önálló al-

kalmazását, gyakorlását is jelenti. 

 

Téves célok és rossz gyakorlatok: 

 A sportversenyzés arányainak és időbeliségének rossz megválasztása, a sok improvizáció 

által befolyásolt versenyműsor elfogadása az iskolai és diáksportban 

 Az egzisztencia-teremtés és a források fenntarthatóságának szüksége miatt, az aktuális 

versenyre való felkészítés eluralja a tehetség-, és a képességfejlesztésre szánt időt  

 A versenyrendszerek nem veszik figyelembe a szenzitív időszakok fejleszthetőségi opti-

mumait és arányait. A versenynaptár, az iskolai oktatás-szervezési eljárásrend általában 

felülírja a képesség-fejlesztési módszertant 

 A képesség-fejlesztés nem rendszerszerű (inkább ismeretalapú, megj.: a szerzőtől), ezért 

nem harmonikus, a koordinációs és kondicionális „ABC” hiányosan kerül elsajátíttatásra 

 A fiú és lány programok szakaszolása lefedi egymást, nincs különbségtétel a fiziológiai és 

fejlődési eltérések ellenére sem 

 

Összegzés: Az optimális, a szenzitivitásnak megfelelő képezhetőséget figyelmen kívül hagyó, a 

„kritikus” és „érzékeny” időszakok determinációi – a tanulók és sportoló tanulók képesség-

                                                      
7
 Elérhető: Coaches Report, Summer 2001, Vol. 8 No.1, © 2001 Canadian Professional Coaches 

association. A cikkére maga a szerző, Balyi István hívta fel Vaskuti István (ICF szakmai elnökhelyettes), és 

rajta keresztül az MKKSZ figyelmét. 
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fejlesztése kapcsán – nem kiemelt részei a tervezésnek. Az antropometriai mérések és adatok sem 

kerülnek begyűjtésre, azok nem módosítják a fejlesztési programokat. Általánosan jellemző a 

kikényszerített gyorsított alkalmazkodás (pl.: osztályozás a tervezett időben, megj.: szerzőtől). 

Az eltérő alkalmazkodási ütemek nem válnak ismertté, nem befolyásolják a tervezést ott sem, 

ahol ez része a testnevelésnek. Ahol a versenyeztetés átszövi az iskolai programokat ott a 

hangsúly meghatározóan az eredményességre kerül, így a képesség-fejlesztés és az optimális 

terhelések megtervezése háttérbe szorulhat. 

 

6.2.4 Az edzéselvek bemutatása és érvényesítésük a testnevelésben 

 

A testnevelés tantárgy tanítása során meghatározásra kerülő edzéselvek, a pedagógiai folyamat-

ban, az iskolai testnevelés (sportnevelés) során is figyelembe vehető alapelvek. 

Az edzéselvek pedagógiai és képesség-fejlesztési módszereket, eljárásokat, transzfereket, edzés-

elméleti és módszertani, illetve élettani, energianyerési (ZÓNÁS) folyamatokat határoznak meg, s 

azokból levezethetők. 

 

5. táblázat: Harsányi László: EDZÉSTUDOMÁNY I-II. (38. o.) Budapest - Pécs 2000. A sportbeli 

felkészítés alapelvei, kiegészítette: Parti Zoltán (a kiegészítések kék színnel vannak  jelölve) 

 

Didaktikai alapelvek 

Tudományosság sporttudományok komplex alkalmazása, szenzitivitás, 

mérési módszerek használata, az adatok rendszeres feldolgozása 

Tudatosság módszertani eljárások standardizálása, tervezés a teljes időtartamra, 

együttműködések, fenntarthatóság, elméleti tananyag 

Szemléletesség bemutatás, hibajavítás, ábrázolások, érthetőség, 

technikai eszközök, az adatrögzítés egységessége 

Rendszeresség megfelelő időtartam, tervezettség, kiértékelés 

kimutatások készítése, tanmenet/edzésterv, napló 
 

 
 

A felkészülés alapelvei (25) 

Folyamatosan ellen-

őrzött felkészülés 
A távlati felkészülés 

Az edzés individuali-

zálása 

A felkészülés és az 

életvitel összhangja 

A kedvező szociális 

miliő megteremtése 

Az edzéstartalom 

változása 

Az alkalmazkodás 

specifikációja 

A versenyek által 

vezérelt edzések 

A folyamatos, rend-

szeres edzés 

Az edzéstartalom 

periodizálása 

Az egészség és a 

személyiség meg-

óvása 

A felkészülés foko-

zatos specializálása 

A kiválasztás, felké-

szítés, szakosítás 

összehangolása 

Az öröklött adottsá-

goknak megfelelő 

edzés 

Küszöb érték feletti 

terjedelmű és intenzi-

tású edzés 

A pillanatnyi álla-

potnak megfelelő 

edzés 

A felkészülésben 

közreműködő team 

tagjai közti bizalom 

Optimális pszichikai 

állapot szükségessé-

ge 

Az edzés nélküli 

teljesítmény-javulás 

Az edzésterjedelem 

és -intenzitás válto-

zása 

Az „edzéskornak” 

megfelelő felkészü-

lés  

Hullámszerűen, 

fokozatosan és lökés-

szerűen növekvő 

terhelés 

A teljesítmény-

fejlődés alapvető 

összetevőinek figye-

lembevétele 

A biológiai kornak 

megfelelő felkészü-

lés 

A növekvő összeter-

helés mellett fokoza-

tosan csökkenő 

teljesítményjavulás 
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Az edzési alapelvek helyi tantervhez  

meghatározott adaptációi 

1. Meghatározó a sporttudományok alkalmazása 

2. 

A tervezés alapja a szenzitivitás és a mozgásfejlődés szakaszai,  

a megvalósítás, a képesség-fejlesztés folyamat jellegű, illetve intézményre, cso-

portra, sportágra és egyénre szabott is lehet 

3. 
A fejlődéshez szükséges terheléseket teljesíteni kell,  

a tervben megadott terjedelmet és intenzitást tartósan el kell érni 

4. 
A képesség-fejlesztés tartalmára a komplexitás jellemző és irányadó, 

optimális terjedelemben jelennek meg a sportágak speciális mozgásanyagai 

5. 

A képesség-fejlesztési folyamatban készülő tervek a hosszú távú gondolkodást 

jelenítik meg, tartalmazzák a sportágak mozgásait, folyamatosan készítik elő a 

versenyzést 

6. 
A folyamat szerves része a mérés és az elemző értékelés,  

az objektív mutatókon alapuló sportágválasztás 

7. 

Az iskolai testnevelés időrendjének kialakítása,  

szervezése az edzéselméleti és módszertani alapokon figyelembevétele mellett 

történik 

8. 
Az egészséges életmód kialakítása,  

másrészről a sportversenyzés és a sportági kiválasztás is része a programnak 

 

 

6.2.5 A program bevezetésének tervezési kérdései 

 

A tervezés a testnevelés oktatásánál új nézőpontba kerül a heti 5 testnevelés óra bevezetésével. 

Megváltoznak ugyanis a célok és ehhez más feladatellátó környezetet szükséges tervezni. Megje-

lenik a szinergia iránti igény is, hiszen az iskolai oktatás megvalósítói több területről érkezve 

igyekeznek majd optimalizálni a célokat és megvalósítani a feladat-ellátási tevékenységeket. 

 

A tervezés feladata tehát az lesz, hogy elérjük azt a környezetet, szerkezetet/szervezetet, amely-

ben a mindennapos testnevelés módszertani célja elérhetővé válik és jó színvonalon kivitelezhető. 

 

Abban egyre kevésbé látok nézetkülönbséget, hogy a testnevelés iskolai szerepében változásokra 

kell törekedni, de a legnagyobb egyetértés mellett is hamar előjönnek azok a felvetések, amelyek 

a változások bevezethetőségével kapcsolatban mindig elhangoznak, amikor a szereplők a hogyan-

mikor-mit kérdéseket kezdik el feszegetni. Az nyilvánvaló, hogy egy akkora horderejű változást 

végigvinni a teljes közoktatási rendszeren, mint amit a minden tanulócsoportra vonatkozó heti 5/ 

napi 1 testnevelés tanóra tantárgyi programja jelentene, csak komplex tervezéssel és módszertani-

lag koherens forgatókönyvek alkalmazásával lehetséges. 
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A tervezés iránti igény legfőképpen abban nyilvánul meg, hogy addig, amíg nem ismert a döntés 

arról, hogy milyen módon történik meg a mindennapos testnevelés bevezetése és milyen szabad-

ságfokai lesznek helyi szinteken a bevezetésnek, addig is mit lehet tenni a fejlesztés érdekében, 

illetve az is felmerülhet, hogy mit érdemes tenni a folyamat gyorsítása, vagy éppen optimalizálása 

érdekében, legfőképpen pedig az „5 testnevelés hetente” program tartalmi fejlesztése érdekében. 

 

A kérdésekre adható válaszok között elsődlegesen tisztázandó az, hogy a mindennapos testnevelés 

bevezetését már jó ideje lehetővé teszi a jelenlegi közoktatás szabályozása is. Igaz, hogy ehhez a 

meglévő, de különböző erőforrásokat kell igénybe venni, mind a lehetséges óraszám-felhasználás, 

mind a meglévő infrastruktúra, és legfőképpen a fenntartó anyagi ereje vonatkozásában. Az is 

nyilvánvaló, hogy a rendszerszerű változáshoz elengedhetetlen a tanulók kötelező óraszámáról 

való rendelkezés keretében az 5 óra testnevelés tényleges megtartására vonatkozó szabályozás 

létrehozása. Ezt követően kerülhet sor a bevezetés minimálisan kötelező ütemezésére és az ehhez 

illeszkedő erőforrás-típusok meghatározására vonatkozó rendelkezés megadására. 

 

Amíg ezek a kérdések nem tisztázottak, csak a helyi szinteken van mód döntéseket hozni, addig a 

fenntartó viseli a költségeket és csak a meglévő, vagy tervbe vett infrastruktúrára lehet támasz-

kodni, azzal lehet tervezni. A szabályozás ismeretében is nagy szerepe lesz a tervezésnek, mert a 

lehetséges, vagy a helyi szinten elvárt rendszerszerű változás - a teljes iskolai oktatás-szervezést 

érintő kihatásai miatt - tervezés nélkül nehezen lesz megvalósítható. 

 

Amit azonban minden további nélkül el lehet indítani minden iskolában - akár a mai napon is - az 

a testnevelés órák tartalmi fejlesztése. Ehhez is kell befektetés, de ez egy lényegesen eltérő para-

méterű üzleti terv, lényegében egy belső szakmai fejlesztési és oktatás-szervezési kérdés. Ez a 

fejlesztő munka akár a meglévő kereteken belül, vagy lényegesen kisebb volumenű befektetés 

mellett is megkezdhető és fel lehet készülni ezzel a program tényleges, szabályozott bevezetésére. 

A haszon a tanulóink egészségében és annak minden nyomon követhető következményében lesz 

mérhető. 

 

A tervezés tehát elkezdhető ma is, a minőség javítása módszertani és oktatásszervezési oldalon 

elindítható, a volumene pedig a pénzügyi források helyi lehetőségeihez mérten kialakítható. 

 



Edzéselvű testnevelés helyi tanterv - testnevelés-tervezés 
2011. 

 

Oldal: 34 / 96 

 

8. tanév 8.

7. tanév 7.

6. tanév 6.

5. tanév 5. 8. 8.

4. tanév 4. 4. 8. 7. 7.

3. tanév 3. 3. 7. 6. 6.

2. tanév 2. 2. 6. 5. 4. 5.

1. tanév 1. 1. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

A tanulók számára kedvező 

program, a lehető legtöbb 

érintett bevonása mellett, az 

alsóban módosul a HPP, jól 

szervezhető az infrastruktúra 

kihasználása

A tanulók számára kedvező 

program, a lehető legkevesebb 

beavatkozás a HT-be, törvényi 

változáshoz illeszthető 2012-ben, 

jól szervezhető szakmai program 

és az  infrastruktúra jó 

kihasználása is megoldható

A gödöllői modellTeljes felmenő Két pontos felmenő 1-4, + felsőben felmenő

8 tanév alatt 4 tanév alatt 5 tanév alatt 5 tanév alatt

Az infrastruktúra itt kapja a 

legnagyobb terhelést, a HPP-t 

több ponton módosítani kell, a 

törvényi modosulások egyes 

elemeit felülírhatják

A gödöllői modell alapján számított óra és költségszámítás

(8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 3-3, összesen 24 tanulócsoporttal)

tanulócsoportok

évfolyamok alap + Σ alap + Σ alap + Σ alap + Σ

1. 3 2 5 3 2 5 3 2 5 9 6 15

2. 3 2 5 3 2 5 3 2 5 9 6 15

3. 3 2 5 3 2 5 3 2 5 9 6 15

4. 3 2 5 3 2 5 3 2 5 9 6 15

5. 2 3 5 2 3 5 2 3 5 6 9 15

6. 2 3 5 2 3 5 2 3 5 6 9 15 1. évben 27 18 36 000 Ft 1 332 000 Ft

7. 2 3 5 2 3 5 2 3 5 6 9 15 2. évben 42 33 66 000 Ft 2 442 000 Ft

8. 2 3 5 2 3 5 2 3 5 6 9 15 3. évben 48 42 84 000 Ft 3 108 000 Ft

4. évben 54 51 102 000 Ft 3 774 000 Ft

60 60 120 5. évben 60 60 120 000 Ft 4 440 000 Ft

emelt 

óraszám

2000 Ft 

óradíjjal 

hetente

37 hét 

óradíja 

(tanév)

a b c összesen

alap 

óraszám

6. táblázat: A mindennapos testnevelés bevezetésének ütemezési forgatókönyvei az első tanév jellemzőivel 

(Parti Zoltán, 2011) 

 

A bevezetés ütemezése fontos része a költségek tervezésének, az üzleti terv elkészítésének. 

Itt kell figyelembe venni a testnevelés órát ténylegesen megtartók személyét, kompetenciáját, 

elérhetőségét. A 6. táblázat példájánál maradva, a „gödöllői modell” esetében az üzleti tervezést a 

7. táblázat mutatja. Alapesetben a három párhuzamos osztályos, 8 évfolyamos általános iskolát 

vettem alapul. 

 

7. táblázat: Óraszám és költségszámítás a gödöllői fejlesztési modell ütemezése alapján 

 

A modellszámítás alapján, amennyiben minden fejlesztett órát óradíjas pedagógussal kellene el-

látni egy, mintegy 600 tanulót ellátó intézményben, akkor az első tanévben 9 ellátott tanulócso-

portnál a program bevezetése 1.332 eFt (+ TB, járulék), az ötödik tanévben 24 ellátott tanulócso-

portnál, a program teljessé válásakor pedig 4.440 eFt (+ TB, járulék) többlet-erőforrásra lenne 

szükség. Ez az összeg a modellként használt intézmény méretéből kiindulva, a fajlagos költségek 
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különbözőségét is kalkulálva, az 5. tanévben és a teljes költségvetés arányában 1-2% körül mo-

zogna. 

A státuszokban és az ahhoz tartozó béreknél ez az arány már nagyobb, hiszen az óraszám-

növekedés miatt a jelenlegi szabályozásban szereplő pedagógusok 22 órás kötelező óraszámát 

alapul véve, az első évben 0,81 státusz, az ötödik évben 2,72 státusz fejlesztésére lenne szükség 

abban az esetben, ha az iskolának nem lenne szabad vagy átcsoportosítható órakapacitása, illetve 

finanszírozható túlóra lehetősége a megnövekedett feladat ellátására. 

 

A szabad kapacitások felhasználhatósága részben szervezési kérdés is, amennyiben rendelkezésre 

áll, olyan kompetencia az együttműködő feleknél, amely bevonható a testnevelés ellátására. Még 

több lehetőség kínálkozhat az iskolai idő jobb felhasználásának megszervezéséből.  

