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A sport hagyományos szerepe a 
köznevelésben 

SPORT 

CÉL 
Tehetséggondozás 

 
élsport előkészítés 
versenyeztetés (DSE,DSK) 

 

Teljesítményközpontúság, mérhető teljesítmény 
 

(értékelés, műveltségterületi tartalmak, kommunikáció)  

ESZKÖZ 
Testnevelés - testkultúra 
 



Lemorzsolódás 
 

A sport hagyományos 
szerepét kísérő tanulságok 

Kik azok akik kirostálódnak? 
Alacsony kompetenciaérzetűek 
(ügyetlenebb vagyok a társaimnál),  
Külső motiváció jellemzi őket  
(Cél/eredmény orientált),  
(Weiss és FerrerCaja, 2002) 
 

10-13 éves kortól minden évben a gyermekek 35%-
a kirostálódik a szervezett sportból 
 
• Más dolgokat csinálok 
• Megváltozott az érdeklődésem 
• Nem eléggé élvezetes = unalmas 
• Nem annyira jó vagy izgalmas, mint amennyire 

szeretném 
• Nem szeretem az edzőt/tanárt 
• A győzelem túlértékelése miatt 



 

 Lemorzsolódás 
 

Csökkenő fizikai 
aktivitási szint 
(HUNPASS 2011) 
 

A fizikai aktivitás szintjei  

(MVPA= perc/hét) 

A sport hagyományos 
szerepét kísérő tanulságok 



Lemorzsolódás 
 
Csökkenő fizikai aktivitási szint 
 

A felnőtt lakosság 
egészségügyi kockázatai 

• A várható élettartam 
Magyarországon az 5. 
legrosszabb az EU-ban (KSH, 
2013).  

• A lakosság 64.8%-a minősül 
túlsúlyosnak vagy obeznek 
(OTÁP, 2009). 

 

A sport hagyományos 
szerepét kísérő tanulságok 



Lemorzsolódás 
 
Csökkenő fizikai aktivitási szint 
 
A felnőtt lakosság egészségügyi kockázatai 
 

A testnevelés megváltozott 
szerepe 

• Az iskolai testnevelés feladata a tanulói 
motiváció fenntartása a rendszeres szabadidős 
testmozgás iránt. 

• Elsődleges testnevelői feladatom az egészséges 
életvitelhez szükséges tudás átadása. 

• A testnevelés tantárgy megtanítja, hogyan 
legyen a rendszeres testmozgás az egészséges 
életmód része. 

• A testnevelés óra fő feladata a mozgáshoz 
fűződő pozitív attitűd kialakítása. 

• A testnevelés jó alkalmat jelent a mozgáson 
keresztül történő önkifejezésre. 

• Fő feladatom a tanulók érdeklődését felkeltő, 
rekreációs mozgáskészlet kialakítása. 

  

• A tanárok 71%-ra jellemző, hogy 
egyetértenek vagy teljesen 
egyetértenek a blokkban megjelenő 
kérdésekkel. 

 

A sport hagyományos 
szerepét kísérő tanulságok 

TESI 2020 Stratégia – 
Országos Testnevelés 
Kutatás 2014 



A sport a XXI. századi 
köznevelésben 

KOMPLEX 
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A SPORT CÉL ÉS ESZKÖZ 

Minőségi 
testnevelés  

HEPA 

Tehetséggondozás 
DIÁKOLIMPIA 

EGYESÜLET ÉS ISKOLA 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

A SPORT MINDENKIÉ – perszonalizált motiváció és értelem 

- fejlettség- és fejlődésközpontú szemlélet 
- életkori sajátosságokat szem előtt tartása 

- motivációs és kommunikációs technikák alkalmazása 

Megfelelően felkészített testnevelők, edzők 



A gyermekek alapvető motivációi a 
mozgás, sport iránt 

Új készségek 
tanulása 

„jó 
formában 
maradni” 

Verseny okozta 
izgatottság 

Csapattag lehet 
(kooperáció) 

A mozgás maga 
(funkcionális késztetés) 

Mozgáskészség 
fejlődés 

Öröm és élmények 

Ewing és 

Seefeldt (1989) 
A sporttevékenység szinttől függetlenül képes 
ezt kialakítani és fenntartani: 
 
- szabadidős sport 
- utánpótlás 
- felnőtt egyéni teljesítmény célú sport (pl. 

hosszútávfutás) 



Kimenet a köznevelésből 

Az aktív, egészségtudatos, rendszeres testmozgást 
fenntartható módon megalapozó KOMPETENCIA  

hiánya a köznevelésben! 

Ismeret – készség/képesség – attitűd 
 

A testnevelésben és sportban egyaránt érvényes 
kompetenciaelemek 

 



A köznevelés hatása a 
felnőttkori szabadidő sportra 
A köznevelésben elsajátított kompetenciaelemek „éles 

tesztje” 
 
A sport lehetséges funkciói: 
 
- egyéni felelősség az egészségért (HEPA) 

 
- a sport közösségi funkcióinak betöltése 

 
- nem versenysport jellegű teljesítménysport  

 
 



• TESI 2020 Stratégia 

• Minőségi testnevelés oktatási keretrendszere 

• Diákolimpia 

• A sport legyen a tied 

• ERASMUS + projektek 

Az MDSZ feladatai 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 
 

Boronyai.Zoltan@mdsz.hu 


