
1 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 
 

 

 

 

 

 

Tanári mesterképzés 

 

 
 

KÉPZÉSI PROGRAM 

 

 

 

 
Szakfelelős: Dr. Benczenleitner Ottó 

 

 
2022. 

  



2 

 

TARTALOMJEGYZÉK  
 

 

I. ADATLAP ............................................................................................................................. 3 

AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEIT (KKK) 

TARTALMAZÓ LEÍRÁS ....................................................................................................... 4 

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ............................................................... 6 

A TANÁRI FELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ................................................... 19 

II. A KÉPZÉS RENDSZERE ....................................................................................................... 42 

III. A KÉPZÉS TANTERVE ....................................................................................................... 45 

TANTÁRGYI PROGRAMOK  .............................................................................................. 48 

IV. A SZAKMAI KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK  

MÓDSZEREI ................................................................................................................... 266 

  



3 

 

I.  

Adatlap 

 

1. A szak megnevezése: tanári mesterképzési szak 

2. Indított szakok: testnevelő tanár 

3. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA) 

- szakképzettség: okleveles testnevelő tanár 

4. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Physical Education 

5. Képzési terület: pedagógusképzés 

6. Képzési ciklus: 2 év/4 félév 

7. Képzés munkarendje: levelező 

8. A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

9. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 0114 
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AZ OSZTATLAN ÉS OSZTOTT TANÁRKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI 

KÖVETELMÉNYEIT (KKK) TARTALMAZÓ LEÍRÁS 

(8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről)  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:  

1. § Tanárképzésben tanári szakképzettség a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről 

és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározott szakképzettségi elemek követelményeinek 

teljesítésével szerezhető  

a) osztatlan képzésben, tanárszakon, tanárszakokon,  

b) osztott képzésben, tanári mesterszakon,  

c) a művészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal 

párhuzamos képzésben, tanári mesterszakon vagy  

d) az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozatot követően, 

tanári mesterszakon.  

1/A. § Alapfokozat és szakképzettség birtokában az alapképzésben megszerzett ismeretek 

beszámításával – a Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – az 1. § a) pontja 

szerint osztatlan tanárképzésben szerezhető tanári szakképzettség.  

2. § (1) A tanárképzés általános követelményeit az 1. melléklet határozza meg.  

(2) A tanárképzésben szerezhető tudást, készségeket, képességeket a 2. melléklet határozza 

meg.  

(3) A közismereti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a Nemzeti alaptanterv 

műveltségi területei alapján, a 3. melléklet határozza meg.  

(4) A szakmai tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a művészeti szakképzés 

kivételével, a szakképzés szakmai területeinek megfelelően a 4. melléklet határozza meg.  

(5) A művészeti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a művészeti szakképzés 

szakmai területeinek megfelelően az 5. melléklet határozza meg.  

(6) A hitéleti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit a 6. melléklet határozza meg.  

(7) A tanárszak szakterülete szerinti alapfokozatú szakképzettségeket, amelyek birtokában a 

Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott osztatlan tanárképzésbe történő belépés esetén 

tanári szakképzettség szerezhető, a 7. melléklet határozza meg.  

3. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti osztatlan, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két 

tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele 

mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve a szakdolgozat elkészítését és az 

összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is.  
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(2) Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben a tanári 

felkészítés szakmódszertani követelményeit, valamint az adott tanárszakhoz tartozó 

tantárgyak tanításával kapcsolatos – a képzéssel párhuzamosan, vezetőpedagógus (vezető 

tanár) irányításával folyó és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat keretében folyó – tanítási 

gyakorlatokat mindkét tanárszakon teljesíteni kell.  

(3) A hallgató mesterszak felvételi eljárásban az 1. § c) pontja szerinti tanári mesterszakra 

legkorábban a művészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakon folytatott 

tanulmányok második, az osztatlan szakon folytatott tanulmányok ötödik félévétől vehető fel. 

Párhuzamos képzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő 

egyéni iskolai gyakorlat, a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe 

véve, a nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek 

eredményes teljesítését követően kezdhető meg. A párhuzamos képzésben a két szak együttes 

képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak vagy 

osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idejénél.  

(4) Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) 

pontja szerinti összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama 1 félév.  

(5) Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakon a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás a tanárszak szerinti nem tanári 

mesterszakon vagy osztatlan képzésben, a mester fokozat és szakképzettség megszerzésével 

szerezhető meg.  

(6) Az 1. § d) pontja szerinti mesterképzésben, a tanári szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése megegyezik a tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben, az 1. melléklet 2. 

pontjára figyelemmel meghatározott szakképzettség-megjelöléssel. Ha a Korm. rendelet 1. 

melléklete szerint ugyanazon a szakterületen általános iskolai és középiskolai tanárszak is 

szervezhető, a tanári szakképzettség oklevélben történő megjelenése azonos a 3. mellékletben 

meghatározott középiskolai tanári szakképzettséggel.  

(7) A felsőoktatási intézmény a tanári szakképzettség megszerzésének az 1. § d) pontja 

szerinti képzési formáját, az adott nem tanári mesterszak, osztatlan szak szakindítási 

engedélyének birtokában akkor folytathatja, ha a mesterszak vagy az osztatlan szak 

szakterülete szerinti tanárszakon az 1. § a)–c) pontja szerinti tanárképzési formák 

valamelyikén rendelkezik szakindítási jogosultsággal. Ez alól kivételt képeznek azok a 

tanárszakok, amelyeken csak az 1. § d) pontja szerint szervezhető meg a tanárképzés.  

(8) Ha a tanárképzésnek van általános iskolai és középiskolai formája is, a felsőoktatási 

intézmény akkor is folytathat az 1. § d) pontja szerinti tanárképzési formában középiskolai 

tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzést, ha szakindítási jogosultsággal az adott 

nem tanári mesterszak szakterülete szerinti általános iskolai tanárszakon rendelkezik.  

(9) Ha a tanárképzésnek van általános iskolai és középiskolai formája is, akkor a felsőoktatási 

intézmény a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése és 6. § (6) bekezdése szerinti újabb oklevelet 

adó tanárképzésben is a szakindítási engedélyének megfelelően folytathat általános iskolai 

tanári, illetve középiskolai tanári szakképzettséget eredményező képzést.  

4. § (1) A hitoktatási területen az 1. § c) pontja szerinti tanári mesterszak a felsőoktatási 

szakképzések az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a 

tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 

5.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] 6. mellékletében 
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meghatározott hitéleti mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vehető 

fel.  

(2) A hitoktatási területen az 1. § d) pontja szerinti tanári mesterszakon szakképzettség a 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott hitéleti szakon szerzett 

mesterfokozat birtokában szerezhető.  

(3) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) az 

egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a hittanár-

nevelőtanár szakképzettség tekintetében a hitéleti képzés tartalmát az egyházi jogi személy 

határozza meg.  

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

6. § (1) E rendelet rendelkezései alapján a hitoktatási területén osztatlan képzésben a 

tanárképzés, felmenő rendszerben, először 2014. szeptember 1. után indulhat.  

(2) Az egyházi felsőoktatási intézmény jogosulttá válik e rendeletben meghatározott osztatlan 

képzésben folyó hittanár-nevelőtanár szak szakindításának nyilvántartásba vételére, ha az 

egyházi felsőoktatási intézmény szakindítását hittanár-nevelő tanár szakon, osztott képzésben 

az Oktatási Hivatal 2006. szeptember 1. után nyilvántartásba vette. Az intézményi bejelentés 

alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi az osztatlan képzést.  

(3) Az Nftv. 103. § (9) bekezdése szerint az egyházi felsőoktatási intézmény más felsőoktatási 

intézménnyel folyó közös képzése az Nftv. 67. §-a szerinti szakindítási eljárás lefolytatását 

követően vehető nyilvántartásba és a nyilvántartásba vételt követően hirdethet meg az egyházi 

felsőoktatási intézmény a közismereti tanárszakkal szakpáros tanárképzést. A közös 

tanárképzésre e rendelet hatálybalépésekor – szakindítási eljárás nélkül – csak az az egyházi 

felsőoktatási intézmény jogosult, amelyik a 2006. szeptember 1. után másik felsőoktatási 

intézménnyel párhuzamos képzésben hitéleti és nem hitéleti tanári képzésre irányuló 

együttműködését az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette.  

(4) Ha egyházi felsőoktatási intézmény állami felsőoktatási intézménnyel köt a (3) bekezdés 

szerint hitéleti tanárképzést érintő együttműködési megállapodást, az ennek eredményeként 

megvalósuló képzésre felvett hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 91. § (1) bekezdésében 

foglaltakra is tekintettel – az egyházi felsőoktatási intézménnyel jön létre.  

1. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez  

 

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai 

és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel 

rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok 

alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a 

közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és 

érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési 

törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti 

alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az 

iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi 

felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai 

munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt 
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vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai 

alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, 

iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások 

alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és 

ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a 

kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett 

autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket 

felvállaló, közvetíteni együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A 

mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.  

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott 

szakmegnevezés  

 

2. A tanárképzésben szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése:  

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)  

– szakképzettség: okleveles …. tanár [a kettő vagy egy tanári szakképzettségre, továbbá a 

közismereti (általános iskolai vagy középiskolai) tanárszakra vagy a szakmai, művészeti 

tanárszakra (szakirányra) utaló megjelöléssel];  

– szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of…  

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd  

 

3. Képzési terület: pedagógusképzés  

 

4. A képzési idő félévekben és a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 

száma  

4.1. A képzési idő félévekben és az összegyűjtendő kreditek száma a tanárképzés 

különböző formái szerint:  

4.1.1. Az 1. § a) pontjában foglalt osztatlan képzésben  

a) a 3. melléklet szerinti közismereti tanárszakokon, kétszakos képzésben  

aa) 10 félév, 300 kredit,  

ab) 11 félév, 330 kredit, ha az egyik tanárszak középiskolai közismereti tanárszak vagy az 

idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett közismereti 

tanárszak;  

ac) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak, illetve az 

egyik tanárszak az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, osztatlan képzésben 

szervezett közismereti tanárszak;  

b) az 5. melléklet szerinti zeneművészeti tanárszakokon, kétszakos képzésben  
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ba) zenetanárszakokon: 10 félév, 300 kredit,  

bb) zeneművésztanár szakokon: 12 félév, 360 kredit;  

c) a 4. melléklet szerinti szakmai tanárszakokon és az 5. melléklet szerinti zenetanárszakokon, 

egyszakos képzésben: 10 félév, 300 kredit.  

4.1.2. Az 1. § b) pontjában foglalt osztott képzésben, egyszakos  

a) szakmai tanárszakon:  

aa) 4 félév 120 kredit,  

ab) 3 félév 90 kredit, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév, ha az 

előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő 

iskolai gyakorlat 1 félévére történik meg;  

b) művészeti tanárszakon 4 félév 120 kredit.  

4.1.3. Az 1. § c) pontjában foglaltak szerinti művészeti tanárszakokon, a művészeti képzési 

terület szerinti nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamosan felvett 

képzésben: 2 félév, 60 kredit.  

4.1.4. Az 1. § d) pontja alapján a tanárszak szerinti nem tanári szakon szerzett 

mesterfokozatot követő képzésben: 2 félév, 60 kredit.  

4.1.5. Újabb oklevelet adó tanárképzésben  

a) az általános iskolai tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen a 

középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy szakon 2 félév 60 

kredit;  

b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: az 1993. évi 

felsőoktatási törvény) szerinti főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a 

szakterületen a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy 

szakon 2 félév, 60 kredit, két szakon 4 félév, 120 kredit;  

c) az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a 

mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, újabb tanári szakképzettség megszerzésére 

irányuló képzésben 4 félév, 120 kredit;  

d) tanító szakképzettség birtokában, ha a tanári szakképzettség szakterületi ismerete 100 

kredit, akkor 4 félév 120 kredit, ha a tanári szakképzettség szakterületi ismerete 130 kredit, 

akkor a képzési idő 5 félév, 150 kredit;  

e) szakoktató szakképzettség birtokában szakmai tanári szakképzettség megszerzésére 

irányuló mesterképzésben 4 félév, 120 kredit.  

4.1.6. Az 1/A. § szerinti osztatlan tanárképzésben a 4.1.1. pont aa)-ac) alpontja alapján 

összegyűjtendő kreditek számába a Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján teljesített 

krediteket be kell számítani;  

4.2. Tanárképzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b–c) pontja szerinti 

szakképzettségi elemek kreditértéke:  

4.2.1. Az 1. § a) pontjában foglalt osztatlan képzésben  
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a) a 3. melléklet szerinti közismereti tanárszakokon, kétszakos képzésben  

aa) 300 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 100-100 kredit, a 

tanári felkészítés 100 kredit,  

ab) 330 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 100 és 130 kredit, 

a tanári felkészítés 100 kredit,  

ac) 360 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 130-130 kredit, a 

tanári felkészítés 100 kredit;  

b) az 5. melléklet szerinti zeneművészeti tanárszakokon, kétszakos képzésben ba) 

zenetanárszakokon 300 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 

100-100 kredit, a tanári felkészítés 100 kredit,  

bb) zeneművésztanár szakokon 360 kredites képzésben a szakterületi elem tanári 

szakképzettségenként 130-130 kredit, a tanári felkészítés 100 kredit;  

c) a 4. melléklet szerinti szakmai tanárszakokon és az 5. melléklet szerinti zenetanárszakokon 

egyszakos 300 kredites képzésben a szakterületi elem legfeljebb 200 kredit, a tanári 

felkészítés 100 kredit.  

4.2.2. Az 1. § b) pontjában foglalt osztott képzésben  

a) szakmai tanárszakon:  

aa) 120 kredites képzésben a szakterületi elem 10 kredit, a tanári felkészítés 100 kredit azzal, 

hogy a 4.3. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben 

megszervezett gyakorlat kreditértéke 40 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, 

interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit;  

ab) 90 kredites képzésben – az ac) alpontban meghatározott gyógypedagógia-tanár szakot és 

konduktortanár szakot kivéve – a szakterületi elem 10 kredit, a tanári felkészítés 70 kredit 

azzal, hogy a 4.3. pont és a 6.1. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést 

folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani 

(diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 

kredit;  

ac) a gyógypedagógia-tanárszakon, a konduktortanár szakon a 90 kredites képzésben a 

szakterületi elem 50 kredit, a tanári felkészítés 40 kredit azzal, hogy a 4.3. pont és a 6.1. pont 

alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett 

gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris 

tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit;  

b) művészeti tanárszakon:  

120 kredites képzésben a szakterületi elem 50 kredit, a tanári felkészítés 70 kredit azzal, hogy 

a 4.3. pont és a 6.1. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzési tevékenységet 

folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani 

(diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 

kredit.  

4.2.3. Az 1. § c) és d) pontja alapján a tanárszak szerinti nem tanári mesterszakkal 

párhuzamos vagy az azt követő 60 kredites tanári mesterképzésben a nem tanári mesterszak 

vagy az osztatlan szak valamennyi tanulmányi és vizsga követelményének teljesítésével 
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teljesül a szakterületi elem. A tanári felkészítés 60 kredit, amelyből a 4.3. pont, valamint a 

6.1. és 6.3. pont alapján a pedagógia, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek 

kreditértéke 28 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-

pedagógiai) ismeretek kreditértéke 8 kredit, amelyekből az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok kreditértéke összesen 4 kredit, köznevelési 

intézményben megszervezett összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (a portfólió kreditértékével) 

20 kredit. Az 1. § c) pontja szerinti, nem tanári mesterszakkal párhuzamos képzésben az 5. 

melléklet A)  

A MŰVÉSZETI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI fejezet 

4. Képzőművészet alpontja alapján szervezett képzésben a képzéssel párhuzamosan folyó 

pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat további 2 kredit.  

4.2.4. Újabb oklevelet adó tanárképzésben:  

a) általános iskolai tanári szakképzettséget követően és az 1993. évi felsőoktatási törvény 

szerinti főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen, a 

középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos, 60 kredites képzésben 

a szakterületi ismeret legalább 45 kredit, a tanári felkészítés legfeljebb 15 kredit, kétszakos, 

120 kredites képzésben a szakterületi ismeret legalább 97 kredit, a tanári felkészítés legfeljebb 

23 kredit. A tanári felkészítés részeként a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris 

tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke szakonként legalább 6 kredit, a vezetőpedagógus 

(vezető tanár) irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat 2 kredit, továbbá a portfólió 

minimális kreditértéke 2 kredit;  

b) az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a 

mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően újabb tanári szakképzettség megszerzésére 

irányuló 120 kredites képzésben a szakterületi ismeret 100 kredit és a tanári felkészítés 20 

kredit, amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) 

ismeretek kreditértéke 8 kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett iskolai 

tanítási gyakorlat 2 kredit, a záróvizsga szakdolgozati elemeként a portfólió minimális 

kreditértéke 2 kredit;  

c) tanító szakképzettség birtokában:  

ca) 120 kredites képzésben a szakterületi elem 90 kredit, a tanári felkészítés 30 kredit, 

amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeret 6 

kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat 2 

kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke 2 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 20 kredit a portfólió 

kreditértékével (2 kredit), amely a záróvizsga szakdolgozati eleme;  

cb) 150 kredites képzésben a szakterületi elem 120 kredit, a tanári felkészítés 30 kredit, 

amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeret 6 

kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat 2 

kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke 2 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 20 kredit a portfólió 

kreditértékével (2 kredit), amely a záróvizsga szakdolgozati eleme;  

d) szakoktató szakképzettség birtokában, 120 kredites képzésben a szakterületi elem 50 kredit, 

a tanári felkészítés 70 kredit, amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris 

tantárgy-pedagógiai) ismeret 15 kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett 

iskolai tanítási gyakorlat 2 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 20 kredit, a portfólió 

kreditértéke 2 kredit, amely a záróvizsga szakdolgozati eleme.  
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4.3. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerint a tanári szakképzettség 

tanári felkészítés elemének kreditértéke: 90 kredit, amelyből – a szabadon választható 

tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma nélkül –  

4.3.1. a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke 28 

kredit, amelyből az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke legalább 2 kredit;  

4.3.2. a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek 

minimális kreditértéke tanárszakonként 12-12 kredit;  

4.3.3. a képzéssel párhuzamosan folyó pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlatok 

minimális kreditértéke tanárszakonként 2-2 kredit. A vezetőpedagógus (vezető tanár) 

irányításával az adott tanárszakhoz tartozó tantárgyak tanításával kapcsolatos tanítási 

gyakorlat legalább 15 óra;  

4.3.4. az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat és a 4.3.1., valamint a 4.3.2. pont szerint az 

összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó feladatok együttes kreditértéke 38 kredit, 

amelyből a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett 

gyakorlat kreditértéke 18 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül 

kapcsolódó feladatok kreditértéke legfeljebb 20 kredit;  

4.3.6. a portfólió minimális kreditértéke 2 kredit.  

4.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma:  

A tanárképzésben a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma a Korm. 

rendelet 1. §-a szerinti, tanári szakképzettséget eredményező képzésekben a Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdés a)–b) szakképzettségi elemekhez összegyűjtendő kreditek 5%-a.  

4.5. A diplomadolgozathoz rendelt kreditek száma:  

A mester képzésben a diplomadolgozat kredit értéke – a szakterületi tanulmányok keretében – 

4 kredit.  

Az 1. § a)–d) pontja szerinti tanárképzésben a záróvizsga része a képzés során készült, a 

szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését 

értékelő dokumentumgyűjtemény, portfólió, amely a tapasztalatok neveléstudományi 

szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a 

hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és 

alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, 

továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.  

4.6. A gyakorlati ismeretek aránya:  

A gyakorlati tanulmányokhoz tartoznak az oktató közreműködésével folyó gyakorlati 

foglalkozások, csoportos szakmai megbeszélések (szemináriumok), az erre való felkészülés, 

és a szakmai céllal és ellenőrzés mellett, köznevelési intézményben végzett gyakorlatok, 

beleértve az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot is, amelyek aránya a képzésben legalább 

50%.  

 



12 

 

5. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

 

6. A tanárképzés különböző képzési formáiban a képzés sajátos követelményei  

6.1. Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakokon, valamint az 1. § b) pontja szerinti 

90 kredites tanári mesterszakon a 3. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az egy 

féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat kreditértéke 20 kredit, amelynek része a 4.3.6. 

pont szerinti portfólió kreditértéke.  

6.2. A 4.1.5. és 4.2.4. pont szerinti, újabb oklevelet adó képzésben a 4.3.4. pont, illetve a 2. 

melléklet 2.2. b) pont szerinti közösségi pedagógiai gyakorlatot a legalább három éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus jelentkezőnek nem kell teljesítenie.  

6.3. Az 1. § b)–d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a 4.5. pont tekintetében a portfólió 

neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése a 

tanári képesítés szempontjából meghatározó tapasztalatok rendszerezett összegzése a 

záróvizsga szakdolgozati eleme.  

 

7. Módosító 64/2021. (XII.29.) ITM rendelet 

Megjelent a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletet módosítása. A módosító 

64/2021. (XII.29.) ITM rendelet beépült a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletbe. 

 

A tanárképzésben megkülönböztetjük 

- a közismereti tanárképzést és  

- a szakmai tanárképzést, ezen belül pedig még a művészeti tanárképzést.  

 

A tanárképzés alapvető funkciója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

meghatározott pedagógiai munka szakaszaihoz a személyi feltételek biztosítása. 

A rendeletmódosítás a 2020-tól felmenő rendszerszerben életbelépő Nemzeti alaptanterv 

módosítása és az egységesebb szerkezetű tanárképzés követelménye következtében 

alapvetően a közismerti tanárképzést érintette. A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a módosított 283/2012. (X. 4.) Korm. 

rendelet rendelkezéseire és a Nemzeti alaptanterv előírásaira figyelemmel határozza meg a 

tanári felkészítés követelményeit és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit.  
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7.1.A közismereti tanárképzésben – a képzésbe szervesen illeszkedő egy éves gyakorlattal 

együtt – a képzési idő osztatlan, kétszakos tanárképzésben 2022/23. tanévtől felmenő 

rendszerben egységesen öt év lesz.  

7.2. A tanári szakképzettség elemei továbbra is: 

a) a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, 

b) a tanári munkához szükséges 

ba) pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati, 

bb) szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) 

tudás, képesség, attitűd (viszonyulás), valamint 

c) a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat 

részeként részben változó gyakorlati rendszerben 

ca) a pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok, 

cb) a tanítási gyakorlatok, 

cc) a köznevelési intézményben, szakképző intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat [a b) és c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: tanári felkészítés]. 

7.3. A közismereti és a szakmai, művészeti tanárképzésben is a tanári felkészítés 

szakképzettségi elemének kreditértéke a 90 kredit. 

7.4. Az új gyakorlati rendszer alapvető értéke, hogy a képzéshez kapcsolódó gyakorlatok az 

intézményi képzés ideje alatt minden félévben megjelennek, a helyszíne pedig a köznevelési 

intézmény, szakmai tanárképzésben pedig a szakképző intézmény. A gyakorlati rendszer 

elemei: pályaismeretei, pályaszocializációs gyakorlatok a képzés 1-4. félévében 

szervezhetően, tanítási gyakorlatok, melyek egyfelől társas és egyéni gyakorlatokból állnak a 

képzés 3-7. félévében, másfelől 8-9. félévben tanárszakonként 15 órás szaktárgytanítási 

gyakorlatok, valamint a képzést záró féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.  

7.5. A tanárképzés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv alapján módosított képzési 

és kimeneti követelmények határozzák meg. A közismereti egységes kétszakos tanárképzés 

tartalmi, szakmódszertani követelményei, a tanári kompetenciák meghatározásából fakadóan 

felkészít az általános iskolai és a középiskolai tanári feladatokra is.  

7.6. A tanári felkészítés követelményei és az ehhez kapcsolódóan tanárszakonként 

meghatározott tanári kompetencia leírások a Nemzeti alaptanterv és a köznevelési 

tanfelügyeleti támogató és előmeneteli minősítési rendszer vizsgálati előírásaival 

összhangban, köznevelési szakemberek szakértői véleménye, valamint a fenntarthatóságra, 

környezettudatosságra való nevelés, továbbá a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia részeként 

szorgalmazott médiatudatosság, médiapedagógiai jártasság dokumentumaiban megjelenő 

követelmények alapján kerültek fejlesztésre. A tanári felkészítés képzési eleme a 

megszerezhető tanári tudás, képességek és attitűd (viszonyulás) mentén:  

- a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén  

- a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén  

- a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén  
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- a pedagógiai folyamat tervezése területén  

- a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén  

- a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén  

- a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén  

- az autonómia és a felelősségvállalás területén 

csoportosítja a követelményeket. 

 

Új rendelkezések a szabályozásban 

1. A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet fontos rendelkezése a tanárképzésben már valamennyi 

területen megjelenő párhuzamos és mesterképzést követő c) típusú tanári mesterszak 

szabályozásában a tanári szak felvételének szabályozása. A nem tanári mesterszakkal, illetve 

osztatlan szakkal párhuzamos tanárszakra a képzési időt figyelembe véve, a felsőoktatási 

intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint vehető fel a 

hallgató. Az Nftv. 39. § (4a) bekezdése alapján központi felvételi eljáráson kívül, belső 

felvételi eljárásban azokkal a hallgatókkal létesíthető hallgatói jogviszony, akiknek az adott, 

nem tanári mesterképzési szakon vagy osztatlan képzésben utolsó évesként az összegyűjtendő 

kreditből 66 vagy annál kevesebb kreditet kell megszerezniük a tanulmányi követelmények 

eredményes teljesítéséhez, valamint akiknél a felsőoktatási intézmény ajánlott tanterve 

alapján biztosítható, hogy a két szakon a párhuzamos képzés tanulmányi ideje legfeljebb egy 

félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterképzési szak vagy osztatlan szak képzési és 

kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idejénél. 

2. A kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni 

és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, 

beleértve a szakdolgozat elkészítését és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is. 

A kétszakos tanárképzésben az oklevél kiadásának feltétele a két tanárszak képzési és 

kimeneti követelményeinek teljesítése, a záróvizsga sikeres letétele és a nyelvvizsga 

követelményeinek teljesítése. 

3. A két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben a tanári felkészítés szakmódszertani 

követelményeit, valamint az adott tanárszakhoz tartozó tantárgyak tanításával kapcsolatos – a 

képzéssel párhuzamosan folyó és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat keretében folyó – 

tanítási gyakorlatokat mindkét tanárszakon teljesíteni kell. 

4. A nem tanári mesterképzési szakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a 

mesterfokozatot követően felvett tanárszakon tanári szakképzettség csak a nem tanári 

mesterképzési szak vagy osztatlan szak képzési és kimenti követelményeinek, valamint a 

tanári felkészítés követelményeinek teljesítésével, a megfelelő nem tanári mesterképzési szak, 

illetve osztatlan szak szakképzettségével együtt vagy annak birtokában szerezhető meg. 

5. A felsőoktatásban két féléves szaktanári mesterképzés támogatja a közoktatásban oktató 

pedagógusok továbbképzését. Szaktanárszak csak azon tanárszakokhoz kapcsolódóan 

létesülhetett, ahol a tanárszaknak volt 5 és 6 éves változata is. Testnevelő tanárképzésben a 

szakma nem tervezett ilyen képzést. A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet új, 7. melléklete 

tartalmazza az új szaktanárszakok képzési és kimeneti követelményeit és azt is, hogy milyen 

tanári szakképzettség birtokában lehet e szaktanárszakokra jelentkezni.  
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Kiemelnénk, hogy az új képzési és kimenti követelmények alapján intézményi hatáskörben 

elkészülő ajánlott tantervek, a 2022/23-as tanévben tanulmányokat kezdők estében, felmenő 

rendszerben léphetnek hatályba [8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 8. §]. A módosító 64/2021. 

(XII.29.) ITM rendelet előtt tanulmányokat kezdők a korábbi rendelkezések szerint fejezhetik 

be tanulmányaikat [8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 10. § ]. 