 

A tervezés során tehét végig kell tekinteni a hozzáférhető erőforrásokat, amelyek elérhetők a: 

 délelőtti-délutáni idő komplex szemléletéből, a napirendek új megközelítéséből, 

 a program megvalósításában partner sportegyesületek és az önkormányzat szolgáltatásai-

ban tevékenykedő, megfelelő kompetenciával rendelkező szakedzői állományának bevo-

násával, 

 az órarendi úszás és a néptánc, illetve rendszerszerű tanórán kívüli sportfoglalkozások 

bevonása a mindennapos terhelésbe (Megfelelő terhelési összetevőik megléte esetén!), 

 modulok, szünidei programok tervezett beépítése a képességfejlesztésbe és az éves tan-

órakeretbe, 

 csoportbontásokkal eltérő terhelések és időrendek alkalmazása az optimális és személyre 

szabott terhelések beállítása érdekében, 

 közösségi szolgáltatási hálózatok igénybevétele a testnevelési program megvalósításához, 

különböző szervezési megoldások igénybevétele mellett. 

 

A teljes program helyi tantervi kialakítása és ütemezése során alakul ki a végleges üzleti terv. 

Ebben a tervben lehet érvényesíteni a költségcsökkentő tényezőket, illetve a közösségi infrastruk-

túra kedvezményes igénybevételi lehetőségeit. A sportolásba bekapcsolódók, a program egyik 

eredményeként az iskolán kívüli szolgáltatások piaci vevőkörébe történő bekapcsolódásukkal 

„visszasegítenek” a mindennapos programot támogatóknak, biztosítják azok fenntartható és 

eredményes működését. 

 

Az üzleti tervnek természetesen további elemei is számottevőek lehetnek, további költségek 

is vannak. Ide sorolható az eszközbeszerzés is. Ugyancsak új elem lesz az is, hogy a többlet-
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órák miatt nagyobb energiaigényeket, a gyorsabb elhasználódásból eredően nagyobb kar-

bantartási, felújítási és eszközpótlási költségekkel is kell majd számolni. 

6.2.6 A program bevezetésének szervezési kérdései 

 

A szervezés a tervezés függvényében az erőforrások logikus csoportosítását kívánja meg, legfő-

képpen az oktatás helyi rendszerének időbeliségét, és az erőforrások allokációját biztosítja a prog-

ram számára. 

 

A szervezési támogatás az iskolai időre vonatkozó szervezési feladatok ellátását jelenti. A ha-

gyományos osztály-tantárgy-tanóra rendszerben rögzült az az időszervezési megoldás, hogy a 

tanítási/órarendi órák reggel 8:00 órától kezdődően legkésőbb a 6-7. tanóra végéig, 10-15 perces 

szünetekkel folynak. Ebbe a folyamatba kerültek elhelyezésre a testnevelés órák, eddig hetente 3 

és 2. Ez most megváltozik a heti 5 óra / tanulócsoport rendszer bevezetése miatt.  

 

A testnevelés óra elhelyezése a heti 2 és 3 esetben is némi lehetőséget adott arra, hogy a különbö-

ző koncepciókat érvényesíteni lehessen. Voltak, akik szinte mindig az utolsó órákban „tornáztak”. 

Voltak pedagógusok, akik szerették és voltak, akik nem szerették az első órákat, vagy akik a „ne-

héz” tantárgyak előtt rendszeresen nem kívántak testnevelés órát látni az órarendben. Legtöbbször 

azonban a testnevelés órák órarendi töltelékként, abba az órapozícióba kerültek, ahol volt egy 

lyuk a fontos órák elhelyezése után. Más aspektusból pedig szintén gyakori rendező elv volt az, 

hogy hogyan lehetett minél több osztályt bepréselni a „tornaterembe”, hogyan lehet „foghíj men-

tesen” kihasználni a rendelkezésre álló infrastruktúrát. Ebben a tervezési-szervezési rendszerben 

még az is előfordult, hogy volt olyan osztály, akiknek évekig pénteken a 6-7. órában volt össze-

vonva a heti 2 testnevelés órája. Itt ugye hatékonyságról és edzéselvekről már nem lehet beszélni, 

csak számtanilag helyes, darabszámra stimmelő órarendről, aminek semmi köze a pedagógiához 

vagy a terhelés szakmai tervezéséhez, legfőképpen az egészséghez. 

 

Ez a gyakorlat most megváltozik. Egy 24 tanulócsoportos iskolában heti 120 testnevelés tanórát 

kéne tartani a heti 5x7=35 maximálisan lehetséges órarendi órapozícióban. Másként, minden 

egyes lehetséges órapozícióban 3-3 testnevelés tanórát kell majd tartani párhuzamosan és így is 

lesz hetente 15 olyan órapozíció, a lehetséges 35-ből, amikor 4 órát kell tartani egy időben, párhu-

zamosan. Ebből az is következik - visszafelé számolva -, hogy a mindennapos testnevelést egy 8 

tanulócsoportos, egy, kisméretű tornateremmel rendelkező iskolában lehet bevezetni fejlesztés 

nélkül. Ebben az iskolában is kellene heti 5 órát a szabadban, vagy télvíz idején osztályteremben, 

folyosón tartani. Nyilván egy kettéosztható nagy terem és egy alkalmas iskolaudvar, esetleg egy 

kis tanuszoda, vagy egy kisebb második tornaterem már megoldhatja a helyzetet. 
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A mindennapos testnevelés azonban egyéb dimenzióiban is felveti a szervezéssel kapcsolatos 

kérdéseket. A pedagógus kompetenciája és felkészültsége is fontos tényező lesz a testnevelés 

hatékonyságának, eredményességének kérdéskörében. Az alsó tagozatos évfolyamokon heti 5 

testnevelést fognak tartani az osztálytanítók meglehetősen rövid időn belül, többségükben erre a 

tantárgyra történő felkészítés és ismeretanyag hiánya ellenére. 

 

Ebben a helyzetben reményteli az, hogy a tanítók általános módszertani felkészültségére, pedagó-

giai tudására és a tanulókkal, szülőkkel való kapcsolatára lehet építeni. Az eddig használt módsze-

reken építkezve a megnövekedett feladatok elláthatók lesznek, ha az új követelmények végrehaj-

tásához szükséges felkészülésben kapnak külső segítséget. Az más kérdés, hogy erre a pedagó-

gusképzésnek előbb-utóbb reagálnia kell, s ide értem a testnevelő tanári és a szakedzői, sport-

szakmai képzéseket is. 

 

Mindenképpen törekedni kell a testnevelést tanítók szakmai műhelyeinek megerősítésére. Ezek-

ben a műhelyekben közös fejlesztő munkára kell törekedniük a tanítóknak, a speciális testnevelés 

szakkollégiumot végzett tanítóknak, az iskola testnevelő tanárainak és a településen működő 

sportegyesületek szakembereinek (pedagógus képesítéssel is rendelkező szakedzők), a felkért 

külső szakértőknek, a sportági szakterületeken tevékenykedő és a településen érdekelt sportági 

szakszövetségek szakértőinek.  

 

A szakértői fejlesztő munka főbb prioritásai, amelyeknek érvényesítésre a szakmai műhely-

nek törekedni kell: 

 műhelymunka keretein belül horizontális, akár intézményeket is összekötő 

szakmai hálózat kiépítése és működtetése 

 egyeztetést a mindennapos testnevelésben együttműködő résztvevők között, 

különösen az infrastruktúra tervezett használatában, a programok tartalma-

inak kidolgozásában 

 helyi egyeztetést az intézményi órarendekben és tantárgyfelosztásokban, 

amennyiben van lehetőség a szakemberek kapacitásainak elosztására 

 sávos órarendek kialakítása annak érdekében, hogy az évfolyamok szintjén 

bázis és sportági csoportokat lehessen kialakítani, hogy a terheléseket diffe-

renciálni lehessen és az „utazó”, speciálisan felkészült szakemberek minél 

több csoporthoz eljuthassanak, órarendjükbe betaníthassanak 

 a hagyományos és a kerettantervekben eddig a heti 2 és 3 heti óraszámra be-
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állított mozgásismeretek integrálása az edzéselvű programba 

 kistérségekben, nagyobb települések iskolahálózatában történő együttműkö-

dések, sportági profilok kialakítása 

 nagy tartalmi és területfejlesztési projektek összefüggésbe hozása az iskolai 

oktatással, a tananyagok tartalmaival, a környezetvédelemmel, a nemzetközi 

vonatkozásokkal és az egészségneveléssel, a sport általi neveléssel, az idegen-

forgalommal és a minőségi versenysport-utánpótlás kiválasztásával, alap-

szintű felkészítésével 

 a műhelymunka során a hosszú távú fejlesztési koncepció szakember után-

pótlásának belső biztosítása a helyben szervezett továbbképzések és a felső-

oktatással kialakítandó kapcsolatok felhasználásával 

 A főbb programcélok és területek: 

Egészségsport, szabadidősport, rekreáció, parasportok 

Erdei iskolák 

Modelliskolák, módszertani központok, sportakadémiák, kollégiumok 

Közoktatásban, közfeladat ellátását támogató sportegyesületek, sportági 

szakszövetségek, szakértői csoportok 

Minőségi versenysport-kiválasztás, specifikus versenysport, elitsport 

Településfejlesztések, nagy projektek, erőforrások felkészítése 

Duna-stratégia keretei között – a kapcsolódó, idegenforgalom, egészség-

sport, vízi túrázás felkészítő és befogadó szintjeinek helyzetbe hozása 

 

 

6.2.6.1 Esettanulmányok a szervezésben való együttműködésre (a „GÖ-

DÖLLŐI MODELL”; az MKKSZ sportágfejlesztési koncepciója): 

 

Gödöllő: 
 

Gödöllő város horizontális testnevelés szakmai műhelyt hoz létre valamennyi általa fenntartott 

általános iskola részvételével. A fejlesztőkhöz csatlakozik a város egyházi fenntartású közoktatási 

intézménye is, illetve jelzi együttműködését a városi 8 évfolyamos gimnáziuma. A műhely veze-

tésére külső sportszakmai szakértőt, programvezetőt kérnek fel, akit az egyes intézményekben, a 

szintén felkért mentorok segítenek. A műhely székhelye, a továbbképzések, a kooperatív foglal-

kozások, a bemutató órák az egyik résztvevő, eredetileg sporttagozatos intézményébe kerülnek.  
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A modell kimunkálására egy tanévet szánnak. A program bevezetését úgy ütemezik, hogy a mo-

dellalkotás első évében valamennyi intézményben az 1-3. évfolyamokon heti 5 órára emelik a 

testnevelés órák számát. A résztvevők saját mozgásterületükön már az első évben minden érintett 

évfolyamukon megkísérlik biztosítani az évfolyamokra kiterjedő sávos órarend bevezetését, a 

testnevelési és sportcsoportok kialakításának biztosítására, anélkül, hogy az eredeti osztályközös-

ségeket más tantárgyaknál megbontanák. 

 

A programot iskola, csoport és sportág specifikusan dolgozzák ki. Már az első évben igyekeznek 

a város szakmai potenciálját úgy megosztani az intézmények között, hogy a fejlesztésből minden 

együttműködő saját lehetőségein belül optimálisan részesülhessen. A város sportegyesületeiből 

Városi Sportszövetséget hoz létre és sportmunkájukat összehangolja az iskolai képesség-

fejlesztési programmal.  

 

A városi sportszolgáltatásokat elérhetővé teszik az iskoláknak, illetve a sportinfrastruktúra fejlesz-

tési terveiben szerepel az iskolák részére a folyamatosan bővülő használat biztosítása is. 

 

A város képviselőtestülete már az első évre biztosítja a felkért szakértő díját és az 1-3. évfolyam-

okon, a többlet testnevelés tanórák ellátásához számított órabéreket.  

Ez az összeg kerekítve (+ TB és járulék nélkül !) 5 millió Ft egy tanévre és kb. 2 500 tanulót érint 

(2 000 Ft/tanuló/1 tanév). 

 

 

Magyar Kajak-Kenu Szövetség sportkoncepciója és részvétele 

a Duna-stratégia projektjeinek megvalósításában: 
 

Az MKKSZ megállapítása: az iskoláknak nem elszigetelten kell dolgozniuk a közös cél, az 

egészségnevelés minőségi megújításán, amikor rengeteg szaktudás halmozódott fel a sport-

ágaknál, azok speciális módszertani kultúrájában. Az iskolák bátran fordulhatnak a társa-

dalmi szervezetekhez, a szülői közösségekhez. A kialakítható együttműködésekhez, a köl-

csönösség, a szinergia érvényesítéséhez a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szívesen nyújt 

partneri segítséget a geográfiailag érdekkörében lévő, a víztesteken működő közoktatási 

intézményeknek és fenntartóiknak. 

 

Az MKKSZ sportágfejlesztési koncepciójában komolyan foglalkozik - a szövetségi munkában - 

az utánpótlás-nevelés és a sportági versenyrendszer korszerűsítésével, szakmai-fejlesztésével. A 
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koncepció hitet tesz abban, hogy a hosszú távú és komplex sportfelkészítés a követendő szakmai 

cél. 

 

A 2013-2020. évben működő Duna-régiós fejlesztések keretében, a teljes dunai vízgyűjtő terüle-

ten, az egyes víztesteken fejlesztések lesznek. Ennek keretében előtérbe kerül a „vízen járók” 

identitása. A szövetség által összefogott vízi sportágak versenyzői és szabadidős sportolói kép-

zettségük alapján, potenciális erőforrásként foghatók fel a hosszú távú projektek megvalósításá-

ban. Elsődleges szerepük lehet a térség idegenforgalmi, a vízi turizmusra kiterjedő fejlesztéseiben.  

 

Az MKKSZ-ben összefüggést látnak a térség iskoláinak a mindennapos testnevelés bevezetésével 

összefüggő program-fejlesztései, és a térségben működő sportegyesületeik koncepcionális prog-

ram-fejlesztései között. Megvalósíthatónak látják, hogy a mindennapos testnevelés bevezetéséhez 

felhasználható a kajak-kenu sportegyesületek birtokában lévő szaktudás, a szabad kapacitások és 

a már meglévő, de igény szerint fejleszthető infrastruktúrájuk. Programszinten – helyi együttmű-

ködés keretében – az MKKSZ részese lehet a helyi közoktatás-fejlesztési sport programnak. 

 

Az MKKSZ sokat vár a gödöllői modell-fejlesztéstől, mert a kimunkált programcsomag alkalmas 

lesz a Duna-régió iskoláiban is a mindennapos testnevelés bevezetésre. A Duna-régió iskoláinak, 

amennyiben a „gödöllői programot” bevezetik, az MKKSZ megadja a szakmai és infrastrukturális 

segítséget, biztosítja a programhoz a kajak-kenu sport szakmai anyagait, a sportági képzés tanme-

neteit, a tanítási egységekhez, modulokhoz, a szünidei programokhoz kidolgozott sportági képzési 

terveket, képesség-fejlesztési programokat. A megvalósításhoz pedig javasolja a sportegyesületei-

nek az együttműködést a települések közoktatási intézményeivel, egyúttal szakembereit belső 

továbbképzéssel, edzői pályamodellek felépítésével felkészíti az új szakmai feladatokra. 

Az MKKSZ kiemelten érdekelt a gödöllői modell sikerében. 

  

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 
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7 Erőforrások bevonása, a helyi modell alakítása 

 

Ebben a fejezetben egy kicsit ismételhetők, összefoglalhatók az eddigiek. Világosan kell látni, 

hogy a szereplők rendelkezésére álló jelenlegi lehetőségeik ismertek, tehát megkezdhetik az 

egyeztetéseket, kialakíthatják a különböző területeken vállalható kompromisszumokat. A legna-

gyobb terület a szervezés, a logisztikai megoldások megtalálása lesz. Ebben a vonatkozásban egy 

kétirányú gondolkodást kell végigvinni a tervezésben, az iskoláknak egy nagyobb térben, telepü-

lésszinten, vagy még tágabb környezetben kell értelmezni a lehetőségeiket és a feladatokat. Az 

együttműködőknek pedig meg kell érteniük a közoktatás rendszerét és mozgásterét. Első lépésben 

a meglévő létesítményekben, lehetőségekben kell másként tervezve,  edzéselvű testnevelési prog-

ramokról gondolkodniuk. 

