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DR. ISTVÁNFI CSABA EMLÉKÉRE 
A MAGYAR EDZŐK TÁRSASÁGA, 

A BUDAPESTI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZUIM ÉS A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS 

EGYESÜLETE 

KÖZÖS KONFERENCIÁJA 

 

 Jelentős sportember, meghatározó vezető távozott közülünk. Dr. Istvánfi Csaba 1969-től tartozott 

egyetemünkhöz, és 1984-től 1994-ig töltötte be a Testnevelési Főiskola rektori posztját. 

 Bátran kijelenthető,tevékenysége és életútja meghatározó a Testnevelési Egyetem történetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994-től haláláig vezette az MTTOE, a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének munkáját, 
amelynek élén elévülhetetlen érdemeket szerzett a mindennapos testnevelés bevezetésében 



MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) mint szakmai Civil szervezet 

érzékelve a magyar tanulóifjúság drasztikusan romló egészségi állapotát, és aggasztó 

életvitelét kormányzati intézkedések hiányában 1999. március 13-án a TF-en meghirdette a 

 MINDENNAPOS TANÓRAI TESTNEVELÉS  

bevezetését a közoktatásban.  

 

A megvalósítás érdekében közel 12 éven keresztül kifejtett kudarcokkal teli szívós 

erőfeszítéseinket végre siker koronázta, mivel a Magyar Köztársaság Országgyűlése a  

CXC sz. 2011.december 19-i 

 

Határozatával törvényt alkotott a mindennapos tanórai testnevelés bevezetésérő a 

közoktatásban. A köznevelési törvény kimondja: 27§ (11) „Az iskola (…) megszervezi a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelési óra keretében…” 

 

97§ (6) „ A 27§ (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás 

első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-től kezdődően felmenő rendszerben 

kell megszervezni.” 

A törvény megalkotása a tanulóifjúság egészséges életvitele szempontjából óriási 
eredmény, 

hatékony megvalósítása pedig az iskola fenntartók, a tantestületek, és elsősorban a 
testnevelő tanári közösségek számára óriási felelősség.  



KONFERENCIÁK 1990-2010-IG 

 

 

 1991. Budapest-  Országos Kongresszus az Antal kormány idején  

 1999. március 13. TF- Összefogás az ifjúság egészségéért,edzettségéért 

 2003.augustus 28-29.- Népegészségügyi program sikeréért (Gyula) 

 2005 április 23. TF- Jubileumi Szakmai Országos Konferencia 

 2007 október 30. Eger- Iskolai testnevelésünk az Európai Uniós törekvésünk  

     tükrében  

 2008 augusztus 22-23. - Testnevelő tanárok a Sportstratégia sikeréért (Gyula) 

 2008 augusztus 25-28. VII. Nevelésügyi Kongresszus (Budapest) 

 2010.november 3.  Testkultúra a Klebersbergi Kultúrpolitikában 

 2011-től-   MTTOE- Országos szakmai-módszertani program 

    (Békéscsaba, Budapest, Mór, Győr, Bonyhád, Szeged stb…) 

 



SZEMLÉLETVÁLTÁS A MEGÚJULÓ TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

MŰVELTSÉGTERÜLETÉN A HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEK 

MEGŐRZÉSÉVEL 

A MEGÚJULÓ MAGYAR TANÜGY 

Az új köznevelési rendszerről: 

 

 Iskolarendszerünk felbecsülhetetlen értékeket halmozott fel  

 A magyar oktatás közelmúltját nem sorolhatjuk a honi 
oktatás fényes szakaszai közé.  

 Magyarország kormánya arra vállalkozott, hogy jövőt építő 
iskolarendszert megújítja. Ezt szolgálja a 2011.évi CXC. 
dec. 19-én elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény. 

 Bevezetésre került a mindennapos tanórai testnevelés a 
közoktatásban!  

 A törvény megalkotása a tanulóifjúság egészséges életvitele 
szempontjából óriási eredmény, a testnevelő tanári 
közösségek számára óriási felelősség  
 



LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK 

A nevében is jelzi a változást: 

 

 Közoktatás                     Köznevelés  

 A köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat 

 A köznevelés a Magyar Állam feladata  

 Egyértelművé teszi a hatásköröket, kötelességeket, a köznevelés 
szeplőinek a helyzetét  

 Szakmai döntéseket szakemberek hozzák 

 Nagyobb állami szerepvállalás  

 Új tartalmi szabályozás: NAT, Kerettanterv, Helyi tanterv 

 Pedagógus életpálya modell 

 Külső szakmai ellenőrzés, minősítési rendszer megteremtése  
 



CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

 Hatékonyabb testnevelés és diáksport rendszer 

 Egészségesebb, edzettebb ifjúság 

 Rendszeres sportolók arányának növelése  

 Megvalósítása együttes feladat a fenntartó, a 

tantestület, de kiváltképp a testnevelő tanári 

közösség számára 



MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG? 

 Nincsen számottevő pozitív változás a 
tanulóifjúság állapotában, életvitelében 

 Mozgásszegény életmód 

 Elhízott túlsúlyos gyerekek 

 Elhízott túlsúlyos felnőttek 

 

   Ellenzők ellenérvei: 
 Nincsen elég szakképzett tanár 

 Kevés a tornaterem 

 Többi tantárgy rovására megy 

 Nincs pénz 



MILYEN EREDMÉNYEK VÁRHATÓAK? 