 

Tanárképzési formák és azok fogalmai 

 

I. Az első tanári szakképzettség (kétszakos tanárképzésben tanári szakképzettségek)  

a) osztatlan képzésben, tanárszakon, tanárszakokon, 

b) osztott képzésben, tanári mesterszakon vagy 

c) az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakkal, illetve osztatlan 

szakkal párhuzamosan vagy a mesterfokozatot követően felvett tanári mesterszakon 

szerezhető 

 

A tanári felkészítés követelménye az a), b) és c) képzési formában is 90 kredit. 

A tanárképzés: 

1. közismereti tanárszakokon és egyes zenetanár, zeneművészeti tanárszakokon kétszakos 

osztatlan képzésben, 

2. szakmai tanárszakokon és – az 1. pont szerinti zenetanár, zeneművészeti tanárszakok 

kivételével – a művészeti tanárszakokon osztott képzésben, tanári mesterszakon vagy 

egyszakos osztatlan képzésben,  

3. az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakkal, illetve osztatlan szakkal 

párhuzamosan vagy a mesterfokozatot követően felvett tanári mesterszakon az adott tanárszak 

képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint folyik. 

 

II. Újabb oklevelet adó tanárképzésben tanári szakképzettség tanári mesterszakon 

szerezhető. 

A szakterületi ismeretek arányát és a tanári felkészítés követelményeinek teljesítését a tanár 

szakra, a tanító szakra, szakoktató szakra épülően a rendeletmódosítás meghatározza. 

 

Közismereti tanárképzés 

I. Osztatlan két szakos képzésben a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben meghatározott 

szakpárokon folyik a képzés. Az oklevél megszerzésének feltétele mindkét tanárszakon a 

tanulmányok lezárása.  
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Közismereti tanárszakok körébe tartozik a magyar mint idegen nyelv tanára, a finn nyelv és 

kultúra tanára, a filozófiatanár, a művészettörténet-tanár és a honvédelmi alapismeretek tanára 

szak, e tanárszakokon azonban 2 féléves tanári szakot a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott nem tanári mesterszakhoz lehet felvenni egy szakos 

képzésben. 

Osztatlan kétszakos tanárképzésbe továbbra is be lehet lépni már megszerzett alapfokozat 

és szakképzettség birtokában. A közismereti tanárszakok szakterülete szerinti azon 

alapfokozatú szakképzettségek körét, amelynek birtokában a meghatározott osztatlan 

tanárképzésbe történő belépés esetén tanári szakképzettség szerezhető, a rendeletmódosítás 

következtében az elektronikus Felsőoktatási felvételi tájékoztatóhoz kapcsolódó, az oktatásért 

felelős miniszter(ek) közleményének 3. pontja sorolja fel (Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 

2022. szeptemberében induló kérdések 8. táblázatok „A tanárképzésről szóló közlemény”). A 

szakterületi ismeretek részeként az alapképzési ismeretekből – az annak megfelelő 

tanárszakon – legalább 100 kreditet, a második tanári szakhoz vagy a másik alapképzési 

szakhoz megszerzett differenciált szakmai ismeretek teljesítése alapján a tanárszakon 50 

kreditet el kell elismerni azzal, hogy a tanulmányi idő – a tanulmányi és vizsgaszabályzatban 

meghatározottak szerint – legfeljebb 6 félév lehet. 

Új képzési útként lehetőség nyílt arra, hogy egyes közismereti tanárszakok részidős (egy 

szakos) képzésben a tanárképzésről szóló közlemény 2. pontja alapján – 4 féléves tanári 

mesterszakon hirdethetők és indíthatók legyenek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közösen működtetett Tanárképzési Bizottság 

véleménye alapján a részidős tanári mesterszak a köznevelési igényekre tekintettel csak a 

közleményben meghatározott szakokra irányulhat!  

Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok ellátása tekintetében oktatásért felelős 

miniszter előzetes véleménye alapján ugyancsak a tanárképzésről szóló közleményben (1. 

pont) határozza meg azokat a nem tanári mesterképzési szakokat, amelyekkel párhuzamosan 

vagy a mesterfokozatot követően a tanári felkészítés követelményei teljesíthetők. (E tanári 

mesterszakokon a képzési idő 2 félév, tartalma a tanári felkészítés követelményeinek 

teljesítésére irányul a rendeletben meghatározottak szerint. A szakterületi (szaktudományos, 

művészeti) tudás az adott tanárszaknak megfeleltethető nem tanári mesterszakon a 

mesterfokozat és szakképzettség megszerzésével teljesíthető. Ez azt is jelenti, hogy 

mesterképzési oklevél hiányában tanári szakképzettség nem szerezhető. 

A nem tanári mesterszakkal, illetve osztatlan szakkal párhuzamosan felvett tanárszakon az 

Nftv. 39. § (4a) bekezdése alapján központi felvételi eljáráson kívül, belső felvételi eljárásban 

is létesíthető hallgatói jogviszony. 

 

II. Újabb oklevelet adó tanárképzés  

II.1. A közismereti tanárszakokról szóló 3. melléklet újabb közismereti tanári szakképzettség 

megszerzését minden tanári szakképzettséggel rendelkezőnek biztosítja. (Ettől eltérő a 

művészeti tanárképzésben az újabb, tanári szakképzettség megszerzésére irányuló lehetőség.) 

Természettudomány-környezettan szakos tanár szakképzettség birtokában újabb, tanári 

szakképzettség megszerzésére irányuló biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, földrajztanár 

szakos képzésben a tanulmányi idő 3 félév azzal, hogy az előzetesen a természettudomány-

környezettan szakos tanárszakon megszerzett szakterületi ismeret elismerése kerül az adott 

tanárszakon. 
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II.2. Újabb oklevelet adó 4 féléves tanárképzésben vehet részt a tanító oklevéllel rendelkező 

pedagógus is. A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.4. pontjában foglaltak szerint 

tanító szakon szerzett oklevéllel a szakterületi elem 90 kredit, a tanári felkészítés 30 kredit.  

II.3. Újabb tanári szakképzettség megszerzésének tekinthető a 2 féléves „szintemelő” képzés 

is, amelyen 

- az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, 

ugyan azon a szakterületen vagy 

- a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti osztatlan képzésben szerzett öt éves, „általános 

iskolai” tanári szakképzettség birtokában kíván a tanári szakképzettséggel rendelkező 

mesterfokozatú tanári oklevelet szerezni. 

(lásd: Felsőfokú végzettségi szintet emelő képzés) 

 

Szaktanárképzés 

A tanárszakok képzési és kimeneti követelményeinek felülvizsgálata során megegyezés 

született arról, hogy az egységes öt éves osztatlan kétszakos tanárképzésben tanári 

szakképzettséget szerző, már legalább Pedagógus I besorolásba kerülő tanárokat a 

felsőoktatásban két féléves szaktanári mesterképzés támogatja, amely elsősorban 

középiskolákban az emelt szintű érettségire felkészítő fakultációk vezetésére történő 

szakterületi felkészítést szolgálja (elvégzése azonban nem a pedagógus munkakör 

betöltéséhez szükséges képesítési feltétel), illetve az adott tanár szakképzettségéhez 

kapcsolódó, a tanárszakon megszerzett ismeretek és módszertani tudás megújításához, 

kiegészítéséhez járul hozzá, illetve a köznevelési intézményekben történő foglalkoztatáshoz 

előírt képesítési feltételek megszerzéséhez egyfajta „szintemelést” biztosít. 

 

Kreditelosztás a 4 féléves tanári mestreszakon 

A tanári mesterszakon egyszakos részidős képzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő 

kredit 120 kredit, a szakterületi szakképzettségi elem kreditértéke – a szabadon választható 

tantárgyakhoz rendelhető kreditek számával és a diplomadolgozat elkészítésével – 40 kredit. 

A tanári felkészítés kreditszáma 80 kredit, melynek tervezése során figyelembe vettük a 

részidős képzési forma adta lehetőségeket és kötöttségeket. 

 4.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b és c) pontja szerinti tanári felkészítés 

szakképzettségi elem kreditértéke a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek 

számával 90 kredit. A mesterképzésben, az általános képzés arányai a mérvadóak. 

 

4.2. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a tanári szakképzettség tanári 

felkészítés elemében 

a) a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke 28 

kredit, ebből az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke legalább 2 kredit; 



18 

 

b) a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek 

kreditértéke 12 kredit, ebből 

ba) a tanárszak szerinti sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretkörök 

kreditértéke 8 kredit, 

bb) az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatot támogató szakmódszertani gyakorlat 2 kredit, 

bc) a kollaborációs térrel, oktatástechnikai innovációval, mesterséges intelligenciával 

kapcsolatos gyakorlat a tanárszak szerinti képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározottak alapján 2 kredit; 

 c) Az új gyakorlati rendszer alapvető értéke, hogy a képzéshez kapcsolódó gyakorlatok az 

intézményi képzés ideje alatt minden félévben megjelennek, a helyszíne pedig a köznevelési 

intézmény, szakmai tanárképzésben pedig a szakképző intézmény. Kreditértéke 38 kredit.  

Elemei: 

- pályaismeretei, pályaszocializációs gyakorlatok 6 kredit, 

- tanítási gyakorlatok, amelynek értéke 12 kredit (ezen belül a tantárgy tanítása 2-4 kredit) 

- egyfelől társas és egyéni gyakorlatokból állnak, 

- másfelől tanárszakonként 15 órás szaktárgytanítási gyakorlat, amelynek kreditértéke 

legalább 2 legfeljebb 4 kredit, valamint 

- a képzést záró féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, amelynek kreditértéke 20 kredit. 

Összesen 78 kredit. Az összefüggő tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium 2 kreditértékével 

80 kredit. 
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A TANÁRI FELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI  

1. A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek  

1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén:  

1.1.1. Ismeretek  

A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással 

rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a 

szocializációról és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a 

személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a 

tehetséggondozás és az egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének 

módszereit. Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, 

a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a szaktárgy tanítása-

tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének és diagnosztikus 

mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében 

betöltött szerepével, lehetőségeivel.  

1.1.2. Képességek  

A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával 

képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni. 

Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség 

fejlesztésének lehetőségeiről. Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók 

egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek 

elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel 

kialakítását. Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni 

megértési nehézségek kezelésére. Képes a különböző adottságokkal, képességekkel, illetve 

előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek 

megválasztására, tervezésére és alkalmazására, a pályaorientáció segítésére. Képes a 

tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő 

tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot 

nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a 

tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.  

1.1.3. Attitűdök  

A szakképzett tanár törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. 

Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a tanulók 

személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) 

viszonyulni minden tanítványához. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges 

személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.  

1.2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén:  

1.2.1. Ismeretek  

A végzett tanár alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a 

demokrácia működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról. Ismeri a csoport, a 

csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális sajátosságait. Ismeri 
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a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a 

közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.  

1.2.2. Képességek  

A végzett/szakképzett tanár képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai 

helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges 

működését. Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Képes a konfliktusok 

hatékony kezelésére. Segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a 

demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és 

egyetemes emberi értékek elfogadását. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni 

azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, 

illetve iskolán kívüli életét. Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott 

légkör megteremtéséhez.  

1.2.3. Attitűdök  

A szakképzett tanár elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális 

érzékenység, segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik 

az inklúzió szemléletét magáévá tenni. Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, 

nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a 

környezettudatosság iránt. Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének 

elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, 

különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. Belátja, hogy a konfliktusok is a 

közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik a fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, 

tiszteli különbözőségeiket és jogaikat. Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.  

1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén:  

1.3.1. Ismeretek  

A végzett tanár rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, 

értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) 

felkészültséggel. Ismeri az általa tanított tudományág, szakterület (műveltségi terület, 

művészeti terület) ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és 

terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltség-

területekkel. Ismeri a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző 

tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára. Ismeri a szakmódszertan hazai és 

nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit. Ismeri az adott szakterület 

társadalomban betöltött szerepét, a szaktárgy tanításának céljait, feladatait, a tanulók 

személyiségfejlődésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében. Ismeri a szaktárgy 

tantervét, tantervi és vizsgakövetelményeit, valamint a tantárgy tanulási sajátosságait, 

megismerési módszereit, tananyagstruktúráját, illetve belső logikáját. Ismeri a szaktárgy 

tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott információforrásokat, az 

azokról való tájékozódás lehetőségeit, a digitális tankönyveket, taneszközöket, 

tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat.  

1.3.2. Képességek  

A szakképzett tanár szakmai témában képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind 

írásban. Képes a szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben 

tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazására, a különböző tudásterületek közötti 

összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi 
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integráció megvalósítására. Képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken a 

fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére. Képes 

szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony 

integrálására. Képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatra és az információ-

kommunikációs technológia használatára. Képes a szaktantárgy tanításának-tanulásának 

tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit megvalósítani különböző színtereken. Képes a 

szaktárgyak során fejlesztett kompetenciák más műveltségterületeken is fejlődést generáló 

szinergikus hatásainak tervezésére, kihasználására. Szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban 

önreflexióra és önkorrekcióra képes.  

1.3.3. Attitűdök  

A végzett tanár elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos 

fejlesztése iránt. Reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét. Törekszik az 

aktív együttműködésre a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Tudatosan él a 

transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel. Nyitott a megismerés, illetve a 

tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerési és alkotási vágyának, önművelési 

igényeinek a felébresztésére és fenntartására.  

1.4. a pedagógiai folyamat tervezése területén  

1.4.1. Ismeretek  

A végzett tanár ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, 

tantervfajtákat, tantervtípusokat, átlátja ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását. Ismeri a szaktárgy tanításának 

jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgakövetelményeit. Ismeri a tananyag-kiválasztás és a 

rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait, az erről megfogalmazott tudományos eredményeket. Ismeri és érti a nevelés és 

tanítás összefüggéseit. A tanításban is képes a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területei 

nevelési céljainak érvényesítésére.  

1.4.2. Képességek  

A szakképzett tanár a tervezés során rendszerszemléletű megközelítésre képes. Az iskola 

pedagógiai programja, a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések, a 

tanulók életkora, az elsajátítandó tudás sajátosságai, a rendelkezésre álló taneszközök és a 

pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának 

megtervezésére (tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv). Képes a tanulási-tanítási 

stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, 

szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, illetve a 

felnőttoktatás keretében is. Képes a tanítandó tananyag súlypontjait, felépítését, 

közvetítésének logikáját a tantervi előírásokkal és a pedagógiai célokkal összhangban az adott 

tanulócsoporthoz igazítani. Képes a szaktárgya tanulása-tanítása során felhasználható 

nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan 

elemezni, a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani (különös tekintettel az információ-

kommunikációs technológiára). Képes a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva 

kreatívan, különböző megoldásokban gondolkodni, tudatos döntést hozni. Képes a szaktárgy 

tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő korosztály, 

valamint a felnőttoktatás keretében is. A pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban 

szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra képes.  
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1.4.3. Attitűdök: 

A szakképzett tanár fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas 

megvalósítást. A tervezés során együttműködik a kollégákkal és a tanulókkal, kész 

figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, 

képességek, szociális felkészültség).  

1.5. a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén  

1.5.1. Ismeretek  

A végzett tanár ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, 

eljárások szaktárgyi alkalmazásának speciális szempontjait, lehetőségeit. Ismeri a 

szaktantárgy tanítása-tanulása során kialakítandó speciális kompetenciák fejlesztésének 

módszereit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a 

tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. Rendelkezik a 

tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, 

feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a különböző tanulási 

környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait. Ismeri a szaktantárgy tanításának-

tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit, színtereit. Tájékozott a differenciális 

pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek 

kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra 

felkészítés jelentőségét.  

1.5.2. Képességek  

A szakképzett tanár képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a 

motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-

megoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák 

kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást 

támogató tanulási környezet megszervezésére. Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos 

fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival 

kapcsolatos megértési nehézségek felismerésére és kezelésére. Képes a hagyományos és az 

információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony, 

szakszerű alkalmazására. Képes az egész életen át tartó tanulás képesség-rendszerének 

megalapozására, technikáinak gyakoroltatására.  

1.5.3. Attitűdök:  

A végzett tanár fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az 

önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási 

képességek fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra. Elismeri, hogy a 

megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók sajátos igényeit, 

ötleteit, kezdeményezéseit. Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a 

tanulási folyamat hatékonyságának érdekében. Törekszik az életkori, egyéni és csoport 

sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási 

stratégiák, módszerek alkalmazására. Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán 

kívüli tevékenységének összehangolására, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 

pozitív attitűdök kialakítására.  

1.6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén  

1.6.1. Ismeretek  
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A végzett tanárnak szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és 

módszereiről. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, 

összefüggésekkel. Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és 

fejlesztendő kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszereket, eszközöket.  

1.6.2. Képességek  

A szakképzett tanár képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési 

formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására.  

Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pedagógiai folyamat 

szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére. Képes elősegíteni a 

tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési 

módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás 

szempontjait. Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy 

önálló eszközök elkészítésére. Képes az országos, illetve a helyi mérési eredmények 

értelmezésére.  

1.6.3. Attitűdök:  

Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezett a 

tanulást támogató értékelés mellett.  

1.7. a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén  

1.7.1. Ismeretek  

A végzett tanár ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel és 

a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való 

együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai 

és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat. Ismeri a pedagógus 

szakma jogi és etikai szabályait, normáit. Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás 

szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség 

megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről. Tájékozott a szakterületéhez és tanári 

hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről.  

1.7.2. Képességek  

A szakképzett tanár képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő 

kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, 

elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles 

kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek 

képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, 

kultúrájának megfelelően. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a 

téren önmagát fejleszteni. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, 

elemzésére, értékelésére. Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. Pedagógiai 

munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól 

tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e 

területek kutatási, fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, 

valamint innováció sajátosságaival. Képes egyszerűbb kutatási módszerek használatára.  

1.7.3. Attitűdök  

A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, 

asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák 
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feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. Kész 

együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Kész részt vállalni a 

szaktárggyal kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben. Betartja a pedagógus pálya 

jogi és etikai normáit. Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi-

lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek 

felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s 

reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos 

fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, 

szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Nyitott a pedagógiai tevékenységére 

vonatkozó építő kritikára.  

1.8. az autonómia és a felelősségvállalás területén:  

A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával-tanulásirányításával 

kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források 

alapján megfelelő válaszok kidolgozására. A szakmáját és a szaktárgyainak megfelelő 

tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. Együttműködés és 

felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselőivel 

kapcsolatban.  

A végzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális 

kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. 

Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. 

Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az adott szakterület 

etikai kérdéseit.  

2. A mesterfokozat és a tanárszak meghatározó ismeretkörei  

2.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a szakterületi 

(szaktudományos, művészeti) képzés magában foglalja  

– a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területei-nevelési céljai által meghatározott, a nevelés-

oktatás tartalmi, szemléleti alapjainak, valamint a műveltségkép, a tudás és tanulás, illetve a 

tudásépítés értelmezésének alapismereteit,  

– a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek szerinti szaktárgynak megfelelő 

tudományág(ak), műveltségi területek, művészeti területek ismeretelméleti alapjainak, 

történetének megismerési sajátosságainak, belső struktúrájának és terminológiájának, más 

tantárgyakkal, tudományokkal, műveltségi területekkel való összefüggéseinek és 

kölcsönhatásainak ismereteit, a köznevelés, illetve szakképzés tartalmi szabályozásában 

meghatározott ismeretek körének szaktudományos mélységű ismereteit, az adott tanári 

szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy által közvetített tudás sajátosságait, az abban rejlő 

általános és specifikus képességfejlesztés lehetőségeit.  

2.2. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja tekintetében  

– A pedagógiai és a pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek 

megszerzésére irányuló képzés magában foglalja a pedagógia, a pszichológia és ezek 

határtudományainak elméleti alapjait, az ember- és gyermekismeret alapozását, a 

személyiségfejlődés életkori és egyéni sajátosságainak ismeretét, a tanulók megismerésének 

eszközeit és módszereit, a tanítás tudományos megalapozását, a személyiségfejlesztés, a 

képességfejlesztés elméleti és gyakorlati ismereteit, a tanulói csoportok jellemzőit, a tanári 

feladatok megismerését, a tanári szerep dimenzióit, a tanulási-tanítási folyamat tervezésének, 

szervezésének, értékelésének, a köznevelési rendszer működésének ismereteit, a 
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neveléstudomány kutatási módszereit, a szakmai ismeretszerzés módjait, a szakmai önreflexió 

kifejlesztését, a szakmai gyakorlatokon szerzett tapasztalatok feldolgozását, a kommunikációs 

készségek fejlesztését, az infokommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségeit az 

oktatásban és a tanulásban.  

– A szakmódszertani képzés magában foglalja a szaktudományok társadalmi 

hasznosulásának, ezen belül a köznevelésben való hatékony, eredményes felhasználásának 

elméleti, tartalmi és gyakorlati eszközeit, amelyek lehetővé teszik a köznevelési rendszer 

tartalmi követelményeiben meghatározott feladatok és értékek, fejlesztési területek, nevelési 

célok, valamint az egész életen át való tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztését. 

A szakmódszertani képzés magában foglalja továbbá a tanárszak szerinti műveltségi terület, a 

szaktárgy tartalmi, elméleti témaköreit, a tananyag-struktúra ismeretét, a szaktárgy 

tanításának sajátos módszereit, eszközeit, mérési és értékelési eljárásait, a képesség- és 

készségfejlesztés, a tanulási motivációk lehetőségeit és módszereit, valamint a tananyag 

gyakorlati alkalmazásának módjait, az adott szakot a rokon szakok, tantárgyak, illetve 

műveltségterületek vagy szakmacsoportok rendszerében átfogóan, integráltan elhelyező 

ismeretköröket, valamint a szakmai gyakorlatokon, az összefüggő iskolai gyakorlaton szerzett 

tapasztalatok feldolgozását.  

– Az iskolai gyakorlatok magukban foglalják az általános tanári és az adott tanári 

szakképzettséghez, a tanári szerepkörökhöz kapcsolódó gyakorlati ismeretek szerzését, 

képességek, attitűdök megismerését, gyakorlását, a munkahely világával (iskolai élet, 

iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció, tanulókkal való egyéni foglalkozás, 

együttműködés) való ismerkedést, alapjártasság szerzését a tanítási, tanulási, nevelési 

folyamatok értékelésében, a szakmai fejlesztésekben.  

Az iskolai gyakorlatok formái:  

a) a képzéssel párhuzamosan, iskolában vezetőpedagógus (mentor tanár) irányításával 

végzett gyakorlati rendszer elemei: pályaismeretei, pályaszocializációs gyakorlatok a képzés 

1-4. félévében szervezhetően, tanítási gyakorlatok, melyek egyfelől társas és egyéni 

gyakorlatokból állnak a képzés 3-7. félévében, másfelől 8-9. félévben tanárszakonként 15 órás 

szaktárgytanítási gyakorlatok, valamint a képzést záró féléves összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat.  

  

b) képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat szünidőben vagy szorgalmi idő alatt 

is teljesíthető közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, 

vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat;  

c) az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és 

gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző 

szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató 

intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési 

feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi 

környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.  

Területei:  

= a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek,  

= a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek,  
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= az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.  

Az anyanyelvi ismeretek, kritérium jellegű követelményként, magukban foglalják az 

anyanyelvi (gyakorlati kommunikációs, beszédtechnikai, retorikai, helyesírási) készségek 

fejlesztését és a nyelvi attitűdöt alakító, értelmező ismereteket.  

 

PORTFÓLIÓ  

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti  

követelményeiről szóló 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet értelmében az osztatlan tanárképzésben 

a záróvizsga része a képzés során készült, a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó,  

a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, portfólió, amely 

a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése 

és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein  

elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó  

tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat  

eredményességét értékelni.  

A portfólió a hallgatónak az osztatlan tanárképzés során készített munkáiból összeállított  

célirányos gyűjteménye, amely személyenként változó szakmai különbségeket mutat. Azonos 

kritériumok alapján készül, mégis egyedi dokumentumokat, önreflexiókat, speciális 

kompetenciákat megjelenítő anyagokat tartalmaz, különös tekintettel a tanári kompetenciák 

fejlődését bemutató dokumentumokra. Minden kiválasztott dokumentumhoz kapcsolódnia  

kell önreflexiónak, figyelembe véve az oktató esetleges bírálatait, akár azok javításával,  

kiküszöbölési lehetőség(ek) bemutatásával.  

A portfólió alkalmazása az alábbi célokat szolgálja:  

• a pedagógiai tudás, nézetek nyomon követése,  

• a tudás bővítése és rendszerezése.  

A portfólióval a hallgató azt bizonyítja, hogy képes a képzés különböző területein elsajátított 

tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges  

tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan 

megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók  

teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen  

gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket  

megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.  

A portfólióban megjelenő munkák gyűjtése és az önreflexiók elkészítése a hallgató feladata.  

Összeállításakor a jelöltnek az egyetemi tanulmányaihoz kötődő produktumait kell újra  

áttekintenie abból a szempontból, hogy a tanári kompetenciáit igazoló, minőségi munkáit  

gyűjtse össze, elemezze, kísérje reflexiókkal. E válogatás és elemzés alapja az említett 

jogszabály 2. sz. mellékletében meghatározott szakmai kompetencialista, amelyet  

útmutatásként a jelen tájékoztató mellékleteként közlünk – 3. számú melléklet.  

A portfólió tartalma 

1. A tanítási gyakorlat során készített dokumentumok: óravázlat; hospitálási napló;  

óramegfigyelésekről készített feljegyzések; tematikus terv; tanórán kívüli tevékenység  

terve; tanítási óráról/iskolai foglakozásról készített audio-/ videofelvétel; képek;  
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fényképek; szakmai munkaközösségi megbeszélés során készített jegyzetek,  

kiegészítő anyagok, dolgozatok, a tanítványok munkái.  

2. A tanárjelölt reflexióit tartalmazó dokumentumok (a tanításon kívüli iskolai  

tevékenységekről: szakkör, nevelőtestületi értekezlet, szülői értekezlet stb.) szóló  

feljegyzések saját megjegyzésekkel, reflexiókkal; az iskolán kívüli tevékenységek  

köréből szerzett tapasztalatok írásos rögzítése saját megjegyzésekkel, reflexiókkal;  

előadásokról készített és saját megjegyzésekkel (reflexiókkal) kísért jegyzet; valamely  

pedagógiai probléma leírása és a kezelésére/megoldására irányuló saját javaslatok;  

konferencián készített jegyzet reflexiókkal, tanári tanulási napló, reflektív jegyzetek az  

egyes dokumentumok magyarázatára);  

3. A tanárjelölt tanításáról mások által készített dokumentumok és értékelések  

(mindenféle értékelés, amelyet a jelölt bármely tevékenységére kapott, köztük akár az  

évfolyamtársak kritikai észrevételei is).  

A fenti elméleti felosztás gyakorlati megvalósításaként az osztatlan tanárképzés tanári  

portfóliójába un. kötelező és választható dokumentumtípusokat várunk el.  

A dokumentumok gyűjtése a képzés elméleti és gyakorlati tanítási órái során folyamatosan  

történik, ezen belül kitüntetett alkalmak az osztatlan tanárképzésbe beépített tanítási  

gyakorlatok.  

