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Szüleimnek és családomnak





Bevezetés

Hallgatóink pedagógus pályára – hivatásra – való felkészítése közismerten nagyon összetett 
feladatot jelent. Az összetettségét, komplexitását az jelenti, hogy a testnevelés mint iskolai 
tantárgy sokban különbözik a többi tantárgytól. A legszembetűnőbb talán a másféle tanítási-
tanulási környezet (tornaterem, sportudvar, uszoda stb.), ami más, mint az osztályban történő 
tanítás, ahol a legtöbb tanár dolgozik. A tanulók a testnevelési órára más öltözetet vesznek 
fel, mint amilyenben az osztályban folyó órán voltak, fizikailag aktívan dolgoznak. 

A hivatásra, erre a sajátos tanári feladatra készülünk fel a Testnevelés-elmélet című 
tárgy tanulása során. 

Eddigi egyetemi tanulmányaik alkalmával találkoztak elméleti és gyakorlati (sportági) 
tárgyakkal, amely tanulmányok nem valószínű, hogy érintették tanulmányaik legfontosabb 
célját, a tanárrá válást.

A mi tantárgyunk célja az, hogy ezt a folyamatot, a tanárrá válás folyamatát, amely-
ben már benne vannak, csak legfeljebb nem tudatosult, most tudatossá tegyük. Megta-
nulunk minden olyan ismeretet (elméletit és gyakorlatit), amelyet e cél elérése érdekében 
tudni kell.

Leendő hivatásuk, mesterségük kibontakozásának lépésről lépésre lesznek tanúi, amely 
remélhetőleg a tankönyvben leírtakon túl olyan asszociációkra készteti majd mindannyiukat, 
ami gazdagítani fogja elméleti és gyakorlati vonalon ezt a „nagyon népszerű” tárgyat.

Előszó a második kiadáshoz
Minden szerző számára nagy öröm, ha munkájának első kiadásban megjelent példányai 
elfogynak, és gondolkodhat az új, átalakított vagy kibővített, de legalább kijavított mun-
kán. A gondolkodás már az első kiadás kézhezvételekor elindul, hiszen rögtön látni lehet 
a hiányosságokat és a javításra szoruló részeket. A Testnevelés-elmélet című tantárgy hi-
hetetlenül gazdag anyagából nagyon nehéz olyan didaktikai tervszerűséggel kiválasztani 
a legfontosabbakat, hogy a végén ne maradjon a szerzőnek hiányérzete. A kiegészítéseket 
és változtatásokat az előző kiadás tapasztalatai, valamint a rendelkezésünkre álló órakeretek 
és a hallgatóink felkészültsége indokolták. 

Ebben a munkában meghagytuk az első kiadás szerkezetét, témaköreit, és az egyes 
témaköröket csak tartalmilag bővítettük és egészítettük ki.

Köszönettel tartozom kollégáimnak, Woth Klárának és Oláh Zsoltnak, segítő és szak-
szerű, évek óta tartó együttműködésükért, amitől ez az új munka remélhetőleg jobbá és hasz-
nosabbá vált.

A szerző



Előszó a harmadik kiadáshoz

A nemzet életében 2010-ben bekövetkezett politikai változás az oktatásügyben is változáso-
kat indított el. A változások, tantárgyunk szempontjából a legfontosabb területen, a tartalom 
területén jelentek meg. A tartalom az oktatásügyben mindig a tantervekkel azonos. Amennyi-
ben ezen a területen változtatnak, az mindig új tantervek bevezetését jelenti. A pedagógusok 
körében ez nem mindig egyértelműen pozitív fogadtatású. Éveken át megszokott tartalommal 
dolgozva kialakul egy jól működő módszertani program, amelyet át kell írni, újra kell fogal-
mazni az eddig használt témákat, meg kell szabadulni régi sémáktól, újak kialakításán kell 
munkálkodni. 2012-ben elkészült az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek, amelyek 
ebben a tanévben, 2013-ban bevezetésre kerültek. Tankönyvünk új kiadása ennek a nagy ívű 
változásnak a nyomon követését, a testnevelési kerettanterv lényegi változásainak ismer-
tetését, értelmezését próbálja meg közelebb hozni a hallgatókhoz. A Nemzeti alaptanterv 
a tantárgyi rendszerre, valamint az egyes tantárgyak témaköreire, tartalmára vonatkozóan 
határozza meg az érvényes értékeket, műveltségképet, tudás- és tanulásértelmezést. Mivel 
az új tantervek lépcsőzetes bevezetése mellett a régi tantantervek is érvényben maradnak, 
a tanárjelölteknek a régi tanterveket is ismerniük szükséges. Az új kiadás a tankönyv tantervi 
fejezetében jelent lényegi változást. Belátható, hogy a hallgató számára nehezíteni fogja 
a tantervekkel kapcsolatos ismeretek megértését, feldolgozását, gyakorlatba való átültetését, 
de az egymásmellettiség, az összehasonlítás által, segíteni és könnyíteni is fogja a megér-
tést, a nagyobb áttekintés következtében. Egyéb szerkezeti és tartalmi változtatások csupán 
az újabb kutatási eredmények beépítésével történtek. 



Ajánlás

 – A való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
 – Az, ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn 

van. 
 Így érted meg az egyetlen csodát.
 – És, hogy minden dolog az Egytől származott, az Egy gondolatból: úgy, elfogadva 

azt, lett minden teremtett dolog.
 – Apja a Nap, anyja a Hold, a szél hordozza méhében, dajkája a Föld.
 – Ez a világ első anyagának forrása.
 – Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
 – Válaszd el a földet a tűztől, a durvát a finomtól, gyengéden, hozzáértéssel.
 – A földről az égbe száll, aztán pedig a földre, befogadja a magasabb és alacsonyabb 

erőket. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. Ettől kezdve menekül előled min-
den sötétség.

 – Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz, és minden szilárdat áthat.
 – Így teremtették a világot.
 – Annak, ami ezt a módszert követi, eredménye csodálatos lesz.

(Hermész Triszmegisztosz)

Próbáljuk meg követni ezt a gyönyörű ajánlást, amely csodálatos eredményt ígér. Az ered-
mény milyenségét eldönti majd az olvasó, a mi munkánk pedig az, hogy tisztázzunk, ren-
dezzünk fogalmakat, hogy a beígért tanárrá válás folyamatába mindenki zökkenőmentesen 
kapcsolódhasson bele.

A „testnevelés-elmélet” fogalmának, céljának, szerepének, feladatának, helyének a tu-
dományok között megértéséhez sok mindent kell áttekintenünk.

A „testnevelés-elmélettel” kapcsolatos kérdésekre választ adni nem könnyű feladat, 
de próbáljunk rendben haladni ezen a rögös úton.





ELSŐ RÉSZ





I. fejezet 
Elméleti alapvetés

A fejezet tartalma

A kultúra fogalmi meghatározása
Az érték
Az értékelés
A testkultúra
A kultúra-testkultúra viszonya

Mindenki előtt világos, hogy amikor tanításról, tanulásról beszélünk, akkor ún. kulturális 
tevékenységet végzünk. Vajon amikor a test neveléséről beszélünk, akkor is kulturális tevé-
kenységről van szó? A rövid válasz, igen (egyelőre magyarázat nélkül). Látható, hogy olyan 
ölelkezés ez a kultúra-testkultúra vonatkozásában, amely viszonyrendszert ki kell bontanunk, 
az alkotó elemeit meg kell magyarázzuk, hogy végül eljuthassunk a „testnevelés-elmélethez”.

A kultúra fogalmi meghatározása

Véleményünk szerint meggyőződéseinket és viszonyainkat a kultúra alakítja, amelyhez 
tartozunk, ideje visszatérnünk élő, kiapadhatatlan forrásainkhoz. A kultúra valós értelmezé-
séhez akkor kerülhetünk közelebb, ha a fogalom értelmezéséből kiindulva vizsgáljuk meg 
azt. A szó a latin „colere” szóból származik, jelentése művelni. A művelni ige elsősorban 
a föld művelésére vonatkozott, és innen került át a társadalmi tevékenységek egyéb terüle-
teire is általánosan értelmezve a művelést. Egyszerűen fogalmazva, a kultúra tevékenységet, 
cselekvést jelent, amit már a művelés szóval fejezhetünk ki, amely tevékenység eredménye 
a műveltség lesz. Más szavakkal egy olyan állandóan zajló folyamatról van szó, amelyben 
az eredményt, a műveltséget megőrizve mindig továbbhaladunk és gyarapítjuk a műveltséget, 
műveltségünket, mert a művelés egy szüntelenül tartó tevékenységet jelent. A szakirodalom 
szerint a kultúra értelmezése ennél viszont bonyolultabb, hiszen olyan kultúraelméletek 
alakultak ki, amelyek különböző ideológiák által meghatározottak. Ezért nehéz olyan meg-
határozást találni, amelyik mindenki számára elfogadható. Tekintsünk át néhány elméletet. 
Huizinga a következőket írja:

„Mi a kultúra és miben rejlik? Aligha található olyan meghatározás, mely az elképzelés 
teljes tartalmát kimerítené. De könnyű felsorolni az egyes lényeges alapfeltételeket és alap-
értékeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a kultúra jelenségéről beszéljünk” (1935).
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A következőket tekinti alapfeltételeknek:

1. A szellemi és anyagi értékek bizonyos egyensúlya
Itt a szellemi értékek fogalma a lelki, értelmi, erkölcsi és esztétikai területeket jelenti. Ezek-
nek a területeknek bizonyos egyensúlya és összhangja is szükséges ahhoz, hogy a kultúra 
fogalma alkalmazható legyen. Azáltal, hogy egy bizonyos egyensúlyról beszélünk, nem 
pedig egy abszolút magasságról, lehetővé tesszük azt, hogy régebbi vagy alacsonyabb vagy 
nyersebb műveltségi állapotokat kultúraként méltassunk anélkül, hogy az előrehaladott kul-
túrák egyoldalú túlbecsülésének, vagy pedig egy bizonyos kultúrtényező, legyen az vallás, 
művészet, jog, államhatalom vagy bármi más, egyoldalú méltatásának hibájába esnénk.

Az egyensúlyt elsősorban abban pillanthatjuk meg, hogy a különböző kultúraktivitások 
önmagukban, az egész függvényeként, eleven ténykedést fejtenek ki. Az ilyen összhang 
eredménye a rend.

2. Minden kultúra törekvést zár magába
A kultúra annyi, mint irányítottság, s az irány mindig egy eszmény felé vezet. Méghozzá 
egy olyan eszmény felé, amely több az egyén eszményénél: a közösség eszménye felé. Ez 
az eszménykép nagyon különböző lehet. Lehet tisztán szellemi: üdvösség, a természetes világ 
megismerése, lehet társadalmi jellegű is: becsület, tekintély, hatalom, nagyság, de mindez 
mindig csak mint a közösség tulajdona.