 

A testnevelés tervezése és a helyi testnevelés programcsomag megvalósításának, szervezési terü-

leteinek erőforrás igénye két területen jelenik meg: 

 

7.1 Az infrastruktúra szerepe és elérhetősége 

 

A mindennapos testnevelés bevezetése a teljes kiépülés elérésére lényegében megduplázza a test-

nevelés órák számát az általános iskolák 1-8. évfolyamain intézményenként. Ez egyúttal azt is 

jelenti, hogy 5-8 tanév alatt az infrastruktúra és az eszközhasználat vonatkozásában kétszeresére 

nőhet a terhelés. Ebből következően, ahol nincsenek tartalékok ezen a téren, ott beruházásra vagy 

egyéb megoldások kimunkálására van szükség. 

 

A belső tartalékok feltárása fontos stratégiai, illetve szervezési és tervezési kérdéssé válik már a 

programok elindításakor is. A tervezés első stádiumában is pontos képpel kell tehát rendelkezni az 

infrastruktúra és eszközhasználat fokozatos növekvő/ütemezett használati igényeiről. Az oktatás 

napirendje, szervezése, a tanulócsoportok szervezése, a „szaktantermek” és eszközök, a szabadtéri 

létesítmények logisztikai rendszerének tervezése így, elengedhetetlen része lesz a program meg-

valósításának. 

 

A mindennapos testnevelés bevezetése tehát ott, ahol a logisztikai tervezés lehetővé teszi a meg-

lévő infrastruktúra és eszközpark volumenére a kétszeres terhelési igény ellátását, ott a program 

azonnal bevezethető valamennyi évfolyamon, ha egyébként a sokkal kisebb nagyságrendű fejlesz-

tést igénylő humán erőforrás és a bérköltség rendelkezésre áll (ld.: 6.2.5. fejezet) 
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Ahol ezek a kedvező összetevők nem adottak, a tervezés során olyan forgatókönyvet kell kimun-

kálni, amely kölcsönösen figyelembe veszi: 

 az infrastruktúra meglévő és megteremthető elemeinek,  

 az eszközök rendelkezésre állásának és a fokozott használatból eredő cseréjének,  

 valamint a humán erőforrások meglétének, vagy fejlesztésének és bérvonzatainak bizto-

síthatóságát és  

 ehhez ütemezi a program felmenő rendszerét és az ebből adódó, az egymást követő tan-

évenként megjelenő fejlesztési igényeket és költségeit. 

 

A döntések előtt jól látszik, hogy komoly tervezésre, irányításra és a költségek fenntartható bizto-

sítására van szükség. 

 

A logisztikai tervezés, a program bevezetésének támogatásához tehát elengedhetetlen. Itt a telepü-

lési, regionális összefogásokból kitermelhetők a szükséges erőforrások, vagy éppen az összehan-

golt fejlesztések időbeli tervezésével, folyamatosan lesz lehetőség a program bevezetése során 

jelentkező igények határidőre történő kielégítésére. 

 

Az együttműködésben részt vehetnek/vesznek: 

 a közoktatási intézmények,  

 a fenntartó, vagy helyi önkormányzat tárgyköri szolgáltatásai (sportcsarnok, labdarúgó 

pálya, uszoda, műfüves pálya, erdei tornapálya, közterek és játszóterek, stb.),  

 a helyi vállalkozásban üzemelő lakossági szolgáltatók (fitnesz és edzőtermek, lovas klu-

bok, tenisz és egyéb sportpályák, stb.) és  

 a helyi sportegyesületek, vagy települési sportszövetségek speciális sportlétesítmé-

nyei és eszközparkja,  

 s nem utolsó sorban, az említett területeken dolgozó szakemberek szabad kapacitása 

és szakmai kompetenciája. 

Fel kell mérni, hogy a felsorolt szereplők milyen infrastruktúrát tudnak a program rendelkezésére 

bocsátani, illetve milyen fejlesztési, pályázati terveik vannak a program szempontjából fontos és 

folyamatos, mérföldkövekhez köthető infrastrukturális és sporteszköz-fejlesztésre. 

 

Sok esetben létezik olyan saját bevételi előírás a közoktatási intézmények számára, amelyet a 

sportlétesítményeik délutáni bérbeadásával teljesítenek. Ezeket az előírásokat a mindennapos 

testnevelés programjának bevezetésekor érdemes felülvizsgálni. 
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A tervezés során tehát felmérhető, a fejlesztési szándékok, tervek és elnyert pályázatok ismereté-

ben pedig pontosan megrajzolható a felhasználható infrastruktúra teljes helyi szerkezete, elérhető-

sége és annak használati időrendje, befogadó képessége. Mindezek ismeretében pedig megtervez-

hető ennek a szolgáltatási repertoárnak a függvényében az a helyi tanterv, amely a lehetőségekhez 

mérten bevezeti a mindennapos testnevelést biztosító helyi szolgáltatási rendszerét. 

 

Az így kimunkált program, ha időben és tartalomban bizonyosan kompromisszumokat is tartal-

maz, mindenképpen jobb helyzetbe hozza a gyerekeket az egészségük fejleszthetősége terén, mint 

akkor, ha nem történik semmi változás, és továbbra is az iskola magánügye marad a testnevelés. 

 

 

7.2 Együttműködés, a forgatókönyvek megtervezésére, a 

humán erőforrások allokálására és az infrastruktúra 

használatának és logisztikai rendszerének kiépítésére 

 

Az eddigiekből két megállapítás és egy tételmondat vonható le összegzésként, mielőtt a forgató-

könyvek, az erőforrások kérdéskörében megkeresnénk a gyakorlati feladatainkat. 

A program bevezetéséhez, a mindennapos testnevelés pedagógiai eszközével való képesség-

fejlesztéshez alapvetően 

          ELÉG HELYRE, MOZGÁSHOZ VALÓ TÉRRE és 

          MEGFELELŐ FELKÉSZÜLTSÉGRE 

van szükség a közoktatásban.  

          A mindennapos testnevelés bevezethetőségéhez az érdekelteknek fel kell mérniük, 

hogy mire van szükségük, milyen lehetőségeik vannak és milyen megoldásokhoz várnak 

segítséget. A megoldásokhoz pedig a helyi szakmai műhelyekben ki kell dolgozni a progra-

mokat az ötletektől haladva a konkrét megvalósításig. 

Az együttműködésre több modell is fejleszthető, kialakítható. 

 

Ezek a modellek azonban mindig függnek a települések kapacitásaitól és az érintettek létszámától 

és mindezek fenntarthatóságától, de legfőképpen az együttműködők szándékától és felkészültsé-

gétől. Az együttműködés nem csak koncepcionális, szakmai összehangolódást jelent, hanem több 
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tekintetben szervezési kérdések megoldását is. A szervezési kérdéseket a 6.2.6 fejezetben már 

érintettem. Itt azonban érdemes az elvégzendő feladatok szerint is áttekinteni ezeket a kérdéseket. 

 

Az együttműködési modell fontosabb feladatainak listázása:  

 

Az erőforrások felmérése szakmai és infrastrukturális tekintetben 

A közoktatási intézmények felmérése a mindennapos testnevelésre való áttérés üzleti tervének 

elkészítéséhez 

Horizontális szervezésű szakmai műhely létrehozása a mindennapos testnevelés bevezetéséi for-

gatókönyvének lekészítéséhez 

Helyi tanterv és edzéselvű testnevelés program készítése, legitimációja 

Az erőforrások hiánya esetén azok előteremtését lehetővé tevő intézkedések, szervezések, fej-

lesztések megtervezése, forrásigényének előteremtése, majd a szükséges ütemben történő megva-

lósításuk biztosítása 

Külső erőforrások igénybevétele a hiányzó kapacitások és beruházások finanszírozására 

Belső továbbképzések, a szakmai felkészülés megszervezése 

Az együttműködések biztosítása, a megállapodások megkötése, a megbízások kiadása 

További érintettek folyamatos bekapcsolása, más társadalmi területekkel való együttműködések 

kialakítása 

Az érintettek felkészítése, folyamatos tájékoztatása, együttműködésük megszerzése 

Az eredmények nyilvánosságra hozása 

A tanügyi dokumentumok elkészítése, statisztikai elemzések készítése, mérések és értékelések 

végzése a teljes folyamatban 

 

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 
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8 A HETI 5 TESTNEVELÉS TANÓRA MEGJELENÉSE AZ 

ISKOLÁBAN ÉS A HELYI TANTERVBEN 

 

Az ajánlásban már utaltam a heti 5 testnevelés óra új módszertani megközelítésére. A tanterv el-

készítésekor azonban részleteiben is fel kell deríteni azt a megváltozó „terepet”, amelyre a terve-

zéssel a heti 5 órányi időtartamnak is megfelelő tartalmakat és eljárásokat szeretnénk „letelepíte-

ni”. A „mindennapos” lehetőség csak tervezéssel, és az edzéselvek iskolai adaptációjával lesz 

hatékonyabb abban, hogy a megfelelő alkalmazkodások tartósan kialakulhassanak. Amennyiben a 

korábbi tanterv-tervezési séma megmarad a heti 5 órás időkeretben is, amely szerint eddig, a tan-

évekre meghatározott, és az egyes sportágaktól származó mozgásismeretek alapszintű megismeré-

se, és nem az állandó tervszerű, terheléssel járó alkalmazása lenne a feladat, akkor a heti 5 óra 

ellenére sem lesz számottevő változás a tantárgyi képesség-fejlesztés eredményességben. Ezt az 

sem teszi elfogadhatóvá, hogy ez a tantárgyi felépítettség igen elterjedt módja annak, hogy végig 

lehet venni a hagyományosan összeállított és csoportosított tananyagot. Ennek a tananyag-

felépítésnek másik eleme az, hogy a mozgások egységeinek tanulói bemutatását követően sor 

kerülhet az osztályozására is, ami a jelenleg igen elterjedt felfogás szerint, biztosítja a tantárgy 

iskolai tantárgyi szerepét és a testnevelők tanári státuszbeli rangjának megtartását. Más kérdés az, 

hogy mindennek a hatékonysághoz és a tanulók egészségéhez nem sok köze van, inkább presztízs 

és egzisztenciális kérdés, és a nevelésnek csak egyik, de nem egyetlen módszertani lehetősége. 

 

A heti 5 tanóra megjelenésével - ismerve az eddigi helyzetet - megnövekszik a képesség-

fejlesztésre fordítható idő, így megváltoztatható az intenzitás és vele együtt a terhelés valamennyi 

összetevője. A mindennapos alkalom azonban, ha a korábbi tartalomhoz nem kapcsol több gya-

korlást és minél több megfelelő intenzitású alkalmazást, s csupán a tananyag ismeretének megnö-

velésére használódik fel, akkor félresiklik. Ugyanakkor a nagyobb terjedelemhez és intenzitáshoz 

csak az élettani folyamatok ismeretében, és annak megfelelően megtervezett módon lehet közelí-

teni, a testnevelés-tervezés pedig az edzéselvek következetes alkalmazásával együtt hozhatja meg 

a heti 5 órás testneveléshez fűzött eredményeket. 

 

Az edzéselvű program első nagy egysége az általános iskola 1-8. tanéve. Az oktatási – nevelési 

folyamatban ezt a 8 tanévet (életkorban: 6/7-14/15 éves korig), azok szakaszait, időszakait és 

ciklusait, valamint a különböző tervezhető tanítási egységeit és a legkisebb egységnek tekinthető 

tanórákat, a tervezhetőség érdekében, számszerűsíteni kell. A tanterv tervezési egységei hierar-

chikus rendben követik egymást, valamennyi időtartamra meghatározható a képesség-fejlesztés 

tanmenete. 
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A helyi tantervben tehát megjelenhetnek az egyes SZAKASZOK (I-III.) és IDŐSZAKOK (I-

VIII.), a tanmenetekben a CIKLUSOK (1-40.) és a TANÍTÁSI EGYSÉGEKBE (40-296-1480.) 

rendezett TESTNEVELÉS ÓRÁK (1-1480.), mint összefüggő képesség-fejlesztési egységek. 

 

Az edzéselméletben ismert, vagy ahhoz hasonló időegységeket meghatározó fogalmak átvétele az 

edzéselvű testnevelés tervezése során az oktatásba, megkönnyíti a tervezést és a rendszer időbeli-

ségének értelmezését: 

időbeli egység meghatározása 

SZAKASZ 

Organikus fejlődési szakaszok. Az általános iskolai oktatás idejére 

három szakasz elkülönítése indokolt. Lényegében két szakaszról van 

szó. A pubertáskori fejlődési lépcső után, általában a 12-15. életévekre 

eső, 2 éves iskolai évfolyami szervezésű 7-8. osztályok tartanak a III. 

SZAKASZBAN. Az 1-6. osztályosokat, a 6-12. életévekre eső időben 

érdemes két, organikusan is, az iskolai fejlesztési feladatokban is job-

ban elhatárolható két szakaszra bontani, ahol az I. szakasz az 1-3. tan-

évekre, a II. szakasz a 4-6. tanévekre esik. A III. szakasz egy kicsit 

nyitottabb abból a szempontból, hogy az iskolakezdés eltérő életkorai, 

és a személyi fejlődési ritmusok miatt a középfokra is átnyúlhat a sza-

kaszhatár a koordinációs és kondicionális képességek fejleszthetőségé-

nek tekintetében. 

IDŐSZAK 

A közoktatásban az oktatás szervezése tanévekben történik. A tanévek 

lényegében módszertanilag zárt egységek, ezért jó megoldás az organi-

kus szakaszok tanévnyi időszakokra történő bontása. Természetesen az 

eltérő fejlődési ritmusok miatt vannak eltérő terhelhetőségi csoportok az 

évfolyamokon, ezért itt az edzéselvek alapján tervezett testnevelési 

program hatékonysága érdekében differenciált megközelítésekre, cso-

portba-sorolásokra van szükség a szervezés során. 

CIKLUS 

A ciklusok meghatározására és elhelyezésére a fejlesztési folyamatban 

azért van szükség, mert a tanévek rendje standardizálódott. Minden 

évben egységnyi időben, meghatározott tanítási és pihenési ciklusok 

váltják egymást. Ezeknek az időegységek állandósága tervezési ténye-

zővé vált, így az edzéselvek alkalmazása során ezekben az időegység-

ben van mód a további egységek, a TE és a TANÓRA tartalmának, 

egyes egységei időtartamának, intenzitásának és a pihenők típusának, 

elhelyezkedésének és ismétlődéseinek megtervezésére. Az 1-8. évfo-

lyamok idejére 40 CIKLUS azaz, standard tervezési egység esik. 

TE –TANÍTÁSI EGYSÉG a közoktatásban ismert, itt is alkalmazható fogalom 

TESTNEVELÉS ÓRA a közoktatásban ismert, itt is alkalmazható fogalom 
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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

I. ŐSZI + őszi szünet

II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet

III. TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet

IV. TAVASZI-NYÁRI

V. NYÁRI SZÜNET

Tanítási egységek mérete a tanmenettől függ

A tanítási egységek lehetnek egyedi tanórák, tanórákból 

szervezett modulok, témahetek, lehetnek naptári hetek, 

több hetes egységek, akár egy taljes ciklus időtartamára 

eső tanítási egység is kialakítható

Teljes általános iskolai idő                                      

8 tanév

1480 tanítási nap = 1480 testnevelés óra

EDZÉSELVŰ 

HELYI 

TANTERV

ÓRATERVEK

IDŐSZAKOK                                         

I-VIII. (8)

CIKLUSOK                                                     

1-40. 