Kötelező dokumentumtípusok  

Kötelezően leadandó:  

• Hospitálási jegyzet  

• Részletes óravázlat  

• A testnevelés szakhoz kapcsolódó 8 kompetencia kiválasztása, bemutatása és 

kompetenciánként min. 1 -1 oldalas reflexió írása  

Választható dokumentumtípusok 

 Példák a dokumentumtípusokra - a kiválasztott kompetenciák alátámasztásához,  

bemutatásához:  

• Órai megfigyelések rögzített változata (irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai 

tevékenységre)  

• Szakcikk összegzése, értékelése  

• A tanulók értékelése (feleltetés, osztályozás)  

• Egy gyermek fejlődéséről készült esettanulmány  

• Külső szervezetekkel (pl. szakszolgálat) való kapcsolat dokumentumai  

• Számítógépes dokumentumok (pl.NETFIT fittség mérési rendszer)  

• Az információs és kommunikációs technológia alkalmazásának bizonyítékai  

• Bármilyen szemináriumi dolgozat, fogalmazvány, ami a sztenderdekkel (kompetenciákkal) 

összefügg  

• Mindenféle értékelés, amelyet a jelölt bármilyen tanári tevékenységére kapott (a kötelezően 

beadandó dokumentumtpíusokon kívül)  

• Látogatások dokumentumai, beleértve a jelölt szakmai látogatásait és a gyerekekkel tett 

látogatásokat is (pl.iskolai sportversenyek)  

• Közeli és távoli célkitűzések, a jelölt önképzési tervei, elképzelése, valamint ezek teljesítése  

• Gyerekekkel, tanárokkal készített interjúk  



28 

 

• Előadáson, konferencián készített jegyzetek reflexiókkal  

• Évfolyamtársak kritikai észrevételei  

• Fényképek, képek, videofelvételek  

• Valamely pedagógiai helyzet megoldásának leírása  

• Szakmai szervezetben, bizottságban való részvétel  

• A jelölt által készített anyagok (taneszköz, poszter)  

• Önkéntes tevékenység leírása  

A reflexió  

A reflexió szó eredetét tekintve azt jelenti visszahajlás, visszatükrözés (re-flektál). Mintegy 

befelé fordulunk, „visszahajlunk” saját magunk gondolataira, cselekvésére, újra 

visszatükrözzük, megjelenítjük, ami már megtörtént. Benne van az ismétlés is a szóban, 

hiszen a reflexió során általában vissza-visszatérünk a gondolkodás tárgyára, hogy jobban 

megértsük.  

Ha pontosabb, tudományos meghatározást keresünk, akkor Szivák Judit (2003)  

szakirodalmi összefoglalóját követve így definiálhatjuk a reflexiót:  

A reflektív gondolkodásmód, melynek során elméleti és praktikus tudásunk felhasználásával  

keretbe foglaljuk a problémát. A reflexió magában foglalja a képességet, hogy válasszunk és  

választásunkért felelősséget vállaljunk.  

Az ilyen reflektív gondolkodás egyik fontos összetevője az elemző képesség, amelynek  

lényeges elemei:  

1. a probléma felismerése;  

2. a probléma meghatározása (azonosítása), lebontása;  

3. a probléma elemzése, elsősorban az okok feltárásával;  

4. a megoldási módok felállítása;  

5. az optimális megoldás kiválasztása a hasonló, szokásos helyzet jellegzetességeinek és az új 

szituáció egyedi vonásainak összevetése által (kísérletezés megoldásokkal);  

6. a szándékolt és nem szándékolt következmények átgondolása.  

Hallgatói reflexió a portfólióban  

A tanárjelöltnek a dokumentumok kiválogatása során a feladata az, hogy portfóliójában a  

tanári kompetencialistában felsorolt nyolc tanári kompetencia  

fejlődési útját az értékelő, (és mások) számára is nyilvánvalóvá, követhetővé tegye.  

A hallgatói reflexiókban a következő tartalmi elmeket érdemes végiggondolni:  

1. A dokumentum melyik tanári kompetenciá(i)hoz kapcsolódik és miért?  

2. A dokumentum elkészítése, illetve a konkrét feladat elvégzése előtt/tervezésénél melyek 

voltak a pedagógiai kiindulópontjai? (Ide elméleti hivatkozást is lehet írni pl.  

fejlődéslélektanból, nevelésszociológiából, tanuláselméletből, didaktikából stb.)  

3. A feladat megtervezése során milyen kihívásokkal, nehézségekkel szembesült?  

4. A kitűzött cél elérése, a kijelölt részfeladatok elvégzése mennyiben volt sikeres? Voltak-e 

akadályozó tényezők, illetve sikertényezők? 

5. A dokumentum miként szolgál saját kompetencia fejlődésének bemutatására?  

6. Az adott feladat elvégzése után, milyen visszajelzést kapott (oktatóktól, mentortól, 
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tanulóktól)?  

7. Miként értékeli a tanári/mentori/tanulói kritikai megjegyzéseket?  

8. Mennyire tudja egyetemi tanulmányait összekapcsolni a szakmai gyakorlattal?  

9. Melyek a konkrét elhatározásai, céljai a további, saját oktatási gyakorlatára vonatkozóan? 

10. Milyen területen, területeken fejlődött? Maradtak-e még hiányosságai?  

11. Melyek a további szakmai céljai az adott feladattal, a tanári kompetenciáinak 

fejlesztésével összefüggésben? 

A fő követelmény, hogy a jelölt a portfólióval képes legyen bemutatni, dokumentálni a képzés  

és a tanítási-, iskolai gyakorlat során (tanítás; tanításon kívüli iskolai tevékenység; iskolán  

kívüli tevékenység) elvégzett munkáját, a kiválasztott négy tanári kompetenciájának 

fejlődését. Ez a megfelelés alapkövetelménye. A portfólió értékelésében/minősítésében 

ugyanakkor a fő szempont nem a mennyiség, hanem a négy tanári kompetencia 

vonatkozásában a reflexiók szakmaisága, mélysége, a fejlődési út bemutatása.  

A reflexiók értékelésének szempontjai  

A hallgatói reflexiók értékelése során fontos szempont, hogy mennyire konkrét, szakmailag  

szabatos a reflexiók megfogalmazása, találunk–e megfelelő utalást az egyes tanári  

kompetenciaterületekre, reflektál–e a hallgató a kurzust tartó tanár, ill. a mentortanár esetleges  

felvetéseire, kritikai megjegyzéseire, valamint találunk –e konkrét, gyakorlati elhatározásokat  

a későbbi, saját tanítási gyakorlatára vonatkozóan? Szintén pozitívumként értékelendő, ha a  

hallgató a szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó reflexiós folyamatok során visszautal 

egyetemi tanulmányaira, az ott tanult tartalmakra.  

 

DIPLOMADOLGOZAT  

A mesterképzésben a diplomadolgozat kreditértéke 2 kredit. A diplomadolgozati témák 

kiírása, a témavezetők kijelölése, a diplomadolgozat terjedelmének és formai 

követelményeinek meghatározása az illetékes intézetek/ tanszékek hatásköre. A 

diplomadolgozati téma megválasztásának határidejét, a jelentkezés módját a Magyar 

Testenevelési és Sporttudományi Egyetem TVSZ-a határozza meg.  

 

NYELVI KÖVETELMÉNYEK  

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) 

nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 

vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

TANÁRI ZÁRÓVIZSGA  

Tanári mesterképzés  

A záróvizsgára bocsátás szakos feltételei:  

- A 20 kredites összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése.  



30 

 

– Abszolutórium megszerzése, ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a 

tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga kivételével – más 

tanulmányi követelmények teljesítését.  

– A gyakorlat során elkészített, elbírált portfolió benyújtása, és legalább elégséges 

érdemjeggyel történő elfogadása. A portfolió védésére az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat zárásaként az iskolában kerül sor.  

– A diplomadolgozat benyújtása, és legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása.  

Az adott félévben záróvizsgára jelentkezni az Egyetem szabályzatában meghatározott 

határidőig lehet. A jelentkezésekkel párhuzamosan a Tanárképző Intézet is értesül a 

jelentkezések tényéről.  

A tanári záróvizsga-bizottság összetétele:  

Elnök: a pedagógia vagy pszichológia minősített oktatója. Tagok: a megfelelő 

szakmódszertan oktatója, külső tag  

A záróvizsga részei:  

– Portfólióvédés.  

– Diplomadolgozat védés.  

– Felelet a pedagógia-pszichológia témaköréből.  

– Felelet a szakmódszertan témaköréből a tanári szakhoz kapcsolódóan. Élő idegen nyelv 

szakokon a módszertani vizsga a képzés nyelvén történik.  

A diplomadolgozat bemutatása és védése önálló szakmai bizottság előtt, a szakmai 

zárószigorlat keretében történik. A védésre az illetékes intézetben/tanszéken érvényben 

lévő eljárás szerint kerül sor, a védés időpontját minden esetben egyezteti a Tanárképző 

Intézettel.  

A záróvizsga akkor eredményes, ha minden részjegy legalább elégséges, különben a 

szóbeli vizsga érdemjegye elégtelen. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban csak 

az elégtelen érdemjegyű részterület(ek)et kell pótolni.  

A tanári záróvizsga minősítése az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga két 

tizedesre kerekítve:  

– portfolióvédés,  

– diplomadolgozat védés (a bemutatást, védést szakmai bizottság minősíti önálló 

érdemjeggyel),  

– pedagógia-pszichológia felelet,  

– szakmódszertani felelet a tanári szakból,  

A tanári mesterképzés oklevelének minősítése  

A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris zárószigorlatok és a tanári 

záróvizsga összesített érdemjegyének átlaga alapján, valamint a Testnevelési és 

Sporttudományi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának besorolása szerint 

határozzák meg.   
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A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területen képzett testnevelő tanár szak 

képzési és kimeneti követelményei 

 

Oklevélben szereplő tanári szakképzettség 

- magyar nyelvű megjelölése: okleveles testnevelő tanár 

- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Physical Education 

2. A képzési idő: 4 félév 

3. A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik 

évfolyam végéig tartó felső tagozatán, a középfokú nevelés-oktatásban, az iskolai nevelés-

oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában szakgimnáziumban, szakmára 

vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a szakiskolában, a felsőoktatásban, 

a felnőttképzésben a testnevelés tantárgy tanítására, a pedagógiai kutatási, tervezési és 

fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik képesek a tanulók testnevelés és 

sport műveltségének, az egészséggel, az életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos készségek, 

valamint képességek kialakítására, fejlesztésére továbbá, felkészültek tanulmányaik doktori 

képzésben való folytatására. 

4. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

4.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a tanári tudás, 

képességek, attitűd (viszonyulás): a 2. mellékletben meghatározott ismeret, képesség, attitűd. 

4.2. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 

4.2.1. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének 

figyelembevétele területén 

a) tudása 

- Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó 

elvárásokat, kötelességeket, szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

- Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris 

rendszerét, folyamatait, kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a 

fejlesztési lehetőségeket. 

- Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, 

egymásra épülésre és élménydús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a 

sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

- Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, 

elemző és értékelő tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal 

élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- vagy a versenysport-foglalkozásokon. 
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- Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és 

differenciált preventív mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat 

tervezni és vezetni. 

- Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek 

és eredményeinek tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a 

személyiségfejlesztés során, kiemelten az egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

- Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a 

sportfoglalkozásokon, mely differenciált és hatékonyan segíti a különböző háttérrel, 

képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

- Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód 

terén a sport által történő személyiségfejlesztésben. 

- Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, 

pozitív szemléletmóddal és elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző 

sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív szokásrendszer, életmód és 

életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

- Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén 

a) tudása 

- Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési 

tendenciáit, mely alapján a motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása 

megvalósítható. 

- Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség 

fejlesztésére. 

b) képes 

- Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának 

figyelembevételével fejleszteni a közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és 

felelősségvállalásra nevel. 

- Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős 

programok során is, mely hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia 

fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és kezelésében. 

- Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív info-kommunikációs módszerek és 

eszközök hatékony alkalmazására. 

c) attitűdje: 

- Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag 

aktív és egészségtudatos szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, 

közösségi és természeti környezete és értékei harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra 

kiemelt figyelmet fordít. 
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- Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a 

közösségépítésre, illetve a családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

- A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi 

értékeket, érdekeket és szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az 

inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári nevelés, a tolerancia és az 

együttműködés. 

A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén 

a) tudása 

- Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, 

oktatási stratégiákat és modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

- Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos 

kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az életkor és képesség-specifikus kutatások 

eredményeit. 

- Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos 

információforrásait, sporteszközeit és módszereit. 

b) képességei 

- Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok 

testnevelés órai alkalmazására. 

- Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek 

megértésére, valamint megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

- Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai 

helyzeteket teremteni a testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

- Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, 

játékok alkotása. 

- A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki 

adottságú tanulók számára vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli 

sportéletet. 

- Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, 

leküzdésére és a versenysportra is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása 

érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

A pedagógiai folyamat tervezése területén 

a) tudása 

- Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti 

alaptantervet és a testnevelés és egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra 

épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét. 

- Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, 

ismeretrendszereket. 
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- Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, 

továbbá szakmódszertani szempontjait. 

b) képességei 

- Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

- Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók 

életkori sajátosságaihoz. 

- Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

- Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és 

eszközök alkalmazására a testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. 

A Nemzeti alaptanterv testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a 

kerettanterv követelményeinek munkája során történő alkalmazásában. 

- Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

A tanulás segítése, szervezése és irányítása területén 

a) tudása 

- Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és 

fejlesztésének módszereit. 

- Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az 

iskolán kívüli lehetőségeit, színtereit. 

- Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a 

differenciált tanulásszervezés módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

- Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való 

felkészítésben. 

b) képességei 

- Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és 

motiváló tanulási környezet megszervezésére. 

- Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a 

differenciálást és a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és 

együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák 

kiválasztására, illetve megvalósítására. 

- Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni 

munkájába. 

c) attitűdje 

- Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a 

tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a 

mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd kialakításában. 
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- Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és 

alkalmazására a testnevelés és sport minden színterén. 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén 

a) tudása 

- Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló 

sajátos tanítási-tanulási folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori 

sajátosságok figyelembevétele mellett. 

- Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai 

folyamatban betöltött szerepét és funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

- Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni 

értékelés pedagógiai elveit. 

- Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére 

és értékelésére alkalmas módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

- Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló 

(formatív), valamint a lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok 

releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli testnevelés és sport gyakorlatában. 

- Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált 

feltárásra, a tanulók fejlesztése érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

- Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, 

esetenként egyedi értékelési eszközt alkalmazni. 

c) attitűdje: 

- A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

- Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti 

különbségeket, 

- A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést 

értékeli. Reflektív módszerek segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

- Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak 

oktatásához szükséges szaknyelvet, terminológiát. 

- Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, 

valamint a metakommunikáció összetevőit, 

- Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat, 

- Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 
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- Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a 

szakterületi képviselőkkel a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, 

együttműködési formák kialakítására. 

- Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a 

téren önmagát fejleszteni. 

- Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs 

eljárások hatékonyságának növelésére. 

- Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények 

értelmezésére, innovatív fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai 

szövegek megalkotására. 

- Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és 

nézetei közvetítésére más szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi 

környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport egészségfejlesztő és 

egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

- Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

- Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem 

előtt. 

- Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, 

szituációkban. 

- Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok 

alkalmazására a testnevelés órai, tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

Az autonómia és a felelősségvállalás területén 

a) tudása 

- Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, 

előmeneteli rendszerrel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és 

társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

- Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége 

reflektív értékelésére. 

- Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

- Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

- Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

- Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások 

követésére, beépítésére munkájába. 

c) attitűdje 

- Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 
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- Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért 

felelősséget vállal. 

- Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

- Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

- Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 

4.2.2. A szakképzettséghez vezető szakterületek és sajátos szakmódszertani (diszciplináris 

és interdiszciplináris) tantárgy-pedagógiai ismeretek 

4.2.2.1. Szakterületi (szaktudományos) ismeretek aránya: 

A szakterületi ismeretek együttes tartalmának le kell fednie a Nemzeti alaptanterv alapján a 

kerettanterv szerint közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait, a tantárgynál a nevelési-

oktatási szakaszokhoz, valamint az érettségi vizsgakövetelményhez megadott témakörök 

ismereteit. 

a) A testnevelő tanárszak gyógytestnevelő tanárszak kivételével társított tanárképzésben 99 

kredit: 

- szakmai alapozó ismeretek: 14-26 kredit 

- mozgásos tevékenységek elmélete, gyakorlata és szakmódszertana: 78-90 kredit. 

A szakmai alapozó ismeretek és a mozgásos tevékenységek elmélete, gyakorlata és 

szakmódszertana ismeretek ismeretköreiből a minimum kreditszámokat teljesíteni kell. A 

szakterületi ismeretek 99 kreditjének fennmaradó részét a mozgásos tevékenységek elmélete, 

gyakorlata és szakmódszertana ismeretek ismeretköreiből kell teljesíteni. 

b) A testnevelő tanár szakképzettség gyógytestnevelő tanár szakképzettséggel társított 

tanárképzésben 120 kredit: 

- szakmai alapozó ismeretek: 30-50 kredit 

- mozgásos tevékenységek elmélete, gyakorlata és szakmódszertana: 90-110 kredit. 

A szakmai alapozó ismeretek és a mozgásos tevékenységek elmélete, gyakorlata és 

szakmódszertana ismeretek ismeretköreiből a minimum kreditszámokat teljesíteni kell. A 

szakterületi ismeretek gyógytestnevelő tanárszakon, illetve a gyógytestnevelő tanár tanárszak 

testnevelő tanár tanárszakon történő beszámítására a tanárképzés (testnevelő tanár-

gyógytestnevelő tanár kétszakos képzés) ajánlott tanterve szerint kerül sor. 

Szakmai alapozó ismeretek ismeretkörei: 

- medicinális ismeretek, 

- egészségtudományi ismeretek, 

- sporttudományi és sportelméleti ismeretek. 

Mozgásos tevékenységek elmélete, gyakorlata és szakmódszertana 

- A sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris 

rendszere, kapcsolódási pontjai, folyamatai és hatásrendszere. 
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- A testnevelés és a sport oktatási, nevelési és egészségfejlesztési területei: 

- pszichomotoros képességek és fittség fejlesztése, 

- motoros készségek kialakítása, 

- sportok (sportágak), egyéni és csapatsportok mozgásos anyaga 

- mozgásos programok és tevékenységek, 

- versenyek, versenyrendszerek, 

- sportjátékok alapjai, 

- játékok (testnevelés és népi játékok), 

- táborok (turisztika tábor, sítábor, vízitábor) 

- önvédelmi és küzdősportok, 

- felzárkóztatás és tehetséggondozás, 

- preventív és egészséges életmód szokásrendszerének megalapozására irányuló egyéni és 

közösségi nevelés, 

- a gyógytestnevelés elmélete, mozgásanyaga és gyakorlata, 

- egészségtudatos és fizikailag aktív életvitelhez szükséges erkölcsi és akarati tényezők 

megerősítése, 

- életkornak, képességnek, érdeklődésnek megfelelő és sikerorientált individuális és közösségi 

fejlesztés. 

- A változatosság, a következetesség, az egymásra épülés és az élménydús tapasztalatok 

szerzésének követelményei, lehetőségei, módszerei a testnevelés, a sport oktatási, nevelési és 

egészségfejlesztési faladataiban. 

- Az iskolai, az iskolán kívüli, illetve a korosztály képességének és érdeklődésének 

megfelelő célirányos tervező, szervező, vezető és elemző tevékenységhez szükséges 

ismeretek, képességek az alábbi tevékenységekben: 

- testnevelés órán, szabadidő-, diák- és versenysport-foglalkozásokon, 

- preventív mozgásprogramokon, melyben kiemelt szerepet kap az egészségmegőrzés és 

egészségfejlesztés, illetve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, 

- felzárkóztató és tehetséggondozó programokon, 

- iskolai és az iskolán kívüli versenyrendszerekben versenyrendezői, versenybírói és 

játékvezetői feladatokban, 

- szakképzettségüknek megfelelő feladatok ellátásában és sportszolgáltatásban 

(sportigazgatási szerveknél, sportszervezetekben, edzőtermekben és sportcentrumokban, 

testnevelési és sporttanfolyamokban, sporttáborok és turisztikai programok keretein belül), 

továbbá 
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- a testnevelés és sport folyamatainak és eredményeinek tudományos megismerésében és ezek 

gyakorlati alkalmazásában. 

- A sport által történő személyiségfejlesztés, egyéni bánásmód, a közösségépítés ismereti és 

alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában és a tanuló fejlődésének támogatásában. 

- Az egészségtudatos aktív szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és 

élethosszig tartó fenntarthatóságát biztosító pozitív szemléletmód és tudás kialakításának 

ismeretei és azok átadása, közvetítése. 

- Az ember és társadalmi, kulturális közösségei és természeti környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító tudatos és felelősségteljes magatartás kialakítása. 

Szakterületi ismeretkörök: 

- mozgásos alapismeretek (gimnasztika, motoros képességfejlesztés); 

- sportjátékok (különösen kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda); 

- egyéni sportágak [atlétika, torna, úszás, küzdősportok (különösen birkózás, dzsúdó, 

karate) zenés-táncos mozgásformák (ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik]; 

- természetben és alternatív környezetben űzhető sportok (így lovaglás, tájékozódási futás, 

korcsolya, falmászás, gördülő sportok); 

- élmény- és újszerű sportágak (így ütős sportok, floorball, frizbi, vízisportok, teqball, 

softball, strandsportágak); 

- integrált és inkluzív testnevelés- és sportfoglalkozások; 

- játékvezetői, illetve versenybírói ismeretek és tapasztalat; 

- sportszakmai gyakorlat (egy választott sportág edzéseinek rendszeres látogatása); 

- terepgyakorlatok [turisztika, sí-, vízi tábor, valamint egyéb táborok (kerékpár-, rekreáció 

tábor)]; 

- az iskolai és iskolán kívüli sportszervezetek működtetése, sportköri foglalkozások 

szervezése, diáksportversenyek rendezése; 

- felsőoktatásban megjelenő mozgásprogramok szervezése; 

- a motoros képességek fejlesztésének elmélete és módszertana az egyes korcsoportok 

sajátosságainak figyelembevételével; a kondicionális és koordinációs képességek mérése és 

elemzése; 

- a különböző korcsoportok mozgásigénye, eltérő terhelhetősége és érdeklődése; mozgásos 

programok összeállítása; 

- szellemi sportágak szabályainak és a stratégiai-taktikai gondolkodás alapjainak ismerete; 

- sportteljesítmény-elemzés módszereinek és korszerű technológiáinak használata; 

- innovatív sporttudományi ismeretek elsajátítása, alkalmazása (sportdietetika); 

- választott sportágban korosztályos edzésprogramok ismerete; 
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- a szabadidő egészségfejlesztő hatású eltöltésével, életmód-tanácsadással kapcsolatos 

alapismeretek megszerzése. 

A szabadon választható tárgyak kerete ad lehetőséget további szaktudományos ismereteket 

tartalmazó kurzusok felajánlására. 

4.2.2.2. Szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) 

ismeretek: 12 kredit A szakmódszertani ismeretek átadása során a szakképzett tanárt arra kell 

felkészíteni, hogy az alapfokú nevelés-oktatás 5−8. és a középfokú nevelés-oktatás 9−12. 

évfolyamain egyaránt képes legyen magas színvonalon ellátni a nevelés-oktatás feladatait. 

- A testnevelő tanár szakképzettség tekintetében a sajátos szakmódszertani (tantárgy-

pedagógiai) ismeretkörök: 8 kredit 

Életkor- és képességspecifikus 

- testnevelés tanításának elmélete, gyakorlata és módszertana; 

- pszichomotoros tanítás-tanulás modelljei, stratégiái, sajátosságai a tanórai és a tanórán 

kívüli testnevelésben és sportban; 

- sportágak, játékok és különböző mozgásos tevékenységek oktatásmódszertana; 

- pszichomotoros, kognitív, affektív és szociális tanulás együttes és tudatos alkalmazása a 

testnevelésben és sportban; 

- a motoros képességfejlesztés, fittség és versenyzés módszertana; 

- az egész életen át tartó fizikai aktivitás iránti elkötelezettség és szokásrendszer 

kialakításának módszertana; 

- a felzárkóztatás és a tehetséggondozás módszertana; 

- az integrált és inkluzív testnevelés- és sportfoglalkozások módszertana; 

- sport- és szabadidős táborok módszertana. 

- Az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatot támogató gyakorlat: 2 kredit 

- Kollaborációs tér, oktatástechnikai innováció, mesterséges intelligencia: 2 kredit. 
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II.  

A képzés rendszere 

 

1. A képzés rendszere 

 

A testnevelő tanárok a testkulturális képzés mellett pedagógusként a gyermekek 

személyiségének fejlesztésében is aktívan részt vesznek, ezt pedagógia-pszichológiai 

tanulmányaik készítik elő. Képzésük alatt elsajátított oktatásmódszertani ismereteikkel 

képessé válnak a különböző sportágak oktatására. A képzés célja az alapfokozaton vagy más 

felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, ismeretekre alapozva okleveles 

testnevelő tanárok képzése, akik alkalmasak a köznevelésben, az iskolai testnevelés és sport 

oktatási-nevelési, illetve sportszakmai tárgyak oktatási, valamint sportpedagógiai kutatási, 

tervezési és fejlesztési feladatok ellátásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 

történő folytatására. 

Az 4 féléves testnevelő tanár szak bemeneti előfeltétele: testnevelő-edző és/vagy tanító 

oklevél. Az 4 félév elvégzése után a hallgatók középiskolai testnevelő tanári oklevelet 

szereznek. 

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint: 

szóbeli és írásbeli felvételi vizsga, az oklevél minősítése, méltányosság – fogyatékosság, 

hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény – alapján. 

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási 

felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon olvasható. 

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és 

sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges. A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a 

tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, egymáshoz kapcsolódó 

rendszere biztosítja. A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.  

 

2. A képzés szervezési formája 

Részidős képzés, levelező tagozatos munkarendben. A tananyagokat nyomtatott, valamint 

elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére, illetve az Egyetem könyvtárában 

hozzáférhetőek. Az intézmény e-learning felületén az egyes tantárgyak 

követelményrendszerét elérhetővé tesszük, a tanulást támogató anyagokat feltöltjük és 

folyamatosan frissítjük. A diplomadolgozat formai és tartalmi követelményeit a MTSE 

honlapján hozzuk nyilvánosságra, a záróvizsga tételsoráról a hallgatók külön tájékoztatást 

kapnak.  

Az egyéni tanulás irányításához, segítéséhez konzultációs, kontaktórák tartoznak. A 

gyakorlati tárgyak esetében a hallgatókat olyan létszámú csoportokba osztjuk, amelyek a 

tananyag problémáinak feldolgozására és a téma szintetizálására optimális lehetőséget 

biztosítanak. A kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését támogatják az előre 

megadott szakirodalmi anyagok, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes konzultációs 

tevékenysége.  

http://felvi.hu/
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A szakmai gyakorlat az osztatlan testnevelő tanárképzés képzési időszakához igazított 

formában történik, magában foglalva 20 kredit értékű összefüggő tanítási gyakorlatot. 

 

3. Átjárhatóság 

A hozott kreditek beszámíthatóságáról a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 

Kreditátviteli Bizottsága egyéni elbírálás alapján dönt. 

 

 

4. A képzés minőségpolitikája 

A képzést indító Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a minőségi munka 

folyamatos biztosítása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

− A beiratkozáskor a hallgató elektronikus „Tanulmányi tájékoztató” füzetet kap, 

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések, valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek kivonata 

található. Tartalmazza a mintatantervet, a tantárgyi adatlapokat (tantárgyleírásokat), 

valamint a diplomamunka követelményeit, a záróvizsgára bocsátás 

feltételrendszerét, a jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

− A minőségbiztosítás módszerei: az oktatási folyamat előkészítése, a feladatok és az 

elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, a 

hallgatói vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, a 

ciklusos önértékelés elvégzése. Folyamatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

− A fejlesztési politika: a tantárgyfelelős irányításával a tapasztalatok és a jogszabályi 

elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani változtatások megállapítása 

és bevezetése, illetve fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

− A képzésvezető és az általa felkért személy ellenőrzési terv alapján látogatják a 

konzultációkat és a vizsgákat, valamint ezt írásos formában is dokumentálják. 

Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges intézkedési tervet készítenek. 

− A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtunk. Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési alapnak 

tekintjük. 

 

6.  A képzés fejlesztési politikája 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk az oktatás naprakész 

tartalmi, és az oktatás korszerű módszertani követelményeinek. Legfőbb célkitűzésünk, hogy 

a hallgatók az iskolai testnevelés különböző szintjein történő szakmai munkájukhoz korszerű 

oktatásmódszertani és újszerű mozgástanítási módszereket sajátítsanak el.  