Lehet gazdasági jellegű: gazdagság, jólét, vagy higiénikus természetű: egészség.
Az eszménykép a kultúra hordozói (művelői) számára mindig a boldogulást jelenti, 

a közösség boldogulását.

Minden kultúra számára, miután lényege a törekvés, parancsolóan kötelező a rend és 
a biztonság megteremtése. 

A rend követelményéből származik mindaz, amit tekintélynek nevezünk.
A biztonság szükségességéből mindaz, ami jog.
A harmadik alapvonás meghatározottabb és pozitívabb a két elsőnél, vagyis az egyen-

súlynál és a törekvésnél, és ez az első és eredeti jelleg, amely minden kultúrát fémjelez.

3. A kultúra uralkodást jelent a természeten
Kultúra attól a pillanattól kezdve létezik, amikor az ember rájött arra, hogy karja a nyers 
kőbaltával felszerelve olyan dolgokra képes, amely különben hatáskörén kívül esnék. Szol-
gálatára kényszerített egy darab természetet. Uralkodik az ellenséges és az adakozó termé-
szeten. Eszközöket szerzett magának, homo faber-ré lett. Ezentúl állandóan megváltoztatja 
a természet életének folyását, mert mindazok a hatások, amelyeket szerszámai segítségével 
váltott ki, e nélkül az erő nélkül nem jöttek volna létre.

Valójában a természet birtoklásáról, ha építésről, lövésről, sütésről beszélünk, még csak 
keveset mondtunk. Ez gazdag szó.

A természet, az emberi természetet is magában rejti, s ezt is birtokolnunk kell. Már 
az együttélés legegyszerűbb fokán is tudatára ébred az ember annak, hogy valamivel tartozik. 
E tudatot az állatnál, bár kicsinyeit gondozza és védelmezi, még nem tekinthetjük adottnak. 
Csak az emberben válik a gondoskodó tevékenység kötelességgé. A természetes viszonyok-
ban, mint amilyen az anyaság és családvédelem, ez a kötelesség még csak csekély mértékben 
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teljesedik ki. Ez a kötelezettség tabuk, konvenciók, viselkedési szabályok, kultúrelképzelések 
alakjában már korán kiszélesedik. A tartozás érzésének akkor van erkölcsi tartalma, ha a kö-
telezettség – amely fennállhat akár emberrel, akár intézménnyel, akár szellemi hatalommal 
szemben – visszautasítható. Vagyis ha egy társadalom keretén belül ez az engedelmesség, 
tartozás tényleg létezik, úgy az teljes értékű erkölcsi impulzus következménye.

Megvan benne tehát az alapfeltétel: a természet birtoklása, megvalósítva saját emberi 
természetünk leküzdése által.

Mentől jobban alárendelődnek és mentől jobban belekapcsolódnak a tartozás különös 
érzései egy kultúra keretén belül a legfelső hatalomtól való emberi függés tudatába, annál 
tisztábban és termékenyebben valósul meg az a fogalom, amely minden valódi kultúra szá-
mára nélkülözhetetlen: a szolgálat fogalma.

Ez vonatkozik Isten szolgálatától kezdve egészen az egyszerű, társadalmi viszonyban 
fölénk rendelt személy szolgálatáig. A szolgálat fogalmának a népszellemből való kiszakítása 
a tizennyolcadik század racionalizmusának legrombolóbb hatása.

A kultúra alapfeltételei és alapvonásai szerint a kultúra fogalmának megközelítő 
meghatározása:

Kultúráról mint egy közösség irányított magatartásáról akkor beszélhetünk, ha a természet 
birtoklása anyagi, erkölcsi és szellemi téren olyan állapotot teremt, amely magasabb és jobb, 
mint az, amelyet az adott természetes viszonyok nyújthatnak. Ismertetőjele a szellemi és anyagi 
értékek egyensúlya és eszményképe, amelyben a közösség különböző aktivitásai összpontosulni 
igyekeznek, lényegében egyöntetű. (Huizinga, 1935)

Foglaljuk össze a kultúra meghatározó elemeit:
1. A szellemi és anyagi értékek egyensúlya
2. Törekvés az eszmény, a közösség eszménye felé.

Az eszmény nagyon sokféle lehet: 
• szellemi,
• társadalmi,
• gazdasági.
Az eszménykép létezése boldogulást jelent, a közösség boldogulását, rendet, amely-
nek követelményéből származik a tekintély, biztonságot, amely szükségességéből 
származik a jog.

3. Uralkodás a természeten:
• az emberi természetet is jelenti, amelyet birtokolnunk kell,
• a tartozás valamivel kötelességet jelent,
• a szolgálat mindenre vonatkozó szolgálatot jelent.

Huizinga értelmezése után tekintsünk át más kultúrameghatározásokat, hogy ellenőrizhessük 
a leírtakat.

T. S. Eliot (1949) amerikai-angol költő, drámaíró szerint „A kultúra sokféle, egymással 
többé-kevésbé összhangban álló tevékenység produktuma, amelyeket önmaguk kedvéért 
űznek”. 
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Rendkívül korszerűen értelmezett meghatározás, mivel az összefüggő, komplex szemléletmó-
dot és a kultúrát nem feldaraboló, alá-fölé rendelő viszonyrendszerben képzeli el. Különösen 
igaz ez, ha összevetjük Takács F. (1999) kultúraértelmezésével.

Takács F. (1999) szerint a kultúra jelenleg leginkább elfogadott filozófiai-antropológiai 
meghatározása nagyon leegyszerűsítve: a kultúra nem más, mint az ember és az általa 
teremtett objektivációk közötti viszony. Az objektivációk természetesen igen összetett 
rendszert alkotnak, amelybe beletartozik: az ember által átalakított (denaturált) természet, 
a mesterséges „természet”, vagyis a művi környezet (öltözet, lakás, város stb.), a tárgyak 
halmaza, a termelési és fogyasztási szokások, a társadalmi struktúrák (család, munkahelyi 
közösség, sportcsoportok stb.), az életmód (beleértve például a „testkulturális” életvitelt), 
a különböző ismeretek és tudományok, az erkölcsi és vallási normák, a szimbólumok, a mű-
vészetek, illetve mindezek intézményei.

Térjünk vissza T. S. Eliot gondolatmenetéhez, mert szerinte a kultúra az egyén és 
a csoport számára valami olyasmit kell, hogy jelentsen, amire az ember törekszik, és nem 
olyasmit, amit egyszerűen birtokol. Számunkra nagyon fontos, amit a továbbiakban fogal-
maz meg a kultúrát azonosító nézőpontból. A kultúra kifejezés szerinte: „Tartalmazza egy 
nép minden jellegzetes tevékenységét és érdeklődését: az epsomi derbit, Henley-i regattát, 
Cowes-t (szintén vitorlásverseny Wight-szigetnél), augusztus tizenkettedikét (falkavadászat 
kezdete), egy kupadöntőt, kutyafuttató és célba dobó versenyt, tivoli játékot, a Wensleydale 
sajtot, az apróra vágott főtt káposztát, az ecetes céklát, a 19. századi gótikus templomokat 
és Elgar muzsikáját.” 

Mindenki számára érdemes a felsorolást végiggondolni, hiszen ha megszámoljuk a T. S. 
Eliot által felsorolt kultúraösszetevőket, a 13 összetevő közül 11 testkulturális elemnek 
tekinthető, és csupán kettő a klasszikus értelemben vett kultúraelem, a gótikus templomok 
és Elgar muzsikája. Ezen érdemes hosszan elgondolkodni!

A Pedagógiai lexikon (1997) szerint: „Tapasztalatok, tevékenységek és normák rendsze-
re, amelyek a közösséget összetartják, miközben a közösség tagjai a környezet kihívásaira 
reagálnak.”

„A közösség tagjait az fűzte egybe, hogy azonos (természeti) környezetben próbáltak 
megélni, és ezzel fokozatosan átalakították maguk körül ezt a környezetet. Az egy területen 
élő közösségeket tehát az azonos környezeti kihívások és a rájuk adott válaszok kötötték 
egybe. A közösen tanult és nemzedékről nemzedékre örökített tapasztalatok jelentették 
a nyilvánvaló köteléket a közösség tagjai között. Legfontosabb tapasztalataik »eltárgyiasul-
tak«. Az eltárgyiasult tapasztalatokhoz használati utasítások járultak a viselkedés mintáival 
és a hozzájuk kötődő beállítódásokkal együtt. A használatba vett – megművelt, megépített 
– környezet mintegy sugallta ezeket a tapasztalatokat. A tér, amelyet a közösség lakhatóvá 
alakított, ugyancsak összekötötte egymással a tagjait. Az együttes tevékenységek föltéte-
lezték és ki is alakították a közös célokat. A közösségi együttműködés során nemcsak 
horizontálisan osztották meg tevékenységeiket, hanem vertikálisan is. A kooperációnak 
horizontális és vertikális kötelékei alakultak ki, és a sikeres együttműködés érdekében ezeket 
állandósítani kellett. Egyesek kitűzték a célokat, mások végrehajtották őket. Az állandó-
sított együttműködések – tevékenységek, javak és hatalmak megosztása – intézményesültek, 
és ezek az intézmények meghatározott szerepek szerint kötötték egymáshoz a közösség 
tagjait. A normák magukba foglalták a közösség számára fontos célokat (értékeket), 
ezek elérésének jutalmazását, valamint azokat a szankciókat, amelyekkel e célok eléré-
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sének gátlását büntetik. Az intézmények megszilárdítják és rögzítik a közösség tagjai közt 
az együttélés során kialakult mellé- és alárendeltségeket. A tapasztalatokat, amelyeket a kö-
zösség tagjai együttesen szereznek meg a jelenben, az előző nemzedékék átszármaztatják 
a következőknek.”

Anélkül, hogy összehasonlítva értékelnénk a többféle megközelítést, az utóbbin átsüt 
a nevelés megjelenése a közösségi értékek létrehozásában, amely nélkül nem beszélünk 
kultúráról.

A kultúra meghatározásokban van két azonos és nagyon lényeges elem, amelyet, ha 
figyelmesen olvastak, vastagon kiemeltünk, ez az érték és a közösség. Vagyis az együttélés 
teremti meg ezeket az értékékeket és közösségeket, és a közösségek a saját kultúrájukat.

Az érték

A kultúra meghatározásokban jelen van egy új fogalom: az érték.
Az érték és társadalom, érték és mindennapi lét, érték és történelmi folyamat elválaszt-

hatatlanok egymástól.
Az egyén és a társadalom, az egyén és a kultúra közötti kapcsolat alakulásának egyik 

legdöntőbb kérdése az értékképződés, értékstabilitás és változás kérdése.
Hogyan jönnek létre, stabilizálódnak, öröklődnek és változnak az értékek?
De mi az érték? Köznapi szóhasználatban mindaz, ami számunkra valamilyen szem-

pontból fontos, jelentős, lényeges. Ebben az értelemben beszélünk anyagi és szellemi 
értékekről. (Váriné Sz., I. 1987)

Anyagi értékek: pénz, földtulajdon, autó, lakás, ékszer stb.
Szellemi értékek: szeretet, barátság, tudás, egészség, haza, Isten, család stb.