TANÍTÁSI EGYSÉGEK                    

max.: 1480 óra                                                  

296 hét                             

min.: 40 ciklus                                                    

TANÍTÁSI ÓRÁK                                                              

1480 óra / 8 év

I./1-3.                      

évfolyam

II./4-6.                                

évfolyam

III./7-8. 

évfolyam

1-8. évfolyam általános iskola

1-12. évfolyam a teljes iskolai idő - KÖZOKTATÁS

SZAKASZOK                                        

I-III. (3)

TANMENETEK

Az időszakok 

CIKLUSAI

hetek száma:  

(9.6; 7.9; 

16.8; 6.9; 11)

 

8. táblázat:       A tantervek és a tervezés hierarchikus rendje  (Parti Zoltán) 

 

A táblázat beosztása a helyi edzéselvű testnevelés tanterv időbeli standardjának is tekinthető alap-

rendszere. Lényegében önmagában is egy tanterv, amelyhez a szakmai tartalmakat már meg lehet 

tervezni az edzéselvek alapján. 

 

Az egyik leglényegesebb hibája a jelenlegi testnevelés oktatásnak, hogy az egyes tanórák, jobb 

esetben kisebb tanítási egységek lebegnek a folyamatban, nem építkeznek egymásból, összerakott 

mozaikok csupán, ezért tartós képesség- fejlesztő hatásuk igen kérdőjeles. 

 

Az iskolai idő felosztása az első lépés, ennek alapján a teljes folyamat összes eleme egy „idő-

szalag” mentén sorrendbe állítható. A heti 5 testnevelés óra elhelyezése a folyamatban és a 

standard iskolai idő ismerete az első olyan edzéselv, amely a tervezés során így már teljesül-

het is.  
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8.1 A teljes iskolai oktatási-nevelési folyamat időbelisége 

 

Az edzéselvű programcsomag lényege éppen a hosszú idejű, tanéveken átívelő tervezési koncep-

ció. A heti 5 testnevelés óra bevezetése azt jelenti, hogy a testnevelés tartósan, a közoktatás teljes 

ideje alatt, tehát 12-13 tanéven át, egyenletes ritmusával, és kiszámítható mértékével a kondicio-

nális képességek eredményes fejlesztését teszi lehetővé, a terhelés színvonalának fenntartását 

biztosítja. Az edzéselvű testnevelési tanterv a tanmenetekkel és óratervekkel pedig az iskolai ha-

tékonyabb képesség-fejlesztési tevékenységek módszertani és tartalmi összetevőit biztosítja. 

 

10. ábra: Az ETHT állandó ismétlődő időszaki elemei (Parti Zoltán) 
 

CIKLUSOK
IDŐSZAKOKSZAKASZOK

TELJES IDŐ

TE 3. tanév
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2. tanév

4. 
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év
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7. tanév 6. tanév

5. ta
név

10
. ta

né
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8. tanév

11. ta
név

12. tanév

I. SZAKASZ

II. 
SZAKASZ

III. SZAKASZ

I. IDŐSZAK

II. IDŐSZAK

III. IDŐSZAK

óra

V.
IV.

III.
II.I.

  

11. ábra: Az edzéselvű tervezés egész struktúráját bemutató ábrázolás, ahol látható a teljes programidő és a 

legkisebb időegység, a testnevelés tanóra helyzete is. Asszociatív módon az ábrát felfoghatjuk a testnevelés 

óraszerkezete, navigációs eszköze számlapjaként is. (Parti Zoltán, 2011) 

 

A 10-11. ábrák grafikusan is ábrázolják, hogy a közoktatás tervezésében egyedi sajátosság a nap-

tári- és a tanévek eltérése. A másik alapvető jellemző a teljes idő állandósága, az organikus fejlő-

dés ütemezettsége és a fejlesztésre fordítható idő rendszerűsége és behatároltsága. 

77
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A teljes folyamat állandó méretű és ismétlődő elemei
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8.1.1 Az 1-8. tanévek SZAKASZAI, amelyek időtartamai alatt - a közok-

tatás évfolyamrendszerének szervezési keretei között - az általá-

nos fejlődési és a mozgásfejlődési életszakaszok lezajlanak  

3 8 40 program szerint 1480 

SZAKASZ IDŐSZAK CIKLUS TE TANÓRA 

helyi tanterv helyi tanterv tanmenet tanmenet óraterv 

 

A programcsomag a teljes iskolai időt szakaszokra bontja, a súlypontok, a terhelési arányok ki-

alakítása, a mérföldkövek elhelyezhetősége érdekében. A szakaszokra történő felosztás követi az 

organikus fejlődés állomásait, az életkori jellemzőket, igyekszik a legoptimálisabb fejlődési sza-

kaszhatárokat általánosítani az alaprendszerben. Az edzéselvek érvényre juttatása során a program 

szakaszai a legnagyobb tervezési egységeket jelentik. A személyi kompetenciák és a mozgásfej-

lődési szakaszok tekintetében a tartalmi, az intenzitásbeli és terjedelmi összetevők az egyes sza-

kaszokra méretezetten itt kerülnek először megfogalmazásra/meghatározásra. 

 

SZAKASZOK kiemelt pedagógiai céljai a helyi tantervben: 

szakaszok évfolyamok kiemelt pedagógiai cél a testnevelésben 

I. SZAKASZ 1-3. tanévek Nincs végleges sportágválasztás, a harmonikus és komplex 

képesség-fejlesztésen van a hangsúly. A sportági mozgások 

azonban megjelennek a képesség-fejlesztés eszközeként. A 

korai kezdésű sportágak esetében is nagyobb hangsúly ke-

rül a komplexitásra, ezáltal a sportágak is maradék nélkül 

ellátják ezt a koncepcionális képzési feladatot. 

II. SZAKASZ 4-6. tanévek A testnevelés tervezetté válik, a képességek fejlesztésében a 

szenzitív és a kritikus időszakok ismeretében kerülnek ki-

alakításra az optimális terhelések, intenzitások és a fejlő-

déshez, az alkalmazkodás kiváltásához szükséges terjedel-

mek. A sportági mozgások közelítenek a sportági elvárá-

sokhoz, megjelenik, de nem kerül túlsúlyba a versenyzés. A 

sportágak közül több is kipróbálásra kerül, kedvező para-

méterek esetén végleges sportágválasztásra is sor kerülhet. 

III. SZAKASZ 7-8. tanévek A tanulók együttműködése megszilárdul, meghatározóvá 

válik az önkéntesség és a tudatosság. Megjelennek a sport-

tal kapcsolatos életmódra utaló szokások alapjai. A sport-

ágválasztás tudatos, a képességek színvonalának objektív 

ismeretén, a sportági kompetencia kialakulásán alapul. A 

kondicionális és koordinációs képességek mindenkinél 

egyénileg elérik vagy közelítik az optimálisan elérhető 

színvonalat és tartóssá, fenntarthatóvá válnak. A kiemelke-

dő tehetségek eljutnak a korosztályos sportági versenyző 

csapatokhoz, a válogatott keretekbe. A sport általi nevelés 

transzferhatásai kimutathatóvá válnak a közismereti tantár-

gyi teljesítményekben és az egészségben. 
 

9. táblázat: SZAKASZOK kiemelt jellemzői 
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A programcsomag helyi tantervre vonatkozó és jelenlegi kidolgozottsága mellett az általános 

iskola 8. évfolyamának végéig kerültek megtervezésre az egyes képesség-fejlesztési szakaszok. A 

további szakaszok a 9-12. tanéveket foglalják magukba. A szakaszhatárokat a tantervi program és 

a választott oktatási intézmény szerkezete határozza meg aszerint, hogy általános gimnáziumról, 

szakközépiskoláról, szakképzésről vagy érettségire épülő szakképzésről van-e szó, illetve az in-

tézményi program tartalmaz-e un. 0. nyelvoktató évet. 

 

8.1.2 Az 1-8. tanévek IDŐSZAKAI - tanévek, évfolyamok 

3 8 40 program szerint 1480 

SZAKASZ IDŐSZAK CIKLUS TE TANÓRA 

helyi tanterv helyi tanterv tanmenet tanmenet óraterv 

 

A szakaszok időszakai az iskolai keretek között történő oktatásszervezés, a tanév rendje miatt 

praktikusan a tanévekhez kötődik. A tanévek és életkorok szerint jelenik meg az időfelosztásban a 

szenzitivitás és a kritikus idősszakaszok megállapítása is. A szenzitivitásnak való megfelelés, az 

alkalmazkodás feltételeinek ismerete valamint a sportágak általános és speciális szintű gyakorlá-

sára való kiválasztás, a kiválaszthatóság elérése, egyfajta tehetséggondozás biztosítása sportver-

senyzés/versenyeztetés által szintén az időszakok tervezési szintjén valósul meg. 

 

Általában a diák és az utánpótláskorú sportági versenyrendszerek is ezt a szakaszolást követik, 

ezért a tantervi programoknál is érdemes a tanévek/évfolyamok dimenzióját megtartani. Az egyé-

ni, személyi kompetenciák kialakulása és fejlődése, a nemi különbségek miatti eltérő ritmusok 

azonban sok esetben átlépik időszaki határokat. Mégis, a tantervi programoknál általánosan jól 

kezelhető kompromisszum a tanévekben való tervezés megtartása. 

 

IDŐSZAKOK képzési céljai a helyi tantervben: 

időszakok évfolyamok a képesség-fejlesztés prioritásai 

1. IDŐSZAK 1. tanév megkülönböztető jellemző: 

fő képességek szenzitív minősítése: 

megjelenő komplex képességek: 

komplex mozgáscsomag: 

sportági mozgásanyagok: 

bonyolultsági jellemző: 

alkalmazott játékok: 

rekreációs elemek: 

mérések, sportági kiválasztás: 

2. IDŐSZAK 2. tanév Az időszakra megjelölt tervezési tartalmak a következő frissí-

tési határidőre kerülnek be a táblázatba. A további alkalmazási 

lehetőségeket pedig, a PROGRAMCSOMAG 13. fejezetében 

elhelyezésre kerülő gyűjteményes részben lehet majd megta-

3. IDŐSZAK 3. tanév 

4. IDŐSZAK 4. tanév 

5. IDŐSZAK 5. tanév 
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6. IDŐSZAK 6. tanév lálni. Ez a rész a tervezett frissítések és a gödöllői iskolák tan-

évi fejlesztései során, illetve korábbi szakmai anyagaim helyi 

adaptációival bővül. 
7. IDŐSZAK 7. tanév 

8. IDŐSZAK 8. tanév 

 

10. táblázat: IDŐSZAKOK kiemelt jellemzői 

 

Az időszakok tekintetében fontos kérdés az évközi szünetek státuszának kialakítása. Kondicioná-

lis és koordinációs képességek fejlesztése során az iskolai tanítási időn kívüli időben, a teljes fej-

lesztési időben folyamatosan szükség van a képességek fejlesztésére. Más kérdés az, hogy a pihe-

nőidő, a rekreáció is élettanilag fontos része a mozgásos képességek fejlesztésének. A tervezett 

pihenőket azonban nem az iskolai év naptári szakaszolása, hanem a terhelésekhez való iga-

zodás, alkalmazkodás határozza meg. Ebben a tekintetben a testnevelés tantárgy jelentős 

eltérést mutathat más, közismereti tantárgyak kialakult tematikájához képest. 

 

8.1.3 Az 1-8. tanévek CIKLUSAI - a tanévek ciklusai (iskolai szünettől – 

szünetig terjedően) 

3 8 40 program szerint 1480 

SZAKASZ IDŐSZAK CIKLUS TE TANÓRA 

helyi tanterv helyi tanterv tanmenet tanmenet óraterv 

 

A teljes folyamat 40 ciklusa és az időszakok 5-5 ciklusa a helyi tervezés legfontosabb szintje. 

Ezen a tervezési szinten folyik a tényleges, csoporthoz, feladathoz, az infrastruktúrához, a peda-

gógus felkészültségéhez, illetve akár a sportágakhoz készített konkrét, tanmenetekben kidolgozott 

programok megalkotása és megvalósítása.  

 

Ugyanakkor az időszakok ciklusainak meghatározottsága kompromisszumot igényel a tervezés 

részéről abban a tekintetben, hogy általánosan a képesség-fejlesztési tervnek igazodnia kell a tan-

év rendjéhez. A tanévekhez igazított időszakok ciklusai az évek során kisebb-nagyobb eltérések-

kel (a versenysportoknak eltérő felkészülési rendszerei is lehetnek) az iskolai szünetek által meg-

határozottak. A tanítási szünetekben a sportprogramok és edzések más időrendben, terjedelemben 

és intenzitással szervezhetők/tervezhetők meg, illetve a tényleges pihenő és a különböző rekreáci-

ós feladatok is köthetők a tanítási szünetekhez. A ciklusok programjai, a tanmenet olyan idősza-

kai, ahol már részletesebb képesség-fejlesztési részcélok is megfogalmazhatók, illetve ezeknek a 

fejlesztéseknek a hatékonyságáról érdemes folyamatosan mérésekkel, ellenőrző versenyekkel, 

próbákkal is megbizonyosodni. A pedagógiai értékeléseket is ezekhez a ciklusokhoz, illetve a 

ciklusok határaihoz ésszerű illeszteni. 
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I. CIKLUS (ŐSZI + őszi szünet)

hetek száma

Az időszakok (tanévek) állandó CIKLUSAI

nyári szünet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra: Az időszakok (tanévek) állandó ciklusai (Parti Zoltán) 

 

A tanévhez köthető ciklusok egy átlagosan 288 napos folyamatban valósulnak meg (ld. még: 4.1 

fejezet és abban az 1. táblázat). Ez egészül ki egy mintegy 77 napos hosszúságú, nyári, tanévközi 

szünettel. A ciklusok tervezhető időtartamának kalkulálásánál ajánlatos a ciklust követő tanítási 

szünetet is a ciklushoz számítani és azzal az idővel is a ciklusban tervezni, mert a rekreáció, az 

iskolai szünidei programok, illetve az egyesületi edzések, edzőtáborok és versenyek, a bajnoksá-

gok intenzív felkészülései és döntő versenyei általában az iskolai szünetekre szerveződnek. A 

tanévközi nyári szünetet időtartama miatt önálló ciklusként érdemes tervezni. 

 

Mint ismeretes a versenysportok által kialakított, az egyes sportágakra speciálisan jellemző felké-

szülési és versenyévad követheti a tanévi időbeliséget, de éppen el is térhet tőle. Ez sportáganként 

is, iskolai programonként is változhat. Ebből kiindulva az iskolai sportágak választása nem csak a 

hagyományokon, az elérhető infrastruktúrán, illetve az egymáshoz választott sportágak energeti-

kai rendszerén, hanem a sportágak időbeosztásán, versenyrendszerén is múlhat. 

 

A teljes iskolai időn belül a hosszú távú felkészülési koncepció preferálása és a komplex képes-

ség-fejlesztést, és a minél későbbi sportágválasztást előtérbe helyező program sokat segíthet a 

képességek harmonikusabb fejlesztésében, a sportági kiválasztás sikerességében, optimalizálásá-

ban és ezzel együtt a szakaszok, időszakok és ciklusok eredményesebb megtervezésében, a tartós 

alkalmazkodások kialakulásában. A szereplők ezen a téren történő együttműködése elvezethet 

egy új iskolai és diáksport koncepció kialakulásához, a sportági versenyrendszerekkel való 

kölcsönös összehangoláshoz. 
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CIKLUSOK feladatainak meghatározásai a tanmenetben: 

 

sz. ciklusok hetek képesség-fejlesztési feladatok 

idő-

sza-

kok 

szaka-

szok 

1 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6 

Az időszakra megjelölt tervezési 

tartalmak a következő frissítési ha-

táridőre kerülnek be a táblázatba. A 

további alkalmazási lehetőségeket 

pedig, a PROGRAMCSOMAG 13. 

fejezetében elhelyezésre kerülő 

gyűjteményes részben lehet majd 

megtalálni. Ez a rész a tervezett 

frissítések és a gödöllői iskolák 

tanévi fejlesztései során, illetve 

korábbi szakmai anyagaim helyi 

adaptációival bővül. 
 