A képzés továbbfejlesztéséhez szükségesnek tartjuk, hogy tananyagainkat folyamatosan 

korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását 

gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos 
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fejlesztés érdekében a kutatási és egyéb pályázatokon történő részvételt, illetve a jó 

gyakorlatok átvételét elengedhetetlennek tartjuk. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük megszervezésével 

tartjuk a kapcsolatot. 
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III.  

 A képzés tanterve 
2022 OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KÉPZÉSI HÁLÓTERVE - TESTNEVELŐ TANÁR MA (4 FÉLÉV) 

  

             

Tantárgy Félévek /heti óraszám /kredit 

 
Óraszám Kredit Záróértékelési forma 

  1. 2. 3. 4.     

Gyakorlati 
jegy Kollokvium 

SZAKTERÜLETI KÉPZETTSÉG - összkreditszám=40 kredit  

Gimnasztika oktatásmódszertana  8 2             8 2   1 

Iskolai torna oktatásmódszertana I. II.      8 2 8 2     16 4 1 1 

Atlétika oktatásmódszertan I. II.  8 2 8 2         16 4 1 1 

Úszás oktatásmódszertan I. II.  8 2 8 2         16 4 1 1 

Mozgásos játékok módszertana 8 2             8 2 1   

Stratégiai és taktikaorientált játékok oktatása     8 2         8 2 1   

Labdarúgás oktatásmódszertana  8 2             8 2 1   

Kézilabdázás oktatásmódszertana 8 2             8 2 1   

Röplabdázás oktatásmódszertana      8 2         8 2 1   

Kosárlabdázás oktatásmódszertana          8 2     8 2 1   

Ütős sportok oktatásmódszertana 
(asztalintenisz, tollaslabda)      8 2         8 2 1   

Tenisz oktatásmódszertana         8 2     8 2 1   

Küzdősportok oktatásmódszertana          24 4     24 4   1 

RG, tánc, aerobik oktatásmódszertana I.II.      8 2 8 2     16 4 1 1 

KRITÉRIUMVIZSGA     x                   

Diplomamunka, portfólió               2 0 2   1 

Óraszám/ kreditszám  48 12 56 14 56 12 0 2 160 40     

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 5 1 4 2 3 3 0 1 12 7 12 7 

                          

TANÁRI FELKÉSZÍTÉS - összkreditszám=80 kredit, EBBŐL PEDPSZICH 28 kredit,                                        
szakmódszertani ismeretek 12 kredit, ISKOLAI GYAKORLAT 38 kredit 

  1. 2. 3. 4. 
 

óraszám 

 
kredit 

Gyakorlati 
jegy Kollokvium 

Floorball oktatásmódszertana         8 2     8 2 1 0 

Óraszám/ kreditszám  0 0 0 0 8 2 0 0 8 2     

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

                          

SZAKMÓDSZERTANI ISMERETEK - összkreditszám = 12 kredit (ebből összefüggő gyakorlatot 
támogató gyakorlat = 2 kredit, oktatástechnikai innováció = 2 kredit 

  1. 2. 3. 4. 
 

óraszám 

 
kredit 

Gyakorlati 
jegy Kollokvium 

Testnevelés-elmélet és módszertan I.  20 5             20 5   1 

Testnevelés-elmélet és módszertan II.     12 3         12 3   1 

Innováció és kutatás a testnevelésben, 
diáksportban         8 2     8 2 1   
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Csoportos tanítási gyakorlat szeminárium     8 2         8 2 1   

Óraszám/ kreditszám  20 5 20 5 8 2 0 0 48 12     

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 

             
PEDAGÓGIA-PSZICHOLÓGIA MODUL - összkreditszám = 28 kredit (ebből iskolai egyéni gyakorlatot 

támogató szeminárium=2 kredit) 

  1. 2. 3. 4. 
 

óraszám 

 
kredit 

Gyakorlati 
jegy Kollokvium 

Az iskola belső világa, a 21. század iskolája     8 2         8 2   1 

A neveléstudomány új módszerei, irányzatai 8 2             8 2   1 

Pedagógiai esetelemzés 8 2             8 2 1   

Alapvető mozgáskészségek szakpedagógiája 8 2             8 2 1   

Etika és fair play pedagógiája         8 2     8 2 1   

Egyéni összefüggő tanítási gyakorlat 
szemináriuma             8 2 8 2 1   

Iskola- és egészségpszichológia 8 2             8 2   1 

Alkalmazott pedagógiai pszichológia 
szeminárium         8 2     8 2 1   

Gyermekvédelmi és gyermekjogi ismeretek 8 2             8 2 1   

A táborozás és a rekreáció pedagógiája         8 2     8 2 1   

Pedagógiai tervezés szakszeminárium     12 3         12 3 1   

Mérés és értékelés szakszeminárium         12 3     12 3   1 

Fittségoktatás, fittségi programtervezés 
szakszeminárium         8 2     8 2   1 

Óraszám/ kreditszám  40 10 20 5 44 11 8 2 112 28     

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 3 2 1 1 3 2 1 0 8 5 8 5 

             

             ISKOLAI GYAKORLATOK  - összkreditszám = 38 kredit  

  1. 2. 3. 4. 
 

óraszám 

 
kredit 

Gyakorlati 
jegy Kollokvium 

Pályaszocializációs gyakorlat  30 6             30 6 1   

Csoportos tanítási gyakorlat I.      30 6         30 6 1   

Csoportos tanítási gyakorlat II.         30 6     30 6 1   

Egyéni összefüggő tanítási gyakorlat              160 20 160 20 1   

Óraszám/ kreditszám  30 6 30 6 30 6 160 20 250 38     

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 4 0 

             

             TELJES KÉPZÉS 

Óraszám/ kreditszám  138 33 126 30 146 33 168 24 578 120     

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 9 4 7 4 9 5 2 1 27 14 27 14 
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A képzés mintatanterve 

 

Félév
Tantárgyi 

MODUL

S
o
r
s
z
á
m

E
/
G

Y
/
M

/
IS

K

TANTÁRGYAK ÓRASZÁM Kredit

E
lő

a
d
á
s

S
z
e
m

in
á
r
iu

m

G
y
a
k
o
r
la

t

Tanszék (rövidítve)
Tantárgy felelős 

(név)

Előtanulmányi 

rend 

G
y
a
k
o
lr

a
t
i 

je
g
y

K
o
ll
o
k
v
iu

m

1. SZAKTER 1 GY Gimnasztika oktatásmódszertana 8 2 8 Torna Dr. Rácz Katalin 1

SZAKTER 2 GY Atlétika oktatásmódszertan I. 8 2 8 Atlétika
Dr. Benczenleitner 

Ottó
1

SZAKTER 3 GY Úszás oktatásmódszertan I. 8 2 8 Úszás Dr. Egressy János 1

SZAKTER 4 GY Mozgásos játékok módszertana 8 2 8 Sportjáték
Dr. Trzaskoma 

Bicsérdy Gabriella
1

SZAKTER 5 GY Labdarúgás oktatásmódszertana 8 2 8 Sportjáték Dr. Tóth János 1

SZAKTER 6 GY Kézilabdázás oktatásmódszertana 8 2 8 Sportjáték Dr. Marczinka Zoltán 1

PED-PSZICH 7 M Alapvető mozgáskészségek szakpedagógiája 8 2 4 4 Tanárképző Intézet
Dr. Benczenleitner 

Ottó
1

SZAKM 8 M Testnevelés-elmélet és módszertan I. 20 5 20 Tanárképző Intézet Prof. Dr. Soós István 1

PED-PSZICH 9 E A neveléstudomány új módszerei, irányzatai 8 2 8 Pedagógia Prof. Dr. Hamar Pál 1

PED-PSZICH 10 M Pedagógiai esetelemzés 8 2 8 Pedagógia
Budainé Dr. Csepela 

Yvette
1

PED-PSZICH 11 E Iskola- és egészségpszichológia 8 2 8 Pszichológia
Dr. Boda-Ujlaky 

Judit
1

PED-PSZICH 12 E Gyermekvédelmi és gyermekjogi ismeretek 8 2 8 Sportogi Dr. Szekeres Diána 1

ISK 13 ISK Pályaszocializációs gyakorlat 30 6 30 Pedagógia Prof. Dr. Hamar Pál 1

138 33 28 28 82 9 4

2. SZAKTER 1 GY Iskolai torna oktatásmódszertana I. 8 2 8 Torna
Dr. Kalmár 

Zsuzsanna
1

SZAKTER 2 GY Atlétika oktatásmódszertan II. 8 2 8 Atlétika
Dr. Benczenleitner 

Ottó
1

SZAKTER 3 GY Úszás oktatásmódszertan II. 8 2 8 Úszás Dr. Egressy János 1

SZAKTER 4 GY
Stratégiai és taktikaorientált játékok 

oktatása
8 2 4 4 Sportjáték

Dr. Trzaskoma Dr. 

Bicsérdy Gabriella
1

SZAKTER 5 GY Röplabdázás oktatásmódszertana 8 2 8 Sportjáték Dr. Ökrös Csaba 1

SZAKTER 6 GY
Ütős sportok oktatásmódszertana 

(asztalitenisz, tollaslabda)*
8 2 8 Sportjáték Dr. Ökrös Csaba 1

SZAKTER 7 GY RG, tánc, aerobik oktatásmódszertana I. 8 2 8 Torna
Adorjánné Dr. Olajos 

Andrea
1

SZAKM 8 M Testnevelés-elmélet és módszertan II. 12 3 12 Tanárképző Intézet Prof. Dr. Soós István 1

SZAKM 9 ISK Csoportos tanítási gyakorlat szeminárium 8 2 8 Tanárképző Intézet
Budainé Dr. Csepela 

Yvette
1

PED-PSZICH 10 E Az iskola belső világa, a 21. század iskolája 8 2 8 Pedagógia Dr. Borosán Lívia 1

PED-PSZICH 11 M Pedagógiai tervezés szakszeminárium 12 3 12 Tanárképző Intézet Dr. Tóth László 1

ISK 12 ISK Csoportos tanítási gyakorlat I. 30 6 30 Tanárképző Intézet
Budainé Dr. Csepela 

Yvette
1

Kritériumvizsga Tanárképző Intézet Dr. Tóth László

126 30 12 24 90 9 3

3. SZAKTER 1 GY Iskolai torna oktatásmódszertana II. 8 2 8 Torna
Dr. Kalmár 

Zsuzsanna

Iskolai torna 

oktatásmódszeta

na I.

1

SZAKTER 2 GY Kosárlabdázás oktatásmódszertana 8 2 8 Sportjáték Dr. Rátgéber László 1

SZAKTER 3 GY Tenisz oktatásmódszertana* 8 2 8 Sportjáték Dr. Ökrös Csaba 1

SZAKTER 4 GY Küzdősportok oktatásmódszertana 24 4 24 Küzdősportok Dr. Németh Endre 1

SZAKTER 5 GY RG, tánc, aerobik oktatásmódszertana II. 8 2 8 Torna
Adorjánné Dr. Olajos 

Andrea

RG, tánc, aerobik 

oktatásmódszerta

na I.

1

TANFELK 6 GY Floorball oktatásmódszertana* 8 2 8 Sportjáték Ifj. Dr. Tóth János 1

SZAKM 7 M
Innováció és kutatás a testnevelésben, 

diáksportban
8 2 8 Tanárképző Intézet Dr. Tóth László 1

PED-PSZICH 8 E Etika és fair play pedagógiája 8 2 8 Társadalomtudományi Dr. Csuka Botond 1

PED-PSZICH 9 GY A táborozás és a rekreáció pedagógiája 8 2 8 Rekreáció Dr. Lacza Gyöngyvér 1

PED-PSZICH 10 M
Alkalmazott pedagógiai pszichológia 

szeminárium
8 2 8 Pszichológia Dr. Lénárt Ágota 1

PED-PSZICH 11 M Mérés és értékelés szakszeminárium 12 3 8 4 Tanárképző Intézet Prof. Dr. Soós István 1

PED-PSZICH 12 M Fittségoktatás, fittségi programtervezés 8 2 4 4 Tanárképző Intézet Dr. Tóth László 1

ISK 13 ISK Csoportos tanítási gyakorlat II. 30 6 30 Tanárképző Intézet Dr. Borosán Lívia 1

146 33 0 36 110 9 4

ISK 1 ISK Egyéni összefüggő tanítási gyakorlat szemináriuma 8 2 8 Tanárképző Intézet
Dr. Benczenleitner 

Ottó
1

ISK 2 ISK Egyéni összefüggő tanítási gyakorlat 160 20 160 Tanárképző Intézet 1

SZAKTER 3 Diplomamunka, portfólió 2 Tanárképző Intézet Dr. Borosán Lívia

ÖSSZESEN 41 578 120 0 8 160 2 0

4.

"KKK 2021" Testnevelő tanár 4 féléves mintatanterv - "rövid ciklus" MA (érvényes 2022. őszi szemesztertől)

SZAKTER=Szakterületi képzettség; TANFELK=Tanári felkészítés; PED-PSZICH=Pedagógia-

Pszichológia modul; SZAKM=Szakmódszertani ismeretek; ISK=Iskolai gyakorlat 40 96 442 29 11
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul megnevezése  Pedagógia-Pszichológia  Mintatanterv 
szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Pedagógiai tervezés szakszeminárium Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 
óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  
 

Készítés időpontja 2022. június. 10.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység 
(tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Tóth László Tudományos 
fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  
akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Csányi Tamás, Csordás-Makszin Ágnes 

Előtanulmányi feltétel(ek) 
(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A tantervi alapismeretek birtokában a pedagógiai tervezés helyének, típusainak és feladatainak elsajátítása. A 
tanmenettervezés elvi alapjainak és metodikai szempontjainak megismerése. A témaegységek felépítésének módszertani 
szempontjai, a tervezést befolyásoló külső és belső tényezők figyelembevételével. A tanulási kimenetek értelmezése, 
differenciált megfogalmazásának elsajátítása a az egyes tantervi témakörök függvényében. Pozitív attitűdök kialakítása a 
rövid-, közép, és hosszútávú tervezés feladatival összefüggésben. Kreatív óratervezési ismeretek elsajátítása az 
élményközpontúság és a motivációs rendszerek figyelembevételével.   

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

-  A pedagógiai tervezés szintjei, helye, szerepe és megközelítései. 

- A helyi tanterv készítésének fő szempontjai (alapdokumentumok használata, NAT, kerettantervek). 

- A tanmenettervezés metodikája, a tanmenetek típusai. 

- A papír alapú és elektronikus tanmenettervezés lehetőségei. 

- A tanmenettervezés gyakorlati megvalósítása (tanítási/témaegységek felépítése és éves elrendezése) 

- A tanulási kimenetek és jelentőségük a témaegységek felépítésekor, a tanulási kimenetek megfogalmazásának szabályai. 

- A tanítási egység és témaegység értelmezése, felépítésük metodikája.  

- Az óratípusok tervezésének megközelítései, kreatív megoldásai a különböző tanítási stílusok figyelembevételével. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének feltétele(i) 1. Egy kijelölt tématerv elkészítése és elrendezése egy éves tanmenetben. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

A félévi jegy megszerzésének 
szempontja(i) 

A beadott tématerv minősége, az előzetes formai és tartalmi kritériumoknak 
történő megfelelés. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

1) NAT 2020  

2) Kerettantervek 2020 

3) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a 

tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

4) Molnár Edit Katalin (2015). A tanári tervezés tanulásának és tanításának vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 65, 11-12. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

1) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

2) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

3) Tannehill, D., Van der Mars, H., & MacPhail, A. (2015). Building effective physical education programs. Jones & Bartlett 

Publishers. 

4) Derri, V., Papamitrou, E., Vernadakis, N., Koufou, N., & Zetou, E. (2014). Early professional development of physical 

education teachers: Effects on lesson planning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 778-783. 
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c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

X Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 
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X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

X Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

X Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 
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 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

X Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 
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 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

X Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az 

autonómia és a felelősségvállalás területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Pedagógia-Pszichológia Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése A neveléstudomány új módszerei, 

irányzatai 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pedagógia Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Hamar Pál Tudományos 

fokozata 

MTA doktora 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Borosán Lívia, Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

Cél, hogy a hallgató megismerkedjen a legújabb neveléstudományi irányzatokkal, kutatási eredményekkel. Megtanulja, 
miként lehet élmény a tanulás, ehhez kapcsolódóan jártasságot szerezzen a szociális kompetenciák, társadalmi hátrányok 
kompenzálására szolgáló nevelési-oktatási technikákban. Mindezt a méltányosság szem előtt tartásával a gyakorlati 
pedagógiai munka társadalmi mobilitást elősegítő funkciója mentén. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A neveléstudomány fejlődésmodelljei. Új irányzatai a 20. és 21. században. Reformpedagógiai vs non-

direktív irányzatok. Antipedagógia, fekete pedagógia 

- Konstruktivizmus, élménypedagógia, tapasztalati tanulás, drámapedagógia, projektpedagógia, 

játékpedagógia, organikus pedagógia, szeretet pedagógiája 

- Differenciált tanulásszervezés, szociális kompetenciafejlesztés – kooperatív technikák, KIP módszer 

- Feladatbank: nevelési-oktatási módszerek, technikák a 21. században 

- Nevelési hatásrendszerek. A pedagógiai értékelés új irányzatai 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félév során a tananyagra és a megadott szakirodalmakra épülő két 
feladat elkészítése és határidőre történő leadása. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel az órákon, a leadott anyagokban a tanult ismeretek elemző, 

értékelő, pedagógiai szempontból helyes meglátásainak megjelenése. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, 

folyamatait, kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és 

élmény-dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő 

rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a 

szabadidő-, diák- vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely 

differenciált és hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók 

fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által 

történő személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív 

szemléletmóddal és elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál 

az egészségtudatos aktív szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó 

fenntarthatóságát segíti. 

X Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1) Németh András, Bíró Zsuzsanna, Garai Imre (szerk.) (2015): Neveléstudomány és tudományos elit a 20. 
század második felében. Gondolat. Budapest 

2) Kagan, M. – Kagan, M. (2009): Kagan kooperatív tanulás. Önkonet. Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

3) https://komplexinstrukcio.hu/ 
4) Tapasztalati Tanulás Alapítvány. https://www.schule-schloss-salem.de/de/ueber-salem/historie 
5) Nahalka István (2013): Konstruktivizmus és nevelés. Neveléstudomány 4 21-33. 
6) Szivák Judit (2013): A reflektív gondolkodás stratégiai modellje. In: Kotschy Beáta (szerk.): Új utak a 

pedagóguskutatásban. Líceum Kiadó, Eger, 257–279. 
 

https://komplexinstrukcio.hu/
https://www.schule-schloss-salem.de/de/ueber-salem/historie
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 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely 

alapján a motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során 

is, mely hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok 

megelőzésében és kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és 

egészségtudatos szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti 

környezete és értékei harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, 

illetve a családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az 

állampolgári nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

X Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 
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 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

X Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 
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X A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Az alapvető mozgáskészségek helyének és szerepének megismerése a mozgás- és pszichoszociális fejlődés, továbbá az iskolai 
testnevelés szempontjából. A lokomotoros, stabilitási és manipulatív alapvető készségek és mozgásformáik végrehajtási 
mintázatainak elsajátítása, a kritikus mozgásszerkezeti összetevőik felismerése és elemzése. Az alapvető mozgáskészségekből 
tervezett mozgáskoreográfiák kooperatív megtervezése és elsajátítása és értékelése. Digitális kompetenciafejlesztés.     

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Az emberi mozgásfejlődés alapvető törvényszerűségei, Clark és Metcalfe (2002) piramismodellje. 
- Fontosabb tudományos eredmények az alapvető mozgáskészségek jelentőségéről, egészségben és 

mozgásműveltségben betöltött szerepéről. 
- Az alapvető mozgáskészségek meghatározása, végrehajtási mintázatai. 
- Az alapvető lokomotoros és egyéb helyváltoztató mozgáskészségek, végrehajtási mintázataik és fejlődésük 

gyermekkorban. 
- Az alapvető stabilitási és egyéb helyzetváltoztató mozgáskészségek, végrehajtási mintázataik és fejlődésük 

gyermekkorban. 
- Az alapvető manipulatív mozgáskészségek, végrehajtási mintázataik és fejlődésük gyermekkorban. 
- Az alapvető mozgáskészségek oktatásának és fejlesztésének módszertani szempontjai, szerepük a későbbi 

sportági és egyéb felhasználási formák szemszögéből. 
- A mozgáskoncepciós rendszer, mint a mozgások variábilis gyakorlásának elméleti keretét biztosító megközelítés.  
- A test, a tér, az erőfeszítés, az eszközös és társas kapcsolódási lehetőségek, mint variábilis gyakorlási 

szempontok. 
- Az alapvető mozgásformák kombinációinak kooperatív tervezése és zenére történő megvalósítása.  
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

2. Csoportos mozgáskoreográfia tervezése és bemutatása.  

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

5) Boronyai, Zoltán., Pappné Gazdag Zsuzsa., Vass Zoltán., Csányi Tamás (2021). A mozgás felfedezése 
gyermekkorban II. Kötet – Az alapvető mozgáskészségek feldolgozásának elmélete és gyakorlata. Magyar 
Diáksport Szövetség, Bp. 

6) Kókai Dávid, Csányi Tamás (2021): Új lebonyolítási formák a testnevelésben és az iskolai sportban. A mozgás- és 
diáksportfesztiválok szervezési lehetőségei köznevelési intézményekben. Magyar Diáksport Szövetség, Bp.  

AJÁNLOTT IRODALOM  

1) Hulteen, R. M., Morgan, P. J., Barnett, L. M., Stodden, D. F., & Lubans, D. R. (2018). Development of 
foundational movement skills: A conceptual model for physical activity across the lifespan. Sports 
medicine, 48(7), 1533-1540. 

2) Barnett, L. M., Stodden, D., Cohen, K. E., Smith, J. J., Lubans, D. R., Lenoir, M., ... & Morgan, P. J. (2016). 
Fundamental movement skills: An important focus. Journal of Teaching in Physical Education, 35(3), 219-225. 

3) Morgan, P. J., Barnett, L. M., Cliff, D. P., Okely, A. D., Scott, H. A., Cohen, K. E., & Lubans, D. R. (2013). 
Fundamental movement skill interventions in youth: A systematic review and meta-analysis. Pediatrics, 132(5), 
e1361-e1383. 
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 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

X Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 
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 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 
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 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

X Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

X Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 
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8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Atlétika oktatásmódszertan I.  Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /  8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Atlétika tanszék 

Képzés megnevezése 

 

 4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Benczenleitner Ottó Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  dr. Vágó Béla 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

- A hallgatók megismerik az atlétikai futóiskolai és futófeladati gyakorlatait, váltófutásokat, gátfutásokat, rajtokat és  
ezek oktatásmódszertanát. 

- Kölyökatlétikai (KA) versenyek lebonyolításának elméleti és gyakorlati elemeinek a megismerése. A 

tantervek NAT és a helyi tantervek atlétikai mozgásanyagának, oktatásmódszertanának atlétika vonatkozású 

részeinek megtárgyalása. A tanmenetkészítés alapelveinek tisztázása az atlétikai futó mozgásanyag 

megfelelő beépítéséhez. Tantervkészítés alapelveinek, gyakorlatának megismerése, az iskolai testnevelés 

atlétika futó anyagának feldolgozásához.  Az atlétikai mozgásanyag egymásra épülésének elsajátítása, az 

egyes atlétikai futó mozgásformák technikájának oktatás-módszertanának megismerése. az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

-  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A Kölyökatlétika kialakulása és nemzetközi és hazai megjelenése. Cél, eszköz, feladatrendszere és a 

különböző gyakorlatok elvégzésének lehetőségei az iskolai testnevelésben. 
- A Kölyökatlétikai versenyek rendezése és a különböző versenybírói feladatok tisztázása, a versenyek 

lebonyolításának menete. 
- A KA-ban szereplő futások (rajtok) futóiskolák, futófeladatok alkalmazási lehetőségei az iskolai 

testnevelésben és a gyerekeknél alkalmazható fejlesztő módszerek és eljárások megismertetése. 

-  A KA-ban szereplő gátfutás alkalmazási lehetőségei az iskolai testnevelésben és a gyerekeknél alkalmazható 

fejlesztő módszerek és eljárások megismertetése. 

- A KA-ban szereplő váltófutások  alkalmazási lehetőségei az iskolai testnevelésben és a gyerekeknél 

alkalmazható fejlesztő módszerek és eljárások megismertetése. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség A  TVSZ szerinti hiányzás betartása 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
 

- Az órákon való aktív részvétel,  
- aktív óralátogatás, a félévi dolgozat legalább elégséges szintű 

teljesítése,  a hallgatónként kiadott óravázlatok megfelelő 
tartalmi és formai elkészítése. 

- Kölyökatlétika verseny szervezése, rendezése, és egy 
versenyen való aktív részvétel igazolása. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A résztanítások jegyeinek, a dolgozat jegyeinek, az elkészített óravázlat 

jegyének beszámításával  alakítjuk ki a félév gyakorlati jegyét. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

X A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 
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 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

X Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 
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 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

X Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 
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 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

Testnevelőtanár 4 féléves Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése A gimnasztika oktatásmódszertana Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /       8 ……óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Torna,RG,Tánc és Aerobik tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Rácz Katalin Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Fajtné Thuróczy Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése: Nincs Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlati Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül! 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

Megismertetni a hallgatókkal a gimnasztikában rejlő testkulturális értékeket és az alapvető torna-, valamint 

kéziszergyakorlatok összeállításának lehetőségeit, szabályait, oktatásmódszertani kérdéseit. Képessé tenni a 

hallgatókat egyszerűbb szabad- és szergyakorlatok variálására és kombinálására.  

Elsajátíttatni a hallgatókkal a szergyakorlatok célszerű megválasztását a kijelölt képességfejlesztésnek megfelelően. 

Alkalmassá tenni őket a kreatív szerhasználatra a gyakorlatszerkesztésben, valamint a zenei kísérettel történő 

gyakorlatösszeállításra. A Gimnasztika tantárgy oktatásának lezárásakor a hallgatók sajátítsák el a gyakorlatok 

vezetésének lehetőségeit és szakszerűen legyenek képesek gimnasztikai gyakorlatokat elmondani/bemutatni és 

hibajavítással hatékonnyá tenni azokat. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 

Gimnasztikai gyakorlatok szerepe a motoros képességek fejlesztésében. 

A bemelegítés szerepe és jelentősége a testnevelés órán.  

A bemelegítés mozgásanyagának összeállítási szempontjai. 

Szaknyelvi és rajzírási alapismeretek funkciója a gimnasztika oktatásmódszertanában. 

A gimnasztika mozgásanyagának sokoldalú fejlesztő hatása a kondicionális képességek, koordinációs képességek, 

valamint az ízületi mozgékonyság területén. Köredzés ismeretei, iskolai testnevelésben történő alkalmazása. 

A foglalkoztatási forma megválasztásának jelentősége a gimnasztika oktatás hatékonyságára és az óra terhelésének 

alakítására. 

Különböző gyakorlatvezetési módok alkalmazási lehetőségei - különbözőségek és hasonlóságok a módozatok 

között. 

 

Házi dolgozat 1.:  Megadott szempontok szerint egyéni tervezésű szergyakorlatlánc összeállítása, (64 ütemben) 

melynek nehézségi szintje a középiskolai korosztály koordinációs szintjéhez alkalmazkodó.  

Ez a gyakorlatlánc, a hallgató által bemutatásra kerül, mint gyakorlati követelmény. 
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A feladatot rajzírással leírva kell beadni. 

 

Házi dolgozat 2.:  Bemelegítés tervezet elkészítése, mely 12-14 db. 4 ill.8 ütemű szabadgyakorlatból áll, és az ált. 

isk. felső tagozatos tanulóinak képzéséhez megfelelő. A bemelegítés tervezet mozgásanyaga illeszkedjen az előre 

meghatározott fő részhez. 

Ezt a tervezetet rajzírással és szakleírással kell beadni, kiadott sablon alapján. 

 

Házi dolgozat 3.: Meghatározott számú és izomcsoportra készített erősítő-, nyújtó és koordinációt fejlesztő 

gimnasztikai gyakorlatok szerkesztése torna-, és kéziszerekkel középiskolai korosztály részére. 