 Tanulók nagyobb számban való bevonása a 

testmozgásba 

 Gyerekkori elhízás visszaszorítása 

 Káros szenvedélyek csökkentése 

 Stresszmentes életvitel kialakulása 

 Tanulók testi-lelki egészségének a javítása  

 Verseny és szabadidősport mutatóinak javítása 

 Pedagógusok presztizsének helyreállítása  



FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség 

 Motoros készségfejlesztés: mozgástanulás 

(tudatosság) 

 Játék 

 Versenyzés 

 Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

 



AZ EGYES KERETTANTERVI MAPPÁK FELÉPÍTÉSE 

 Célok, feladatok  

 Fejlesztési területek – nevelési célok  

 Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 Egységesség és differenciálás 

 Műveltségterületek és óraszámok 

 A tantárgyi kerettantervek értelmezése 

 Testnevelés érettségi (egyben felvételi vizsga) 

 



A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS TARTALMI 

SZABÁLYOZÁSA 

Előzmények: 

 Jogforrás 

 Az Alkotmány 70/D § (1)-(2) bekezdés: „A Magyar 
Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető 
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.” 

Következmények: 

 A Magyar Köztársaság Országgyűlése CXC sz. 
2011.december 19-i határozatával törvényt alkotott a 
mindennapos tanórai testnevelés bevezetéséről a 
közoktatásban.  
 



A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

BEVEZETÉSÉNEK KIHÍVÁSAI  

Alapvetések: 

 A „ mindennapos” a tanulókról szól és értük van! 

 A megvalósítás többszereplős (fenntartó-igazgató- ig. helyettes –testnevelők –
szülők - mérőbiztosok, stb.) 

 

A testnevelő szerepe, feladatai: 

 Tárgyi feltételek számbavétele 

 Óraszámok elhelyezése  

 Személyi és tárgyi vonatkozású konzekvenciák  

 Sportszerek bővítése  

A testnevelős személyes érintettsége: 

 Igényesség 

 Napi kapcsolat 

 Hatékony óravezetés  

 Forráskeresés 

 Versenyekre mozgósítás (MDSZ,mérési rendszer, sportstratégia,diákolimpiák) 
 



A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

BEVEZETÉSÉNEK TESTNEVELŐI KIHÍVÁSAI  

Tantestületi vonatkozások: 

 Irigyelt státusszá válik a testnevelői 

 Tartalmi megújulás (új lehetőségek,sportágak 

bevezetése) 

 Új testnevelők befogadása (mentorálás) 

 Kooperálás munkaközösségen belül  

 Vezetők szerepe (igazgató, ig.helyettes) 

 



A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

BEVEZETÉSÉNEK TESTNEVELŐI KIHÍVÁSAI  

Diákaspektus: 

 Gátlások, félelmek feloldása 

 Differenciált óravezetés  

 Tehetséggondozás, hátránykompenzáció 

 Tanulói motiváltság magas szinten tartása  

 Egészséges életvitel tudatosítása  

 Élményszerű oktatás, testnevelés sport 
megszerettetése  

 Értékelés, ösztönző, dicsérő jellegű 

 



A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 

BEVEZETÉSÉNEK TESTNEVELŐI KIHÍVÁSAI  

Szülői vonatkozás: 

 

 Elsőszámú partner a nevelésben (példamutatás) 

 Egyéni fejlesztési terv koordinálása  

 Felmentések egyeztetése  

 Szülők bevonása a közös sport tevekénységekbe  

 



AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

SZERVEZETI KERETEI 

 Tanórai foglalkozások 

 

 

 

 

 Tanórán kívüli sportfoglalkozások 

 

 



AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

SZERVEZETI KERETEI 

Iskolai sportnapok 

 



AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

SZERVEZETI KERETEI 

Diákolimpiai versenyek 

 



AJÁNLÁSOK 

 Szemléletváltás 

 Tanári továbbképzések 

 Létesítménybővítés (tornaterem, konditerem 
stb…) 

 Megújuló versenyrendszer 

 Együttműködés egyesületekkel, sportiskolákkal 

 Fejlesztési program (mérési rendszer) 

 Hagyományos értékek megteremtése  

 Új sportágak bevezetése  

 Érettségi vizsgakövetelményekre való felkészítés  

 Mérési rendszer elsajátítása (NETFIT) 
 



ZÁRSZÓ  

„Ne feledkezzünk meg arról, hogy a testnevelési mozgalomban a leglényegesebb maga a testnevelő, akinek 
az erkölcsi nevelés és fegyelmezés, a közegészségügyi és a sport kérdéseiben alapos szakembernek kell 

lennie.” 

Klebersberg Kuno  

A testvelő tanár a tantestületen belül kulcsszerepet játszik. „Fazont ad” az iskolának. 
A vele szembeni elvárások: 

 Magas szintű szakmai felkészültség 

 Példamutatás 

 Humánum a tanulókkal szemben 

 Kiváló szervezőkészség  

 Kapcsolatteremtés 

 Jogszabályismeret  

 Differenciáló készség  

 Hagyományos értékek megőrzése  

 Nyitás a megújulás, szemléletváltás felé  

 

Ha összefogunk és elkötelezettek maradunk, a kitűzött céljainkat megvalósítjuk, mert ez 

a társadalom, iskola, a család együttes feladata kell,hogy legyen. 

 

 

Ehhez kívánok erőt, egészséget és kitartást! 
 



 

 

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