Tudományos szempontból az érték filozófiai, minőségi kategória, amely egy társadalom fejlő-
désének, alakulásának függvényeként jelöli az általánosan vagy a többség által elismert és ben-
sővé lett elképzelést/képzetet valamiről, ami kívánatos, elérendő, elismert vagy tiszteletreméltó.

Meghatározott (erkölcsi, vallási, kulturális, esztétikai, gazdasági stb.) értékek általános 
és alapvető tájékozódási mércét jelentenek azon esetekben, amikor különböző cselekvési 
alternatívák között kell választani. Jellemző sajátosságuk az előnyben részesítés (preferen-
cia), az, hogy választjuk őket. (Pedagógiai lexikon, 1997)

Előnyben részesítés (preferencia), amikor sportágat választunk vagy szakmát, foglalkozást, de 
a párválasztás is valamilyen általunk kitüntetett személyes érték alapján történik, mint például: 
szép, kedves, jól tud főzni stb.

Így mindenkinek kialakul egy saját értékrendje. Ez az értékrend szervezi az életünket, 
orientál bennünket, kifejezi és behatárolja társadalmi hovatartozásunkat, társadalmi énünket.

Nem Robinson módjára élünk, hanem társas térben van választási kötelezettségünk.
A mindennapi lét ideológiailag is strukturált tér, és az ideológiák értékrendszereket 

is közvetítenek az egyén és a közösségek felé.
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Az, hogy a testnevelési egyetem hallgatója vagyok, szervezi az életemet, orientál, kifejezi és be-
határolja a hovatartozásomat (a felsőoktatási intézményhálózatban, évfolyamban stb.), énemet, 
vagyis mindazt, ami egy ide járó egyetemista értékrendjét az általános és a különös szintjén 
meghatározza. Az értékrend további strukturálódása a különös szintjén, hogy a TF-en például 
mit sportolok. Az atlétikát vagy a labdarúgást részesítem-e előnyben.

Az emberek épp értékeik azonossága folytán érzik magukat otthonosan, felszabadultan saját 
közösségükben, míg másoktól épp az értékek idegensége tartja őket távol.

Miért van ez így? Azért, mert a mindennapi lét tere – mivel társas mező, amelyben 
akarva-akaratlanul is cselekednünk és egymáshoz viszonyulnunk kell – szokások, normák, 
értékek által strukturált tér.

Onnan tudunk az értékék létezéséről, hogy ilyen térben mozgunk, hogy szüntelenül és öntu-
datlanul is értékeljük mások és önmagunk magatartását, miközben mások is ezt teszik velünk. 
A szokások, az emberi együttélés során kis és nagy ügyekben való alkudozások és egyezségek, 
az utánzás, a spontán vonzódás és azonosulás, az alternatívák közötti tudatos döntés, a példa-
kép- és életcélválasztás mind szerephez jut az értékek átadásában és elsajátításában. (Váriné Sz. 
I., 1987)

Az értékelés

A köznapi tudat szinte állandóan értékel. Anélkül, hogy az egyének az értékelő aktusoknak 
mindig tudatában lennének, különbséget tesznek jó és rossz, hasznos és káros, előnyös 
és előnytelen, igazságos és igazságtalan, szép és csúnya, könnyű és nehéz és még sok el-
lentétes dolog között.

Az értékelő folyamatok és aktusok közös nevezője, hogy minden esetben valamely tárgy 
(dolog, esemény, állapot, cselekvés) jelentéséről, érdeméről van szó pozitív vagy negatív 
előjellel valamiről, ami kívánatos, előnyös vagy nem kívánatos, végzetes, nagyjából a jóról 
vagy a rosszról.

A jó-rossz értékelő kategóriapár szinte mindenütt megjelenik, ahol értékelő emberi ak-
tusról van szó, legyen az spontán vagy kifejezetten tudatos, a köznapi tudat vagy az elméleti 
tudat értékelő megnyilvánulása.

Ezt a „jó-rossz” kategóriapárt jegyezzük meg, emlékezzünk rá, mert ez lesz az alapja a tanulói 
teljesítmények értékelésének is! Később tanulni fogjuk.

A mindennapi lét értékelő aktusaiból közvetlenül fedezhetjük fel az értékek létezését. 
Amikor ezekre az értékelő megnyilvánulásokra gondolunk, létünkből azt emeljük ki, ami 
mindig elsőként adódik az értéket megismerni kívánó elméleti tudat számára. Egyszerűbb 
megfogalmazásban ezek az emberi megnyilvánulások szelektív információfeldolgozásnak 
(tanulásnak) és szelektív – valamint előnyben részesítő, mást elutasító – viselkedésmódnak 
nevezhetők. (Váriné Sz. I., 1987)
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Feladat a megértés érdekében! 
Olvassunk el két véleményt az értékek preferenciájáról és ennek hatásairól.

Az első vélemény:

Mivel az értékek nincsenek összhangban, rangsorolni kell őket. A civilizációs pluralizmus azért 
létezik, mert a különböző civilizációk az értékeket másként rangsorolják. S ez a rangsorolás hatá-
rozza meg, hogy melyik lesz a kulcsintézménye egy adott civilizációnak. Van, ahol ez az állam, van, 
ahol a család és van, ahol a gazdaság. Mi business-civilizációban élünk. Nálunk, ha érdekütközés 
történik, a végső érv mindig gazdasági. Ez a gazdasági fundamentalizmus, ami a marxistáknak 
és liberálisoknak egyaránt sajátja, abból a tételből indul ki, hogy a gazdasági szférában kizárólag 
racionális döntések születnek. Ilyen nézőpontból minden konfliktus gazdasági szembenállás, 
a szegények és gazdagok küzdelme. A business-civilizáció magát minden másnál előbbre valónak 
tartja, úgy véli: ő mutatja a mintát, amelyet követve a többiek is az ő magaslatára emelkedhetnek.
(Hamis fogalmak és egyenrangú civilizációk, Magyar Nemzet, 2000. október 14., Interjú Ankerl 
Géza professzorral) 

A második vélemény:

A világ ma attól szenved, hogy nincs szilárd értékrendje. Pedig ennek kialakítása volna a nevelés 
lényege. Mi is a szilárd értékrend alapja? Az, hogy megkülönböztet abszolút és megkérdőjelez-
hetetlen, illetve relatív, az előbbiektől függő értékeket. Ha nincs abszolút érték, nincsenek neki 
alárendelt értékek sem, minden viszonylagos. A totális relativizmus ily módon a viszonylagosságot 
tekinti abszolútnak, tehát önellentmondáson alapul.
Szilárd értékrend híján az emberi szabadság halálra van ítélve: eszmények és vezérelvek nélkül 
kiszolgáltatottja és kiszolgálója lesz a pillanatnyi érdekeknek, az ösztönök vad kívánságainak. 
Hogyan sajátíthatna el valaki egy tudományt, ha az általa megfogalmazott törvényszerűségekről 
kijelentenénk, hogy az ellenkezőjük is ugyanolyan érvényes? Mivé fajul még a játék is, ha nincse-
nek benne szabályok, ha mindent szabad?
Az ember szabadságának nem az a csúcsa, ha állandóan kénye-kedve szerint cselekszik, hanem 
ha meglátva az értéket, az igazságot, a valóságot, szabadon aláveti magát neki. Csak szilárd ér-
tékrend birtokában bontakozhat ki egészséges személyiség, jellem, olyan ember, aki tisztában 
van azzal, hogy szépség, erő, hatalom, vagyon – mind csak viszonylagos érték a bölcsességhez 
képest, amely az abszolút, az örökké való értékben kapaszkodik meg. 
(Magasság és mélység, Magyar Nemzet, 2000. október 14.)

A példák jól szemléltetik a lényeget az értékek életünket jelentősen meghatározó szerepéről. 
Látható, hogy az emberi élet jellegzetes tevékenységei, mint az alkudozások kis és nagy 
dolgokban, egyezségek, az utánzás, vonzódás és azonosulás, alternatívák közötti tudatos 
döntés, a példakép, eszménykép, életcélválasztás, mind szerephez jut az értékek kialakítá-
sában (átadásában és elsajátításában). 

A kultúra és az értékek szerepének és jelentőségének vizsgálata után tekintsük át a kul-
túra-testkultúra viszonyrendszer másik elemének, a testkultúrának a kérdéskörét.
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A testkultúra

A testkultúra értelmezése a kultúra fogalmi meghatározásának sokféleségéhez hasonló. 
Sokan foglalkoztak szakterületünk alapfogalma tisztázásával, ami természetesen sok 
hasonlóságot és eltérést mutatott, attól függően, hogy éppen milyen aktuális ideológia be-
folyására születtek.

Az eltérő értelmezések viszont egy dologban teljesen azonosak, nevezetesen, hogy 
a testkultúra az egyetemes kultúra szerves része.

A testkultúrát történetileg változó és az emberiséget valamilyen formában végigkísérő, 
örök kategóriának tekintjük. Genetikusan szemlélve nyilvánvaló, hogy más volt az őskö-
zösségi viszonyok között élő ember testkultúrája, mint az osztálytársadalmak emberéé, 
vagyis egyértelmű a testkultúra fogalmának változása a társadalmi-gazdasági determináló 
tényezők hatására.

Fogalmi meghatározás
A testkultúra az egyetemes kultúra részeként tartalmazza a test egészségét, teljesítőképes-
ségét, a testi, lelki képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevé-
kenységeket, az e tevékenységek űzéséhez szükséges eszközöket, valamint a tevékenységek 
szellemi tükröződését az egyes tudományokban, köztük a testnevelés- és sporttudományban. 
(Takács F., 1972)

Hangsúlyozni kell, hogy amikor a testkultúráról beszélünk, mindig a test és a lélek egysé-
géről beszélünk, ahogyan a definícióban is kiemeltük. Az embert egységnek tekintjük, mai 
szóhasználattal élve pszichoszomatikus egységnek, pszichoszomatikus rendszernek.

A meghatározásban szereplő testi képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését 
szolgáló tevékenységeket két – jól ismert – részre bontjuk:

• a testnevelésre és 
• a sportra.