 

Gyakorlati követelmény: 

Az emelt szintű érettségi kötelezően előírt gimnasztika gyakorlatláncának bemutatása 

Megadott szempontok szerinti, egyéni tervezésű szergyakorlatlánc bemutatása. 

Gyakorlatvezetés a hallgató által elkészített bemelegítés tervezet alapján. 

 

Gyakorlati osztályzat összetevői: 

1. Házi dolgozat érdemjegyeinek és a gyakorlati bemutatások érdemjegyeinek átlaga. (25%) 

2. Gimnasztikai gyakorlatvezetés érdemjegye (25%). 

 

Elméleti követelmény: 

            Gimnasztika zárthelyi dolgozat megírása, melynek érdemjegye a tantárgy osztályzatának kialakításában 

50%-ban érvényesül. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Aktív részvétel az órákon. 

Az elméleti számonkérés (zh) megírása. 

Min. 1 kísérlet megtétele a gyakorlati követelmények teljesítésére 

(szab.vál. szabad gyakorlatlánc bemutatása). 

A 3 házi feladat elkészítése és beadása. 

A gyakorlatvezetés teljesítése az ehhez tartozó bemelegítés tervezet 

alapján. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Az elméleti előadásokon és gyakorlati órán hallottak beépítése a 

tudásanyagba. Aktív és fejlődést mutató részvétel és teljesítés az órákon és 

konzultációkon. 

A tantárgy értékelésének módja Gyakorlati jegy a fent leírtak alapján. A gyakorlati és elméleti 

követelmények részjegyeinek mindegyike el kell érje minimálisan az 

elégséges szintet. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

2) Kerezsi E. (1980): Torna I. Sport, Budapest. 

3) Kerezsi E. (1980): Torna III. Sport, Budapest. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Hamar Pál (szerk. 2015): Gimnasztika kisokos. Testnevelési Egyetem (TF), Budapest. 

2. Metzing Miklós: Gimnasztika (segédanyag gimnasztika vizsgához). TF Továbbképző Intézet. 

7)  
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

x Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

x Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

x Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

x Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

x Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

x Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

x Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 
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3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

x Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

x Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

x Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

x Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

x Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

x Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

x Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

x Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 
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 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

x Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

x Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

x Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

x Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

x Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

x Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

x Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

x Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 
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 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

x Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

x Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

x Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

x Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tárgy oktatási célja, hogy a hallgatók otthonosan mozogjanak a jogi szabályrendszerben, értelmezni és érteni tudják a 
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alakulhasson ki. Az oktatás során megismerik a magyar jogrendszert, annak jellemző jegyeit. Elsajátítják az Alaptörvény 
legfontosabb rendelkezéseit, megismerik az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket.  Képzés célja a hallgatók 
ismerethorizontjának bővítése, a gyermekvédelem és a gyermekjogok hazai és nemzetközi szabályozásának tükrében. A 
kurzus során elsajátítják a szakterülethez kötődő legfontosabb jogi információtartalmat és megismerik a különböző egyéni 
tanulói neveléssel összefüggő bánásmód alkalmazásának keretrendszerét és dokumentumait. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 
Témakörök: 

1. Gyermekjogok a nemzetközi jogban 
2. Gyermekek jogai a hazai szabályozás tükrében 
3. A családjog rendszere és alapelvei, Gyermek és szülő jogállása 
4. A szülői felügyelet szabályozása, a kapcsolattartás joga 
5. A gyermekétől különélő szülőt megillető jogok és kötelezettségek 
6. A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése, működése és jellemző jegyei 
7. A gyermekvédelmi ellátások rendszere és a gyermekvédelmi gondozás 
8. A gyámság szabályozása 

 

 

 

 



78 

 

 

A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
1. Óralátogatás 
2. Évközi követelmények teljesítése 

3. Írásbeli házi dolgozat leadása 

 
A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Szóbeli és/vagy írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

4) Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem – Második, 
aktualizált kiadás: A gyermekközpontú gondoskodás és védelem elmélete, gyakorlata, HVGORAC, Budapest, 
2022. 

5) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
AJÁNLOTT IRODALOM 

8) 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

9) 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői 

jogviszony egyes kérdéseiről 

10) 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

11) 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

12) 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, nevelőszülők, a családi napközit működtetők 

képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő 

tanfolyamról 
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X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

X Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

X Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

X Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

X Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 
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4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

X Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

X Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 
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 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

X Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

X Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

X Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

X Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 



82 

 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

X Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Kézilabdázás oktatásmódszertana Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Sportjáték Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve DR. Marczinka Zoltán Tudományos 

fokozata 

phd 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Szabó Lászlóné, Lehőcz Zoltán, Simics Judit 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Szóbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A kézilabda játék iskolai oktatásában jelentkező specialitások felismerése, a sportág jellegéből fakadó képzési, fejlesztési 

lehetőségek megismerése. Megtanulják, hogy az alap játékelemek oktatásában, milyen sorrendet érdemes betartani, illetve 

gyakorlatban próbálhatják ki a sportághoz kapcsolódó bemelegítési formák lehetőségeit, és elmélyíthetik a játékvezetésben 

eddig szerzett tudásukat. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a félév során általános vagy középiskolás tanuló csoportokon 

végeznek mikrótanításokat a hallgatók, amennyiben ez nem valósul meg, egymásközötti foglalkozások keretében dolgozzák 

fel a tananyagot. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Oktatás módszertani alapismeretek, a mikrótanítások témáinak logikai egysége és egymásutánisága.   

- Páros labdás bemelegítések alapgyakorlatai, kifejezetten fókuszálva a labdás ügyesség fejlesztésre és az 

egyes koordinációs képességekre is. Alap labdakezelési protokoll elvégzése, a támadó – védő egységben 

működés alapgyakorlatainak megismerésével. Kis létszámú, csoportos előkészítő kisjátékok alkalmazása 

határozott oktatási célfilozófiával.  

- A küzdő játékok és az ebből kialakított, posztra specializált gyakorlatok alkalmazása, kiemelt jelentőséggel a 

labda megszerzésére és megtartására. Az előkészítő játékokban alkalmazott szabályváltoztatások 

hatásmechanizmusának megértése. 

- Az egyes, de összekapcsolható technikai elemek integrálása a posztok és poszt kapcsolatok vonatkozásában, 

a támadó és védő szerepkörök azonos fajsúllyal történő kezelésére. A játékvezetésben előforduló kérdéses 

esetek köre.   

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 
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Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Óralátogatás (az órák 80%-án jelenlét), aktív részvétel (órák minimum 

50%-án). 

A 2 TFSE kézilabda mérkőzés, edzővel aláírt jegyzőkönyvének leadása a 
szorgalmi időszak végéig. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A félév zárása gyakorlati jeggyel történik, a végső jegy kialakítása a 

mikrótanításokon szerzett osztályzatok és a szóbeli vizsgán szerzett 

osztályzat számtani közepe adja (1-5 fokozatú skálán) A mikrótanítási 

gyakorlatok tananyagát, az oktató a félév elején meghatározza és kiosztja a 

hallgatók között.  

A mikrótanítások értékelése 1-5 skálán történik, ahol az oktató a 

gyakorlatvezetés szakmai tartalma, felépítése, logikai rendje mellett, 

értékeli a hallgató attitűdjét, a pedagógiai helyzetekben mutatott 

teljesítményét, a probléma kezelését.  

A szóbeli vizsgára való felkészülést az oktató által összeállított és 

közreadott témakörök segítik. A témakörök a szabályokat, a kézilabdázás 

technikai és taktikai elelmeinek oktatását és a bemelegítési lehetőségeket 

fedik le. 

Témakörök 

1. A (kézilabda témájú) testnevelésóráról általában 

2. Az óravázlat jellemzői 

3. A bemelegítés tartalmi elemei  

4. A bemelegítés különböző formái 

 labdás ügyességfejlesztés (1 tanuló 1 labda, 1 tanuló 2 labda, 2 

tanuló 1 labda, 2 tanuló 2 labda, 3 tanuló 2 labda   

 küzdő játékok   

 zsámolyokkal, padokkal, bójával, koordinációs létra 

 Csoportos Testnevelési Játékok (pontszerző típusú játékok, 

fogójátékok, váltóverseny, sorverseny) 

 1kg-os tömött labda 

 gimnasztika (szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok) 

5. Fő rész: oktatandó technikai és taktikai elemek 

 Átadások különböző formái (különös tekintettel a felső 

átadásra) és a halászás 

 Labdavezetés és a labda elütése 

 Cselezések labda nélkül és labdával, valamint a védőjátékos 

helyezkedése és az ütközés 

 Kapura lövés talajról: felső lövés és a sáncolás, valamint a 

kapusvédés átlövés ellen 

 Beugrásos lövés (gyorsindítás befejezéseként, betörés 

befejezéseként) és a kapusvédés ziccer lövés ellen 

 Felugrásos kapuralövés (a belső támadó posztokról) és a 

sáncolás felugrással, valamint a kapusvédés átlövés ellen. 

 Szélről történő kapuralövés (kanyarított lövés, ívelés, légi 

dobás) és a kapus védése szélső ellen. 

 Beálló kapura lövései (bedőléses lövés, beugrásos lövés, 

bevetődéses lövés) és a kapus védés ziccer lövések ellen 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

 Az emberfölényt kialakító húzás 

 A helycserés támadás (keresztmozgások) 

 A pozícióváltásos támadások (Befutások) 

 Az emberfogásos védekezés és a támadás ellene 

 Az 5+1-es (vegyes) védekezés és a támadás ellene 

 A 6:0-es alapfelállású (terület) védekezés  

 Az 5:1-es alapfelállású (terület) védekezés 

 A gyorsindítás és lerohanás, valamint a visszarendeződés 

6. Játékszabályok 

 A játéktér, a labda, a kapuk, a vonalak 

 A játékvezetők, helyezkedés, sípjelek, karjelek 

 A támadó játékosokra vonatkozó szabályok 

 A védőjátékosokra vonatkozó szabályok 

 A cserehelyre vonatkozó szabályok 

 A kezdődobás 

 A bedobás 

 A szabaddobás 

 A kapuskidobás 

 A 7m dobás 

 Büntetések 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1)  Fekete B. (2007): A kézilabdázás technikája. TF. Bp. 219 o., Fekete B. (2008): A kézilabdázás taktikája. TF. 

Bp. 220 o.,  

2)  Marczinka Z. (2018): Kézilabdázás. Kék Európa Stúdió, Bp. 400 o.  

3) Ökrös Cs., Páll T. (2009): Egyéni és csapatrész képzés a modern kézilabdázásban. Hazena Sport KKt. Gyál. 197 

o. 

 

 

 

 

 

A kézilabdázás játék és versenyszabályai. MKSZ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekete B. (2007): A kézilabdázás technikája. TF. Bp. 219 o. 

Marczinka Z. (2014): Kézilabdázás. Kék Európa Stúdió, Bp. 400 o. 

Szerzői kollektíva (2014): 704 kézilabda játék és gyakorlat. Dialóg Kampus Kiadó. 184 o. 

6) Ökrös Cs., Páll T. (2009): Egyéni és csapatrész képzés a modern kézilabdázásban. Hazena Sport KKt. Gyál. 

197 o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szerzői kollektíva (2014): 704 kézilabda játék és gyakorlat. Dialóg Kampus Kiadó. 184 o. 
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vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

X Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 
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X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

X Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 
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X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

X Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

X Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 
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 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

X Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

X Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Labdarúgás  oktatásmódszertana Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Sportági Intézet Labdarúgó Csoport 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr Tóth János Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Prukner László, Dr.ifj. Tóth János 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

- A labdarúgás, mint élethosszig játszható szabadidősport, népszerűsítése, mozgásformájának, mozgásmintájának 

megismertetése. 

   - A labdarúgás technikai alapjainak és játékszabályainak megismertetése. A technikai elemek oktatásának, az alapvető  

     játékhelyzet-megoldások tanításának, módszertani fogásainak elsajátíttatása, oktatásban történő alkalmazása. 

- Olyan testnevelő tanárok képzése, akik széleskörű, tudományos, elméleti, gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. 

Ismereteiket a labdarúgás sportágban, iskolai keretek között, a különböző korosztályú és előképzettségű tanulók, 

felkészítésében és versenyeztetésében, a gyakorlatban is képesek alkalmazni.  

 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 
- Labdarúgás TE-TA-i alapjainak átismétlése gyakorlatban, oktatásuk, hozzájuk kapcsolódó oktató játékok, 
képességeket, készségeket fejlesztő koordinációs gyakorlatok. 
- Labdarúgás fejlesztését segítő kisjátékok, az általuk fejlesztett képességek, együttműködési készségek oktatása, 
szerepük az iskolai tantervekben. 
- A labdarúgáshoz kapcsolódó motorikus jártasságok, képességek, készségek, fejlesztésük az életkori sajátságok 
figyelembevételével. 
-  A labdarúgás alapelveinek felismerése a játék fázisaiban, a legfontosabb egyéni és csapat- csapatrész eljárások 
felelevenítése, oktatásuk szabályai, lehetőségei a helyi tantervek, lehetőségek figyelembevételével. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
Óralátogatás TVSZ szerint 
Óravázlat készítése  
A labdarúgás, alapvető technikai elemeinek megismerése, bemutatása, 

oktatásmódszertanának elsajátítása. A technikai elemek, taktikai 

játékokban történő alkalmazása. Ismerje az iskolai korosztályok TE-TA-

KON képzésének szakaszait, gyakorlatait, játékait. Legyen képes iskolai 

szakköri foglalkozások megtartására. 

 
A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

2 óravázlat készítése a megadott témában 

órarész vezénylése, óratartás 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

1) Dr. Tóth János – ifj. Dr. Tóth János: Az utánpótláskorú játékosok felkészítésének szakmai követelményei 

(2022). 

2) Göltl Béla: Labdarúgás lépésről-lépésre (2002) 

3) Dr. Németh Zsolt: A labdarúgás technikai mozgás anyagának oktatás módszertani javaslatai (2015) 

4) MLSZ: A labdarúgás játékszabályai 

5) Horst Wein: Funino 2012 

 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

1) Bicskei B. (1997): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése.  

2) Benedek E.-Pálfai J. (1978): 600 Labdarúgó edzésjáték. 

3) Jonathan Wilson (2014) : Futballforradalmak. 

4) TE: (2019) Sportpedagógia szakmódszertani kérdése 

5) Puskás Akadémia- TE: Labdarúgás és Tudomány 
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 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

X Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

X Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 
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X A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 
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 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

X A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

X Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

 

 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 
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 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Mozgásos játékok módszertana Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /       8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 18. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Sportjáték Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Gábor Áron 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A mozgásos játékok célirányos alkalmazási szempontrendszerének megismerése. A játéktervezés, szabálymódosítás, 
adaptáció szempontjainak megértése. A játékoktatás technikaorientált megközelítésének megismerése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Az affektív, kognitív, szociális képességek, készségek megjelenítése, fejlesztése a játékok segítségével. 
- A kooperatív játékok fejlesztő hatása, jelentősége az iskolai testnevelésben. 
- A kompetitív játékok helye és szerepe az iskolai testnevelésben és a sportfoglalkozásokon. 
- Oktatásmódszertani ajánlások a helyszín (tornaterem, tornaszoba, folyosó, udvar, park, uszoda, jégpálya, 

stb.) adottságaihoz (tervezés, szabálymódosítás, adaptáció). 
- A játékoktatás technikaorientált megközelítése. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Önálló játéktervezés megadott szempontok szerint. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Írásbeli vizsga legalább 60%-os eredménnyel. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1) Boronyai Zoltán, Király Tibor, Pappné Gazdag Zsuzsanna, Csányi Tamás (2015): Mozgásfejlesztés, 
ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben.  Testnevelés Módszertani Könyvek (Csányi Tamás 
főszerk.) Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

2) Boronyai Zoltán, Pappné Gazdag Zsuzsa, Vass Zoltán, Csányi Tamás (2021): A mozgás felfedezése 
gyermekkorban II. Kötet – Az alapvető mozgáskészségek feldolgozásának elmélete és gyakorlata. Magyar 
Diáksport Szövetség, Bp. 

3) Csányi Tamás, Kovács Katalin, Boronyai Zoltán (2014): Alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, 
testmozgáshoz. Testnevelés Módszertani Könyvek (Csányi Tamás főszerk.) Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

4) Reigl Mariann (2014): Testnevelési játékok- Elmélet és gyakorlat. SE-TSK, Bp. 
 AJÁNLOTT IRODALOM 

1) Midura, D., Glover D. (1998): The Competition-Cooperataion Link. Games for Developing  Respectful 

Competitors. Human Kinetics, Champaign,IL. 

2) Morris, D., Stiehl J. (1989): Changing Kids’ Games. Human Kinetics, Champaign,IL. 
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a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 
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 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

X Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 
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X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

X Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

X Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Iskolai gyakorlat Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Pályaszocializációs gyakorlat I. Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 6 kredit /        24 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 14. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pedagógia Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Hamar Pál Tudományos 

fokozata 

MTA doktora 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Budainé Dr. Csepela Yvette, Dr. Borosán Lívia 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A kurzus tartalmai a képzés részét képző intézményi gyakorlathoz illeszkednek, az annak során történő iskolai 

megfigyelések, egyszerű vizsgálatok előkészítését, elméleti megalapozását szolgálják.  A kurzus legfontosabb célja a 

hallgatók tudatos pályaválasztásának elősegítése, irányítása, amelyet az iskola funkcióiról, működéséről, a tanár és 

diákszerepről vallott, korábban kialakult nézeteik tudatosításával, ismereteik bővítésével és az iskolai gyakorlat 

keretében megvalósuló iskolalátogatások összekapcsolásával kíván elérni. Ezen belül a kurzus célja, hogy a 

hallgatók megelőző ismereteiket, valamint tanulóként szerzett tapasztalataikat bővítve és tudatosítva kialakítsák saját 

pedagógusi felfogásukat.  Megtapasztalják, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola világát és célrendszerét. A 

kurzus további célja, hogy a hallgatókat megismertesse az iskola legfontosabb dokumentumaival és hozzásegítse 

őket ahhoz, hogy rálátásuk legyen a mai magyar köznevelési-szakképzési rendszer egészére. 
 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Felkészítés az intézményi gyakorlatra – felsőoktatási intézményben. Témakörök: 
- Az intézmények helye és szerepe a köznevelés-szakképzés rendszerében. Alapelveik, cél-és 

feladatrendszerük és ezek megjelenése az intézményi dokumentumokban. 
A Köznevelési és/vagy szakképző intézményben feladatok: 

- A hallgatóval megismertetni az intézmény köznevelési- vagy szakképzési rendszerben meghatározott cél- és 

feladatrendszerét.   

- Az általános célok mellett ismertetni az adott intézmény sajátosságait, nevelési filozófiáját, gyermekképét, 

hagyományait, szokásrendszerét, a mesterséges és természetes szimbólumait (ünnepélyek, szokásrendszer, 

nevelési filozófia, gyermekkép, honlap, emblémák stb.). 

- A célok megvalósításához kapcsolódó főbb dokumentumok, úgy mint: Pedagógiai Program, Munkaterv, 

Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend - tartalmát, készítési folyamatát, valamint az intézmény 

számára érvényes (fenntartótól függően) Pedagógus Etikai Kódexet, a dokumentumokban megfogalmazott 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

tevékenységeket. 

- Aktív részvétel min. egy Munkatervben meghatározott pedagógiai tevékenységben. 

- A félév értékelése a saját gyakorlati tapasztalatok elemző bemutatása, tanári összegzés. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Intézménylátogatásról reflektív jegyzőkönyv készítése. 

Egy elemző jellegű esszé készítése, amelynek témája a kurzus tartalmi 

tématerületeinek egyike.  

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A dolgozat célja, hogy a választott témában a szerző megfogalmazza saját 

korábbi tapasztalatait és azok kialakulására vonatkozó elképzeléseit. Ítélje 

meg, hogy milyen mértékben változtak a korábbi nézetei, milyen hatások 

állhatnak a változás ill. megerősítés hátterében 

 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1) Golnhofer Erzsébet (szerk)(2004): Az iskolák belső világa. Bölcsész Konzorcium. Budapest 
http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf 

2) Klein Sándor – Soponyai Dóra (2011) A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai 

irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. EDGE 2000 Kiadó.  Budapest, 

3) Nagy Mária – Keller Magdolna – Mogyorósi Zsolt – Tóth Tibor: A nevelés társadalmi alapjai. Eger, EKF, 

2008 

4) Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola 

koncepciója. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 
AJÁNLOTT IRODALOM 

1) Hercz Mária 2012. A pedagógusok gondolkodásának átalakulása: mítosz vagy valóság? In: Buda András, Kiss 
Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai: a VII. Kiss Árpád 
Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Debrecen, Debreceni Egyetem Neveléstudományok 
Intézete. 305 – 314. o. 

2) Dudás Margit (2005): A tanárképzésbe belépő hallgatók nézeteinek feltárási lehetőségei. Pedagógusképzés, 
3. sz. 23-43. 

3) Hajdú Erzsébet (2003) (szerk.): Praxis. Módszertani útmutató az iskolai gyakorlatokhoz és dokumentumok 

készítéséhez. BIP, Budapest 

4) Golnhofer Erzsébet, Nahalka István (szerk) (2001): Pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 

http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
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 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

X Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 
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X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 
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6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

 

 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 
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területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Pedagógia-Pszichológia Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Pedagógiai esetelemzés Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pedagógiai Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Budainé Dr. Csepela Yvette Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Prof. Dr. Hamar Pál, Dr. Borosán Lívia 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A hallgatók pedagógiai tapasztalatai, élményei tanári irányítással történő feldolgozása. Ezen gyakorlati élmények 

valamint az alapvető pedagógiai fogalmak rendszerbe helyezve egységet alkotnak és segítenek kialakítani a 

tanárjelöltek tanári identitását, az önreflektív gondolkodás fejlesztését. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: saját pedagógiai hitvallás, nevelési elvek, gyermekkép, valamint 

az intézményi – szülői – diák elvárások keretei. 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: siker és kudarctényezők a pedagógiai munkában. 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: nevelési stílusból, elvekből következő konfliktusok. 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: módszertani problémákból fakadó konfliktusok. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félév során a tananyagra és a megadott szakirodalmakra épülő két 
feladat elkészítése és határidőre történő leadása. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel az órákon, a leadott anyagokban a tanult ismeretek elemző, 

értékelő, pedagógiai szempontból helyes meglátásainak megjelenése. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 
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13) Hamar Pál - Mocsai Lajos (szerk.)(2019): A sportpedagógia szakmódszertani kérdései. Testnevelési Egyetem, 
Budapest 

14) Váczi Dorka (2017): Tippek kezdő pedagógusoknak (nemcsak) tanévkezdésre. E-book hasznos praktikákkal 

tanároktól tanároknak. https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/06/palyakezdo_ebook.pdf 

https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/06/palyakezdo_ebook.pdf
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 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

X Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

X Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

X Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 
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5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

X A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 
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X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

X Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

X Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul megnevezése  Szakmódszertani ismeretek  Mintatanterv 
szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Testnevelés-elmélet és módszertan I.  Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 
óraszáma 

 5 kredit /     20 óra  
 

Készítés időpontja 2022. június. 01.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység 
(tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Soós István 
 

Tudományos 
fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  
akkreditációs státusza  

 AT  
 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Csányi Tamás, Csordás-Makszin Ágnes 

Előtanulmányi feltétel(ek) 
(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A kurzus segítségével a hallgatók megismerik a testneveléselmélet és módszertan célját, képzésben betöltött helyét és 
szerepét, továbbá a tantárgyi kapcsolatait. Alapvető ismeretrendszert szereznek a tantárgy értékeiről, alapvető tantervi 
megközelítéseiről, valamint a minőségi testnevelés oktatás pedagógiai keretrendszeréről. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- A testneveléselmélet és módszertan képzési szisztémájának áttekintése, a kapcsolódó módszertani kurzusok tartalmi 

áttekintése,  ismeretrendszerének felépítése. 

- A testneveléselmélet és módszertan helye, szerepe, tartalma. 

- A testneveléselmélet történeti aspektusai, a kiemelkedő magyar testneveléselméleti szakemberek és kiadványaik. 

- Testnevelési emlékek és meghatározó szerepük az attitűdökben. 

- A testnevelés és diáksport népegészségügyi jelentősége – kognitív, affektív és pszichomotoros aspektusok. 

- A testnevelés határendszere kognitív, affektív és pszichoomotoros, valamint morális szempontból. 

- Az aktív iskola koncepció rövid áttekintése, a komplex intézményi mozgásprogramok tartalmi elemei – a testnevelés 

helye és szerepe. 

- A magyar testnevelés oktatásának történeti aspektusai, a tradicionális testnevelés jellemzői. 

- A magyar testnevelés a nemzetközi térben – Nemzetközi testnevelési rendszermegközelítések. 

- A minőségi testnevelés oktatási keretrendszere- pedagógiai alapelvek és fejlesztési feladatok. 

- A motoros fejlődés folyamata és hatása az alkalmazott mozgásanyag természetére.  

- Tantervelméleti alapismeretek, a NAT 2020 és KT 2020 tartalma, szerkezete. 

- Az oktatási stratégiák és tanítási stílusok a testnevelésben. 

- A direkt oktatási stratégia tanítási stílusai. 
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- Az indirekt oktatási stratégia tanítási stílusai. 

- A minőségi testnevelésóra jellemzői. 

- Evidencia alapok a tantárgy belső struktúrájáról. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének feltétele(i) 3. Esszé elkészítése 

A félévi jegy megszerzésének 
szempontja(i) 

Kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

7) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a 

tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

8) Boronyai, Zoltán., Pappné Gazdag Zsuzsa., Vass Zoltán., Csányi Tamás (2021). A mozgás felfedezése gyermekkorban II. 

Kötet – Az alapvető mozgáskészségek feldolgozásának elmélete és gyakorlata. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

9) Rétsági Erzsébet (2015): MT – Minőségi testnevelés avagy Mindenki testnevelése. Mindenki testnevelése avagy 

minőségi testnevelés.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

4) Révész László (2019): A Komplex Alapprogram Testmozgásalapú alprogramjának kapcsolata a mindennapos testnevelés 

megvalósítási lehetőségeivel. Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. szám, 109–118. 

5) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

6) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

7) Tannehill, D., Van der Mars, H., & MacPhail, A. (2015). Building effective physical education programs. Jones & Bartlett 

Publishers. 

8) Hamar Pál (2016): A testnevelés tantervelmélete. Eötvös József könyvkiadó, Bp. 

9) Bognár József és Révész László (2009): Testnevelés tantervek. In: Szatmári Zoltán (szerk.): Sport, egészség, életmód. 

Akadémia. Budapest. 668–672.  
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

X Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

X Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

X Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 
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3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

X Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

X Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

pedagógiai folyamat tervezése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 
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 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 
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 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az 

autonómia és a felelősségvállalás területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

X Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Úszás oktatásmódszertan I. Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /      8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Úszás és Vízi Sportok Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Egressy János Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Szájer Péter, Prof. Dr. Sós Csaba, Magó Gábor 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A hallgatók ismerjék meg az úszás történetét, az úszásnemek kialakításának törvényszerűségeit és az alaptechnikák 

követelményeit. A hallgatók ismerjék meg az úszásnemek oktatásának sajátosságait. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

-  A mellúszás alapfokú technikája. Mellúszás oktatása. 

-  A gyorsúszás alapfokú technikája. Gyorsúszás oktatása 

-  A hátúszás alapfokú technikája. Hátúszás oktatása. 

-  A pillangóúszás alapfokú technikája. Pillangóúszás oktatása. 