1. 

I. 
2 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

3 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

4 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

5 V. NYÁRI SZÜNET 11  

6 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

2. 
7 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

8 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

9 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

10 V. NYÁRI SZÜNET 11  

11 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

3. 
12 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

13 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

14 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

15 V. NYÁRI SZÜNET 11  

16 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

4. 

II. 

17 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

18 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

19 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

20 V. NYÁRI SZÜNET 11  

21 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

5. 
22 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

23 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

24 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

25 V. NYÁRI SZÜNET 11  

26 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

6. 
27 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

28 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

29 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

30 V. NYÁRI SZÜNET 11  
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31 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

7. 

III. 

32 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

33 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

34 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

35 V. NYÁRI SZÜNET 11  

36 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

8. 
37 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

38 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

39 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

40 V. NYÁRI SZÜNET 11  

 

11. táblázat: CILUSOK kiemelt jellemzői 

 

8.1.4 Az 1-8. időszakok (tanévek) TANÍTÁSI EGYSÉGEI  

 

3 8 40 program szerint 1480 

SZAKASZ IDŐSZAK CIKLUS TE TANÓRA 

helyi tanterv helyi tanterv tanmenet tanmenet óraterv 

 

Az egyes ciklusok alapegységeikből, a tanórákból épülnek fel. A tanórákat a testnevelés tervezhe-

tősége érdekében és a munka hatékonyságának növelésére tanítási egységekbe (TE) rendezhetjük. 

Az egyes állandó és a program szerint meghatározott témakörök, a tartalmi és a különböző terhe-

lési célok szerint, akár a folyamat egyes szakaszaira, vagy időszakaira nézve állandó/standard 

tanítási egységekbe/modulokban is megtervezhetők. Ezekből, az egymásba illeszkedő, egymást az 

edzéselvek és a programcélok szerint követő tanítási egységek (TE) építik fel a standardnak vehe-

tő ciklusokat. A tanítási egységek (TE) biztosítják az egyediséget és a módszertani szabadságot a 

tervezésben, illetve ezen a tervezési szinten lehet elérni a sokszínűséget, az alternatívák kimun-

kálhatóságát, vagy éppen az időről-időre szükségessé váló programmódosítások lehetőségét. 

Ugyancsak ez a szint biztosítja a helyi tantervben rögzíteni szükséges, a szakaszokra szenzi-

tív/kritikus képesség-fejlesztési optimumok elérését garantáló eljárások rögzítését a megfele-

lő helyen és időben. 

 

A mindennapos testnevelés új lehetőséget teremt az órák szervezésében és a tartalmi összetevők 

tekintetében is. Lényegében az elkezdett munka másnap folytatható, illetve már eleve tartalmát 

tekintve a megelőző órára felépíthető. Ezért a képesség-fejlesztés folyamattá szervezhető, terhelé-

sében, intenzitásában és terjedelmében éveken át tartó hosszú távú rendszerré alakítható. Ezzel a 

tanítási egységek (TE) hatékonysága, a testnevelés eredményessége jelentősen megnövekedett. 
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A tanórákból, mint a legkisebb egységekből elindulva érdemes - a szemléletesség érdekében - a 

teljes rendszert, összes elemével együtt, különösen a tanítási egységek (TE) vonatkozásában is 

áttekinteni. A tervezést a 13. táblázat segíti, itt áttekinthető a teljes folyamat tagolódása, illetve a 

„14. Mellékletek” részben is lesznek még tervek és további segédtáblák az ET tervezéséhez. 

 

Ezt a struktúrát számszerűsítve már elkészíthető a különböző tanítási egységekre (TE) épülő tan-

terv teljes struktúrája, valamint az egyes tanítási egységek tanmenetei és azon belül a felhasznált 

tanítási órák száma. A tanítási egységek (TE) állandó fejlesztését a folyamatosan keletkező mérési 

adatok feldolgozása, az infrastruktúra változása, a csoportok teljesítő-képességének növekedése, 

vagy éppen csökkenése, a szakmai programok tartalmi és módszertani minőségének javulása biz-

tosíthatja. 

 

A tervezés legfontosabb területe tehát a tanítási egységek (TE) kialakítása, számának meghatáro-

zása, az egyes időszak sajátosságainak a figyelembe vétele mellett. A tanítási egység (TE) akár 

évfolyamokon belül, de tanulócsoportonként, sportáganként is jelentősen eltérő lehet az azonos 

ciklusban is. 

5+2 nap

---------------

hét

5+2 nap

---------------

hét
TÉLI SZÜNET

5+2 nap

---------------

hét

5+2 nap

---------------

hét

5+2 nap

---------------

hét

5+2 nap

---------------

hét

III. IDŐSZAK 12. ŐSZI-TÉLI CIKLUS

III. IDŐSZAK

12.1. TE (14 nap)

5 tn. tanóra

heti 2 

edzés DU.

2 nap 

verseny

2 nap 

pihenő

5 tn. tanóra

heti 2 

edzés DU.

III. IDŐSZAK

12.2. TE (21 nap)

III. IDŐSZAK

12.3. TE (7 nap)

III. IDŐSZAK

12.4. TE (1,9 hét)

5 tn. tanóra5 tn. tanóra 5 tn. tanóra 5 tn. tanóra

heti 2 

edzés DU.

heti 2 

edzés DU.

heti 2 

edzés DU.

2 nap 

pihenő

2 nap 

pihenő

1 nap 

verseny

8 edzés 

DE-DU.

6 nap 

pihenő

2 nap 

pihenő

1 nap 

pihenő
 

13. ábra: Példa egy ciklustervben szereplő tanítási egységek (TE) megtervezésére  (Parti Zoltán) 
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A 13. ábra szemlélteti azt az összefüggést, amit a tervezéskor figyelembe kell venni, hogy a na-

gyobb egységbe, a ciklusban tervezett tanítási egységek szorosan egymásra épülve, egy folyamat 

fontos láncszemeként biztosítják a fejlesztési feladat megvalósítását. A tervező szakemberek itt 

alakíthatják ki a program profilját. A tanítási egységekre eső tervek, tanmenetek és az egységek-

ben megtartott tanórák óraterveinek elkészítése, aktualizálása jelenti a legtöbb munkát, hiszen itt a 

tanuló, valamint a testnevelő és az edző interperszonális kapcsolata is szerepet játszik a tanmene-

tek tartalmai, a módszertani elvek érvényesítése és a mérési eredmények figyelembevétele mel-

lett. Itt jelenik meg először a csoportra specifikus jó gyakorlatok gyűjtése, standardként történő 

alkalmazása. 

 

A tanítási egységek kialakításánál meghatározó, hogy az alapképességeket, a komplex ké-

pességeket, személyi, de akár sportági kompetenciákat, vagy éppen az egyes mozgásanyagok 

elsajátítását szolgáló tanítási egységek (TE) kialakítását tervezzük éppen. A tanítási egysé-

gek (TE) egy-egy ciklus keretein belül születhetnek meg. A ciklust felépítő egységek építő-

elemei állhatnak nagyobb vagy kisebb óraszámot igénylő különböző méretű egységekből, de 

egyszerű szervezési esetben, a naptári heteket követő tanítási egységek kialakítása is lehetsé-

ges. Egy-egy ciklusban, vagy annak egy részében akár különálló és eltérő módszertan al-

kalmazása által, más-más mozgástartalmú és intenzitású tanórákból álló önálló egységek 

sorozata is felfogható egy tanítási egységekként. 

 

A tanítási egységek (TE) típusainak meghatározása 

TE típusa 
meghatározása, 

felhasználhatósága 

1 

egy órás (45-90’-es) egyedi alkalom, speciális tartalom, problémamegoldás, hiba-

javítás, elméleti képzés, ismeret és információ-átadás, 

tervezett mérés, kiértékelés, rendezvény, verseny, csúcskí-

sérlet, ünnepély, kirándulás, stb. 

 
egy órás (45-90’-es) másik TE-hez kapcsolódó standard elemek, pl nyújtás-

lazítás, aktív pihenő, utazás, más szervezési rendszerben 

lévő tanóra változtathatatlan időrendben 

2 
naptári hét alkalmazása a TE óraszámában, a ciklusokban való elhelyezkedésében 

követi a naptári időrendet (egész és tört hetek követik egy-

mást tervezési egységként) 

3 
óraszám = a ciklus  

óraszáma 

a ciklus képzési tartalma lehetővé teszi a TE egész ciklus-

időre történő kiterjesztését 

4 

egyedi képesség-

fejlesztési feladat  

szakmai óraszáma 

alapképességek izolált, ZÓNÁS rendszerű, sportmozgásba 

ágyazott, a képesség optimális fejlesztéséhez szükséges óra-

szám, az időszaknak és a tanulócsoportnak megfelelően 

tervezve  
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5 

komplex képesség-

fejlesztési csomag  

óraszáma 

többször, többféle tartalommal összeállított komplex képes-

ség-fejlesztési mozgáscsomag (gimnasztikai „sportMIX”, 

túrázás, úszótudás elsajátítása, gyógytorna, komplex kiegé-

szítő sportági mozgáscsomag) 

6 
pedagógiai csomag  

óraszáma 

a sport általi nevelés céljával összeállított mozgáscsomag 

(csapatversenyek, játékok, problémamegoldás, speciális 

felkészítés sajátos mozgásos feladatra, csapatépítés, stb.) 

7 
sportági fejlesztési  

csomag óraszáma 

a programba illesztett sportág felkészítési metodikájának, 

órarendi órákra kifejlesztett mozgáscsomagjai 

8 
speciális csomagterv tört hétre, átmeneti időre 

kompenzációra, rehabilitációra 

9 
standard tartalomra játék 

verseny 

pihenő, rekreáció 

10 
szünidei csomag a ciklusokhoz kapcsolódó szünetek megtervezése, a TE típu-

sok komplex használatával 

sportági edzések 

11 
nyári vakációs csomag a nyári szünet külön megtervezése, a TE típusok komplex 

használatával 

sportági edzések 

12 
diákversenyek  

felkészülési csomagja 

tanévbe ágyazott, egyéb szervezési kritériumoktól (pl.: to-

vábbjutás) függő óraszám és elhelyezkedés a ciklusban 

13 
sportedzés és versenyzés a tanítási időn kívül, de a programhoz hangolt speciális ké-

pesség-fejlesztés sportági edzésterv alapján 
 

12.  A tanítási egységek (TE) típusai tartalmuk, feladatai, elhelyezkedésük alapján a tanmenetben 

meghatározhatók 
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A

B hét

C CIKLUSOK 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9 43 43 43 43 43 43 43 43

+ ŐSZI SZÜNET

1 1 1 1 1 1 1 1

10

11

12

13

14

15 30 30 30 30 30 30 30 30

+ TÉLI SZÜNET

1 1 1 1 1 1 1 1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 77 77 77 77 77 77 77 77

+ TAVASZI SZÜNET

31 1 1 1 1 1 1 1 1

32

33

34

35

36

37 35 35 35 35 35 35 35 35

E TANÓRÁK

V. NYÁRI SZÜNET

Edzéselvű helyi testnevelés tanterv     -     TANÍTÁSI EGYSÉGEK (TE) TERVEZŐ SABLONJA

1,1 hét 1,1 hét

185 tanóra 185 tanóra

11 11

VII. IDŐSZAK VIII. IDŐSZAK

1 hét 1 hét

1,9 hét 1,9 hét

III. SZAKASZ

185 tanóra 185 tanóra 185 tanóra

11 11 11

1,9 hét 1,9 hét 1,9 hét

1,1 hét 1,1 hét 1,1 hét

SZAKASZOK

IDŐSZAKOK

D

II. SZAKASZ

IV. IDŐSZAK V. IDŐSZAK VI. IDŐSZAK

1 hét 1 hét 1 hét

11 11 11

1,1 hét

III. TÉLI-TAVASZI

1,1 hét 1,1 hét

IV. TAVASZI-NYÁRI

1 hét

1,9 hét 1,9 hét

T
 A

 N
 Í

 T
 Á

 S
 I

  
  

E
 G

 Y
 S

 É
 G

 E
 K

I. ŐSZI

II. ŐSZI-TÉLI

I. SZAKASZ

I. IDŐSZAK II. IDŐSZAK III. IDŐSZAK

185 tanóra 185 tanóra 185 tanóra

1 hét

1,9 hét

1 hét

A tanítási egységek (TE) tervezése az alábbi tervezési adatlapokon elvégezhető 

13. táblázat: Az edzéselvű tanterv tanítási egységeinek tervezéséhez a teljes 1-8. tanévi idő táblázata 

 

A táblázat segítségével tervezhető és rögzíthető a ciklusokban elérendő céloknak leginkább meg-

felelő tanítási egységek száma és mérete. 
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TE -tervező

megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

14 14 14 14

15 15 15 15

16 16 16 16

17 17 17 17

18 18 18 18

19 19 19 19

20 20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23

24 24 megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám

25 25
1.

26 26
2.

27 27
3.

28 28
4.

29 29 5.

30 30 6.

ADATOK 31 7.

dátum/TANÉV: 32 8.

SZAKASZ: 33 9.

IDŐSZAK: 34 10.

35 11.

12.

nap ŐSZI SZÜNET 1. egység 2. egység 3. egység TÉLI SZÜNET 1. egység 2. egység 3. egység TAVASZI SZÜNET 1. egység 2. egység 3. egység 13.

1. 14.

2. 15.

3. 16.

4. 17.

5. 18.

6. 19.

7. 20.

8. 21.

9. 22.

10. 23.

I. ŐSZI CIKLUS II. ŐSZI-TÉLI CIKLUS III. TÉLI - TAVASZI CIKLUS IV. TAVASZI - NYÁRI CIKLUS

NYÁRI SZÜNET

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

VI. IDŐSZAK

VII. IDŐSZAK

VIII. IDŐSZAK

I. IDŐSZAK

II. IDŐSZAK

III. IDŐSZAK

IV. IDŐSZAK

V. IDŐSZAK

III: TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünetII. Ő SZI-TÉLI + téli  szünetI. Ő SZI + őszi szünet IV. TAVASZI-NYÁRI V. NYÁRI SZÜNET

36 37 38 39 40

31 32 33 34 35

26 27 28 29 30

21 22 23 24 25

16 17 18 19 20

10

11 12 13 14 15

4 5

6 7 8

1 2 3

9

 

A tervezéshez ajánlom 

a „TE” tervezése 

IDŐSZAKOKRA 

táblázatot.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. táblázat: TE tervezése az egyes IDŐSZAKOKRA 

 

A teljes általános 

iskolai 1-8. tanévek 

IDŐSZAKAIRA 

tervezett TE-k össze-

sítésére pedig az 

„IDŐSZAKOK ösz-

szesítő adatai” táblá-

zatot érdemes a helyi 

tantervi dokumen-

tumhoz kitölteni.  

A 13-14-15. tábláza-

tok eredeti méretben 

a 14. Mellékletek 

fejezetben megtalál-

hatók 

 

15. táblázat: IDŐSZAKOK összesítő adatai  
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8.1.5 TANÓRA – felépítése és típusai, besorolhatóságuk, tartalmaik 

szerinti szerepük, bonyolult és összetett kapcsolati rendszerük 

3 8 40 program szerint 1480 

SZAKASZ IDŐSZAK CIKLUS TE TANÓRA 

helyi tanterv helyi tanterv tanmenet tanmenet óraterv 

 

A tanórák, mint az előző fejezetből is következik, építőelemei a tanítási egységeknek, de folyama-

tukban lényegében valamennyi tervezési egységet összekötik és felépítik. Egymásutániságuk vég-

telennek tűnő rendszerében azonban a tanórák között tartalmukban, felépítettségükben - a befoga-

dó időszaknak, ciklusnak és tanítási egységnek (TE) megfelelően - lényegi különbségek lehetnek. 