A testkultúra legfontosabb elemei tehát: az egészség, a testnevelés és a sport.
Az egészség kifejezi a szervezet külső hatásokkal szembeni kivédő, stabilizáló képes-

ségét, így a teljes fizikai, lelki és szociális jólét állapotát jelenti. Az egészséget, az egészségi 
állapotot az általános életkorral, a megbetegedések és halálozások gyakoriságával, a mun-
kaképességgel, a testi és szellemi fejlettséggel, a tápláltsággal jellemezzük. Az egészséget 
társadalmi (például szocioökonómiai státus, társas kapcsolatok, életstílus, környezet stb.) 
és egyéni tényezők (például nem, életkor, biológiai adottságok stb.) befolyásolják, valamint 
hatással van rá a természeti környezet.

Az egészség mint egyéni tevékenység, a test kondícióját, higiéniáját, „komfortját” 
hangsúlyozza.

A testnevelés: a testkultúra művelésének legismertebb, intézményes formája az iskolai 
testnevelés, vagyis iskolai tantárgy. Egész pontosan azt jelenti, hogy a testi képességek 
szervezett, tudatos, kollektív formában történő fejlesztése nevelési feladatokba ágyazottan 
történik. 

A sport: elsősorban a versenyzéssel, a teljesítmény minél magasabb szintre emelésével 
jellemezhető. (Takács F., 1972)

A testnevelés és sport kérdéskörével tanulmányaink során még találkozunk.
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Gyakorlatilag a testkultúra kifejezést az egészség – testnevelés – sport kategória együttes 
megnevezésére használjuk. Aki iskolába jár és testnevelést tanul, az a testkultúrát tanulja. Aki 
sportol, az a testkultúrát műveli, de az iskolai tanuló a tanulás során műveli is, és a sportoló 
a művelés során egyben tanulja is a testkultúrát. De a tanulás és a művelés az egészség fej-
lesztését és megtartását is jelenti. Ebből is világosan látható, hogy egységes kultúrterületről 
van szó, csupán, az értékek preferenciájában van eltérés. (Kis J., 1997)

Az egyes testkultúra-meghatározások lényege a „tevékenység”, a testkultúra mindegyik 
összetevője esetében jól kiemelhető.

A testnevelés és sport ugyanazon testkulturális értékeket hordozza, eltérésük csak ezen 
értékek preferencia-rendszerében van.

Ilyen értékesnek elismert tevékenységek, tevékenységformák: a testgyakorlás, 
az edzés, a versenyzés. Ilyen értékek: motoros (kondicionális, koordinációs) képességek, 
teljesítmény, egészség (kultúra), cselekvés (kultúra) stb.

Ebben a testkulturális értékvilágban jelenik meg a sportfelszerelések, sportléte-
sítmények mint tárgyi eszközök értéktartalma is. Ezekben a testkulturális tapasztalatok 
tárgyiasultak.

Most hasonlítsuk össze a testnevelésben, sportban jelenlévő néhány érték testnevelésben 
és sportban való preferenciáját.

A testnevelés a motoros ingerek által (alkalmazásával) kell, hogy elérjen kedvező szervezeti 
változásokat, vagyis fejlessze az egyén:

• általános teljesítményét úgy, hogy
• a kardiorespiratorikus rendszer,
• a neurohormonális rendszer adaptációjában és
• a mozgáskoordináció (mozgásműveltség) területén átlagos szintre jusson.

A sport ugyancsak a motoros ingerek által érjen el kedvező szervezeti változásokat, azaz 
fejlessze az egyén:

• speciális teljesítményét úgy, hogy
• a kardiorespiratorikus rendszer,
• a neurohormonális rendszer adaptációjában és
• a mozgáskoordináció területén maximális szintre jusson.

Különösebb nehézség nélkül belátható, hogy mindkét terület átfogja az egészséget, és egyben 
annak fejlesztését is jelenti. Az egészséget a testkultúra első elemeként vizsgáltuk.

Jól és világosan értelmezhető, hogy a testnevelés és sport esetében ugyanazokról az ér-
tékekről van szó, csupán a preferenciák másként rendeződnek. A testnevelés az általánost és 
az átlagosat, a sport a speciálisat és a maximálisat preferálja. 

A testkultúra „modernebb” megfogalmazását Takács F. (1999) a következőképpen 
adja meg: A testkultúra az emberi test, részben veleszületett állapotát, valamint annak „kar-
bantartását”, fejlesztését, esetleg korrigálását jelenti, az erre a célra alkalmas objektivációk 
segítségével. Ezek az objektivációk a testgyakorlatok, a természet erőinek (víz, levegő, 
napfény stb.) kihasználása a sportágak, a testkulturális eszközök (beleértve a legegyszerűbb 
rongylabdától az ultramodern erősítőgépekig mindent), a sportlétesítmények (tornatermek, 
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pályák, fitneszcentrumok stb.) és végül, de nem utolsósorban azok az ismeretek (sporttudo-
mány), amelyek szükségesek a test optimális „kulturálásához”.

Fontos!
A tanulók testkulturális állapotáért nem egyedül a testnevelő tanár, hanem az egész tantestület 
felelős. Vagyis a munkamegosztásban és a mindennapi személyes életvitelben való megfelelésre, 
a testkultúra igazi tétjére nem csak a testnevelő tanár készíti fel a tanulókat. 

A kultúra és testkultúra meghatározásából egyaránt kiderül, hogy a kultúra a közösség tevé-
kenységének eredményeként teremti, hozza létre, teremti, őrzi, továbbfejleszti és adja tovább 
(tanítja) a rá jellemző értékeit. Ennek a teremtésnek, tevékenységnek az eredményeként 
születtek a nagy civilizációk, a nagy népek, mint a szkíták, hunok, avarok és mi magyarok 
is. De a mezopotámiai, az egyiptomi, görög, római civilizációk és kultúrák is.

Ezek ismeretében azt is leírhatjuk, hogy mindegyik felsorolt népet vagy civilizációt 
a testkultúrájával is jellemezhetünk, mivel, mint tanultuk, a testkultúra az egyetemes kultúra 
szerves része.

Itt csupán utalni szeretnénk „testnevelés és sporttörténeti” tanulmányaikra, amelyben 
a testkultúra történeti változását tekintették át.

A testkultúra meghatározása a testkulturális tevékenységek különböző tudományok-
ban való visszatükröződését is említi, azaz e tevékenységek leképeződését a testnevelés- 
és sporttudományban, illetve más tudományokban is.

A testkultúra különböző tudományokban és a testnevelés- és sporttudományban való 
leképződése, megjelenése a testkultúra összetevői: az egészség, a testnevelés és a sport által 
úgy érthetők meg, hogy megnézzük, mely más tudományterületek azok, amelyek érdekeltek 
ezek vizsgálatában? Vázlatosan csak a legfontosabbakat emeljük ki.

Az egészség mint a testkultúra egyik meghatározó komponense, az orvostudomány-
nak is meghatározó fogalmát, kutatási témáját jelenti. Hangsúlyozni kell, hogy az orvos-
tudomány az egészség helyreállításával foglalkozik, a testnevelés-tudományban pedig 
a tudományos problémát az egészség megőrzésének, fejlesztésének kérdései jelentik. Mint 
korábban említettük, a test és a lélek egységéről beszélünk, és az egészség a testnevelés-
tudomány szempontjából testi-lelki egészséget jelent. Ez sajátos különbség az orvos- és 
a testnevelés-tudomány vizsgálódási területeit tekintve. (Manapság már az orvostudomány 
is egyre inkább testi-lelki egészségről beszél.) A lelki egészség kérdése már a pszichológia 
területére visz át, a pszichológia, pedig a neveléstudományhoz tartozik. Így az egészség, 
a lelki egészség problémája a neveléstudományban is jelentős vizsgálódási területet ölel fel.

Az egészség társadalmi kérdés, és mint ismert életstílus, életmód függvénye, ezért 
közvetlenül és közvetve is a társadalomtudományok problémái között is alapvető kuta-
tási területet jelent. Sorolhatnánk még az egészség más tudományokban való leképződését, 
megjelenését, de nézzük meg a testkultúra további összetevőinek megjelenését más tudo-
mányterületeken.

A testnevelés mint a testkultúra művelésének legismertebb, intézményes formája, mint 
iskolai tantárgy a neveléstudományban a többi tantárgyhoz hasonlóan, tartalmi, módszertani 
stb. kérdésként a neveléstudomány területéhez kapcsolódik. Mivel a testnevelés tantárgy 
központi részét a motoros cselekvéstanulás jelenti, ezért a motoros tanulás a testnevelés-
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tudománynak és a pszichológiának egyaránt tárgyát képezi. A testnevelésben a tanulók 
testi képességeinek szervezett, tudatos fejlesztése ugyancsak központi kérdés, ez pedig 
elsősorban a testnevelés-tudományban megjelenő módszertani téma. A fizikai képességek, 
adottságok vizsgálata biológiai, természettudományi feladat. A képességek fejlődése 
táplálkozási kérdés is, a helyes táplálkozás biológiai, orvosi, szocioökonómiai tudományok 
témája.

A sport megjelenése a különböző tudományokban, az egészséghez és a testneveléshez 
hasonlóan, igen gazdag. A sport összetett kutatási témát jelent, hiszen például: a képességek 
maximális szintig való fejlesztése biológiai, orvosi, pszichológiai, sportmódszertani kérdés. 
Ennél fogva a természet- és társadalomtudományok egyaránt megjelenítik. A versenyzés, 
a teljesítmény mint a sport legjellemzőbb vonása sporttudományi kérdés. De a versenyek, 
elsősorban a nemzetközi küzdelmek, mint az olimpiai játékok, világbajnokságok, egyéb 
kontinensviadalok stb. már az egész földet átfogó nemzetközi hatásokat kiváltó társadalmi, 
gazdasági jelenségként veszik körül életünket, és jelentenek megoldandó feladatokat a min-
dennapokban és a tudományokban.

A testkultúra igen sokrétű visszatükröződése a különböző tudományterületeken azt 
jelenti, helyesebben igazolja, hogy a testkultúra valóban az egyetemes kultúra része, annak 
meghatározó alkotóeleme.

A kultúra-testkultúra viszonya

Mindazon jellemző jegyeket, amelyeket a kultúra kapcsán ismertettünk, most a testkultúra 
vonatkozásában tesszük vizsgálat tárgyává.

A testkultúra megfogalmazásakor azt emeltük ki, hogy az egyetemes kultúra szerves ré-
szét képezi, valamint hogy az emberiséget valamilyen formában végigkísérő örök kategória.

Igazolnunk kellene, hogy a Huizinga által a kultúrára megfogalmazott alapfeltételeket 
a testkultúrában is tetten érhetjük, ezáltal senkiben nem merülhet fel még a gyanú sem, hogy 
a mi szakterületünk nem tartozik a kultúrához.

Vegyük sorra ezeket a szempontokat.
Az első, hogy a kultúra a szellemi és anyagi értékek bizonyos egyensúlyát követeli meg.
A testkultúra szellemi értékeit, amelyek az értelmi, erkölcsi és esztétikai stb. terüle-

teket zárják körül, nagyon gazdagon tudjuk leírni. 
Értelmi területen: mindazon ismeretek, szabályok, törvényszerűségek, amelyek a test-

nevelés- és sporttudományban felhalmozódtak és még feltárásra várnak, nélkülözhetetlenek 
a testkultúra műveléséhez és továbbfejlesztéséhez, igazolják a tevékenység kulturális jellegét.