- Zárthelyi dolgozat 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

 az órákon való aktív részvétel 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 
az órákon való aktív részvétel,  gyakorlati bemutatás,  ZH legalább 
60 %-os eredménnyel történő megírása) 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

x Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

x Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

x Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

x Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

x Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

9) Sós Cs. (2020): Úszás Technika jegyzet ,Kiadó  Magyar Úszó Szövetség 

AJÁNLOTT IRODALOM 

15)  Ian McLeod (2010): Úszás Anatómia 
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x Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

x Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

x Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

x Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

x Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

x Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

x Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 
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5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

x Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

x Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

x Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

x Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

x Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

x Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 
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 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

x Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

x Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

x Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

x Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

x Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

x Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A gyerekek egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a pedagógusok tisztában 
legyenek a saját kompetenciahatáraikkal, ezért meg kell ismerjék a tanulási nehézségek és zavarok, a tehetségfejlesztés 
fontosabb kérdéseit, problémáit. Sajátítsák el a testi és mentális egészséggel kapcsolatos alapvető pszichológiai ismereteket, 
illetve mélyítsék el a megfelelő tanulási környezet kialakításával  kapcsolatos tudásukat. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Az iskolapszichológia fogalma, tárgya, alapfogalmai. Az iskolapszichológus feladatai. Együttműködés a pedagógus 
és az iskolapszichológus között 
- Testi és mentális egészség iskoláskorban 
- Tanárok testi és mentális egészsége  
- Mentális zavarok gyermekkorban 
- Tanulási zavarok 
- Társas és érzelmi tanulás 
- Tehetségfejlesztés 
- Pozitív iskolai vezetés 
- Teljesítménymotiváció az iskolában 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
óralátogatás 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 
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X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 
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 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

x Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

x Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

x Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

x Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 
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x Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

x A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

x Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

x Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

x Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

x Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

x Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

x Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

x Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

x Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 
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 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul megnevezése  Szakterületi képzettség Mintatanterv 
szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Úszás oktatásmódszertan II. Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 
óraszáma 

 2 kredit /      8 óra Készítés időpontja 2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti egység 
(tanszék) 

 Úszás és Vízi Sportok Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Egressy János Tudományos 
fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  
akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Szájer Péter, Prof. Dr. Sós Csaba, Magó Gábor 

Előtanulmányi feltétel(ek) 
(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 
gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

    A hallgatók ismerjék meg az úszásnemek oktatásának sajátosságait, kiemelt figyelemmel a vízhezszoktatás és a hátúszás 

oktatására. Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat a kisvizes és mélyvizes úszásoktatásban. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

-    Az úszómozgás tanításának sajátosságai, a vízhezszoktatás szükségessége 

-  A vízhezszoktatás gyakorlatcsoportjai I. (uszoda, szabályok, ismerkedés a vízzel, merülés. 

-  A vízhezszoktatás gyakorlatcsoportjai II. (lebegés, tudatos levegővétel). 

-  Mélyvizes vízhezszoktatás, az óra felépítésének követelményei. 

- Zárthelyi dolgozat 
 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének feltétele(i) aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

A félévi jegy megszerzésének 
szempontja(i) 

az órákon való aktív részvétel,  gyakorlati bemutatás,  ZH legalább 60 %-
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

x Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

x Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

x Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

os eredménnyel történő megírása) 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1)   Tóth Á. (2019). Úszónemzet program: Minden gyermek tanuljon meg úszni. Úszás oktatásmódszertan. 

12)  
AJÁNLOTT IRODALOM 

21)  Ian McLeod (2010): Úszás Anatómia 
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a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

x Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

x Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

x Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

x Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

x Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

x A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 
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a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

x Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

x Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

x Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

x Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

x Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

x Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 
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a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

x Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

x Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

x Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

x Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

x Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

x Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 
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tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

x Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

x Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

x Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A testneveléselméleti és módszertani tudás bővítése a minőségi tanórák érdekében megvalósított pedagógiai feladatokkal. A 
pedagógus tanórai tevékenységrendszerének megtanulása, a pozitív tanulási környezettel szemben támasztott 
követelmények megismerése. A pedagógiai módszertani tudás és készségrendszer fejlesztése.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- A pedagógus tanórai tevékenységrendszerének áttekintése. 

- A nemlineáris pedagógia tudományos alapjai és oktatásmódszertani következményei. 

- A mozgásfeladatok kiválasztásának és felépítésének elvi alapjai. 

- A tanulási feladat kommunikációja, a testnevelésórai kommunikáció jellemzői és stílusai – az instrukciós 

környezet.  

- A tanulási szempontok, oktatási fókuszpontok meghatározásának módszertana. 

- A feladatokhoz illeszkedő munkaformák kialakítása. 

- A tanulási környezet megfigyelése, a tanulók megfigyelése.  

- A visszajelzés tudományos alapjai és megközelítései. 

- A mozgástanulás és gyakorlás elméleti és módszertani aspektusai.  

- A pozitív tanulási környezet fogalma, a hatékony osztálymenedzsment elvi alapjai. 

- A pozitív tanulási környezet fenntartása, a fegyelmezés módszerei. 

- A testnevelésórák korszerű tervezési elvei a pozitív motivációs környezet alapjai.  

- A motiváció elméleti és gyakorlati aspektusai. 

- A mozgástanulás és mozgásszabályozás elmélete és pedagógiai aspektusai. 



136 

 

 

 

 

 

 

- Gyakorlás a nemlineáris pedagógiai tükrében 

- Az implicit és explicit tanulás gyakorlás és tanulás feltételei. 

- A gyakorlás szempontjai a mozgáskomplexitás figyelembevételével. 

- Gyakorlási elrendezések. 

- Különbségek tanulásának elméleti alapjai és módszertana. 

- A gyakorlás közbeni figyelmi fókuszok. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

4. Félévközi beadandó elkészítése   

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

10) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 
Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

11) H. Ekler Judit (2015): A hatékony testnevelés módszertani lehetőségei. In. Csányi, T és Révész, L. (szerk.): 
Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

12) Benczúr Lilla (2015): Kommunikáció a testnevelés oktatásában.  In. Csányi, T és Révész, L. (szerk.): Tudományos 
alapok a testnevelés tanításához II. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

13) Tóth László (2015). A motiváció mint folyamat komplex értelmezése az iskolai Testnevelés és sport műveltségi 
terület keretében In: Révész, László; Csányi, Tamás (szerk.) Tudományos alapok a testnevelés tanításához II. 
kötet, Magyar Diáksport Szövetség (2015) pp. 105-134. 

14) Jakab György (2019). A testnevelésóra rejtett tanterve. Új Pedagógiai Szemle. 69. évf. 5-6.107-114  

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

10) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

11) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

12) Blankenship, B.T. (2017). The psychology of teaching physical education: From theory to practice. Taylor & 

Francis. 

13) Fejes József Balázs (2010): A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei a célorientációs elmélet alapján. In: 

Vajda Zoltán (szerk.): Bölcsészműhely 2009. JatePress, Szeged. 43-53 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

X Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

X Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

X Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 



138 

 

3.  A testnevelő tanár  szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

X Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

X Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 
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 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 
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 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

X Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Iskolai gyakorlat  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 
15) Takács Zoltán, Scheili Zsolt, Szabó István (2015) Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Testnevelés és sport 
16) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 
17) Kerettanterv 2020 
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 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár  szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 
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5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

X Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 
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X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

X Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

X Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

X Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

X Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Atlétika oktatásmódszertan II. Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit / 8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

Atlétika tanszék 

Képzés megnevezése 

 

 4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Benczenleitner Ottó Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) dr. Vágó Béla 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: 
Atlétika I. 

Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tantervekben szereplő, különböző, ugró számok oktatáselméleti alapjainak, valamint a Kölyökatlétikai (KA) 

versenyek lebonyolításának elméleti és gyakorlati elemeinek a megismerése. A tantervek NAT és a helyi tantervek 

atlétikai mozgásanyagának, oktatásmódszertanának atlétika  ugró vonatkozású részeinek megtárgyalása. A 

tanmenetkészítés alapelveinek tisztázása az atlétikai mozgásanyag megfelelő beépítéséhez. Tantervkészítés 

alapelveinek, gyakorlatának megismerése, az iskolai testnevelés atlétika ugró anyagának feldolgozásához.  Az 

atlétikai mozgásanyag egymásra épülésének elsajátítása, az egyes atlétikai mozgásformák technikájának oktatás-

módszertanának megismerése. az életkori sajátosságok figyelembe vételével. 
 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A sokoldalú képzés jelentősége az iskolai testnevelésben és megnyilvánulása a különböző többpróba 

versenyeken I. 

- A Kölyökatlétika kialakulása és nemzetközi és hazai megjelenése. Cél, eszköz, feladatrendszere és a 

különböző gyakorlatok elvégzésének lehetőségei az iskolai testnevelésben. 
- A Kölyökatlétikai versenyek rendezése és a különböző versenybírói feladatok tisztázása, a versenyek 

lebonyolításának menete. 
- A KA-ban szereplő ugrások alkalmazási lehetőségei az iskolai testnevelésben és a gyerekeknél alkalmazható 

fejlesztő 

-  módszerek és eljárások megismertetése. 

- Helyből távolugrás, lépő-, homorító-, ollózó távolugrások oktatásmódszertana. 
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- Magasugró technikák (szemből-, átlépő-, guruló-, ollózó-, hasmánt-,, flop technikák megismerése és  az 

átlépő, ill. a flop technikák oktatásmódszertana.  

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség A  TVSZ szerinti hiányzás betartása 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

 
 

- Az órákon való aktív részvétel,  
- aktív óralátogatás, a félévi dolgozat legalább elégséges szintű 

teljesítése,  a hallgatónként kiadott óravázlatok megfelelő 
tartalmi és formai elkészítése. 

- Kölyökatlétika verseny szervezése, rendezése, és egy 
versenyen való aktív részvétel igazolása. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A résztanítások jegyeinek, a dolgozat jegyeinek, az elkészített óravázlat 

jegyének beszámításával  alakítjuk ki a félév gyakorlati jegyét. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Koltai J.- Oros F. (szerk.) (2004): Az atlétika oktatása, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar (TF), Bp. 

A Kölyökatlétika szervezése és rendezése MASZ kiadvány 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Koltai J.- Oros F. (szerk.) (2004): Az atlétika oktatása, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar (TF), Bp. 

 

A Kölyökatlétika szervezése és rendezése MASZ kiadvány 2012. 

 

A Kölyökatlétika szervezése és rendezése MASZ kiadvány 2012. 

13)  

AJÁNLOTT IRODALOM 

       Kruber, D.(2000): Az atlétika oktatása tornateremben. Dialog Campus Kiadó,  

 

 

 

A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, szerepeket, feladatokat és jogokat 

az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, kiemelten a tanulók sajátosságait, 

az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-dús tapasztalatokra 

hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő tevékenység végrehajtására, mely 

fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív mozgásprogramokat, felzárkóztató és 

tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek tudományos megismerésére és ezek 

gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és hatékonyan segíti a különböző 
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háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és elkötelezettséggel rendelkezik, 

amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését 

és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a motoros fejlesztés, tanulás 

és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a közösséget. Elfogadásra, 

együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely hatásos a közösség iránti 

elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos szokásrendszer kialakítása 

mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt 

figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a családi élet, az értékek, a 

tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és szükségleteket erősít meg, melyben 

hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

X A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 
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4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

X Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 
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 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

  # Képes a tanulmányi és sport teljesítmény értékelésének típusát és szintjét a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítani.  

c) attitűdje  # Képes a tanulókban kialakítani az önértékelés képességét. 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 
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c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

X Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
 



152 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Pedagógia-Pszichológia Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Az iskola belső világa, a 21. század 

iskolája 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pedagógia Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Borosán Lívia Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Prof. Dr. Hamar Pál, Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 
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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, mellyel a hallgató értelmezni tudja az iskola belső világának koherens 
rendszerét, az iskolák szervezeti sajátosságait, a szervezeti kommunikációt, a szervezetkultúrát, valamint az iskolai munkát 
segítő személyeket, intézményeket. Emellett a hallgatók jártassá válnak az iskola alaptevékenységéhez, a neveléshez 
kapcsolódóan megjelenő, az iskola belső világának sajátosságait erősen befolyásoló témákban. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Az iskolák materiális és immateriális környezete. Alapdokumentumok. Iskola háttérintézményei. 
- Az iskolával kapcsolatos társadalmi igények – modern oktatási rendszerek jellemzői.  
- Az iskola mint szervezet működése. Tanulószervezet. Szervezeti kommunikáció. A változások hatása a szervezet 

működésére. Szervezeti kultúra 
- Az iskolai szereplők, szervezeten belüli kapcsolatok. Diákjogok, pedagógusjogok, szülőjogok 

Diákok, diákcsoportok az iskolákban. Pedagógusok, pedagóguscsoportok. 
- Az iskola eredményessége, iskolafejlesztés. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félév során a tananyagra és a megadott szakirodalmakra épülő két 
feladat elkészítése és határidőre történő leadása. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel az órákon, a leadott anyagokban a tanult ismeretek elemző, 

értékelő, pedagógiai szempontból helyes meglátásainak megjelenése. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, 

folyamatait, kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és 

élmény-dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő 

rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a 

szabadidő-, diák- vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely 

differenciált és hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók 

fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által 

történő személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív 

szemléletmóddal és elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál 

az egészségtudatos aktív szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó 

fenntarthatóságát segíti. 

X Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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16) Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária (2014): Az iskolakép változásai és változatai. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest 
AJÁNLOTT IRODALOM 

22) Klein Sándor – Soponyai Dóra (2011) A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai 

irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. EDGE 2000 Kiadó.  Budapest, 

23) Nagy Mária – Keller Magdolna – Mogyorósi Zsolt – Tóth Tibor: A nevelés társadalmi alapjai. Eger, EKF, 

2008 

24) Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola 

koncepciója. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 

25) Ruzsa Ágota (2007) A tanulószervezet és a nem formális tanulás. In.: Új Pedagógiai Szemle 3-4. sz. 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tanuloszervezet-es-a-nem-formalis-tanulas 
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közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely 

alapján a motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során 

is, mely hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok 

megelőzésében és kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és 

egészségtudatos szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti 

környezete és értékei harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, 

illetve a családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az 

állampolgári nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a 

szaktárgyi tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

X Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 
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b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

X Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 
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 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

X A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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Ütős sportok oktatásmódszertana (asztalitenisz, tollaslabda) 

HIÁNYZIK 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Iskolai torna oktatásmódszertana I. Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /       8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Torna, RG, Tánc és aerobik Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Kalmár Zsuzsanna Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A BSC Testnevelő-edző szintű előképzettségre épülő torna ismeretek és várhatóan előre haladt koruknak megfelelő 

torna oktatásmódszertani gyakorlat fejlesztése. 

A tantárgyi ismeretek elsajátításával igyekszünk a két félév (2 x 8 óra, 2 x 4 konzultáció alkalmával) keretein belül 

felkészíteni a középiskolai testnevelő tanári torna tevékenység alapvető elvárásaira.  

Hallgatóink megtanulják felkészíteni a középiskolai tanítványaikat a középszintű torna érettségire. Megismerik a 

félév során sorra kerülő  ugrás, felemáskorlát, gerenda, talaj  elemek technikai végrehajtására vonatkozó 

követelményeket. Elsajátítják a feldolgozott mozgásanyag alapvető oktatás-módszertani ismereteit és a tanult elemek 

segítségadásának módját. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A tanulók befogadó készsége a torna mozgásanyag elsajátítása iránt. 

- Fokozatosság elvének érvényesítése a középiskolai torna oktatásban. 

- Életkori és nemi sajátosságokhoz kapcsolódó ismeret átadás a torna mozgásanyag oktatása során 

középiskolában. 

- Előkészítő- és rávezető gyakorlatok, kiegészítő szerek fajtái és szerepe a torna jellegű tartalmak oktatásában. 

- Torna oktatási tartalmak módszerei, hibajavítás, segítségadás, parciális, globális ismeret átadás stb. 

- A középszintű érettségi torna elemeinek technikája, oktatása, segítségadása. 

- A középszintű érettségi mozgásanyagának és oktatásmódszertani kérdéseinek bemutatása. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
A konzultációkon való aktív részvétel. 
A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A ZH megírása legalább 60%-os eredménnyel. 

A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

17) Bejek K., Hamar P. (1997): Torna ABC. OKKER, Budapest, 316 p. 

18) Hamar P. (2011): Az iskolai tornaoktatás elmélete és módszertana 

19) Hamza I., Karácsony I., Molnár I., Vigh L., Gyulai G. (2000): Torna 1x1. Hamza István, Budapest. 

20) Kulcsár L. (1987): A szekrényugrás oktatásának módszertana. Kézirat. Magyar Testnevelési Főiskola, 

Budapest, 57 p. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

26) Kerezsi E. (1992): Torna I. Tartásos elemek szakkifejezései. MTE, Budapest, 170-208. p. 

27) Kerezsi E (1992): Torna I. Mozgásos elemek szakkifejezései. MTE, Budapest, 213-252. p. 

28) Machalikné H. I. (1991): Ritmikus sportgimnasztika szabadgyakorlatokat előkészítő mozgások. Tanári 

kézikönyv. Szerk.: Nagy Sándor. OTTV, Veszprém, 182-217. p. 
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 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

X Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 
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X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

X Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 
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 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

X A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

X Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 
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 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
A gyakorlati bemutatás teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A gyakorlati bemutatás és a sikeres szóbeli felelet. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Tánc: Az oktató által készített jegyzet. 

Aerobik: 

1. Tihanyiné dr. Hős Ágnes: Az aerobik elmélete és gyakorlata TF, Budapest 1995. 

2. Dr. Szécsényi József: Stretching, TF, Budapest, 1992 

3. Az oktató saját jegyzete. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Bretus Mária – Zórándi Mária (1998): A balett-technika alapjai. Budapest, Planétás Kiadó  
Lemhényiné Tass Olga (2007): A tudatos mozgás művészete. Budapest, Semmelweis Kiadó 

 
Lemhényiné Tass Olga (2007): A tudatos mozgás művészete. Budapest, Semmelweis Kiadó 
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 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 
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 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 
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 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 
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 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Röplabdázás oktatásmódszertana Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /       8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Sportjáték tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr Ökrös Csaba Tudományos 

fokozata 

Phd 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Jókay Zoltán, Molnár István, Németh Lajos 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Szóbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A röplabda játék iskolai oktatásában jelentkező specialitások felismerése, a sportág jellegéből fakadó képzési, fejlesztési 
lehetőségek megismerése. Megtanulják, hogy az alap játékelemek oktatásában, milyen sorrendet érdemes betartani, illetve 
gyakorlatban próbálhatják ki a sportághoz kapcsolódó bemelegítési formák lehetőségeit, és elmélyíthetik a játékvezetésben 
eddig szerzett tudásukat. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a félév során általános vagy középiskolás tanuló csoportokon 
végeznek mikró tanításokat a hallgatók, amennyiben ez nem valósul meg, egymás közötti foglalkozások keretében dolgozzák 
fel a tananyagot. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 

- Oktatás módszertani alapismeretek, a mikró tanítások témáinak logikai egysége és egymásutánisága.   

- Páros labdás bemelegítések alapgyakorlatai, kifejezetten fókuszálva a labdás ügyesség fejlesztésre és az 

egyes koordinációs képességekre is. Alap labdakezelési protokoll elvégzése, a támadó – védő egységben 

működés alapgyakorlatainak megismerésével. Kis létszámú, csoportos előkészítő kisjátékok alkalmazása 

határozott oktatási célfilozófiával.  

- Előkészítő  játékok és az ebből kialakított,6-6 elleni  játék felépítése , kiemelt jelentőséggel a 

mezőnyvédekezésre és az abból való visszatámadás lehetőségeire. Az előkészítő játékokban alkalmazott 

szabályváltoztatások hatásmechanizmusának megértése. 

- Az egyes, de összekapcsolható technikai elemek integrálása a posztok és poszt kapcsolatok vonatkozásában, 

a támadó és védő szerepkörök azonos fajsúllyal történő kezelésére. A játékvezetésben előforduló kérdéses 

esetek köre.   

 
 



171 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Óralátogatás (az órák 80%-án jelenlét), aktív részvétel (órák minimum 

50%-án). 

A 2 TFSE röplabda mérkőzés, edzővel aláírt jegyzőkönyvének leadása a 
szorgalmi időszak végéig. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A félév zárása gyakorlati jeggyel történik, a végső jegy kialakítása a mikró 

tanításokon szerzett osztályzatok és a szóbeli vizsgán szerzett osztályzat 

számtani közepe adja (1-5 fokozatú skálán) A mikró tanítási gyakorlatok 

tananyagát, az oktató a félév elején meghatározza és kiosztja a hallgatók 

között.  

A mikró tanítások értékelése 1-5 skálán történik, ahol az oktató a 

gyakorlatvezetés szakmai tartalma, felépítése, logikai rendje mellett, 

értékeli a hallgató attitűdjét, a pedagógiai helyzetekben mutatott 

teljesítményét, a probléma kezelését.  

A szóbeli vizsgára való felkészülést az oktató által összeállított és 

közreadott témakörök segítik. A témakörök a szabályokat, a röplabdázás 

technikai és taktikai elemeinek oktatását és a bemelegítési lehetőségeket 

fedik le. 

Témakörök 

7. A (röplabda témájú) testnevelésóráról általában 

8. Az óravázlat jellemzői 

9. A bemelegítés tartalmi elemei  

10. A bemelegítés különböző formái 

 labdás ügyességfejlesztés (1 tanuló 1 labda, 1 tanuló 2 labda, 2 

tanuló 1 labda, 2 tanuló 2 labda, 3 tanuló 2 labda   

 rávezető játékok 

 zsámolyokkal, padokkal, bójával, koordinációs létra 

 Csoportos Testnevelési Játékok (pontszerző típusú játékok, 

fogójátékok, váltóverseny, sorverseny) 

 különböző méretű labdák (tenisz, gumi, lufi ) 

 gimnasztika (szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok) 

11. Fő rész: oktatandó technikai és taktikai elemek 

 Átadások különböző formái, kosár illetve alkarérintés 

technikája 

 Az felső nyitás technikája és irányított nyitások végrehajtása 

 A különböző átadási formák összekapcsolása, páros és 

kiscsoportos feladatokkal 

 Nyitásfogadás technikája 

 Feladás technikája 

 A nyitásfogadás és az előkészítő érintés összekapcsolása 

 Támadás technikája (karmunka, lábmunka és a kettő 

összekapcsolása) 

 Védekezés technikája 

 A sáncolás technikája 

 A bejátszás-feladás-támadás összekapcsolása 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 3:3 elleni játék lehetőségei 

 A 4:4 elleni játék lehetőségei 

 A 6:6 elleni játék 6.0-ás formációban 

12. Játékszabályok 

 A játéktér, a labda, a háló, a vonalak 

 Pontszámítás szabályai  

 A játékvezetők, helyezkedés, sípjelek, karjelek 

 A cserehelyre vonatkozó szabályok 

 A nyitás szabályai 

 A háló közeli helyzetek szabályi 

 Helytartási szabályok 

 A liberó játékosra vonatkozó szabályok 

 Az érintésekre vonatkozó szabályok  

Büntetések 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Garamvölgyi M.: A röplabdázás technikája és taktikája. 1996 

2. Rigler E. – Koltai M.: Gyakorlatgyűjtemény a röplabda iskolai oktatásához. 2001 

3. V. Hancik – J. Belaj – I. Macura – L.Horsky: Röplabdaedzés utánpótláskorú és felnőtt csapatok 

részére. 1990 

4. Röplabdázás – játék és versenyszabályok 2009 

5. Tanuljunk röplabdázni – DVD oktatófilm 2007 

 

 21)  AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Magyar Röplabda Szövetség: Szakcikkek – utánpótláskorú játékosok edzéséhez I. 

2. Magyar Röplabda Szövetség: Szöveggyűjtemény II. 
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 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

X Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 
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 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 
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 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

X Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

X Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 
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X Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 
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b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

X Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 
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 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

X Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

X Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Pedagógia-Pszichológia  Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Fittségoktatás, fittségi 

programtervezés  
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /     8 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 10.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Tóth László Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Csányi Tamás, Tánczos Zoltán 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A fittség, fittségi állapot fogalmának és rendszerének megismerése. Fittségi komponensek, az egészségközpontú fittség 
értelmezése. A fittségi tesztek tudományos alapjainak, értékelési megközelítéseinek kritikai elemzése. A fittségi tesztek 
gyakorlati megismerése, a mérések sajátélményű megtanulása. A fittségoktatás folyamatának elsajátítása, tervezés és IKT 
alkalmazás a tartalom függvényében. Pozitív attitűdök kialakítása a személyre szabott mozgás- és edzésprogramok 
elépítésében. A NETFIT és XFIT fittségmérési rendszerek és online alkalmazásaik megismerése. A pozitív tesztkörnyezet 
szempontjainak és alkalmazásának megtanulása.    

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

-  A fittségi állapot értelmezése, az egészségközpontú és készségközpontú fittség komponensei. 

- A fittségmérés tudományos és pedagógiai megközelítései, története, fejlődése. 

- Nemzetközi fittségmérési rendszerek áttekintése. 

- A fittségi állapot fejlődése, edzhetősége, intervenciós kutatások gyermek-, serdülő-, és ifjúkorban. 

- A fittségi komponensek fejlesztés testnevelésórai és diáksportkörnyezetben. 

- A fittségoktatás és személyi edzés folyamata, összetevői. 

- Rövid, közép- és hosszútávú fittségi programtervezés. 

- Személyi edzés a testnevelés és diáksport foglalkozásokon.  

- A NETFIT mérési rendszere, tesztjeinek alkalmazási protokollja. 

- Az Xfit mérési rendszere, tesztjeinek alkalmazási protokollja. 

- Egyéb motoros tesztek, tesztrendszerek a gyakorlatban. 

- Adatbeviteli lehetőségek a fittségi webplatformokba. 

 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Egy rövid távú fittségfejlesztési program tervezése, nyomon követése és 

kiértékelése videóportfólió segítségével 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A beadott videóportfólió megfelelése az előzetes tartalmi kritériumoknak. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

18) Kaj Mónika, Kälbli Katalin, Király Anita, Karsai István, Marton Orsolya, Csányi Tamás (2018): Kézikönyv a 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) alkalmazásához. Második kiadás. Magyar Diáksport 

Szövetség, Budapest.  

19) Kälbli Katalin (2021): Az egészségközpontú fittség fejlesztése gyermek- és serdülőkorban. Magyar Diáksport 
Szövetség, Budapest. 

20) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 
Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

21) Tánczos Zoltán (2018): Fitnesz és személyi edzés. Krea-Fitt Kft. 
22) Kälbli Katalin, Kaj Mónika, Király Anita, Csányi Tamás (2022): Kézikönyv az XFIT készségközpontú fittségi 

tesztrendszer alkalmazásához. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest 
. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

5) Kälbli Katalin (2019): Szakirodalmi áttekintés a sajátos nevelési igényű tanulók fittségi vizsgálatairól. A 
NETFIT® sajátos nevelési igényű gyermekekre történő adaptációjának megalapozása. Magyar Diáksport 
Szövetség, Budapest. 

6) Virgilio, S. J. (2011). Fitness education for children: A team approach. Human Kinetics. 

7) Ferkel, R. C., Hutchinson, Z. T., Razon, S., True, L., Zupin, D., Jones, L. M., & Judge, L. W. (2019). The benefits 

of health-related fitness education in secondary PE. Physical Educator, 76(4), 883-906. 

8) Csányi, T., Finn, K. J., Welk, G. J., Zhu, W., Karsai, I., Ihász, F., ... & Molnár, L. (2015). Overview of the 

Hungarian national youth fitness study. Research quarterly for exercise and sport, 86(sup1), S3-S12. 

9) Király, A., Kaj, M., Kälbli, K., & Csányi, T. (2019). Overview of the Adaptation Process of the Hungarian 
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X Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

X Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

X Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

X Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

X Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 
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X A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

X Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

X Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 
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értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

X Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

X Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

 

 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 
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területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 
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Készítés időpontja 2022. június. 10.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység 
(tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Soós István 
 

Tudományos 
fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  
akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Csányi Tamás 

Előtanulmányi feltétel(ek) 
(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A testnevelésórán és diáksportban megnyilvánuló teljesítmény két alapvető nézőpontjának elsajátítása. A pedagógiai 
értékelés tudományos alapjainak, típusainak és fajtáinak megismerése. Tapasztalatszerzés a tanítási órákhoz és 
sportfoglalkozásokhoz kapcsolódó mérések és értékelés lehetőségeiben, különös tekintettel a pszichomotoros szférát érintő 
módszerekre. A különböző értékelési módszerek megismerése, az értékelési módszerek önálló felépítésének, kialakításának 
elsajátítása. Átfogó tudásszerzés a diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelés gyakorlatban történő alkalmazásáról.     

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

-  A teljesítmény fogalma és értelmezési lehetőségei. 

- A pedagógiai értékelés helye, szerepe, formái és típusai (diagnosztikus, fejlesztő, szummatív). 

- Becslés, mérés, mérési skálák, az adatgyűjtés módszerei. 