Egy-egy tanítási órában tartalmait tekintve sok elem jelenik/jelenhet meg a teljes összefüggési 

rendszerből származóan.  

 

A tanórával kapcsolatban két funkció megkülönböztetésével érdemes kezdeni. Egyrészről tehát 

meghatározó szerepe van az ET-k felépítésében. Másrészről magát a tanórát különállóan is, ön-

magában is fel kell építeni.  

 

A tanórák szerepük szerinti lehetséges alaptípusai: 

 önálló egységként, amely lehet egyszeri/egyedi,  

 többször is ismételhetően azonos tartalommal,  

 paramétereiben módosításokkal, esetleg azonos és eltérő céllal és módon felhasználva az 

egyes tanítási egységekben, vagy éppen modulként kaphat szerepet, 

 több órából álló egység, ahol az időtartam és a feladat bonyolultsága igényli az időtartam 

megnövelését, az intenzitás hullámzását, a tartalmakon belül, az egyes terjedelmek módo-

sulásai és azok ismétléseinek száma változhat 

 a tanórák különböző, katalogizálható, gyűjthető fajtái és azok specifikus variánsai,  ame-

lyek tartalma és paraméterei megfelelnek felhasználási helyükön a ciklus, a meghatáro-

zott TE típusának, céljának, a célzott képesség-fejlesztés módszertani követelményeinek 

 

A tanóra szerkezetének, szervezésének, tartalmi elemeinek és időrendjének tervezése során figye-

lemmel kell lenni aszóban forgó tanórának a folyamatban, a TE-ben betöltött szerepére. 

 

A kérdés bonyolultságát és összetettségét jól jelzi a következő ábra, ahol egy testnevelés tanórára 

hatással lévő valamennyi környezeti elem megjelenítésére tettem kísérletet. 
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14. ábra: Egy tanítási óra tartalmi kapcsolati ábrája (készítette: Parti Zoltán) 
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A tanórák tervei számtalan lehetőséget nyitnak meg. Ezen a tervezési szinten a felkészültségtől, a 

célok differenciáltságától, a csoportok, az egyének felkészültségétől, illetve a tanórai foglalkozási 

repertoártól függően itt a legszélesebb a variációk, a változatosság és a módszertani szabadsággal 

való élés lehetősége. A tanóra megtervezése: 

 

15. ábra: A tanóra tervezési algoritmusa (Parti Zoltán, 2011.) 
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A 15. ábrán szereplő algoritmus egy lehetséges óratervezési folyamatot mutat be. Az egyes ele-

mek tartalmait a programcsomag II. részének fejezetei bontják ki, ide kerülnek majd a fejlesztés 

folyamatában az egyes tervezett, a szenzitivitást, a pedagógiai célokat szolgáló, illetve az edzésel-

vek érvényesülését biztosító módszerek és eljárások. Érdemes az ábra tartalmát egy tervezést se-

gítő táblázatban is feldolgozni.  

16. táblázat: A testnevelés tanóra tervezése, elhelyezése a képesség-fejlesztési folyamatban, a tervezési 

algoritmus (15. ábra) alapján 

az óratervezés lépései kidolgozása 

1. 
A testnevelés óra elhelyezése a 

helyi tantervi folyamatban 

SZAKASZ  TE: 
IDŐSZAK  

CIKLUS  

2. 
A testnevelés óra típusának 

meghatározása 

A B C D 

1 2 3 4 5 

A képesség-fejlesztési program 

meghatározása, rövid leírása 

 

3. 
Pedagógiai célok  

Képesség-fejlesztési célok  

Tanulók tevékenységeinek 

leírása, a teljesítménycélok 

 

A testnevelés óra leírása 
gyakorlatok és eszközök időgazdálkodás 

célzott képességek intenzitás 

4. 
Módszerek és eljárások 

MOZGÁS,  

GYAKORLAT 

 új 

 ismert 

 módosított 

FEJLESZTÉS  

BIZTOSÍTÁSA 

 tartalom 

 időtartam 

 intenzitás 

MEGVALÓSÍTÁS 

 leírása 

 bemutatása 

 javítása 

FELHASZNÁLÁSA 

 változatlanul 

 módosítással 

 önállóan 

MÉRÉS,  

ÉRTÉKELÉS 

 standard 

 helyi 

 tanulói 

ZÁRÁSOK 

 óraelemek 

 tanóra 

 visszavezetések 

 

Az eddigiekből jól látszik, hogy a program lényegi tervezési koncepciója az, hogy akkor felel 

meg az edzéselveknek a testnevelési program, ha az elvek és a tudományos eredményekből 

kiinduló programterv saját szakmai szabályai szerint eljut a tanórákig, illetve a megterve-

zett tanórákból felépíthető a teljes program. Ez a kétirányú megfelelés biztosítja egyedül a 

testnevelés tervezésének koherenciáját és a képesség-fejlesztés sporttudományoknak való 

megfelelését. 
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8.2 Az iskolai testnevelés-oktatás megvalósítása 

8.2.1 HELYSZÍNEK biztosítása a képességek fejlesztési igényei, (komp-

lex és sportági) és a munka minőségi igénye (általános és speciá-

lis) alapján történik 

 

Mit lehet és hol elvégezni. A program tervezésekor, a helyszínek és a megvalósítók szerint is 

létezik egyfajta feladat és tartalommegosztás a tanmenetben és az időtervben. Érdemes mérlegelni 

azt a körülményt, hogy a programban együttműködők milyen szakértelmet vihetnek be a fejlesz-

tésbe, illetve az egyes feladatokhoz hol biztosítható legjobban a megfelelő infrastruktúra. 

 

17. táblázat: A képességek komplex módon való fejlesztése és a választott sportágak prioritást élvező 

képességeinek hangsúlyos fejlesztése (készítette: Parti Zoltán) 
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dő sportegyesületben 

folyik 

 

A táblázatból kitűnik, hogy hol húzódnak a határok. Az iskolában milyen mértékben lehet speciá-

lis sportági felkészítést tartani, illetve az egyesületekben végzett munka területén milyen mérték-

ben lehet megvalósítani a speciális felkészítés részeként az általános és komplex képesség-

fejlesztést, ami meghatározóan iskolai feladat.  

 

Az eddigiekben többször kifejtésre került, hogy a fejlesztés meghatározó eleme a munkafolyamat 

megtervezése az iskolában és más együttműködő helyszíneken. Ami az edzéstervezésben nagy 

szabadságfokú terület, az az iskolában az órarendi órapozícióra korlátozódik.  

 

A terhelés mértékét, az intenzitást, a mozgásokat és eljárásokat/módszereket a tanmenetekben 

szükséges megtervezni és ennek támogatását az órarend összeállításánál igényként kell megfo-

galmazni. A helyi tantervben van mód a tantárgyfelosztással és a heti órarenddel kapcsolatban a 

„megrendeléseket” figyelembe venni. 
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8.2.2 STANDARD HETI ÓRARENDI TARTALMAK - heti sémák, terhelési 

modellek, a testnevelés tanórák típusai 

 

A 18. táblázat alapja az angol heti 5 órás testnevelés program. A táblázat alapján meg lehet hatá-

rozni a testnevelésóra típusát a célok típusának megfelelően. A heti 3 és 2 óráról 5 órára való átté-

rés során a táblázatban szereplő órakategóriák és tartalomleírások biztosítják a korábbi tantervek 

átemelését és az edzéselvű tartalmak beépülését. A kialakuló tartalmi rendszer segíti az életmód-

váltás kialakítását, de biztosítja a versenysport felé is az utat a kiválasztási rendszer működtetésé-

vel, illetve a sportági mozgásanyagok tervezett beépítésével. 

 

18. táblázat: A heti 5 tanóra (a táblázatban: egységnyi munkamennyiség) típusának általános 

meghatározása, a képességfejlesztési célokkal és az elsődleges tartalmakkal. (Angol testnevelés 

tantervek felhasználásával készítette: Parti Zoltán) 
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mennyiség 

2.  

egységnyi 

munka-
mennyiség 

3.  

egységnyi  

munka-
mennyiség 

4.  

egységnyi 

munka-
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 korrekciók és gyógytorna 
Mozgásfejlesztés 
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Ösztönzés a 
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mód sportágai-

nak kiválasztá-

sához 

Az aktív mozgásokkal teljes életmód kialakí-

tása, rögzítése az iskolai, a sportegyesületi és 

a helyi szolgáltatások rendszeres igénybevé-

tele mellett és a családi programok keretében 
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80 
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a képesség-

fejlesztésben 

A kiválasztott és helyben is elérhető sport-

ágak bekapcsolása a képesség-fejlesztési és 

edzési rendszerbe,  

ismerkedés a versenyzéssel,  

bekapcsolódás a helyi sportszolgáltatásokba, 

versenyrendszerekbe 

A helyi és egyéb, energetikai 

szempontok alapján válasz-

tott sportágak mozgásainak 
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képesség-fejlesztésben 
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ciális sportági képességek 
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(80-ból   

40 
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Sportágak mozgásainak felhasználása a 
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zésbe. A végleges sportág kiválasztása, 

mozgásanyagának rögzítése 

Minőségi igé-

nyű sport-

felkészítés, 

ismerkedés a 

versenysporttal 

Sportágak mozgásainak 

felhasználása a képességfej-

lesztésben.  

Minőségi igényű képesség-

fejlesztés, versenysport-

felkészítés állomásai, részvétel 
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versenyrendszernek megfele-

lően 

25 %  
 

(40-ből   

10 tanuló 

D 

Egyedi versenysport-
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A választott sportágban az iskola és az egyesület együttmű-

ködése keretében minőségi verseny-felkészítés folyik, amely-

nek során cél az életpálya alakítása is 
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8.2.3 HETI és MODUL ÓRARENDEK – sémák és terhelési modellek 

 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

8.2.4 EGYEDI ÓRASZÁM STRUKTÚRÁK – óraszervezési megoldások a 

tanítási egységekre 

 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

8.2.5 NAPIREND TÍPUSOK – tanórák napi órapozíciói 

 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 
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9 KÉPESSÉGEK ÉS A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE, AZ 

EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE ÉS A SPORTÁGI KI-

VÁLASZTÁS 

9.1 A tanterv készítésénél figyelembe veendő sportági 

energetikai, statisztikai és korcsoportos rendszerek 

 

Az edzéselvű programcsomag tervezési egységekben gondolkodik. Ezeknek az egységeknek a 

terheléses körülményeit, illetve a képesség-fejlesztés módszertanát és tartalmát meg kell tervezni. 

Ehhez nem csak az általánosan elérhető, hanem a konkrét tanulócsoportok, és az egyes tanulók 

esetében is rendelkezni kell a kondicionális képességeikkel kapcsolatos információkkal.  

 

Egy másik szempontból pedig, a mérések eredményei igazolhatják a teljesítményben mérhetővé 

váló változás regisztrálásával, a választott program/terv módszereinek, terhelési és mozgás-

tanulási tartalmainak helyességét, azok beválását, vagy éppen azok hiányosságait és hibáit. A 

mérések biztosítják azt is, hogy az egyes feladatok, választott módszerek teljesíthetők-e a kívánt 

színvonalon. A korosztályos terhelési szintek megtartását az ellenőrző, a feladatot végrehajtás 

közben elemző mérés teszi lehetővé. 

 

A mérések eredményeit fel kell dolgozni és ki kell értékelni. Az elért adatok birtokában van lehe-

tőség a csoportok optimális kialakítására, az egyes részvételek irányítására és módosítására. A 

kellő képesség-fejlesztési eredmény elmaradása esetén pedig, a kapott mérési adatok teszik lehe-

tővé a program módosítását, esetleg a csoporthoz történő kiigazítását. A mérési eredmények fog-

ják megmutatni azt is, hogy kik azok a tehetséges tanulók, akiknek a versenysportba történő irá-

nyítása nem jelent kockázatot. 

 

Gyakori az az iskolai hibás sportstratégia, hogy olyan sportágakat választanak be az iskolai sport-

repertoárba, a képesség-fejlesztési programba, amelyeknek energetikai összetevői közel azonosak, 

vagy a választott sportágak együtt sem teszik lehetővé a program szerint fejlesztendő képességek 

optimális színvonalú és mértékű fejlesztését a sportágak űzésével. Ilyenkor a mérési eredmények 

alapján lehet igazítani az energetikai lefedettségen, más sportágak mozgásanyagának kiválasztá-

sával és a programba történő integrálásával meg lehet szüntetni az aránytalanságokat. 

 

A mérések külső szakmai segítséggel, vagy az iskolában is elvégezhető mérési gyakorlatok, stan-

dardok végrehajtásával, illetve a helyi adottságok kihasználásával, akár programszintű próbák, 

versenyek alkalmazásával is elvégezhetők. 
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9.1.1 Orvosi mérési protokoll 

 

A mérés célja nem lehet más, mint a személyi
8
 élettani működés meghatározása. 

Ezt az értéket terheléses vizsgálat keretében és legalább csoportra szabottan kell elvégezni. 

A mérés iránya: a szívműködés, a keringés állapota, a légzésfunkciók, a vérnyomás alkalmazko-

dása a terhelésre, s mindezt terhelés és főleg mozgás közben. 

 

A terheléses vizsgálat célja tehát: a SZÍV-KERINGÉS-LÉGZÉS rendszer alkalmazkodásának 

feltérképezése és alkalmazkodása a terhelés alatt. 

 

A terheléses orvosi vizsgálatot szakemberrel kell elvégeztetni, ahol elvárás: 

 a terheléssel nem koherens (emelkedő, magas) pulzusértékek kimutatása, 

 a vérnyomás nem kellő alkalmazkodása a terhelés mértékéhez, 

 a terhelés közben a nem megfelelő légzésszámra és tüdőkapacitásra utaló értékek rög-

zítése, 

 az aerob edzés és pulzustartomány elérése, behatárolása, 

 a terhelhetőségi értékek megállapítása. 

 

A vizsgálatban eredményként a program tervezőinek meg kell kapniuk az alábbi felsorolt értéke-

ket, hogy a terhelhetőség mértékét, az egyes sportágak választásához szükséges alkalmassági pa-

ramétereket, a már kialakult szakmai gyakorlatuknak, az eddig felvett adatok nagy esetszámából 

következően biztonsággal ki is tudják értékelni: 

 a szívfrekvencia (HR) értékeit, 

 egy összehúzódásra kipréselt vér mennyiségét (SV), 

 a tüdő ventilláció (VE) értékét, 

 légzési térfogatot (Vt), 

 a légzésszámot (RR). 

 

A szakmailag korrekt, terhelés alatt szerzett adatok tekintetében a sportolók esetében hozzá va-

gyunk szokva ahhoz, hogy mérhető a CO2 és az O2, a VO2, mint aerob kapacitás és ezzel egy 

időben az EKG értékek is rögzíthetők a terhelés egyes megfigyelt szakaszaiban. Ugyanígy fontos 

elem a megnyugvás, a helyreállítás során keletkező értékek rögzítése is, amely területre a mérés-

nek még ki kell terjednie. 

 

                                                      
8 A személyes adatok mérlegelést követően és megállapodások birtokában is csak korlátozottan forgalomképesek. 
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Eredményként mindenképpen elvárható, hogy az energiaszolgáltató rendszerek jellemzőit, az 

élettani standardokhoz viszonyítva kapjuk meg, és az egyéni terhelhetőséghez kapjunk támponto-

kat, hogy az optimális, a sportági modellekhez jól illeszkedő kiértékelésekből kiindulva történjen 

meg a tanulók sportágválasztása, a programban való részvétel tervezése. A versenysportra kivá-

lasztottak esetében nyilván még mélyebb mérések is rendszerbe állíthatók, ahol akár vérvételre, 

izombiopsziás vizsgálatra, sportági mozgásos tesztekre is nyílhatna mód. 