Erkölcsi területen: olyan értékek jelenlétéről van szó, amely értékek nélkül a test-
kulturális tevékenység elképzelhetetlen, mint például a szabályok betartása, az ellenfelek 
tisztelete stb. Aki ezeknek a követelményeknek nem tesz eleget, kizárják a tevékenységből. 
A testkulturális tevékenység fizikai megterhelést jelent. Fáradtsággal, megpróbáltatásokkal 
jár. Ezeket le kell tudni győzni. Akaratot igényel, mégpedig kemény elszántságot, küzdelmet 
az ellenféllel. Ehhez bátorságra van szükség. A küzdelem katarzisként jelenik meg a sportoló 
számára, de akként éli meg a néző is. A társak segítése, támogatása, bátorítása nélkülöz-
hetetlen érték. Nincs olyan erkölcsi tulajdonságunk (értékünk), amelyik kialakításában ez 
a tevékenységforma ne játszana meghatározó szerepet.
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Esztétikai területen: a motoros tevékenységek végzése, egy-egy gyakorlat helyes 
végrehajtása fizikai és mechanikai törvényszerűségek és szabályok betartása mellett lehet-
séges. Az ilyen gyakorlatvégzés összerendezettséget, harmóniát fejez ki, amelyek pedig 
esztétikai kategóriák. Gondoljunk egy magas szinten végrehajtott torna- vagy bármilyen 
gyakorlatra.

A katarzis esztétikai kategória, amely a legtöbb küzdősportban, sportjátékban megjelenő 
érték is egyben. A játékok sajátos hullámzását, ritmusát a támadások és védekezések egymás-
utánisága, a gólok, pontok megszerzéséért vívott gigászi küzdelem végzése a résztvevők, de 
a nézők számára is kifejezi a katarzis esztétikai értékét.

A testkultúra anyagi értékei elválaszthatatlanok a kultúra más területének anyagi érté-
keitől, hiszen például egy uszoda, strandfürdő elsősorban testkulturálisan megfogható anyagi 
értéket képvisel. Hasonlóképpen elmondható ez egy jól felszerelt iskolai tornateremről, 
sportcsarnokról, stadionról stb. De a testkultúra anyagi értékeit jelenítik meg a sportruhák, 
sporteszközök, sportszerek, illetve ezek színvonala. Aki járt már a nyugati világ gazdag 
országaiban és látott iskolai tornatermet, és összehasonlítja a mi iskolai tornatermeinkkel, 
akkor pontosan a testkultúra anyagi értékeinek színvonalbeli különbségéről kap képet.

E két szempont, vagyis a szellemi és anyagi értékek összhangja esetében beszélhetünk 
a kultúrában rendről, ami az adott társadalom ritmikus életének alakjában jut kifejezésre. 
Vajon a testkultúrára is igaz ez?

A rend és fegyelem alapvető fogalmak a testkultúra legfontosabb megjelenési for-
máiban, a testnevelésben, a sportban és az egészségben. Ezek a tevékenység formák mint 
kulturális tevékenységek, csak a rendre épülve képesek létrehozni azokat az értékeket, 
amelyeket a testkultúra, így az emberiség legfontosabb értékeinek tartunk. Ezek az értékek, 
amelyeket a szellemi értékeknél már felsoroltunk (értelmi, erkölcsi, esztétikai területek). 
Ez teszi lehetővé a társadalom életének ritmikus váltakozását, ami valóban rendet jelent.

A kultúra második alapvonása, hogy minden kultúra törekvést zár magába. A kul-
túra annyi, mint irányítottság, s az irány mindig egy eszmény felé vezet, a közösség 
eszménye felé.

A testkultúra összetevői jellegüknél fogva testesítik meg ezt alapvonást, hiszen a testne-
velésre és a sportra talán leginkább jellemző alapvonás a törekvés a jobb, magasabb teljesít-
mények felé. A törekvés irányított, a közösség eszménye felé, amely irányítottság szorosan 
kapcsolódik a rend követelményéhez, mivel az eszmények elérése csak rendszeres munkával 
sikerülhet. Az eszmények eszményképekben jelennek meg, és mivel az eszménykép nagyon 
sokféle lehet, ezért a testnevelésben és a sportban is sportágak széles körében meg is jelenik 
ez a sokféle eszménykép. A megjelenés lehet pusztán szellemi: pontosan tudni a szabályo-
kat, a sportág történetét. Lehet erkölcsi (társadalmi) jellegű, mint becsületesség (fair play), 
nagyság, olimpiai, világbajnok (Pap László, Puskás Öcsi stb.). Lehet gazdasági jellegű, mint 
a jólét, amelyet a nagysággal tudok elérni. Így kapcsolódnak a különböző eszményképek. De 
az eszményképek között megjelenik az egyik legfontosabb testkulturális érték is, az egészség.

Az eszménykép jelentősége, mint tanultuk, abban van, hogy a kultúra hordozói számára 
mindig a boldogulást jelenti, a közösség boldogulását. Az eszményképválasztás, -követés 
az eszményképpel való azonosulást is jelenti, így annak beteljesülése, hogy megvalósítottam 
az eszményeimet, olimpiai bajnok lettem, a csapatommal megnyertem a mérkőzést, valóban 
boldoguláshoz segíti a közösséget. Az a közösség, amelyik egy sportjáték csapat vagy egy 
szakosztály formájában jelenik meg, az eszményképeik megvalósulásakor valóban nagyobb 
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eséllyel boldogulnak, mint azok, amelyek nem tudták ezeket elérni. Egy nemzet mint kö-
zösség számára a sportbeli eszményképek, akik például személyekben jelennek meg és si-
kereket érnek el, a nemzet számára jelentik a boldogulást. Miért? Azért, mert ők is a nemzet 
tagjai, és egyéni eszményképeik elérése a nemzet eszményképében is visszatükröződik, és 
a nemzet számára is jelenti a boldogulást. Egyben a közösség számára mint potenciális új 
eszményképek jelennek meg.

Mivel minden kultúra számára, miután lényege a törekvés, parancsolóan kötelező 
a rend és a biztonság alkalmazása. Már említettük, hogy a testkulturális tevékenységek 
során alapfeltétel a rend, amely révén lehetővé válik a biztonság, a biztonságos munkavég-
zés. Minden testnevelési órán és sportfoglalkozáson ott van a biztonság és rend, hiszen e 
nélkül nem valósíthatók meg a kitűzött célok. Ha nem biztosítom a tanulók biztonságát játék 
vagy gyakorlás közben, balesetet, sérülést idézek elő. A testkultúrában alapkövetelmény 
a biztonság megléte.

A rend követelményéből származik az, amit tekintélynek nevezünk. Óriási pedagógiai 
tény, hogy aki rendet tud tartani, annak tekintélye van. A jó testnevelő tanár és edző tekin-
télyes ember, mert rend van az óráján, vagyis rendezett körülmények között lehet dolgozni, 
tanulni. De a biztonság szükségessége maga után vonja mindazt, amit jognak nevezünk. 
Vagyis mindenkinek joga van a biztonságos munkavégzésre, amit legkönnyebben a szabályok 
betartásával érthetünk meg. A biztonságot mint jogot az órán, edzésen a szabályok betartá-
sával, betartatásával lehet elérni. Tanulni fogjuk, mint minden sportszakemberrel szemben 
támasztott alapvető követelményt, ennek betartatását és oktatását is, hiszen a tanulóknak is 
ismerniük kell a szabályokat. Ez vezet el a biztonsághoz.

A tekintély- és jogrendszerek különböző formájában alakulnak újra és újra az embercso-
portok, közösségek, amelyeknek a boldogulás elérésére irányuló törekvése a kultúrában, 
a testkultúrában is megnyilatkozik.

A harmadik alapvonása a kultúrának a természeten való uralkodás, amely az emberi 
természeten való uralkodást is jelenti.

A testkultúrában az emberi természeten való uralkodás alapfeladatként jelenik 
meg, hiszen az egészséggel kapcsolatos minden tudatos tevékenység, amelyeket megtanítunk 
a tanulóknak, az emberi természeten való uralkodást jelentik.

Az emberi természeten akkor uralkodhatunk, ha ismerjük. Azáltal, hogy a tanulók 
az emberi természetet biológia vagy egészségtan című tárgyakban tanulják, a testnevelés-
ben pedig megtapasztalják, a kultúra alapvető összetevőjét művelik, más szóval kulturális 
tevékenységet folytatnak.

A testnevelés és sport gyakorlatban való megtapasztalást úgy kell értelmezni, hogy 
az órákon és edzéseken szünet nélkül az emberi természet sajátosságaival, például: 

• motoros tulajdonságaival, mint erő, gyorsaság, állóképesség, ezek
• különböző színvonalával, illetve azok 
• fejlesztésével találják magukat szemben.

Az emberi természeten való uralkodásnak, a motoros tevékenységekhez szorosan kapcso-
lódva, fontos összetevője a feladat pszichikus oldala vagy vetülete is. Ez a pszichikus jellegű 
uralkodást jelenti, ami a jellem vagy a személyiség összetevője is egyben, és az akarattal, 
akaraterővel azonosítható.
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Például uralkodom a természetemen, ha nagyon fáradt vagyok, és mégis megcsinálom 
a feladatot. 

Tankönyvünk későbbi fejezeteiben erről részletesebben is fogunk tanulni. Elöljáróban 
annyit, hogy a testgyakorlatok végzésekor nemcsak azok fizikai hatásáról szólunk, hanem 
a gyakorlatok végzése során jelentkező pszichés változásokról is, amelyek a már említett 
személyiségjegyekben formálódnak jellemünk részévé.

Az emberi természeten való uralkodást mint kulturális tevékenységet senki nem 
kérdőjelezheti meg, hiszen ez a tevékenységünk a szocializáció folyamatának is alapvető 
tevékenységformáját jelenti. 

A kultúra-testkultúra viszonyrendszere tisztán mutatja, hogy a testkultúra művelése 
mindennapjaink tevékenységének elmaradhatatlan részét képezik, még akkor is, ha senkiben 
sem tudatosul, hogy a fogmosás alkalmával kulturális műveletet végez.

Természetesen iskolai feladat ennek tudatosítása, hogy ez a fajta kultúrtevékenység 
gyermekeink szükségletévé, egy egész életen át tartó tevékenységgé váljon.



