
A testnevelés tartalmi és

módszertani megújulása



Miért aktuális téma ez ma?

Fontosabb szempontok:
1. A testi egészség:

- 10 éve még 6 betegség kaptak védőoltást.

- Ma a betegségek száma 10-re nőtt.

- Védőoltások száma 8-ról 16-ra emelkedett. 

2. A lelki egészség:

- a világon 2. legtöbb serdülőkori öngyilkosság

3. Szocializációs részképességek hiánya egyre 
általánosabb:

- 20%-kal nőtt a felkészítési idő 



Miért aktuális téma ez ma?

Általános tünetek:

- a térlátás gyakori hiánya,

- a sebességváltáshoz szükséges

- tájékozódó képesség, forgalmi szituációk téves

megítélése,

- sávváltásoknál (számítógépes játékok mintája),

- (záró vonal, piros lámpa, előzés…)

- a döntési felelősség 
/bonyhádi tapasztalat/



• civil társadalom nem tudja megszervezni  
→ az oktatási intézményekre hárul a 
felelősség. 

• mindennapos testnevelés Szolnoktól 
Hódmezővásárhelyen át Bonyhádig

• Téves úton → személyi és tárgyi 
feltételek hiányára hivatkozva. 

Miért aktuális téma ez ma?



Testnevelőkkel kapcsolatos tények

• jelenleg 8.363

• 6 felsőoktatási intézményben → 13 év 

alatt kicserélhető lenne

• valójában 36 szolgálati év

• 3-szoros túlképzés van. 



Játék a számokkal

Hogy ez sok vagy kevés?

Az állami normatívához viszonyítva:

• ált. iskola alsó átlaga: 142.119,- Ft/fő/év

• általános iskola 5-8 évfolyam: 172.674,- Ft/fő/év

• középiskola 9-13. évfolyam: 227.075,- Ft/fő/év

(Ezeket a fenntartók 30-40%-kal egészítik ki.)

egy tanulóra levetítve 5-9 ezer Ft-tal kellene növelni az 

éves normatíváját.

Mennyibe kerülne a mindennapos testnevelés bevezetése?



Tárgyi feltételek

• A tornatermek száma 2010-ben az országban:    4.458

tornaszobák száma 2010-ben az országban:   4.087

• Sportudvara a közoktatási intézmények jelentős  

hányadának van. /OKM statisztika/ 

Így a nem létező mindennapos testnevelés nem 

létező tárgyi igényének pótlására belátható 

időn belül aligha kerülhet sor!



Tíz év tapasztalata a 

mindennapos testnevelésről a

Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnáziumban



Az érintettek viszonyulása

• a gimnázium tanulmányi átlaga: 4,16

• továbbtanulási arány (5 év átlagában): 92 %  

• a felmentettek száma: 0 (a rászorulóknak 
gyógytestnevelést ill. gyógytornát szervezünk)

• jelentős az érdeklődés a testnevelés érettségi 
iránt

• évente 3-5 tanuló testnevelő életpályát választ



Az érintettek viszonyulása

• 10 év alatt egyharmaddal nőtt az iskolai 

tanulólétszám – megháromszorozódott a 

kollégisták száma, 

• 1,5 – 2,5-szeres túljelentkezés,

• testnevelő-szülő konfliktusról nincs tudomásunk,



1. Az érintettek viszonyulása

Tantestület viszonyulása:

• heti rendszerességgel sportol kb. 30% (foci, tenisz, női 

torna, kerékpár, úszás, szauna),

• a „Ki tud többet futni?” mozgalomban a „felnőtt” csapat 2. 

a 19 tanulócsoport között. (Közel 15 km-es átlaggal.) 

• a diákok sportsikerének megítélése azonos a 

tanulmányi és kulturális teljesítményekkel.



Az érintettek viszonyulása

A fenntartó (Magyarországi Evangélikus 
Egyház) viszonyulása:

• nevelési hitvallása: a TELJESSÉGRE törekvés,

• a test acélosítása, a szellem csiszolása és a lélek 
nemesítése, 

• minőségi személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

• tárgyi feltételrendszer,

• 1100 m2-es műanyag borítású pályánk esti 
világítású,

• 2000 m2-es ATLÉTIKAI CSARNOK



Zárógondolatok

• Egészséges életvitelre nevelés

• Naponta megélhetik az életörömöt

• Sportolás élettani hatása

• Munkafegyelem szocializáló hatású

A mindennapos testnevelés felkészíti a 
minőségi életre, a cselekvő, aktív életmódra. 
Mindezért hálásak a szülők, majd néhány év 

távlatában a felnőtté vált diákjaink.

Már ezért is megéri!