 

Természetesen, amennyiben alternatív mérési, értékelési protokoll, vagy eszköz képes ha-

sonló kiértékelést, illetve eredményt biztosítani, annak helyi alkalmazása is lehetséges, de 

ennek megismertetését és adatbázisából következő eredményességét be kell tudni mutatni, 

mielőtt azt a teljes program alapjául szolgáló mérési standardként elfogadásra ajánljuk a 

résztvevőknek. 

 

A minél jobb megközelítés és a végső kiválasztás érdekében az antropometriai értékekhez való 

hozzájutás mindenképpen része egy koherens mérési programnak. Ezt a mérést azonban csak 7-9 

éves kortól lehet jó százalékos eredményt igazolóan elvégezni. Ennek a mérésnek tehát csak a 

program elindulása után lesz módosító eredménye, de még biztosan megelőzheti a végleges sport-

ágválasztást. 

 

9.1.2 Sportági mérési protokoll a folyamatos kiválasztáshoz 

 

A helyi tanterv által preferált sportágak készítik el, saját modellértékeik alapján. 

 

9.1.3 Teljesítménymérés, a tanórák hatékonysága, komplex mérési 

battériák a komplex képességekre 

 

Minden iskolának, sportegyesületnek, vagy sportágnak megvannak a maga mérési etalonjai. Ez 

sok esetben egy tereptárgy „földön-vizen-levegőben” való megkerülése, elérése. Nem egyszer az 

ilyen mérések egzakt eredményeket is hozhatnak, lényegében pótolják a műszereket, mert jó szín-

vonalú teljesítésükhöz szükséges képességek éppen a mérni kívánt képességekkel esnek egybe. 

Ezek a mérési „eszközök”, helyi mérési protokoll nagyon értékes és a helyiek testnevelési kultúrá-

jának részévé válhatnak az évek folyamán.  A standard mérések, így a Cooper teszt és egyéb is-

mert eljárások ugyanakkor sok esetben, még az országos és világadatok összehasonlíthatósága 

miatt sem lehetnek irányadóak, mert az adatfelvétel sokszor nem pontos, és jelentős elméréseket 

tartalmazhat. 
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Általában a legbiztosabb a sportági, a standard versenytávon, vagy versenygyakorlattal történő 

mérés. Leginkább igazolható akkor a munka, ha a versenyeredmények értékesek, kiemelkedőek. 

Ugyanilyen értékűnek tekinthető az is, ha nagy számokban és jelentős esetszámban fordulnak elő 

egy-egy intézmény esetében átlagon felüli teljesítmények, teljesítések. Azt is ide kell sorolni, ha 

egy iskolában nincsenek túlsúlyos gyerekek, vagy mindenki tud úszni és azt többségük rendszere-

sen gyakorolja is. 

 

Az egyénileg kimunkált és eredményes mérési eljárások, teszt-battériák tehát értékesek, igazolá-

suk, „akkreditálásuk” megéri a fáradtságot. A helyi mérésekben nyilvántartott csúcsok, jó ered-

mények pedagógiai vetületei is fontosak, egyben a versenyszellem kialakítását is elősegíti a spor-

tolók körében. 

 

9.1.4 Teljesítménymérés a sportági kompetencia mérése (verseny-

táv/zónák) 

 

Speciális mérési protokoll, amelyet a sportági eredményesség határoz meg. Ezeket az együttmű-

ködő sportegyesületek szakembereivel érdemes elvégeztetni, hiszen minősített versenykörülmé-

nyek szükségesek hozzá. 

 

9.1.5 Specifikus képességmérés, ahol a mérési protokoll lehet a fej-

lesztő munka is egyben 

 

Ezen a területen van szükség a legnagyobb műszerezettségre, illetve a próba standardjainak ma-

ximális teljesíthetőségére. Sok esetben a mérés maga is képesség-fejlesztés (pl.: csúcskísérlet). 

 

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 
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EDZÉSELVŰ TESTNEVELÉS 

HELYI TANTERV – ETHT 
A TESTNEVELÉS-TERVEZÉS ISKOLAI PROGRAMJA  

II. RÉSZ 

10 MODELLEK AZ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSHEZ  

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

10.1 Az 5 tanítási órás hetek típustervei, óraarányok, céltí-

pusok 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

10.1.1 Az 5 óra és az 5 órán túli képesség-fejlesztés megosztása 

az egyes SZAKASZOKRA 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

10.1.2 Az IDŐSZAKI feladatok egy-egy szakaszra 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

10.1.3 A CIKLUSOK feladatai az időszakokon belül 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

10.1.4 A TANÍTÁSI EGYSÉGEK és a MODULOK feladatai 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

10.1.5 Az egyedi és a standard ÓRATERVI FELADATOK 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 
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11 ASSZOCIÁCIÓS TANTERV 

 

 

 

 

 

 

 

Elkészítése, grafikai eljárásokkal folyamatban van! 
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A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 
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12 TÁMOGATÁSHOZ: MINTÁK, TERVEZÉSI SABLONOK A 

BEÉPÍTETT EDZÉSELVŰ TARTALMAKKAL 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

12.1 A HELYI TANTERV PRIORITÁSAI az egyes SZAKA-

SZOKRA 

 

A testnevelés-tervezés sablonja 20 képesség-fejlesztési prioritást határoz meg a 6 mozgásfejlődési 

tantervi szakaszra, illetve azon belül, a versenyszerűen sportoló és nem sportoló tanulók számára. 

A sablon 13-14. oszlopaiban, a fejlesztési folyamat kilépő pontján elvárható, egzakt módon és 

eszközökkel (helyben) megmérhető, a képességeket jellemző, átlagos értékeket határozza meg. 

 

A képességfejlesztés fő prioritásai (20): 

A testnevelés-tervezés során a prioritások meghatározásával az összes tevékenység, tartalom és 

módszer kiválasztható, ennek segítségével minden egyes óra/foglalkozási egység tartalma össze-

állítható, illetve az egész folyamat valamennyi eleme tervezhető 

 

 

19. táblázat: A képesség-fejlesztés fő prioritásainak témakörök szerinti csoportosítása 

 

pr.sorsz. 

 

I-II-III.                                             

SZAKASZOKRA 

vonatkozó 

 

 

SZAKASZOK                                                                                                  

prioritásai 

1-4. 
FELTÉTELEK 

 célmeghatározás 

 helyi sajátosságok 

 igényelt kompetencia 

 eszközök, módszerek 

5-8. 
JELLEMZŐ ELEMEK 

 érintett évfolyamok 

 mozgásfejlődés 

 megkülönböztető jegy 

 pedagógiai terület 

9-14. 
KÉPESSÉG-FEJLESZTÉSI 

CÉLOK 

 alapképességek 

 komplex képességek 

 koordinációs képességek 

 ízületi mozgékonyság 

 sportági célképességek 

 intenzitásmutató 

15. 
ELMÉLETI TANANYAG 

életkornak megfelelő, közismereti tudással harmonizáló, 

a választott életmódhoz, sportághoz igazodó anyagok 

16-19. KÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

TERVEZÉSE, SZERVEZÉSE 

 tanítási egységek 

 módszerek, eszközök 

 szervezés 

 mérés, értékelés 

20. CSOMAGTERVEK                                               

GYŰJTEMÉNYES                               

RENDSZERE                                          

(szakaszok-időszakok-ciklusok- 

tanítási egységek-óratervek) 

alapegységek, és az azokból összeállított, meghatározha-

tó, a képesség-fejlesztési folyamatba illeszkedő mozgás-

csomagok a terhelések mértékével és időtartamával 

együtt 
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1. 

FELTÉTEL 

Tantervi  

stratégiai cél 

Tartalom 

1.0 

A mozgás-fejlesztési szakasz elsődleges 

pedagógiai és edzéselveket figyelembe 

vevő szakmai céljának egységes megfo-

galmazása. 

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

1.1 1.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
1.3 1.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
1.5 1.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

1.13 1.14 

 

2. 

FELTÉTEL 

Helyi  

sajátosságok 

Tartalom 

2.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

2.1 2.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
2.3 2.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
2.5 2.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

2.13 2.14 
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3. 

FELTÉTEL 

Igényelt  

kompetencia 

Tartalom 

3.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

3.1 3.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
3.3 3.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
3.5 3.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

3.13 3.14 

 

4. 

FELTÉTEL 

Módszerek  

és eszközök 

használata 

Tartalom 

4.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

4.1 4.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
4.3 4.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
4.5 4.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

4.13 4.14 
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5. 

JELLEMZŐ 

Érintett  

évfolyamok  

(időszakok) 

Tartalom 

5.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

5.1 5.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
5.3 5.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
5.5 5.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

5.13 5.14 

 

6. 

JELLEMZŐ 

Mozgásfejlődés 

Tartalom 

6.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

6.1 6.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
6.3 6.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
6.5 6.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

6.13 6.14 
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7. 

JELLEMZŐ 

Megkülönböztető 

jegyek 

Tartalom 

7.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

7.1 7.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
7.3 7.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
7.5 7.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

7.13 7.14 

 

8. 

JELLEMZŐ 

Pedagógia 

Tartalom 

8.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

8.1 8.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
8.3 8.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
8.5 8.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

8.13 8.14 
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9. 

FEJLESZTÉS 

Alapképességek 

Tartalom 

9.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

9.1 9.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
9.3 9.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
9.5 9.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

9.13 9.14 

 

10. 

FEJLESZTÉS 

Komplex  

képességek 

Tartalom 

10.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

10.1 10.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
10.3 10.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
10.5 10.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

10.13 10.14 
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11. 

FEJLESZTÉS 

Koordinációs  

képességek 

Tartalom 

11.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

11.1 11.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
11.3 11.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
11.5 11.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

11.13 11.14 

 

12. 

FEJLESZTÉS 

Ízületi  

mozgékonyság 

Tartalom 

12.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

12.1 12.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
12.3 12.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
12.5 12.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

12.13 12.14 
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13. 

FEJLESZTÉS 

Sportági  

célképességek 

Tartalom 

13.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

13.1 13.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
13.3 13.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
13.5 13.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

13.13 13.14 

 

14. 

FEJLESZTÉS 

Intenzitásmutató 

Tartalom 

14.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

14.1 14.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
14.3 14.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
14.5 14.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

14.13 14.14 
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15. 

ELMÉLET 

Elméleti 

tananyagok 

Tartalom 

15.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

15.1 15.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
15.3 15.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
15.5 15.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

15.13 15.14 

 

16. 

TERVEZÉS 

Tanítási egységek 

TE 

Tartalom 

16.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

16.1 16.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
16.3 16.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
16.5 16.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

16.13 16.14 
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17. 

TERVEZÉS 

Módszerek  

és eszközök 

típusai, tartalmai 

Tartalom 

17.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

17.1 17.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
17.3 17.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
17.5 17.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

17.13 17.14 

 

18. 

TERVEZÉS 

Oktatás  

megszervezése 

Tartalom 

18.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

18.1 18.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
18.3 18.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
18.5 18.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

18.13 18.14 
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19. 

TERVEZÉS 

Mérések,  

értékelések 

Tartalom 

19.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

19.1 19.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
19.3 19.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
19.5 19.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

19.13 19.14 

 

20. 

CSOMAGOK 

Gyűjtemények 

katalogizált  

rendszere 

Tartalom 

20.0 

A  

I. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

20.1 20.2 

II. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
20.3 20.4 

III. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 
20.5 20.6 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

20.13 20.14 
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IV. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

9-12. évfolyam 

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN, 

ANNAK FELMENŐ RENDSZERŰ BEVE-

ZETÉSEKOR, FOLYAMATOSAN KERÜL 

KIDOLGOZÁSRA 

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

IV.v     TERHELÉSI 

SZAKASZ 

9. évfolyam 
A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

IV.v     TERHELÉSI 

SZAKASZ 

10-13. évfolyam 
A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

12.2 HELYI TANTERV az egyes IDŐSZAKOKRA 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

12.3 TANMENETEK az egyes CIKLUSOKRA 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

12.4 TANMENETEK az egyes TANÍTÁSI EGYSÉGEKRE 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

12.5 ÓRATERVEK az egyes óratípusokra 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 
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13 TANTERVÜNK TARTALMA – készítsük el intézmé-

nyünk edzéselvű helyi tantervét 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

13.1 GYÜJTEMÉNYEK 

 

Az iskola készíti, gyűjti össze, esetleg szakértői támogatással. A megoldásokat, helyi tervezéseket 

szakmai, módszertani segédanyagként kezelik. Évente, esetleg ciklusonként azt felülbírálva, az 

alternatív elemek közt válogatva tervezik meg a munkát. Ez feltételezi a szakterületen együttmű-

ködő területek összehangolását. 

 

A fejlesztés a gödöllői iskolákban, a megemelkedett óraszámban, a 2011/2012. tanévtől kezdődik 

meg, és egy tanév alatt alakul át egy heti 5 tanórás helyi tantervvé. A gyakorlatokból álló 

„GYŰJTEMÉNY” kialakításához a 2011/2012. tanév első ciklusára, a tanévkezdéshez, az első 

kidolgozott tanítási egységeket a fejlesztési folyamat részeként a helyi pedagógusok megkapják. 

A tanítási egységekre tervezett tanmenetek intézményenként és csoportonként, valamint a válasz-

tott sportágak szerint eltérőek lehetnek. Az érvényben lévő kerettantervi anyag, az eredeti alap-

óraszámban, a helyi programban is figyelembe vételre kerül. A terhelés tervezésekor azonban a 

teljes heti 5 órás időtartam az irányadó. 

 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 
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13.1.1 Képességek prioritásai, „képesség-fejlesztési projektek” 

 

 A tervezés szintjei a NAT, a testnevelési kerettanterv(-ek) alapján készülő HELYI 

TANTERVBŐL kiinduló TANMENETEK (a képesség-fejlesztési folyamat terve) és az 

ÓRATERVEK (egy tanóra/edzés terve).  

 A tervezés alapegysége tehát a tanóra, amely lényegében egy-egy sajátos, iskolában 

egyedi, a képesség-fejlesztést szolgáló 45-90’-es időtartamú, a sport területén EDZÉS-

KÉNT meghatározott szervezeti forma.  

 A tanórák tartalmának edzéselvű megtervezettsége és annak iskolai keretek között tör-

ténő megszervezése - a teljes közoktatási folyamat során - a képesség-fejlesztés haté-

konyságát és eredményességét biztosítja. 

 A testnevelésben elvárt, a szervezet számára lehetséges és megvalósítható mozgásfor-

mák, mozgásismeretek a képesség-fejlesztési folyamat egyik alapvető tartalmi részeként 

jelennek meg, amelyekből sportágak mozgásai állíthatók össze. Ugyanakkor az egyes 

sportági mozgásismeretekből, a mozgásismeretekre támaszkodva, transzferhatások mi-

att más sportágaknál is alkalmazható mozgások építhetők fel. 