II. fejezet 
A testnevelés-elmélet alapkérdései 

Tantervelméleti kérdések

A fejezet tartalma

A testnevelés-elmélet tantárgy célja
A tantervek alapvető összefüggéseiről
A tanterv
A tantervek tartalmát meghatározó rendszerek
A tantervek típusai
A tantervváltás okai
A célok hierarchiája a testnevelési tantervekben
A testnevelési tantervek szerkezete, az anyagelrendezés sajátosságai
A tantervek konkrét cél- és feladatmeghatározásai
A tantervi követelmények meghatározása
A tantervek műveltségtartalma
Rövid tantárgy-, és tantervtörténeti áttekintés

Tantárgyunk, a „testnevelés-elmélet” a testkultúra egyik sajátos leképeződése az említett 
elméleti visszatükröződésnek. Vagyis olyan tevékenységek, testkulturális tevékenységek 
elméleti megjelenítése, amelyekkel a mindennapok gyakorlatában dolgozunk.

A testnevelés-elmélet tantárgy célja

A rövid „bevezetés”-ben már említettük, hogy alapvető célunk a testnevelés-elmélet tárgy 
oktatatása kapcsán a tanárrá válás folyamatának biztosítása, amely összetett, sokoldalú 
ismereteket kíván mindenkitől, aki testnevelő tanár szeretne lenni.

A képzési folyamat végére teljesítőképes tudással kellene rendelkeznie minden ta-
nítványnak. A teljesítőképes tudás magában foglalja mindazon ismereteket, jártasságokat 
és készségeket, amelyeket először a sportági elméletek és gyakorlatok során szereztek meg, 
és amelyek biztosítani hivatottak a hallgatók cselekvőképes tudását. Magyarul szólva a hall-
gató, tanárjelölt, később testnevelő tanár képes lesz bemutatni azokat a motoros tantervi 
tartalmakat, amelyeket tanít.

Magában foglalja azokat az anatómiai, élettani ismereteket, amelyek tudása nélkül 
Magyarországon nem lehet a testnevelést tanítani.
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Magában foglalja továbbá azokat az általános és alkalmazott pedagógiai, lélektani 
alapokat, amelyek az előbb felsoroltakhoz hasonlóan elengedhetetlenek a hatékony nevelői, 
tanári tevékenység végzéséhez.

Konkrét tantárgyi célkitűzésünk, hogy hallgatóink ismerjék ennek a tanárrá válási 
folyamatnak azokat a testnevelés-tudomány által feltárt és a gyakorlat által igazolt törvény-
szerűségeit, amelyek megalapozzák tudásukat, és alakítják tanári szemléletmódjukat.

Legyenek tisztában a testnevelés és sport alapvető filozófiai kérdéseivel, szoros köl-
csönhatásban a nevelésfilozófiával, valamint a testkultúra fogalomrendszerével. Ismerjék 
tantárgyunk és tudományterületünk pontos kapcsolatrendszerét a többi tudományterülettel.

Az eddigi széttördelt, speciális ismereteiket szintézisbe hozva pedig a testnevelésnek 
mint iskolai tantárgynak, ismerjék meg a cél- és eszközrendszerét, a testnevelés oktatási 
folyamatának törvényszerűségeit, legyenek képesek hatékonyan alkalmazni az oktatás tar-
talmára és módszereire vonatkozó korszerű ismereteiket.

Ismerjék a testnevelés tantárgy tanulását kísérő biológiai, élettani, pszichológiai, 
pedagógiai változásokat, a sporttevékenységek, edzések, a sportbeli felkészítés törvénysze-
rűségeit. 

Ezen általános szinten megfogalmazott célkitűzésekből tanulmányaink során érthetően 
tárulnak majd fel a konkrét, teleológiailag (céltanilag) pontosan fogalmazva, a legkonkrétabb 
célok, amelyek elvezetnek a testnevelő tanár szükséges tudáskincséhez.

Jelen tankönyv szerkezetében eltér a korábbi testnevelés-elméleti tankönyvek szerkeze-
tétől. A tanárképzés folyamatába logikusan illeszti be a saját ismeretanyagát, hogy az egyre 
romló képzési feltételek mellett is eleget tehessen tantárgyi célkitűzésének.

Célunk, hogy ez az új szerkezet hatékonyabbá tegye a tanárrá válás folyamatát, vagyis 
hallgatóink minél hamarabb tudjanak bekapcsolódni a nevelés, tanítás folyamatába.

Ezért az általános, céltani (teleológiai) rendszer alapján, a legáltalánosabb célszinten 
a tantervelméleti ismeretekkel kezdjük, amelyet a tantervekkel való ismerkedés követ. Ennek 
a fejezetnek a legkonkrétabb céljaiként a tantervi tartalmak megismerését és a tanmenetké-
szítés folyamatát jelöltük meg.

A következő fejezet általánosabb szinten megfogalmazott témája az oktatás folyamata, 
legkonkrétabb szinten pedig a testnevelés oktatásának sajátosságai, a testnevelési óra, az elő-
ző fejezet szerves folytatásaként, a tantervi tartalmakkal összefüggésben. 

Tematikailag ebben a fejezetben tárgyaljuk, bár önálló részként is lehetne, a motoros 
tanulás folyamatát mint a testnevelés tanításának központi kérdését. A folyamat megértéséhez 
integráljuk a hallgatók korábbi anatómiai és élettani ismereteit, és gyakorlati lehetőséget 
biztosítunk a tanultak igazolására. 

A továbbiakban az oktatásmódszertan általános pedagógiai és sajátos, testnevelés ok-
tatásában megjelenő kérdései kapcsolódnak az előző fejezetekhez.

A testkultúra általános fogalmi rendszerét az egyes fejezetekbe ágyazottan, azok tartal-
mához értelemszerűen kapcsolódva tárgyaljuk.

A tantervek alapvető összefüggéseiről

Részletes testnevelés-elméleti tanulmányainkat a tantervelméleti kérdésekkel való ismer-
kedéssel kezdjük.
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Ennek oka, hogy hallgatóink biztos és gyors tájékozódása a nevelés, oktatás világában 
könnyebb, pontosabb, amennyiben a „Mit?” kérdésre próbálunk először választ adni. A „Mit 
tanítsunk?” kérdés alapvető fontosságú pedagógiai kérdés. Ezen túlmenően, az egyetem 
tanrendi beosztása szerint a hallgatók előbb találkoztak a gyakorlatban feladatokkal, prob-
lémákkal, mint azt az elméletben tanulták volna.

Az új rendszer segít áthidalni ezt a nehézséget, és jobban összeköti a hallgatók elméleti 
ismereteit a gyakorlati (tervezési) feladatokkal is.

Ebben a fejezetben meghatározzuk a tanterv fogalmát, felvázoljuk a tanterveket meg-
határozó legfontosabb tényezőket, azok összefüggéseit, struktúráit.

A testnevelés tantárgy tananyagát a testnevelési tantervek tartalmazzák. Ennek a tar-
talomnak a kiválasztását és elrendezését mindig nagy érdeklődés kíséri nemcsak a szűken 
vett szakmai körök, hanem a közvélemény részéről is.

Ennek oka, hogy:
„A tantervek átfogják, tükrözik és befolyásolják az iskolai nevelés–oktatás legtöbb 

nagyfontosságú kapcsolatrendszerét, intézményeit, tevékenységeit – a kultúrától, a céloktól, 
az értékektől kezdve a tananyagon, tantárgyakon, a tanítás–tanulás folyamatán, a tanköny-
veken és más taneszközökön a tanulók tervezett tudásán, annak értékelésén át az iskolarend-
szerig.” (Ballér E., 1996)

A figyelmes olvasó számára feltűnhet, hogy tankönyvünk szerkezete majdnem ezt a felsorolást 
követi, vagyis az értékek, célok, tanterv, oktatási-tanulási folyamat stb. minden pedagógia leg-
fontosabb kérdéseit hordozzák magukban.

Ezeket a kérdéseket igazából minden pedagógus, de szülő is felteszi magának, amelyeket 
egy sémába foglalva így ábrázolhatunk a kérdésekre adott válaszokkal együtt:

Miért?
Cél

Eredmények

Kinek?
A felnövekvő 

nemzedék

Mit?
Tantervek

Hogyan?
Mikor? 

Módszer

1. ábra: A pedagógia alapvető kérdéseinek kapcsolatrendszere

A kérdések között a legfontosabb az ábra tetején lévő MIÉRT?, amely kérdésre a cél megfo-
galmazása az adott válasz. Ezt a kérdést pedig mindenkinek fel kell tennie, tanárnak, szülőnek 
egyaránt. De a tanulók is nap mint nap megkérdezik például, hogy „miért járok suliba, vagy 
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miért kell tanulom ezt a »szadista« testnevelést vagy a hülye matekot”? És ezekre a kérdésekre 
válaszokat, meggyőző válaszokat kell adnia szülőnek, tanárnak. Erre is fel kell készülnünk. 

A MIT? kérdés tartalmi választ igényel, hiszen nem elég csupán tudni, hogy miért 
tanítjuk gyermekeinknek ezt vagy azt a tantárgyat, a tartalmát is pontosan meg kell hatá-
rozni. Vagyis miután felsoroltunk rengeteg érvet, a testnevelés tanítása érdekében (választ 
a MIÉRT? kérdésre), választ kell adni arra is, hogy MIT? oktassunk a testnevelésben, azaz 
mivel érjük el a célt? A tartalmat, a mit? a tanterv/ek/ tartalmazzák.

A tanterv

Tekintsünk át néhány tantervre vonatkozó meghatározást:
Előzőleg már olvastuk Ballér Endre megfogalmazását a tantervek funkciójáról, most 

vizsgáljuk meg ennek ismeretében a tantervek különböző definícióit.
„A tanterv nemcsak tananyag-kijelölés, -beosztás (syllabus), hanem az oktatási folyamat 

egészének tervezése (curriculum).” (Grennai szem., 1972)
„A tanterv nem csupán az oktatás folyamatát jelenti, hanem magában foglalja mindazo-

kat a tanítási–tanulási tapasztalatokat, melyeket az iskola vezet és irányít, mindazokat a ta-
nulói tapasztalatokat, melyeket a tanulók az iskola irányítása alatt szereznek (tehát a tanórán 
kívülieket is). Az oktatási folyamat csupán egy része a tantervnek, az, amelyik a tanórával 
áll kapcsolatban.” (Harnack, R. S., l968)

„A tanterv az iskolai nevelési és tanítási–tanulási folyamatot megalapozó központi 
pedagógiai dokumentumrendszer szerves része. Tartalmazza:

• a tanítási–tanulási folyamat segítségével történő személyiségformálás alapvető cél-
jait, fő feladatait,

• ennek tantárgyi kereteit, időarányait, a művelődési tartalom (tananyag) csomó-
pontjait,

• a nevelési feladatokhoz és az adott tartalomhoz kapcsolódó, a tervezett tanulói tel-
jesítményeket, tevékenységeket, személyiségvonásokat meghatározó követelmény-
rendszer alapjait,

• a tanítási–tanulási folyamat irányításának metodikai alapelveit,
• a folyamat irányításához szükséges alapvető eszközrendszer körvonalazását.”  