- Normatív, kritériumorientált és önmagához viszonyított értékelés megközelítései. 

- Mérési eljárások a testnevelés gyakorlatában (idő, távolság, ismétlésszám, eredmény, darabszám, pulzus). 

- A pedagógiai megfigyelés, mint az értékelés alapvető módszere. 

- Az ön- és társmegfigyelés módszerei. 

- A játéktevékenység értékelés.  

- A tanulói mozgásproduktumok értékelése. 

- Kezdő- és zárófeladatlapok fejlesztése és tartalma. 

- Zárt és nyílt kérdések az értékelésben. 

- A házi feladatok pedagógiai szempontjai. 

- A portfólió, mint értékelési megközelítés. 

- A gamifikáció és egy szummatív értékelési modell kialakításának lépései. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének feltétele(i) 5. Ellenőrzőlista és értékelőtábla fejlesztése adott témakörben 

6. Társértékelés megvalósítása a gyakorlatban 

A félévi jegy megszerzésének 
szempontja(i) 

Párban felépített értékelési rendszer beadása 
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X Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

X Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

X Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 
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4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 
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6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

X Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

X Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

X A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

X Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 
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8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló 

személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

 # Ismeri a személyiség fogalmának biológiai, pszichológiai és szociális komponenseit, valamint a gyermekek fejlődését 

befolyásoló számtalan egyéb, nyelvi, kulturális, erkölcsi tényezőit.  

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség TVSZ szerinti óralátogatási kötelezettség 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
TVSZ szerinti óralátogatási kötelezettség, aktív órai munka 
 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Beadandó, aktív órai munka 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

 # Képes az egyéni tanulói különbségek felismerésére, elfogadására és felhasználására a fejlesztés érdekében.  

X # Felismeri a csoport- vagy osztályszituációban keletkezett helyzeteket (így a konfliktust), melyeket konstruktív módon 

képes kezelni.  

 # Képes az adott szituációnak megfelelő kommunikációval a tanulók személyiségének fejlődését segíteni.  

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 # Elkötelezett a rá bízott tanulók életkornak megfelelő módszerekkel történő személyiség fejlesztése irányában.  

 # Empatikus személyisége segíti a tanulók közötti különbségek elfogadását. 

 # Elkötelezett a sajátos nevelési igényű tanulókkal történő különleges bánásmód alkalmazása mellett. 

 

2. A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói 

csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

 # Ismeri a különböző csoportok (formális, informális) jellemzőit.  

X # Ismeri a nevelési folyamat csoporttagokra gyakorolt hatásait.  

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

X # Képes a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére.  

 # Képes a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására. 

 # Képes az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. 

X # Képes a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. 

 # Képes interkulturális nevelési programok alkalmazására. 

 # Képes a tanulók közötti együttműködés készségeinek fejlesztésére. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 
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 # Elkötelezett a pozitív csoportlégkör kialakítása mellett, melyek erősítik az egyén tanulási motivációit, képességeinek 

fejlődését, és teret adnak az egyén szocializációjához, és interiorizációjához.  

 

3.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

 # Ismeri az egészség - és sporttudományban, valamint ezek társtudományaiban alkalmazott legújabb módszereket és 

eszközöket.  

 # Ismeri a szakterület legfrissebb kutatási eredményeit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

 # Képes a szaktárgyi elméleti ismereteket, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati alapokra helyezni.  

 # Képes támpontokat adni a tanulóknak az életmódbeli döntések meghozatalához, pozitív egészségmagatartási minták 

választásához.  

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 # Elkötelezett az egészség, mint emberi és társadalmi érték közvetítése mellett. 

 # Elkötelezett a saját példával továbbadott pozitív egészségmagtartási minták mellett. 

 # Elkötelezett az egész életen át tartó mozgásigény kialakítása mellett.  

 

 

4.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

pedagógiai folyamat tervezése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

 # Ismeri a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menő tervezésére szolgáló dokumentumokat. 

X # Ismeri a tapasztalatok reflektív módon való elemzésének és értékelésének módszereit. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 
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 # Képes a tanítási anyag, ismeret- és tevékenységi köreinek tudatos megtervezésére a tanítási - tanulási folyamat sikere 

érdekében.  

 # Képes a központilag tervezett tananyag helyi viszonyokra történő adaptálására, didaktikai alakítására.  

c) attitűdje 

X Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 # Elkötelezett a Nemzeti alaptantervben, a kerettantervben meghatározott követelményekhez történő alkalmazkodásra, 

a helyi specifikumok előtérbe helyezésével.  

 

5.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás 

segítése, szervezése és irányítása területén 

a) tudása 

x Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

 # Ismeri a tanítási-tanulási formák és a tudásmegosztó források különböző formáit. 

 # Ismeri az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazását.  

x # Ismeri a hatékony tanulási környezet kialakításának lehetőségeit.  

 # Ismeri a tanulási motiváció és érdeklődés felkeltésének és fenntartásának módszereit és eszközeit. 

 # Ismeri a mozgástanulás pszichológiai és pedagógiai feltételrendszerét.  

b) képességei 

x Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

 # Képes az információfeldolgozás különböző módszereinek ismertetésére.  

 # Képes az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére.  

 # Képes a hatékony (mozgás)tanulás képességének kialakítására.  

 # Képes a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamint az iskolában 

elsajátított tudásának integrálása.  

 # Képes az önálló tanulás képességeinek megalapozására, elmélyítésére, a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének 

megőrzése és fejlesztése érdekében.  

 # Képes életkor és egészségi állapot függvényében differenciálni.  

c) attitűdje 

x Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 # Elkötelezett a (mozgás)műveltség és tanulás értékként való fel-, illetve elfogadása mellett.  

 # Elkötelezett hatékony óraszervezéssel az osztályba járó gyermekek tudásszintjének és egyéni képességeinek 

megfelelő munkaformák és oktatási módszerek alkalmazására.  
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6.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén 

a) tudása 

x Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

 # Ismeri az értékelések különböző szintjeit, típusait és funkcióit.  

 # Ismeri a különböző értékelési formák és eszközök használatát.  

 # Ismeri az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazását.  

 # Ismeri az önértékelés fejlesztési lehetőségeit. 

b) képességei 

x Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

 # Képes a tanulmányi és sport teljesítmény értékelésének típusát és szintjét a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítani.  

 # Képes a tanulókban kialakítani az önértékelés képességét. 

c) attitűdje 

x A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 # Elkötelezett az értékelés objektív módszereinek használatára.  

 # Elkötelezett az önértékelés lehetőségeinek megteremtése mellett.  

 

7.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

x Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

 # Ismeri a kommunikáció alapvető szabályait, és alkalmazásuk lehetőségeit. 

 # Tisztában van a kommunikáció jellemzőivel, funkcióival. 

b) képességei 

x Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 
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 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

 # Képes a tanuló, pedagógus és a szülő közötti kapcsolat működtetésére. 

 # Képes a gyógytestneveléshez kapcsolódó egészségügyi intézményekkel (iskolaorvosi, védőnői szolgálat) történő 

együttműködésre. 

c) attitűdje 

x Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

x Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 # Elkötelezett a kommunikációban részt vevők közötti hatékony kapcsolat megteremtésére és fenntartásának 

biztosítására. 

 

8.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az 

autonómia és a felelősségvállalás területén 

a) tudása 

x Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

 # Ismeri az önművelés, az önképzés lehetőségei.  

 # Ismeri a szakterülethez kapcsolódó papír alapú és online szakirodalmakat.  

 # Ismeri a szakterülethez kötődő legfrissebb kutatási eredményeket.  

b) képességei 

x Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

x Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

 # Képes a munkáját támogató szakirodalom folyamatos nyomon követésére. 

 # Képes az önálló ismeretszerzésre.  

 # Képes a személyes tapasztalatok tudományos keretekbe való integrálására.  

 # Képes az érintett tudományterületek (egészség, sport- és neveléstudományi) kutatások fontosabb módszereinek, 

elemzési eljárásainak alkalmazására. 

c) attitűdje 

x Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 

 # Elkötelezett az egészséges, aktív életmód, a prevenció módszereinek és eszközeinek megismertetésére tanulói 

körében.  

 # Elkötelezett a minőségi élet feltételeinek megteremtésére a tanuló tanulási környezetében.  

 

  



201 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul megnevezése  Iskolai gyakorlat  Mintatanterv 
szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Csoportos tanítási gyakorlat II.  Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 
óraszáma 

 6 kredit /     24 óra  
 

Készítés időpontja 2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység 
(tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Borosán Lívia 
 

Tudományos 
fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  
akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 
(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Tanítási tapasztalatok megszerzése valós iskolai környezetben. Az egyénileg, illetve párban zajló tervezés megtanulása. A 
tanórák megfigyelése és kiértékelése az önreflektív gondolkodás fejlesztésével. Tanítási feladatok indirekt instrukciós 
környezetben.  Pedagógiai szakmai tudás és pedagógia tartalmi tudás fejlesztése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Az egyéni és teamtanítás tervezésben megnyilvánuló sajátosságai. 

- Tapasztalatszerzés a testnevelésórák önálló és párban zajló oktatásában. 

- Az indirekt oktatási módszer alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanítási órák elemzése és önreflektív értékelése. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének feltétele(i) Óratervezetek és kapcsolódó önreflexiók beadása. 

A félévi jegy megszerzésének 
szempontja(i) 

Az óratervezetek és az óraértékelési tevékenység tartalmi és formai minősége 

A tantárgy értékelésének módja 
 
 

5 fokozatú gyakorlati jegy 



202 

 

 

A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár és a szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

 
26) Takács Zoltán, Scheili Zsolt, Szabó István (2015) Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 

minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Testnevelés és sport 

27) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a 

tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

28) Kerettanterv 2020 

AJÁNLOTT IRODALOM  

3) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

4) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 
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 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 
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együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

X Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

X Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

X Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

X Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

X Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

X Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a sport és testnevelés gyakorlata szempontjából központi etikai elméleteket, 
fogalmakat és értékeket. A kurzus bevezetést nyújt a főbb etikai hagyományokba és a kortárs sportetikai kutatások legújabb 
eredményeibe egyaránt. Az elméleti háttér elmélyítésével a hallgatók sokoldalú, árnyalt értelmezést alakítanak ki a sport 
központi morális fogalmáról, a fair playről, továbbá a testnevelői gyakorlatban kulcsfontosságú morális fogalmakról és 
értékekről. Az elméleti ismeretek elsajátítása mindvégig egybekapcsolódik a testnevelést az erkölcsi és társadalmi neveléssel 
összekapcsoló megközelítésekkel, azaz a morálfilozófiai belátások alkalmazási lehetőségeivel a gyakorlatban. Végül a kurzus 
fejleszti a leendő testnevelők szövegértelmezési és érvelési készségeit, ami mind etikai értékek közvetítésében, mind etikai 
dilemmák kezelésében és megvitatásában fontos lehet munkájuk során. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Mi a helyes cselekvés kritériuma? A normatív morálfilozófiák főbb belátásai és jelentőségük a testnevelő 
számára. 
- Alapvető morális fogalmak és dilemmák a testnevelői praxisban (morális kötelesség, személyes felelősség, 
autonómia, méltóság, önrendelkezés, erények, következményelvűség stb.). 
- Milyen a fair társadalom? A társadalmi igazságosság kérdései és megjelenésük a testnevelés órán (demokráciára 
és aktív állampolgárságra nevelés, esélyegyenlőség, disztributív igazságosság, inkluzivitás stb.) 
- Testnevelés mint erkölcsi nevelés? A sport és a testnevelés erkölcsi dimenziója a filozófiatörténet klasszikus 
szövegei és legújabb elméletei alapján, állandó tekintettel a gyakorlatra. 
- Mit értünk fair play alatt? Fair play értelmezések a sportfilozófiában és alkalmazásuk a gyakorlatban. 
- Mit is gondoljunk a doppingról? A dopping és teljesítményfokozás etikája, pro- és anti-dopping érvek a kortárs 
sportetikában. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

x 
Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Aktív órai jelenlét, a félévközi feladatok végrehajtása 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Referátum 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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22) Sandel, Michael J. (2012): Mi igazságos…és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. Budapest: 

Corvina, ford. Felcsuti Péter (részletek). 

23) Ryall, Emily (2016): Philosophy of Sport: Key Questions. London: Bloomsbury, 161-176. 

24) Murray, Thomas H. (2015):  “Doping and Anti-Doping”. In Routledge Handbook of the Philosophy of Sport, 

ed. M. McNamee & W.J. Morgan, New York: Routledge, 315–332. 
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29) MacIntyre, Alasdair (2012): Az etika rövid története. ford. Szabó P. Imre, Typotex. 

30) Vermes Katalin és Farkas Péter, szerk. (2017): A fair play ereje?! Tények és értékek a 21. századi sport 

világában.  Budapest: Testnevelési Egyetem. 

31) Laker, Anthony (2000): Beyond the Boundaries of Physical Education. Educating Young People for 

Citizenship and Social Responsibility. London–New York: Routledge. 
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 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

x 
Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

x 
Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

x 
Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

x 
Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

x 
Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

x 
Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

x 
A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

x 
Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 
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b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

x 
Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

x 
A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

x 
Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

x 
Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

x 
Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

x 
Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

x 
Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 
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x 
Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

x 
Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

x 
Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

x 
A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

x 
Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

x 
Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

x 
Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 
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x 
Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

x 
Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

x 
Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

x 
Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

x 
Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A félév során bemutatott webalkalmazás/oktatástechnikai eszköz vagy a 

prezentáció minősége 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói 

csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

X A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 
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4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

X Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

X Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 
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6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

X Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

X Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

X Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 
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8.  A testnevelő tanár r szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

X Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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Előtanulmányi feltétel(ek) 
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Tantárgy(ak) megnevezése:  
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Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

 

A BSC Testnevelő-edző szintű előképzettségre épülő torna ismeretek és várhatóan előre haladt koruknak megfelelő 

torna oktatásmódszertani gyakorlat fejlesztése. 

A tantárgyi ismeretek elsajátításával igyekszünk a két félév (2 x 8 óra, 2 x 4 konzultáció alkalmával) keretein belül 

felkészíteni a középiskolai testnevelő tanári torna tevékenység alapvető elvárásaira.  

Hallgatóink elsajátítják a középiskolai torna tartalmú tanítási egységeik kidolgozását mindkét nem esetében, 

megtanulják felkészíteni a középiskolai tanítványaikat az emelt szintű torna érettségire, valamint betekintést 

nyújtunk a megismerés és értelmezés szintjén középiskolai diákolimpiai versenyrendszerbe. 
 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 

- Testnevelés tanterv készítés (torna) sportági elosztásának szempontjai. 

- Torna jellegű foglalkozások tanmenetkészítésének szempontjai. 

- Torna oktatási tartalmak szervezési szempontjai: foglalkoztatási formák, vezetési, vezetői stílusok. 

- A torna mozgásanyag értékelésének formái és szempontjai. 

- Az emelt szintű érettségi torna elemeinek technikája, oktatása, segítségadása. 

- Az emelt szintű érettségi mozgásanyagának és oktatásmódszertani kérdéseinek bemutatása. 

- A diákolimpiai gyakorlatok szakleírása, gyakorlatok szaknyelve: talaj, gerenda diákolimpiai gyakorlatok. 

- Versenyrendezés. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
A konzultációkon való aktív részvétel. 
A kiadott feladatok határidőre való teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A ZH megírása legalább 60%-os eredménnyel. 

A gyakorlati követelmények teljesítése bemutatással. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

X Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 
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4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

X Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

X Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 
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 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

X A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

X Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 
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c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Kosárlabdázás oktatásmódszertana Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 
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Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 
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Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Rátgéber László Tudományos 
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Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  
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Előtanulmányi feltétel(ek) 
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Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Nem 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A hallgatókat megismerik a kosárlabda sportág alapjait, mozgáskultúráját, alkalmazhatóságát, eredetét, nemzetközi 

és hazai történetét és alapvető szabályait. A gyakorlati órákon a hallgatók elsajátítják a kosárlabdázás alapjainak 

oktatásmódszertani tervezését, óravázlatkészítését és annak gyakorlatban történő alkalmazását, gyakorlatvezetését. 

Elsajátítják a kosárlabda helyes szaknyelv használatát. Cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a tanított technikai 

elemek helyes bemutatására, bemutattatására, szóban közlésére. Felismerik az oktatott tananyag végrehajtott nem 

megfelelő végrehajtást, képesek annak egyéni és csoportos hibajavítására. Elsajátítják a játékvezetés alapvető 

gyakorlatát. Elsajátítják a testnevelés órán alkalmazható gyakorlatokat, játékokat. A hallgatók elsajátítják a 

kosárlabda sportág technikai elemeinek tanítását és alkalmazásának módszereit, tananyag egymásra épülését, illetve 

a kosárlabda pszichomotorikus képességek és készségek fejlesztéséhez szükséges célorientált eszközrendszerét, 

amelyeknek elsajátításával képes a kosárlabda oktatás gyakorlatainak módszertani tervezéséhez és levezetéséhez. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A kosárlabda története és a kosárlabda szabályai  

- Fektetett dobás technikája, támadó alapállás, labdafogás és oktatás módszertana 

- Megindulás, megállás labdával a kézben, Sarkazás, cselezés labdával és oktatás módszertana 

- Labdavezetés technikája helyben, labdavezetés ügyességfejlesztő gyakorlatok helyben és oktatás 

módszertana 

- Labdavezetés technikája mozgásban, irányváltoztatások technikája és ritmusváltások és oktatás 

módszertana 

- Átadások technikája, átadások fajtái, kétkezes átadások, egykezes átadások és oktatás módszertana 

- Kosárlabda képességfejlesztő játékok és alkalmazásuk 

- Védő alapállás, védőmozgás technikája, védő alaphelyzet, védő alapállás, védő lábmunka és oktatás 

módszertana 

- Állóhelyből dobás, büntető dobás technikája és oktatás módszertana 

- 1:1 elleni támadás és védekezés technikája és taktikája 
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- Létszámazonos játékok, létszámfölényes helyzetek, támadás és védekezés a kosárlabdában 

- Tempó dobás technikája helyből és mozgásból, oktatásmódszertana 

- Labda nélküli mozgások egyéni és csapatrész feladatokban, elszakadások, befutások és 

oktatásmódszertana 

- Hármas lefutások gyakorlata és oktatásmódszertana 

- Labdanélküli helyezkedés, helytartás, gyakorlati alkalmazása és oktatásmódszertana 

- Labdás és labda nélküli elzárások támadásban és védekezésük fajtái és oktatásmódszertana 

- 3x3 kosárlabda szabályai és játék alkalmazása 

- Emberfogásos csapatvédekezés Zóna védekezés alapjai, gyakorlati alkalmazása és oktatásmódszertana 

- Rajzírás és játékvezetés gyakorlata 

 
 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Részletes óravázlat leadása 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Kollokvium 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

30) Dejan Cikic, 2021, Kosárlabda gyakorlatok A-Z-ig, Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ, 5. könyv 

31) Kosárlabda I. oktatási segédanyag 

32) http://mkosz-szabalykonyv.flexinform.hu/rulebook/1_ 

AJÁNLOTT IRODALOM 

38) Bácsalmási G., Bácsalmási L. 2005, Tanulj meg kosárlabdát tanítani, OOK-Press Kft., Budapest  

39) Ránky M. 1999, Játék a kosárlabda A kosárlabda játék, PAUZ – Westermann, Celldömölk Páder J. 1988 

Kosárlabdázás, Sport Könyvkiadó, Budapest  

40) Zsolnai Gy. 2013 Dobd A Kosárba!, MKOSZ, Budapest  

41) Balogh J., (2014) Sportjátékok tanítása játékokon keresztül 

http://kosarsport.hu/coaching/szakma/edzok_publikacioi/45280/sportjatekok_tanitasa_jatekok on_keresztul 

Balogh J., (2014), Sarkazás, http://kosaredzo.hu/sarkazas/  

42) Balogh J., (2014): a labdavezetés elmélete és oktatása  

http://kosarsport.hu/coaching/szakma/edzok_publikacioi/45393/a_labdavezetes_elmelete_es_ oktatasa 

https://mkosz-szakmai.flexinform.hu/kepzesek 2.4.1.1.2. Labdavezetés 

43) https://mkosz-szakmai.flexinform.hu/kepzesek 2.4.1.1.3. Passzolás  

44) https://www.youtube.com/watch?v=oRPlA3Pnkww 

45) https://springfield.edu/where-basketball-was-invented-the-birthplace-of-basketball 

46) https://www.christianity.ca/page.aspx?pid=14160 http://kosarsport.hu/mkosz/?mkosz-tortenete 

http://mkosz-szabalykonyv.flexinform.hu/rulebook/1_
http://kosaredzo.hu/sarkazas/
https://www.youtube.com/watch?v=oRPlA3Pnkww
https://springfield.edu/where-basketball-was-invented-the-birthplace-of-basketball
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 
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a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

X A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

X Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 
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 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

X Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

X A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 
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c) attitűdje 

X Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

X Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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PhD. 
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akkreditációs státusza  
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Bevont oktató(k) neve(i) Horváth Tamás, Farkas Gábor, Takács Ferenc, Csákvári László  

Előtanulmányi feltétel(ek) 
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Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül! 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tantárgy keretein belül a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a birkózás, judo, karate sportágak történetével, 
szabályrendszerével, technikai rendszerével, alaptechnikáival és oktatásmódszertanával, valamint a hozzá szükséges 
sportágspecifikus lokomotorikus, stabilitási és manipulatív alapvető készségek fejlesztésének módszertanával. A sportágakon 
és azok küzdőjátékain keresztül megismerkednek a küzdősportokhoz szükséges alapvető kognitív és affektív képességek 
fejlesztésének elméletével és módszertanával, valamint az ehhez szükséges pozitív tanulási környezet vezetői és oktatási 
összetevőivel, különös tekintettel a küzdősportok oktatása közben használt munkaformákkal, eszközhasználati protokollal és 
balesetmentes lebonyolítás szabályaival. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- JUDO: A budo sportokról és harci művészetekről. A judo helye a budo rendszerében, történet, versenyszabályok. 
Eséstechnikák (UKEMI) A judo mozgásrendszere, dobástecnikák (Nagewaza) és földharctechnikák (Newaza) 
 

- BIRKÓZÁS: Birkózás története, alapvető versenyszabályok.  Páros és csoportos küzdőjátékok, grundbirkózás 
(technikák: páros csukló és hónalj-csukló fogásból) 

 

- KARATE: Karate meghatározása, története, helye a küzdősportok között, valamint a sportkarate alapvető 
versenyszabályai. Karate oktatásmódszertani tematikai egységeinek didaktikus felépítése és ezek gyakorlati 
alkalmazása a testnevelésórán. 
 

- KÜZDŐJÁTÉKOK: Páros és csoportos küzdőjátékok a küzdősportok mozgásrendszerének felhasználásával, 
különös tekintettel a balesetmentes, pozitív tanulási környezet feltételeinek megteremtésére. 
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló 

személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

x Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

 # Ismeri a személyiség fogalmának biológiai, pszichológiai és szociális komponenseit, valamint a gyermekek fejlődését 

befolyásoló számtalan egyéb, nyelvi, kulturális, erkölcsi tényezőit.  

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

x Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

x Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

 # Képes az egyéni tanulói különbségek felismerésére, elfogadására és felhasználására a fejlesztés érdekében.  

 # Felismeri a csoport- vagy osztályszituációban keletkezett helyzeteket (így a konfliktust), melyeket konstruktív módon 

képes kezelni.  

 # Képes az adott szituációnak megfelelő kommunikációval a tanulók személyiségének fejlődését segíteni.  

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
Az órákon történő aktív részvétel. Utolsó konzultációs órán gyakorlati 
bemutatás. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A tanult küzdősportágakra jellemző alaptechnikák bemutatása és oktatása 

az egyes sportágakra jellemző szempontrendszer szerint. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 
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1. JUDO: Alex Butcher (2003): Judo Totem Budapest 
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48) Schafer A (2006) Judo. Cser Kiadó, Budapest 

49) Okazaki/Stricevic: The textbook of modern karate – Kodansha USA. 1984 
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c) attitűdje 

x Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 # Elkötelezett a rá bízott tanulók életkornak megfelelő módszerekkel történő személyiség fejlesztése irányában.  

 # Empatikus személyisége segíti a tanulók közötti különbségek elfogadását. 

 # Elkötelezett a sajátos nevelési igényű tanulókkal történő különleges bánásmód alkalmazása mellett. 

 

2. A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói 

csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

x Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

 # Ismeri a különböző csoportok (formális, informális) jellemzőit.  

 # Ismeri a nevelési folyamat csoporttagokra gyakorolt hatásait.  

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

x Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

 # Képes a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére.  

 # Képes a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására. 

 # Képes az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. 

 # Képes a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. 

 # Képes interkulturális nevelési programok alkalmazására. 

 # Képes a tanulók közötti együttműködés készségeinek fejlesztésére. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

x Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

x A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 # Elkötelezett a pozitív csoportlégkör kialakítása mellett, melyek erősítik az egyén tanulási motivációit, képességeinek 

fejlődését, és teret adnak az egyén szocializációjához, és interiorizációjához.  

 

3.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

x Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

x Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 
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 # Ismeri az egészség - és sporttudományban, valamint ezek társtudományaiban alkalmazott legújabb módszereket és 

eszközöket.  

 # Ismeri a szakterület legfrissebb kutatási eredményeit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

x Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

 # Képes a szaktárgyi elméleti ismereteket, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati alapokra helyezni.  

 # Képes támpontokat adni a tanulóknak az életmódbeli döntések meghozatalához, pozitív egészségmagatartási minták 

választásához.  

c) attitűdje 

x Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

x Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 # Elkötelezett az egészség, mint emberi és társadalmi érték közvetítése mellett. 

 # Elkötelezett a saját példával továbbadott pozitív egészségmagtartási minták mellett. 

 # Elkötelezett az egész életen át tartó mozgásigény kialakítása mellett.  

 

 

4.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

pedagógiai folyamat tervezése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

x Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

x Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

 # Ismeri a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menő tervezésére szolgáló dokumentumokat. 

 # Ismeri a tapasztalatok reflektív módon való elemzésének és értékelésének módszereit. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

x Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

 # Képes a tanítási anyag, ismeret- és tevékenységi köreinek tudatos megtervezésére a tanítási - tanulási folyamat sikere 

érdekében.  

 # Képes a központilag tervezett tananyag helyi viszonyokra történő adaptálására, didaktikai alakítására.  

c) attitűdje 

x Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 # Elkötelezett a Nemzeti alaptantervben, a kerettantervben meghatározott követelményekhez történő alkalmazkodásra, 

a helyi specifikumok előtérbe helyezésével.  

 

5.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás 
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segítése, szervezése és irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

x Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

x Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

 # Ismeri a tanítási-tanulási formák és a tudásmegosztó források különböző formáit. 

 # Ismeri az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazását.  

 # Ismeri a hatékony tanulási környezet kialakításának lehetőségeit.  

 # Ismeri a tanulási motiváció és érdeklődés felkeltésének és fenntartásának módszereit és eszközeit. 

 # Ismeri a mozgástanulás pszichológiai és pedagógiai feltételrendszerét.  

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

x Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

 # Képes az információfeldolgozás különböző módszereinek ismertetésére.  

 # Képes az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére.  

 # Képes a hatékony (mozgás)tanulás képességének kialakítására.  

 # Képes a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamint az iskolában 

elsajátított tudásának integrálása.  

 # Képes az önálló tanulás képességeinek megalapozására, elmélyítésére, a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének 

megőrzése és fejlesztése érdekében.  

 # Képes életkor és egészségi állapot függvényében differenciálni.  

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

x Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 # Elkötelezett a (mozgás)műveltség és tanulás értékként való fel-, illetve elfogadása mellett.  

 # Elkötelezett hatékony óraszervezéssel az osztályba járó gyermekek tudásszintjének és egyéni képességeinek 

megfelelő munkaformák és oktatási módszerek alkalmazására.  

 

 

6.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén 

a) tudása 

x Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 x Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

 # Ismeri az értékelések különböző szintjeit, típusait és funkcióit.  

 # Ismeri a különböző értékelési formák és eszközök használatát.  

 # Ismeri az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazását.  

 # Ismeri az önértékelés fejlesztési lehetőségeit. 
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b) képességei 

 

x 

 

Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

x Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

 # Képes a tanulmányi és sport teljesítmény értékelésének típusát és szintjét a tanulók életkori sajátosságaihoz igazítani.  