 

13.1.2 Képesség-fejlesztés MULTI/MIX és SPORTÁGI standard 

módszertani megoldásai, eljárásai az egyes időszakokra 

A helyi kerettantervhez kötődő fejlesztés, további szakemberek bevonásával. A 2011/2012. tanév-

re az első mozgásos csomagokat a gödöllői iskolák pedagógusai megkapják, tanmeneteikbe beil-

leszthetik 

13.1.3 Képesség-fejlesztés az időszaki CIKLUSOKBAN 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

13.1.4 Képesség-fejlesztés a tervezett TANÍTÁSI EGYSÉGEKBEN 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

13.1.5 Képesség-fejlesztés 45-90’-es időkeretben 

2011. augusztus 21-én bővül a szakmai tervek és a „gödöllői program” alapján 

 

A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 
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14 MELLÉKLETEK: 

14.1 TERVEZÉSI SEGÉDANYAGOK 

’A’ típusú tervező lap 

A tantervi célok meghatározása és a feladatok elvégzéséhez szükséges                                           

FELTÉTELEK meghatározása 

 

 

prioritás 

sorszáma 

A képesség-

fejlesztés  

fő prioritásai 

TARTALOM  

(meghatározása) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(I. fejlesztési 

szakasza 1-3. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(II. fejlesz-

tési szaka-

sza 4-6. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(III. 

fejlesztési 

szakasza 7-

8. évfo-

lyamok) 

9
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9
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A képességek jellemzői 
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végén 
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nem  

versenyzők 
versenyzők 

1 
Tantervi 

stratégiai cél 
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6    1.13 1.14 

2 

A testnevelés 

és sport helyi 

elemei 

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6    2.13 2.14 

3 

Igényelt 

pedagógus és 

sportedzői 

kompetenciák 

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6    3.13 3.14 

4 

Fejlesztési 

szakasz 

elsődleges 

eszközei és 

módszerei 

 

4.0 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6    4.13 4.14 

  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7/.8 .9/.10 .11/.12 .13 .14 

’B’ típusú tervező lap 

A tantervi SZAKASZ jellemzői 

prioritás 

sorszáma 

A képesség-

fejlesztés  

fő prioritásai 

TARTALOM  

(meghatározása) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(I. fejlesztési 

szakasza 1-3. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(II. fejlesz-

tési szaka-

sza 4-6. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(III. 

fejlesztési 

szakasza 7-

8. évfo-

lyamok) 

9
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A képességek jellemzői 

és mérhető értékei a 

fejlesztési-folyamat 
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te
rh

el
h

et
ő
sé

g
n

ek
 

m
eg

fe
le

lő
  

cs
o
p
o
rt

o
k

 

k
o
ra

i 
k
ez

d
és

ű
 

sp
o
rt

á
g
a
t 

 

vá
la

sz
tó

k
 

    

nem  

versenyzők 
versenyzők 

5 

A fejlődési 

szakasz évfolya-

mai 

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6    5.13 5.14 

6 
A mozgásfejlődés 

jellemzői 
6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6    6.13 6.14 

7 
Megkülönböztető 

jegyek kiemelése 
7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6    7.13 7.14 

8 

Pedagógiai és 

képesség-

fejlesztési célok 

és kompetenciák 

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6    8.13 8.14 

  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7/.8 .9/.10 .11/.12 .13 .14 
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’C’ típusú tervező lap 

A képesség-fejlesztési CÉLOK meghatározása 

prioritás 

sorszáma 

A képesség-

fejlesztés  

fő prioritásai 

TARTALOM  

(meghatározása) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(I. fejlesztési 

szakasza 1-3. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(II. fejlesz-

tési szaka-

sza 4-6. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(III. 

fejlesztési 

szakasza 7-

8. évfo-

lyamok) 

9
. 
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9
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A képességek jellemzői 

és mérhető értékei a 

fejlesztési-folyamat 
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k
 

    

nem  

versenyzők 
versenyzők 

9 

Kondicionális 

alapképességek 

jellemző 

képzési 

arányai 

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6    9.13 9.14 

10 

Komplex 

kondicionális 

célképességek 

meghatározása 

és fejlesztése  

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 

   

10.13 10.14 

11 

Koordinációs 

képességek 

fejlesztése 

11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 

   

11.13 11.14 

12 

Ízületi mozgé-

konyság 

fejlesztése 

12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 

   

12.13 12.14 

13 

Sportági 

célképességek 

meghatározása 

és fejlesztése 

13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 

   

13.13 13.14 

14 
Intenzitás-

mutató 
14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 

   

14.13 14.14 

  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7/.8 .9/.10 .11/.12 .13 .14 

 

 

’D’ típusú tervező lap 

A megértést, az együttműködést támogató elméleti tudás meghatározása 

prioritás 

sorszáma 

A képes-

ség-

fejlesztés  

fő prioritá-

sai 

TARTALOM  

(meghatározása) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(I. fejlesztési 

szakasza 1-3. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(II. fejlesz-

tési szaka-

sza 4-6. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(III. 

fejlesztési 

szakasza 7-

8. évfo-

lyamok) 

9
. 

1
0
-1

3
. 

9
-1

2
. 

A képességek jellemzői 

és mérhető értékei a 

fejlesztési-folyamat 

végén 

te
rh

el
h

et
ő
sé

g
n

ek
 

m
eg

fe
le

lő
  

cs
o
p
o
rt

o
k

 

k
o
ra

i 
k
ez

d
és

ű
 

sp
o
rt

á
g
a
t 

 

vá
la

sz
tó

k
 

    

nem  

versenyzők 
versenyzők 

15 
Elméleti 

tudásanyag 
15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 

   

15.13 15.14 

  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7/.8 .9/.10 .11/.12 .13 .14 
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’E’ típusú tervező lap 

A képesség-fejlesztés TERVEZÉSE és SZERVEZÉSE 

prioritás 

sorszáma 

A képesség-

fejlesztés  

fő prioritásai 

TARTALOM  

(meghatározása) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(I. fejlesztési 

szakasza 1-3. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(II. fejlesz-

tési szaka-

sza 4-6. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(III. 

fejlesztési 

szakasza 7-

8. évfo-

lyamok) 

9
. 

1
0
-1

3
. 

9
-1

2
. 

A képességek jellemzői 

és mérhető értékei a 

fejlesztési-folyamat 

végén 

te
rh

el
h

et
ő
sé

g
n

ek
 

m
eg

fe
le

lő
  

cs
o
p
o
rt

o
k

 

k
o
ra

i 
k
ez

d
és

ű
 

sp
o
rt

á
g
a
t 

 

vá
la

sz
tó

k
 

    

nem  

versenyzők 
versenyzők 

16 

Foglalkozási, 

tanórai 

egységek 

típusai és 

arányai 

16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 

   

16.13 16.14 

17 

Módszerek, 

eszközök 

alkalmazása, 

eljárások, jó 

gyakorlatok 

számbavétele 

17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 

   

17.13 17.14 

18 

Oktatás 

szervezése, 

tervezése és 

elrendezése. 

Az időszakok, 

ciklusok, 

tanítási 

egységek és 

óratervek 

meghatározása 

18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 

   

18.13 18.14 

19 

Mérési 

protokoll, 

műszeres 

mérések és 

helyi gyakorla-

tok, battériák 

19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 

   

19.13 19.14 

  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7/.8 .9/.10 .11/.12 .13 .14 

 

 

’F’ típusú tervező lap 

CSOMAGTERVEK GYŰJTEMÉNYE 

prioritás 

sorszáma 

A 

képesség-

fejlesztés  

fő 

prioritásai 

TARTALOM  

(meghatározása) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(I. fejlesztési 

szakasza 1-3. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(II. fejlesz-

tési szaka-

sza 4-6. 

évfolyamok) 

A mozgás-

fejlődési  

folyamat 

(III. 

fejlesztési 

szakasza 7-

8. évfo-

lyamok) 

9
. 

1
0
-1

3
. 

9
-1

2
. 

A képességek jellemzői 

és mérhető értékei a 

fejlesztési-folyamat 

végén 

te
rh

el
h

et
ő
sé

g
n

ek
 

m
eg

fe
le

lő
  

cs
o
p
o
rt

o
k

 

k
o
ra

i 
k
ez

d
és

ű
 

sp
o
rt

á
g
a
t 

 

vá
la

sz
tó

k
 

    

nem  

versenyzők 
versenyzők 

20 

Képesség-

fejlesztési 

csomagok 

tervei 

20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 

   

20.13 20.14 

  .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7/.8 .9/.10 .11/.12 .13 .14 
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A

B hét

C CIKLUSOK 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9 43 43 43 43 43 43 43 43

+ ŐSZI SZÜNET

1 1 1 1 1 1 1 1

10

11

12

13

14

15 30 30 30 30 30 30 30 30

+ TÉLI SZÜNET

1 1 1 1 1 1 1 1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 77 77 77 77 77 77 77 77

+ TAVASZI SZÜNET

31 1 1 1 1 1 1 1 1

32

33

34

35

36

37 35 35 35 35 35 35 35 35

E TANÓRÁK

V. NYÁRI SZÜNET

Edzéselvű helyi testnevelés tanterv     -     TANÍTÁSI EGYSÉGEK (TE) TERVEZŐ SABLONJA

1,1 hét 1,1 hét

185 tanóra 185 tanóra

11 11

VII. IDŐSZAK VIII. IDŐSZAK

1 hét 1 hét

1,9 hét 1,9 hét

III. SZAKASZ

185 tanóra 185 tanóra 185 tanóra

11 11 11

1,9 hét 1,9 hét 1,9 hét

1,1 hét 1,1 hét 1,1 hét

SZAKASZOK

IDŐSZAKOK

D

II. SZAKASZ

IV. IDŐSZAK V. IDŐSZAK VI. IDŐSZAK

1 hét 1 hét 1 hét

11 11 11

1,1 hét

III. TÉLI-TAVASZI

1,1 hét 1,1 hét

IV. TAVASZI-NYÁRI

1 hét

1,9 hét 1,9 hét

T
 
A

 
N

 
Í
 
T

 
Á

 
S

 
I
 
 
 
 
E

 
G

 
Y

 
S

 
É

 
G

 
E

 
K

I. ŐSZI

II. ŐSZI-TÉLI

I. SZAKASZ

I. IDŐSZAK II. IDŐSZAK III. IDŐSZAK

185 tanóra 185 tanóra 185 tanóra

1 hét

1,9 hét

1 hét
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TE -tervező

megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

10 10 10 10

11 11 11 11

12 12 12 12

13 13 13 13

14 14 14 14

15 15 15 15

16 16 16 16

17 17 17 17

18 18 18 18

19 19 19 19

20 20 20 20

21 21 21

22 22 22

23 23

24 24 megnevezés-tartalom kezdés befejezés óraszám

25 25
1.

26 26
2.

27 27
3.

28 28
4.

29 29 5.

30 30 6.

ADATOK 31 7.

dátum/TANÉV: 32 8.

SZAKASZ: 33 9.

IDŐSZAK: 34 10.

35 11.

12.

nap ŐSZI SZÜNET 1. egység 2. egység 3. egység TÉLI SZÜNET 1. egység 2. egység 3. egység TAVASZI SZÜNET 1. egység 2. egység 3. egység 13.

1. 14.

2. 15.

3. 16.

4. 17.

5. 18.

6. 19.

7. 20.

8. 21.

9. 22.

10. 23.

I. ŐSZI CIKLUS II. ŐSZI-TÉLI CIKLUS III. TÉLI - TAVASZI CIKLUS IV. TAVASZI - NYÁRI CIKLUS

NYÁRI SZÜNET
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(… sz. 

prioritás) 

Tantervi  

stratégiai cél 

Tartalom 

 

IV. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

1-3. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Korai kezdésű sportágat választók 

  

V. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

4-6. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 

  

VI. TERHELÉSI 

SZAKASZ 

7-8. évfolyam 

Terhelhetőségtől függő csoportok Sportolók 

  

A képességek jellemzői és 

mérhető értékei a szakasz 

végén 

  

 

 

 

 

szakaszok évfolyamok kiemelt jellemzők (helyi tanterv) 

I. SZAKASZ 1-3. tanévek  

II. SZAKASZ 4-6. tanévek  

III. SZAKASZ 7-8. tanévek  

 

 

 

 

időszakok évfolyamok kiemelt jellemzők (helyi tanterv) 

1. IDŐSZAK 1. tanév  

2. IDŐSZAK 2. tanév  

3. IDŐSZAK 3. tanév  

4. IDŐSZAK 4. tanév  

5. IDŐSZAK 5. tanév  

6. IDŐSZAK 6. tanév  

7. IDŐSZAK 7. tanév  

8. IDŐSZAK 8. tanév  

  



Edzéselvű testnevelés helyi tanterv - testnevelés-tervezés 
2011. 

 

Oldal: 93 / 96 

 

sz. ciklusok hetek kiemelt  jellemzők (tanmenet) 

idő-

sza-

kok 

szaka-

szok 

1 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

1. 

I. 

2 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

3 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

4 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

5 V. NYÁRI SZÜNET 11  

6 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

2. 
7 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

8 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

9 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

10 V. NYÁRI SZÜNET 11  

11 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

3. 
12 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

13 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

14 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

15 V. NYÁRI SZÜNET 11  

16 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

4. 

II. 

17 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

18 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

19 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

20 V. NYÁRI SZÜNET 11  

21 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

5. 
22 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

23 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

24 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

25 V. NYÁRI SZÜNET 11  

26 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

6. 
27 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

28 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

29 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

30 V. NYÁRI SZÜNET 11  

31 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

7. 

III. 

32 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

33 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

34 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

35 V. NYÁRI SZÜNET 11  

36 I. ŐSZI + őszi szünet 9,6  

8. 
37 II. ŐSZI-TÉLI + téli szünet 7,9  

38 III.TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünet 16,8  

39 IV. TAVASZI-NYÁRI 6,9  

40 V. NYÁRI SZÜNET 11  
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tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap TE száma szünet/hét tanítási nap E száma szünet/hét

43 1 30 1,9 77 1,1 35 0 0 11

VI. IDŐSZAK

VII. IDŐSZAK

VIII. IDŐSZAK

I. IDŐSZAK

II. IDŐSZAK

III. IDŐSZAK

IV. IDŐSZAK

V. IDŐSZAK

III: TÉLI-TAVASZI + tavaszi szünetII. Ő SZI-TÉLI + téli  szünetI. Ő SZI + őszi szünet IV. TAVASZI-NYÁRI V. NYÁRI SZÜNET

36 37 38 39 40

31 32 33 34 35

26 27 28 29 30

21 22 23 24 25

16 17 18 19 20

10

11 12 13 14 15

4 5

6 7 8

1 2 3

9
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14.2 További tervezett mellékletek: 

Bázis TE az 1-3 tanévekre (I. SZAKASZ) 

„rajzírás” 

Multi/MIX gimnasztika 1-3. tanévekre (I. SZAKASZ) 

Tanulócsoportok szervezése, megoldások 

általánosan, 

Gödöllőn 

Sportágak kiválasztása, energetikai rendszere 

TE:  

állóképesség -28 napos 

gyorsaság – 11 napos 

erőfejlesztés – 77 napos 

Napirend változatok 

Órarend változatok (heti, ciklus, modul) 

Mérési protokoll 

Diák és hálózati versenyek, sportági szakszövetségi versenyrendszer összehangolása 

Katalógus, iskolai tanmenetek, óratervek és versenysport időszaki-ciklus edzéstervek 

Szakmai és sportági füzetek 

Testnevelés helyi tankönyv és munkafüzet, edzésnapló tanulóknak 

„ÉN ÉS A BAJNOK” próbarendszer az iskolában és az egyesületben 

Esettanulmányok (hazai és külföldi) 

A programcsomag további előkészületben lévő fejezetei: 

ZÓNÁK a terhelésben 

mozgássérültek sportja az iskolában 

iskolaorvos-sportorvos és a programcsomag 

művészetek, kiemelten a tánc és a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

úszásoktatás iskolai órakeretben, a képességfejlesztés részeként tervezve 

gyógytestnevelés 

rekreáció és szabadidősport, a családok sportja és az iskolai testnevelés kapcsolatai  
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A fejezet fejlesztése Terv szerint elkészül 

eddigiek lezárása:2011.06.01. 

A megnyitott témakör további szerkesztése, majd megjelentetése: 2011.08.21. 

A témakör tervezett következő frissítése: 2011.10.31. 

A témakör hozzászólásokkal történő újraszerkesztése és kiegészítése: 2011.12.31. 

 

Hozzászólások: 

dátum: név: tartalom: 

   

 