(Ballér E., l978)

„A tanterv az iskolai oktató–nevelő munka legfontosabb irányító eszköze. Az oktatási főha-
tóság által kiadott, kötelező jellegű, állami dokumentum (úgy is felfogható, mint törvény), 
amely a nevelési és képzési célokat, a tartalmat egységesen határozza meg minden iskolafok, 
iskolatípus és ezen belül minden osztály számára.” (Báthori B., l985)

Az idézetekből az következik, hogy a tantervek bonyolult összefüggésrendszerekbe 
ágyazódnak, amelyeket sokoldalú kölcsönhatások jellemeznek. Ezek a legtöbb esetben rend-
szereket alkotnak, vagyis olyan egységeket, amelyeknél az egész minőségileg különbözik 
a részek egyszerű összegzésétől, és az egész ismét része más struktúráknak. 
Az összefüggésrendszerek két nagy csoportot alkotnak:

• külső és
• belső rendszereket.
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A tantervek tartalmát meghatározó rendszerek

A külső rendszerek: azok, amelyek közvetve, az oktatási-nevelési folyamaton mintegy 
kívül állva hatnak, de önmagukban, par excellence (kiváltképpen) nem oktatási-nevelési 
tényezők. Ezek:

• a társadalom,
• a felhalmozott ismeretek köre (a műveltség).

A belső rendszerek: olyan struktúrákat tartalmaznak, amelyek a külső tényezőket is beépítve, 
közvetlenül is meghatározzák a tantervek tartalmát. Ezek:

• az értékek, célok, feladatok,
• a tantárgyak struktúrája,
• a tanulói személyiség,
• az értékelés.

Tekintsük át részletesebben az egyes összetevőket!

Külső rendszerek:

A társadalom
Köztudott az a tény, hogy a társadalom igényei, szükségletei meghatározó, mondhatnánk 
alapvető szerepet játszanak a tantervek készítésében. Kutatók sokasága szerte a világban 
hangsúlyozza, hogy „A nevelést meghatározó tényezők között alig fordult elő olyan jelentő-
sebb változás, amely ne befolyásolta volna a tantervek tartalmának és formájának változását 
is. Ez egyaránt érvényes a politikai, gazdasági, filozófiai vagy tudományos tényezőkre.” 
(Brubacher, J. S., 1941)

És ez így van ma is. A tanterveket meghatározó társadalmi szükségletek kifejezés na-
gyon általános megfogalmazás, ezért fontos néhány mondatban megvilágítani jelentőségét. 
A társadalmi szükségletek nagyon széles skálát ölelnek át. Kérdés, hogy a tantervi tartalmak 
képesek-e a teljes társadalmi szélességet átfogni, más szóval kielégíteni.

Fontos még említést tenni a különböző társadalmi-politikai berendezkedésű államokról 
is, hogy a szükséglet értelmezését tágíthassuk. Ez azt jelenti, hogy az államnak is van saját 
szükséglete, amely biztos, hogy nem mindenben esik egybe a társadalom szükségleteivel, 
mivel ezek nagy része hatalmi szükségletként jelenik meg. Biztos tehát, hogy nem minden-
ben fedik egymást.

A rendkívül gyorsan változó, átrendeződő társadalmi, politikai viszonyok, az állam 
szükségletei, az ehhez kapcsolódó iskolareformok mind-mind drasztikusan befolyásolják 
a tantervi tartalmakat. És akkor még nem is szóltunk a tudományfejlődés kozmikus sebes-
ségéről, ami a tantervtartalmat meghatározó tényező.

Elég, ha csak a közelmúlt hazai politikai változásai kapcsán ismertté vált tantervi vi-
tákra és formákra (NAT, kerettantervek) gondolunk, érthetővé válik a társadalom és állam 
szükségletei közötti eltérés.

Az ismert pedagógiai kutató, Philip H. Coombs a társadalom és az iskolarendszer, illetve 
a tantervek összefüggéseit a következő sémában szemlélteti. Lényege, hogy a társadalmat 
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mint az oktatási rendszer bemenetét (input), a képzett egyéneket pedig mint kimenetet (out-
put) világítja meg.

P. H. Coombs sémája

Tudomány, ismeretek,  
értékek
célok
Népesség
Képesített munkaerő
Gazdasági termék
Jövedelem

OKTATÁSI 
RENDSZER

KÉPZETT 
EGYÉNEK

Célok

Tartalom
Tanulók
Tanárok
Pénzügyek
Felszerelések

Társadalmi források (input) Eredmények (output)

2. ábra: Társadalom – iskolarendszer – tantervek összefüggései (Coombs, 1971)

Az itt vázolt összetevők mindegyikét, amelyek a társadalom szükségleteit, igényeit jelenítik 
meg, mindig le kell fordítani a pedagógia nyelvére. Elemezni kell őket, meg kell állapítani 
a célokat és feladatokat, amely célokat a tanterv készítésénél érvényesítenünk kell.

A felhalmozott ismeretek köre

A tanterveket meghatározó külső tényezők között meghatározó szerepet játszanak a felhal-
mozott ismeretek vagy a társadalom műveltsége.

Ezt a hatalmas ismeretkört kell a pedagógusoknak megszűrni, ebből kell kiválasztani 
azt az ismeretanyagot, amely a közismert műveltségterületet jelenti, majd ebből a tantárgya-
kat létrehozni. Évszázadok óta különböző alapelveket alkalmaztak az ismeretek tantárggyá 
szervezése érdekében.

Rövid problématörténeti áttekintést javaslunk elolvasni e témához, a jobb megértés 
miatt.

A pedagógiai kutatók többsége hangsúlyozza az egyes tudományágak művelőinek 
szerepét a tantervkészítésben. Fontos kiemelni, hogy nem az egyes tudományágak anyaga, 
rendszere az elsődleges a tantervek szempontjából. Az iskolai tananyag alapjául szolgáló 
ismeretek rendszere különbözik a tudományokétól, mivel más elvek alapján áll.

Nagy Sándor a következőképpen foglalja össze a problémát:
„A tantervi anyag kiválasztásakor és meghatározásakor valamennyi […] szempontot 

(a nevelési célt, a részletesen kidolgozott feladatrendszert, a tanulók pszichikai-fizikai sajá-
tosságait, a társadalom igényeit, a közoktatás-politikának az iskolával kapcsolatos általános 
követelményeit, valamint a modern társadalmi műveltség egészét) együttesen kell figye-
lembe venni…” (Nagy S., 1967)

A felhalmozott ismeretek köre csak részben határozza meg a tantervek tartalmát, annak 
csak egy rétegét képezi.

Itt utalunk neveléstörténeti tanulmányainkra is. Csupán vázlatosan emlékeztetünk 
a nevelés tartalmának (ma tantervnek nevezzük) történeti változásaira az egyes történelmi 
időszakok kapcsán, hogy jobban érthetővé váljon, hogy az adott kor tantervkészítői milyen 
nehézségekkel találják magukat szembe.
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A történeti változás nyomon követése tanulságos és elgondolkodtató, különösen akkor, 
ha komolyan vesszük Nagy S., előbbiekben megfogalmazott véleményét, azaz „valamennyi 
szempontot együttesen kell figyelembe venni.” 

Az ókor nagy gondolkodói, akik egyben iskolarendszert is teremtettek, véleményünk 
szerint, figyelembe vették valamennyi szempontot, amit a későbbi korokról már nem mond-
hatunk el. Különösen igaz ez a mai pedagógiára.

Testkulturális szempontból fontos kiemelni Konfuciusz pedagógiáját, mert az általa 
alapított iskolákban, amelyeket államférfiak képzésére hozott létre, elsősorban zenét, éneket 
és táncokat tanítottak.

Ugyanis: a zenében – az archaikus felfogás szerint – a világegyetem harmóniája 
nyilvánul meg, s az énekben az ember átzengeti magán ezt a harmóniát, újra képezi – míg 
a táncban megtanulja cselekvésben, mozgásban kivitelezni. Így hangolja össze az emberi 
szervezet belső harmóniáit a világegyetem harmóniáival – s ha ebben járatos és iskolázott, 
akkor a többi már menni fog. 

Az elemi fokú görög iskolában a hétéves gyerekek éneket, fuvolát és körtáncot tanul-
tak. Ehhez kapcsolódott az anyanyelv és a matematika. Amikor tíz-tizenkét évesek lettek, 
átmentek a gyakorlótérre – a gümnaszionra –, és itt az öt rituális (az ég, az ember és a föld 
viszonyát kifejező) gyakorlatban képezték magukat: futás, ugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás 
és (ember-ember viszonylatban) birkózás.

Az athéni gümnaszion mellett volt az Akadémosz nevű hősnek szentelt liget, a hős 
mellszobrával. Itt sétálgattak a filozófusok – a peripatetikusok, sétálva tanítók.

A felserdült ifjú – tizennégy, tizenhat éves korában a gümnaszionról átsétálhatott a szent 
ligetbe, az akadémiára. Szókratész is itt tanított. Azt állította, hogy egyvalamihez ért: a szel-
lemi bábáskodás művészetéhez.

Kiből-kiből életre tudja segíteni saját gondolatát, saját vélekedését. És ez ahány ember, 
annyiféle lehet.

Ezért áll Szókratész az európai individuális gondolkodás egyik forrásánál. A másik for-
rás Jézus, aki a külső forrás helyett a belső törvényt, a vérségi kötelék üdvözítő ereje helyett – 
ami a zsidó hagyomány része – a személyes, individuális hit és felismerés fontosságát tanítja.

A görög nevelés tehát Konfuciusz rendszeréhez hasonlóan, az érzelmi, a ritmikus, a mű-
vészeti nevelésből indul. Ezt követi a testi-akarati nevelés, a gümnaszion gyakorlataiban, 
a pontosan és erőteljesen kivitelezett cselekvések készséggé fejlesztése, és csak legvégül, 
úgyszólván a kamaszkor után kerül sor az intellektuális képzésre. A görög akadémia legjobb 
hagyományai szerint nem kész tudást töltöttek a tanítvány fejébe, hanem arra tanították meg, 
hogyan formálja meg és hozza felszínre saját véleményét.

A római iskolázás – bár Róma a görögséget tekintette mindenben követendő példának 
a művelődés terén – már némileg másképpen alakult.