 # Képes a tanulókban kialakítani az önértékelés képességét. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

x Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 # Elkötelezett az értékelés objektív módszereinek használatára.  

 # Elkötelezett az önértékelés lehetőségeinek megteremtése mellett.  

 

7.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a 

kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

x Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

 # Ismeri a kommunikáció alapvető szabályait, és alkalmazásuk lehetőségeit. 

 # Tisztában van a kommunikáció jellemzőivel, funkcióival. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

x Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

x Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

 # Képes a tanuló, pedagógus és a szülő közötti kapcsolat működtetésére. 

 # Képes a gyógytestneveléshez kapcsolódó egészségügyi intézményekkel (iskolaorvosi, védőnői szolgálat) történő 

együttműködésre. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

x Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 # Elkötelezett a kommunikációban részt vevők közötti hatékony kapcsolat megteremtésére és fenntartásának 

biztosítására. 

 

 

8.  A testnevelő tanár és a (#) gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az 

autonómia és a felelősségvállalás területén 
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a) tudása 

x Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

 # Ismeri az önművelés, az önképzés lehetőségeit.  

 # Ismeri a szakterülethez kapcsolódó papír alapú és online szakirodalmakat.  

 # Ismeri a szakterülethez kötődő legfrissebb kutatási eredményeket.  

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

x Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

x Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

 # Képes a munkáját támogató szakirodalom folyamatos nyomon követésére. 

 # Képes az önálló ismeretszerzésre.  

 # Képes a személyes tapasztalatok tudományos keretekbe való integrálására.  

 # Képes az érintett tudományterületek (egészség, sport- és neveléstudományi) kutatások fontosabb módszereinek, 

elemzési eljárásainak alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

x Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 

 # Elkötelezett az egészséges, aktív életmód, a prevenció módszereinek és eszközeinek megismertetésére tanulói 

körében.  

 # Elkötelezett a minőségi élet feltételeinek megteremtésére a tanuló tanulási környezetében.  
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
A gyakorlati bemutatás teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A gyakorlati bemutatás és a sikeres szóbeli felelet. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Tánc: Az oktató által készített jegyzet. 

Szécsényiné F. I. (2007) Ritmikus gimnasztika 

Szécsényiné F. I. (1986) RSG Mozgás, szépség, harmónia 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Daniel Lewis (2000): José Limón tánctechnikája. Budapest, Planétás Kiadó 

Lemhényiné Tass Olga (2007): A tudatos mozgás művészete. Budapest, Semmelweis Kiadó 
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szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

X Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

X Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 
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 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

X Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 
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 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

X Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

X Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

X Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 
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 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Tenisz oktatásmódszertana Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /       8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 21. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

Sportjáték tanszék  

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Ökrös Csaba Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Nemes Gábor, Dékány Marcell 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

… 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 
- MTSZ iskolatenisz program. A tenisz oktatása iskolai keretek között. 
- A mini-tenisz felépítése, versenyrendszere. 
- Alapütések-, röpte ütések-, adogatás oktatása.  
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

 Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

 Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
Aktív jelenlét 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

ZH sikeres megírása 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Tenisz, oktatási segédanyag 2018.  

(A TF e-learning felületén megtalálható szakmai anyag. A hallgatók számára e-mailben is elküldésre kerül.) 

 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Gáspár B. (2007): A tenyérlabda története – Artwork Studio 

Reid M.-Elliott B.-Crespo M. (2015): Tenisz kézikönyv – Corvina, Budapest 
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alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

 Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 
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b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

 Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 
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 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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Floorball oktatásmódszertana 

csütörtökre ígérve 
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KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Pedagógia-Pszichológia Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése A táborozás és rekreáció 

pedagógiája 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /    8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 21. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Rekreáció Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Lacza Gyöngyvér Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Nagy Kinga, Várhegyi Attila, Fehérvári Dániel, Dr. Dosek Ágoston 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

- A táborok sorozatában átadott ismeretek összefoglalás; azonosságainak és különbségeinek felismerése, a közös 

tennivalók (szervezés, előkészítés, meghirdetés, lebonyolítás, utómunkák) számbavétele.  

- Konkrét túratervezési feladatok elméleti megvalósítása (gyalogos, kerékpáros, vízi, havas jármódok). 

- Érzékenyítés a fenntarthatósági célok megvalósítása érdekében.  

- A táboroztatásokkal kapcsolatos törvényi rendelkezések tudatosítása, követése. 

- A hazai és külföldi táboroztatási gyakorlat vizsgálata.  

- Turizmus trendek és kapcsolataik vizsgálata a táborainkkal.  

- Informatikai adatok és szolgáltatások használatába bevezetés. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

1. A túratervezés, szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok - vizsgálata a különböző táboraink tapasztalataira 

építve.  

2. A táboroztatásokkal kapcsolatos törvényi rendelkezések tudatosítása, követése. Jogszabályok a szabad ég 

alatt tartózkodással kapcsolatban. 

3. A hazai táboroztatási gyakorlat vizsgálata különös tekintettel az életkori sajátosságokra. 

4. Külföldre tervezett táborok jellemzői (utazásszervezői munka sajátosságai, követelmények).  

5. Közlekedési alternatívák a táborok viszonylatában. Az egyes jármódokra vonatkozó közlekedési szabályok 

kiegészítése és oktatási feladatainak tudatosítása. Defenzív közlekedés – biztonság a csoport számára.  

6. Veszélyfelismerés, megelőzés, elhárítás. (szituációs gyakorlat) Elsősegély, ellátás és mentőszervek értesítése 

(alternatívák, megoldások, technikák) Felkészülés várható és váratlan körülmények esetére, tartalék-

megoldás tervezetek. (szituációs gyakorlat)  

7. Felszerelés ismeret a különböző jármódoknál. Info-technológiai adatok és szolgáltatások használatába való 
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bevezetés; tervezésben és megvalósításban. (GPS, Map Run, outdoor applikációk)  

8. A természeti és épített környezettel kapcsolatos megfontolások. Outdoor infrastruktúra és létesítmények 

üzemeltetése.  

9. Táborkiírás és az outdoor táborok online és offline értékesítése a 21. századi piaci igényeknek megfelelően. 

Kommunikáció és marketing tevékenység a hazai és külföldi táborok esetében.  

Jó gyakorlatok feldolgozása kis csoportokban – hallgatói gyűjtés alapján.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

● Részvétel az órákon a TVSZ szerint.  

● Félévközi feladatok leadása határidőre. 

Ez alól csak előzetes egyeztetés alapján lehet mentesülni. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

írásbeli dolgozat 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dosek Ágoston (szerkesztő) Természetjárás, táborozás. 2020.  TF e-learning tananyag 

Várhegyi Attila (szerkesztő) Kerékpártábor. 2020.  TF e-learning tananyag 

Irmai István (szerkesztő) Vízi tábor 2020. TF jegyzet- e-learning 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Mészáros J., Bánhidi A.,Csóka G., Détárné Bikfalvi M., Mályi J.: Vándortáborozási kézikönyv, Mobilitás, Budapest, 

2004 

Soulek-Martinek (2003)-Kerékpározás-fitten és egészségesen, Cser Kiadó 
Dr. Nagy Balázs (2019)-Magyarország legszebb kerékpáros túraútvonalai - Túrázók nagykönyve, I.P.C. KÖNYVEK 
KFT 
Kossuth Kiadó. (2018) -Anatómia és 100 nyújtógyakorlat kerékpárosoknak - Alapvető információk - Nyújtási típusok 

- Edzésmódszerek - Figyelmeztetések - Gyakorlatok – Tanácsok 

Ajánlott kerékpáros tartalmak 

1. Karbantartás és szerviz - https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSonVeWgBs27WHNxMAeauB-

zeIH1Kc2B 

2. https://www.globalcyclingnetwork.com/ 

3. https://www.youtube.com/user/globalcyclingnetwork 

4. https://www.mtbr.com/ 

5. https://www.youtube.com/user/MtbrVideos 

6. https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-books/ 

https://www.libri.hu/szerzok/dr_nagy_balazs.html
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=160570&s_det=1
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=160570&s_det=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSonVeWgBs27WHNxMAeauB-zeIH1Kc2B
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSonVeWgBs27WHNxMAeauB-zeIH1Kc2B
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeSonVeWgBs27WHNxMAeauB-zeIH1Kc2B
https://www.globalcyclingnetwork.com/
https://www.youtube.com/user/globalcyclingnetwork
https://www.mtbr.com/
https://www.youtube.com/user/MtbrVideos
https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/best-cycling-books/
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, 

az egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X  Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

 Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

 Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és 

élmény-dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő 

rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, 

diák- vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

X Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján 

a motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

7. Richard Hallett (2019) The Bike Deconstructed : A Grand Tour of the Modern Bicycle 

Nagy B.: Magyarország rejtőzködő túraútvonalai, Totem Plusz Könyvkiadó,Budapest, 2017 

Nagy B.: Magyarország Túraútvonalai - Váraink Nyomában. I.P.C. Könyvek Kiadó, Budapest, 2018 

 Nagy B.: Trekkingtúrázás Kárpátok – Románia,   Cser kiadó, Budapest, 2011 

Országos Kéktúra útvonalvázlat és igazolófüzet, Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest, 2020 

Nagy Á.: Magas-Tátra túrakalauz,  Kornétás Kiadó, Budapest, 2018 

Hajózási Szabályzat (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100057.NFM) 

Pereházi Pál A., Balázs L. Kézikönyv vízitúrák levezetéséhez. Mauz Bt. Szombathely 

https://issuu.com/vizenjarok/docs/kezikonyv_viziturak_levezetesehez 

Baki Ádám (2010)-Mountain Bike RIDER - Hegyikerékpározásról mindenkinek 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100057.NFM
https://issuu.com/vizenjarok/docs/kezikonyv_viziturak_levezetesehez
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X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az 

állampolgári nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

X Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

X Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 
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 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

X Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

X Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

 Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

X Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

X Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 
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7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

X Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

X Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

X Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

X Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

X Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

 Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

 Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

X Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

 Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

 Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

X Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

X Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 

 

  



255 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Tanári felkészítés  Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Egyéni összefüggő TANÍTÁSI 

gyakorlat szemináriuma 

  

Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /     8 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Benczenleitner Ottó Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

 Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

 Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

 Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 
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 Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

 Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

X Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

X A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár r szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

X Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

X Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

X Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

 A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

 Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

X Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

 Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 
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 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

 Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 

 

5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

 Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

X Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

 Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

X Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

 Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

X Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

 Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

X Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

X Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

X Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

X A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

 A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 
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együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 

 Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

X Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

 Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

 Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

X Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A testnevelésórák oktatási tevékenységében történő pedagógiai készségfejlesztés az egyéni, összefüggő iskolai gyakorlat 
segítségével. Önálló tervezés és önállóan felépített oktatási folyamat megvalósítása, különböző tantervi tématerületeken. Új 
módszertani ismeretek tanulása a pedagógiai értékelés területén.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  
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Egyéni iskolai gyakorlat portfóliójának beadása.  

A félévi jegy megszerzésének 
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Az óratervezetek és az óraértékelési tevékenység tartalmi és formai 

minősége 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   
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A TANTÁRGY HOZZÁJÁRULÁSA A „KKK” ÁLTAL ELVÁRT SZAKMAI KOMPETENCIÁK 

ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 

1.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesítésének figyelembevétele területén: 

a) tudása 

X Ismeri a pedagóguspálya sajátosságait, különösen a testnevelő tanárra vonatkozó elvárásokat, kötelességeket, 

szerepeket, feladatokat és jogokat az iskolán belül és kívül. 

X Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány fogalmi és interdiszciplináris rendszerét, folyamatait, 

kiemelten a tanulók sajátosságait, az egyéni bánásmódot és a fejlesztési lehetőségeket. 

X Ismeri a tanulói személyiségfejlesztés érdekében a változatosságra, következetességre, egymásra épülésre és élmény-

dús tapasztalatokra hangsúlyt helyezve a testnevelés, illetve a sport oktatási, nevelési és megismerő rendszereit. 

b) képességei 

X Képes a tanulók sajátosságainak és érdeklődésüknek megfelelő célirányos tervező, vezető, elemző és értékelő 

tevékenység végrehajtására, mely fejlesztő, sikerorientált és egyúttal élmenydús a testnevelés órán, a szabadidő-, diák- 

vagy a versenysport-foglalkozásokon. 

 Képes a különböző képességekkel és tudással rendelkező tanulóknak korszerű és differenciált preventív 

mozgásprogramokat, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat tervezni és vezetni. 

 Képes a testnevelés és sport terület céljainak, folyamatainak, eszközeinek, módszereinek és eredményeinek 

tudományos megismerésére és ezek gyakorlati alkalmazására a személyiségfejlesztés során, kiemelten az 

egészségmegőrzésre és egészségfejlesztésre. 

 Képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a sportfoglalkozásokon, mely differenciált és 

hatékonyan segíti a különböző háttérrel, képességgel és tudással rendelkező tanulók fejlődését. 

c) attitűdje 

X Szakmai nyitottsággal, igényességgel és felelősséggel rendelkezik az egyéni bánásmód terén a sport által történő 

személyiségfejlesztésben. 

X Példamutató és ösztönző személyiséggel, tudományos alapokon nyugvó tudásbázissal, pozitív szemléletmóddal és 

elkötelezettséggel rendelkezik, amely a különböző sajátosságokkal rendelkező tanulóknál az egészségtudatos aktív 

szokásrendszer, életmód és életforma kialakítását, fejlesztését és élethosszig tartó fenntarthatóságát segíti. 

 Elkötelezett a tanulók teljes körű egészségfejlesztése iránt. 

 

2. A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése területén: 

a) tudása 

X Ismeri a közösségnek, az iskolának, illetve az adott korosztálynak a jellemzőit és fejlődési tendenciáit, mely alapján a 

motoros fejlesztés, tanulás és a mozgások gyakorlati alkalmazása megvalósítható. 

X Ismeri a különböző sportágak és mozgásos tevékenységek adta lehetőségeket a közösség fejlesztésére. 

b) képességei 

 Képes a testnevelés korszerű tartalmának, gyakorlatának és módszertanának figyelembevételével fejleszteni a 

közösséget. Elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevel. 

X Képes olyan fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a testnevelés órán és a szabadidős programok során is, mely 

hatásos a közösség iránti elkötelezettség és tolerancia fejlesztésében, valamint a konfliktusok megelőzésében és 

kezelésében. 

 
38) Takács Zoltán, Scheili Zsolt, Szabó István (2015) Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Testnevelés és sport 
39) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 
40) Kerettanterv 2020 

AJÁNLOTT IRODALOM  

7) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

8) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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X Képes a testnevelésben és a sportban az innovatív infó-kommunikációs módszerek és eszközök hatékony 

alkalmazására. 

c) attitűdje 

X Tudatos, felelősségteljes és segítőkész magatartással rendelkezik, mely során a fizikailag aktív és egészségtudatos 

szokásrendszer kialakítása mellett az ember társadalmi, kulturális, közösségi és természeti környezete és értékei 

harmonikus egyensúlyára, a fenntarthatóságra kiemelt figyelmet fordít. 

 Példamutató igényességgel és felelősséggel törekszik az oktató-nevelő munkája során a közösségépítésre, illetve a 

családi élet, az értékek, a tisztelet megerősítésére. 

 A testnevelésórán és a szabadidős tevékenységek során is olyan egyéni és közösségi értékeket, érdekeket és 

szükségleteket erősít meg, melyben hangsúlyos szerepet kap az inklúzió, a demokratikus gondolkodás, az állampolgári 

nevelés, a tolerancia és az együttműködés. 

 

3.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a szakmódszertani és a szaktárgyi 

tudás területén: 

a) tudása 

X Ismeri a testnevelés és a sport korszerű oktatásához tartozó tudományos elméleteket, oktatási stratégiákat és 

modelleket, a gyakorlatokat és a módszertani lehetőségeket. 

 Ismeri a testnevelés és egészségfejlesztés terminológiáját, tudományos kapcsolatrendszerét, illetve a férfi és a nő, az 

életkor és képesség-specifikus kutatások eredményeit. 

 Ismeri az iskolai testnevelés és sport oktatási és képességfejlesztéssel kapcsolatos információforrásait, sporteszközeit 

és módszereit. 

b) képességei 

X Képes az érdeklődést fenntartó és fejlesztő komplex tervek, módszerek és gyakorlatok testnevelés órai alkalmazására. 

 Képes a testnevelés és sport tudományos és szakmai elméleteinek és összefüggéseinek megértésére, valamint 

megfelelő gyakorlati alkalmazására. 

 Képes korszerű tanuláselméleti és tantervelméleti háttérre épülően fejlesztő pedagógiai helyzeteket teremteni a 

testnevelés órán és azon kívül is. 

c) attitűdje 

 Jellemzi a tanult mozgáskészlet kreatív használata. Eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, játékok alkotása. 

X A mozgásos tevékenységek során módszertani felkészültségével a különböző testi-lelki adottságú tanulók számára 

vonzóvá teszi a testnevelést és az iskolai és iskolán kívüli sportéletet. 

 Szakmai - módszertani felkészültségével a mindennapi élet nehézségeinek vállalására, leküzdésére és a versenysportra 

is felkészít, a testnevelés és sport népszerűsítése és elfogadása érdekében együttműködik a tantestület tagjaival. 

 

4.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamat tervezése 

területén: 

a) tudása 

 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a testnevelés és 

egészségfejlesztés kerettantervet, átlátja ezek egymásra épülését és az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött 

szerepét. 

X Ismeri a minőségi testnevelés tervezéséhez szükséges információforrásokat, ismeretrendszereket. 

 Ismeri a tananyag-kiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá szakmódszertani 

szempontjait. 

b) képességei 

 Képes a szaktárgy tanórán és tanórán kívüli tanításának tervezésére. 

 Képes tanulási-tanítási stratégia meghatározására igazodva a tananyaghoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

X Képes hatékony módszerek, munkaformák, eszközök kiválasztására. 

X Képes új, innovatív tartalmak és mozgásformák, infokommunikációs módszerek és eszközök alkalmazására a 

testnevelésben és sportban. 

c) attitűdje 

 Elkötelezett felkészültségének folyamatos megújítása, az új és bevált jó gyakorlatok iránt. A Nemzeti alaptanterv 

testnevelés és egészségfejlesztési tanulási terület, valamint a kerettanterv követelményeinek munkája során történő 

alkalmazásában. 

X Munkáját alapos felkészülés, tervezés és rugalmas megvalósítás jellemzi. 
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5.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a tanulás segítése, szervezése és 

irányítása területén 

a) tudása 

X Ismeri a különböző motiváció-elméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit. 

 Ismeri a testnevelés és sport, valamint az egészségfejlesztés tanórai, tanórán kívüli és az iskolán kívüli lehetőségeit, 

színtereit. 

 Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait, a differenciált tanulásszervezés 

módszertani lehetőségeit a testnevelésben. 

 Ismeri a testnevelés és a sport lehetőségeit az egész életen át tartó tanulásra való felkészítésben. 

b) képességei 

X Képes az eredményes tanulás és képességfejlesztés érdekében a biztonságos, pozitív és motiváló tanulási környezet 

megszervezésére. 

X Képes a testnevelés órán és a szabadidős sporttevékenységekben a céloknak megfelelő, a differenciálást és a tanulói 

aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő 

módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 

 Képes a modern technológiákat, sporteszközöket és alkalmazásokat hatékonyan bevonni munkájába. 

c) attitűdje 

 Fontosnak tartja a tanulókkal való együttműködést, a nyitottságot, figyelembe veszi a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, 

kezdeményezéseit a motiváló, eredményes tanulás és a mozgáshoz fűződő élethosszig tartó pozitív attitűd 

kialakításában. 

X Törekszik tanulási-tanítási stratégiáinak és módszereinek célravezető megválasztására és alkalmazására a testnevelés 

és sport minden színterén. 

 

6.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a pedagógiai folyamatok és a tanulók 

értékelése területén 

a) tudása 

 Ismeri a testneveléshez kötődő pedagógiai célok és az eredmények létrejötte között zajló sajátos tanítási-tanulási 

folyamatot, annak a tanulóra gyakorolt hatását az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett. 

X Ismeri a testnevelés órai és tanórán kívüli ellenőrzésének és értékelésének pedagógiai folyamatban betöltött szerepét és 

funkcióit, céljait és szintjeit, módszereit és eljárásait. 

 Ismeri a differenciálás elméleti és gyakorlati összefüggéseit, a közösségen belüli egyéni értékelés pedagógiai elveit. 

X Ismeri a testnevelés és sporttevékenységek során fejlesztendő kompetenciák ellenőrzésére és értékelésére alkalmas 

módszereket, eljárásokat. 

b) képességei 

 Képes a helyzetfeltáró (diagnosztikus), a tanulási-pedagógiai folyamatot fejlesztő-formáló (formatív), valamint a 

lezáró-minősítő (szummatív) értékelés közötti különbségtételre, azok releváns alkalmazására a tanórai és tanórán kívüli 

testnevelés és sport gyakorlatában. 

 Képes a mozgástanulás során tapasztalt tanulási hibák és akadályok differenciált feltárásra, a tanulók fejlesztése 

érdekében a részfolyamatok értékelésére. 

 Képes alkalmazkodni a mozgástanulási-, képességbeli szükségletek változásaihoz, esetenként egyedi értékelési eszközt 

alkalmazni. 

c) attitűdje 

 A tanulók reális önértékelését alakítva segíti az önbecsülés, reális énkép kialakítását. 

 Szemlélete fejlettségközpontú, figyelembe veszi a tanulók fejlettségi szintjét, azok közötti különbségeket, 

X A tanulók egyéniségét, jellemzőit figyelembe véve, az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. Reflektív módszerek 

segítségével az esélyegyenlőségre törekszik. 

 

7.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) a kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

 Ismeri a testnevelés órai kommunikáció célját, sajátosságait; a tantárgyi tartalmak oktatásához szükséges szaknyelvet, 

terminológiát. 
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X Ismeri a kommunikáció típusait, a verbális, a nem verbális kommunikáció eljárásait, valamint a metakommunikáció 

összetevőit. 

 Ismeri az életkori sajátosságoknak megfelelő kommunikációs szokásokat, eljárásokat. 

 Ismeri a testneveléshez, sporthoz, sporttevékenységhez kötődő információs forrásokat. 

b) képességei 

 Képes a tanulókkal, tanártársaival és a szülőkkel, iskolán kívüli szakemberekkel, a szakterületi képviselőkkel a 

kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatteremtésre, együttműködési formák kialakítására. 

 Képes felismerni és értelmezni kommunikációs nehézségeit (digitalizált oktatás), ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulói visszajelzések alapján a tanórai és tanórán kívüli kommunikációs eljárások hatékonyságának 

növelésére. 

 Képes munkájához szükséges szakirodalmak, tudományos hátterű kutatási eredmények értelmezésére, innovatív 

fejlesztésére, napi munkájába történő beépítésre, képes szakmai szövegek megalkotására. 

 Képes szakterületének (érdek)képviseletére, közérthető, nyílt, pedagógiai tapasztalatai és nézetei közvetítésére más 

szak- és tudományterületek képviselői előtt, tágabb társadalmi környezetben érvelni és bemutatni a testnevelés és sport 

egészségfejlesztő és egészségmegőrző, személyiségfejlesztő hatásmechanizmusát. 

c) attitűdje 

 Pedagógiai helyzetekben asszertív kommunikációra törekszik. 

X Konfliktushelyzetekben a konstruktív megoldásokkal a probléma feltárását tartja szem előtt. 

X Nyílt és hiteles kommunikációra képes a különböző szakmai interakciókban, szituációkban. 

 Nyitott az innovatív digitális és info-kommunikációs eszközök használatára, azok alkalmazására a testnevelés órai, 

tanórán kívüli oktatási és pedagógiai folyamataiban. 

 

8.  A testnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) az autonómia és a felelősségvállalás 

területén 

a) tudása 

X Ismeri saját szakterülete tanításával, pedagógiai tartalmaival, a tanári pályával, előmeneteli rendszerrel, illetve a 

munkavégzéssel kapcsolatos intézményi, fenntartói és társadalmi elvárásokat, követelményeket, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket, előírásokat. 

b) képességei 

 Képes önszabályozásra, önirányításra, saját oktatói-pedagógiai munkája, tevékenysége reflektív értékelésére. 

X Képes tudatos önfejlesztésre, szakmai identitás, hivatástudat kialakítására. 

X Képes felelősséget, elkötelezettséget vállalni munkájáért, tanítványai fejlődéséért. 

 Képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, kooperatív munkavégzésre. 

X Képes tudományterülete magas szintű képviseletére, az abban bekövetkező változások követésére, beépítésére 

munkájába. 

c) attitűdje 

 Önálló tevékenységvégzés, problémamegoldó szemlélet jellemzi. 

 Egészséges és biztonságos életvitelre törekszik; önmaga és mások (tanítványok) sorsáért felelősséget vállal. 

 Konstruktív együttműködés jellemzi a társas interakciókban, közös munkában. 

 Képviseli a mindennapi munkájában a testnevelés és sport etikai értékeit. 

 Hatáskörében felelősséget vállal a tanulók teljes körű egészségfejlesztéséért. 
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IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok és szakmai gyakorlat 

 

A tanári mesterképzés elméleti és gyakorlati ismeretei az iskolai színtéren alkalmazható tudás 

és tapasztalat rendszerszinten történő értelmezése és alkalmazása. Ennek érdekében a képzés 

elméleti alapvetéseit újszerű és változatos oktatásmódszertani eszközökkel gyakorlati 

példákon keresztül ismerteti meg a hallgatókkal. A gyakorlati órák, a szakmai gyakorlatok a 

testnevelő tanári tevékenység mindennapos és rendszer szintű feladataira és kihívásaira 

készítik fel a hallgatókat. 

Az összefüggő iskolai gyakorlat keretében a hallgatók a köznevelési intézményben valós 

körúlmények között ismerik és tapasztalják meg a szakmai/sportági oktatás és a pedagógiai 

munka eszközrendszerének és módszertanának alkalmazását. Az elméleti ismereteinek 

birtokában képesek lesznek tudományos megalapozottságú tanmeneteket és óraterveket 

összeállítani, elsajátítják fejlesztő tevékenységük eredményességét mérő 

teljesítménymonitorozó eszközök használatát, továbbá gyakorolhatják az információs 

technológiát és az eljárások alaklmazásának különböző rendszereit eltérő körülmények között. 

Fontos cél, hogy iskolai környezetben ismerjék meg a mozgás és sportágtanítás sajátosságait. 

A hallgatók a gyakorlatban tapasztalják meg a testnevelő tanár kapcsolatrendszereinek 

fontosságát, a régi és új oktatási módszerek kombinált alkalmazását, valamint a prevenciós és 

rehabilitációs eljárások gyakorlatanyagát. Kiemelten hangsúlyosan jelenik a testnevelő tanár 

módszerei segítségével a mozgás és a sport megszerettetése, a komplex személyiségfejlesztés 

a mozgásos gyakorlatok és helyzetek szabályozott körülmények között történő alkalmazása 

során. 

 

2. Pedagógiai eszközök 

 

 A levelező rendszerű képzés jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk az 

otthoni egyéni, és korlátozottabb mértékben a csoportmunkára, az e-learning 

rendszeren történő kommunikációra, a rugalmas konzultációs lehetőségekre. Fontos 

megjegyezni, hogy az egyetemi munka mellett, a sikeres szakemberré váláshoz 

nélkülözhetetlen a világpolitikai folyamatok naprakész követése, a magyar és idegen 

nyelvű szakirodalom tanulmányozása, az idegennyelv-tudás folyamatos fejlesztése. 

 

Az oktatás során alkalmazni kívánt egyéb eszközök: 

 Egyéni és csoportos konzultációk, kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 

beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik az órákon 

felmerülő elméleti és gyakorlati problémákat, valamin ezek megoldási lehetőségeit.  

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 

megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok, 

prezentációk készítése a szakirodalom felhasználásával. 

 Csoportmunka: a csoporttagok közös aktivitásán túl, az együttműködés során szerzett 

tapasztalok is hozzájárulnak a személyiségfejlesztéshez.  

 Videó és hanganyag elemzés: melynek során a hallgatók gyakorolhatják és 

értékelhetik a tanár szereplésüket, oktatási hatékonyságukat. 

 