A római iskola – rétori iskola volt.
Az iskolában már sokkal határozottabban tanultak tudnivalókat, a dolog gerincét 

azonban a rétori – szónoki – képzés adta. Ebbe természetesen beletartoztak a grammatikai 
és egyéb előstúdiumok, de igen fontos eleme volt a test- és kéztartás, a mimika, a hanghor-
dozás tanulása. Azt mondhatnánk, hogy míg a görög iskolázás az egész embert képezte és 
az egész testet megmozgatta, a római rétori iskolázás már úgyszólván csak deréktól fölfelé 
foglalkozott az emberrel. (Vekerdy T., 1992)
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A feudalizmus korának jellegzetes hét lovagi próbája, lovaglás, úszás, nyilazás, vívás, 
vadászat, sakkozás és éneklés, a hét szabad művészet – a septem artes liberales: grammatika, 
retorika, dialektika (trivium), aritmetika, geometria, asztronómia, muzsika (quadrivium) –  
mintájára jelentették a tartalmat.

A feudalizmus későbbi időszakában (protestantizmus) a hasznosság lesz a tartalom 
meghatározója, amely elutasítja a hét szabad művészetet mint műveltségeszményt, és helyébe 
a materiális képzést teszi a hasznosság elve alapján.

A polgári fejlődés elmélkedői (például Comenius) az enciklopédikus műveltség esz-
ményét vallják, vagyis a tudományok egységét hangsúlyozzák a tartalom kapcsán, de nem 
hagyták ki a különböző mesterségek fogásainak ismeretét sem, a tevékenységtartalmakat.

A mi Apáczai Csere Jánosunk is ide sorolható „Magyar Enciklopédiá”-ja révén, amely-
nek kiemelkedő fontosságát az anyanyelven való hozzáférés lehetővé tétele adta.

A polgári fejlődés későbbi szakaszának gondolkodói tovább formálják a nevelés tar-
talmát.

John Locke átalakítja a hét szabad művészetet, az enciklopédikus és műveltség nyúj-
totta kereteket, az angol nagypolgárság szükségletei szerint, a társadalmi viselkedés szo-
kásainak kialakításával cseréli fel. Vagyis a tartalmat, a gentleman gyakorlati feladatainak 
megoldásához szükséges ismeretek határozzák meg. Itt is a hasznosság jelenik meg a tartalom 
kiválasztásának faktoraként.

A francia materialisták a világot, a természetet jelölik meg tartalom gyanánt.
Diderot először a természet, majd ezt követően a humán tudományokkal való ismer-

kedést javasolta.
Rousseau a tartalom meghatározásakor a gyermek fejlődésmenetéből indult ki, és élet-

korokra bontva adja meg a nevelés tartalmát.
Pestalozzi a munkára nevelést tartja a legfontosabb tartalmi meghatározónak.
Tessedik Sámuel a magyarországi felvilágosodás időszakában Pestalozzihoz hasonlóan 

a munkára nevelést emeli központi helyre a tartalom meghatározásában. Nála ez a mezőgaz-
dasági és az ehhez kapcsolható ipari munkát is jelentette. 

Herbart művelődési eszménye egyoldalúan intellektualisztikus. Az elvont értékvilág, 
az erkölcsi erény határozza meg a tartalmat pedagógiájában. 

A magyar közoktatás fejlődésének kiemelkedő időszakát jelenti a dualizmus időszaka, 
amelynek legjelentősebb személyiségei: Eötvös József és Kármán Mór voltak.

Az eötvösi népoktatási törvény tartalomeszményét a pedagógiai irodalom demokratikus-
nak jelöli, mivel tankötelezettséget, ingyenes népoktatást és anyanyelven történő oktatást 
hirdet. A tartalom tehát korlátozások nélkül mindenki számára hozzáférhető. Pontosabb 
tartalmi vonatkozások: meghatározzák a tanítandó tárgyakat, elsőként a hit- és erkölcstant 
(vallási tartalom), de kimondja az iskolai testnevelés kötelező voltát is. Kármán Mór Herbart 
nyomdokain haladt. Kidolgozta a gimnáziumi tantervet, amelyet tudományos elvek mentén 
válogatott, amelynek középpontjába a magyar nyelvet és irodalmat állította. A reál tárgyak 
is szerepeltek tantervében, és a testi nevelés tartalmát is időtállóan jelölte meg.

A polgári reformpedagógia elutasítja az egyoldalú herbarti intellektuális tartalmat. 
Megjelenik a funkcionális pedagógia, amely szerint a tartalom kiválasztásában a gyermek 
természete a meghatározó elem. Ennek az elvnek ismert képviselője Claparède. 

A munkaiskola-mozgalom a munkatevékenységet mint pedagógiai tartalmat tekinti, 
amelynek nagyon sokfajta irányzata jött létre munkafajták alapján (mezőgazdasági, ipari stb. 
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műhelymunkák). Az intellektuális tartalom helyébe a gyakorlatot tették. Voltaképpen ennek 
az irányzatnak egy másik vállfaja a pragmatista pedagógia, amelynek tartalmi középpontjába 
a kézimunkát állították. Meghatározó képviselője Dewey volt az Egyesült Államokban. Az ál-
lamokban nagyhatású pedagógiává vált, és tartalmilag ma is érezteti hatását.

A reformpedagógiai törekvések a magyar oktatásra is hatással voltak tartalmi és más 
vonatkozásban is, lásd az 1905-ben kiadott népiskolai tantervet, ahol az addigiaknál nagyobb 
teret kap a tanulók gyakorlati ismeretekre való oktatása. (Kis J., l980)

A kutatók a század elején azt javasolták, hogy az emberiség hasznos tevékenységét kell lebon-
tani a tantervek számára. Ezt tíz fő területbe sűrítették, mint: nyelvek, egészség, állampolgárság, 
általános társadalmi kapcsolatok, szellemi egészség fenntartása, szabadidő eltöltése, vallásos 
tevékenység, szülői felelősség, meghatározatlan gyakorlati tevékenységek köre, hivatással 
kapcsolatos aktivitás.

Ezt a tíz fő területet mint műveltségi területeket is felfoghatjuk, amelyekből a tantárgyak 
szerveződnek.

Más kutatók problématörténeti áttekintésben a felhalmozott emberi ismeretek lebontásá-
nak számos koncepcióját elemzik, mint például: a tudományok vívmányait alapul vevőt, a gyer-
mekközpontút, a logikai rendszert létrehozót, a lélektani alapokon állót, a kultúrkorszakokra 
építőt, a korrelációt és koncentrációt előtérbe helyezőt. (Bobbit F., Brubacher J., 1968)

Belső rendszerek:

Az értékek, célok és feladatok rendszere
A tanterveket meghatározó külső és belső rendszerek között a legfontosabb összekötő elem 
az értékek, célok és feladatok rendszere, így alapja a tananyag-kijelölésnek, a tanítási-tanulási 
folyamatnak, a tanulási tapasztalatok megszervezésének, sőt az értékelésnek és mérésnek 
is. (Ballér E., 197)

Az értékek, célok és feladatok struktúráját abban az összefüggésrendszerben mutatjuk 
be, amely egyben szemlélteti a célok lebontásának folyamatát is.

Minden nevelő tevékenység értékközvetítő, értékteremtő tevékenységet jelent, 
ahogy azt a pedagógiában tanultuk. Ennek alapján megfogalmazható, hogy minden nevelési 
folyamat célja értékek létrehozása. Az értékekről tanultaknál azt hangsúlyoztuk, hogy 
ezek a közösség számára fontos értékeket jelentik, azaz a társadalom számára pozitív 
értékekről van szó.

Az értékek nem közvetlenül hozhatók létre, sajátíthatók el.

Pedagógiai tanulmányainkra visszautalva emlékeztetünk, hogy: az értékek közvetítése a neve-
lésben a szükségletekkel és érdekekkel összefonódva történik. Az értékek a tanulóhoz (szub-
jektumhoz) való viszonyukban a tanuló (szubjektum) érdekeinek tárgyaként jelennek meg. 
A focicsapat tagjaként érdekem a góllövés, mert a gólt lőni képes tanuló értékessé válik. A példa 
azt is szemlélteti, hogy az érdek célra irányul, a gól = cél, de ez sportértéket jelent: bajnokságot 
lehet vele nyerni, esztétikai értéke van: szép gól, csúnya gól stb. (Kis J., 1980)
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A tanuló az értékeket tevékenyen veszi birtokba, cselekszik, értékesen cselekszik.
A tanuló számára az értékeket célok formájában leírva tesszük hozzáférhetővé. A céltani 

(teleológiai) összefüggésekben tárjuk fel, mint említettük, a rendszer elemeinek kapcsolódá-
sát, hogy feltáruljon a mindennapok pedagógiai gyakorlatában zajló értékképzés folyamata.

A céltan (teleológia) a célok különböző szintjeit határozza meg, amelyek a következők:
1-es célszint – a legáltalánosabb célok szintje,
2-es célszint – az általánosabb célok szintje,
3-as célszint – a legkonkrétabb célok szintje. A 2-es és 3-as szintet együttesen konkré-
tabb céloknak nevezzük.
Ennek alapján az értékek, célok és feladatok rendszerének lebontását az alábbi táblá-

zatban mutatjuk be: (Goodlad, J. 1966.)

Értékek Nincsenek közvetlen kapcsolatban  
az oktatással

Nevelési célok 
(legáltalánosabb célok)

Nevelési tevékenység  
távlati céljai

A nevelés általános feladatai 
(általánosabb célok)

tevékenység   tartalom
szintjén

Megállapítások arról, mit kell a tanulónak 
tudni, hogyan kell cselekedni a tanulás 

eredményeképpen. 
Megvalósulásukhoz tanulási alkalmat kell 

biztosítani.

A nevelés, oktatás speciális feladatai 
(a legfontosabb célok)

tevékenység   tartalom
szintjén

Az általános feladatok lebontása konkrét 
egységekre, órákra. 

Megvalósításukhoz a tanulási tapasztalatok 
konkrét megszervezésére van szükség.

1. táblázat:  Az értékek, célok és feladatok rendszerének lebontás (Goodlad J., 1966)

A folyamat irányát a nyilakkal jelöltük. Azt, hogy az értékektől, amelyek – mint láttuk – 
nincsenek közvetlen kapcsolatban az oktatással, hogyan jutunk el a legkonkrétabb szintre, 
az oktatásig, a tanulóig, majd vissza a tanévi órák láncolata által létrejövő értékekig.

A folyamat közbeeső lépcsői jelentik a később tárgyalásra kerülő oktatási folyamat 
egyes elemeit.

Hazai, egyben nemzetközi probléma is, hogy az általános célok fokozatosan elszürkülnek, „erodá lód-
nak”. Ennek részletesebb magyarázatát a tantervek további elemzésekor adjuk meg.

A tantervvel kapcsolatos döntések különböző szintjei, a leírtakhoz hasonlóan, összefüggésben 
vannak egymással.
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Szint A döntések tartalma
Ideológiai Az értékek meghatározása.
Társadalmi A célok és általános feladatok meghatározása.
Intézmények szintje A nevelés-oktatás feladatainak meghatározása.
 és a megfelelő tanulási lehetőségek kiválasztása.
Az oktatás szintje A nevelés-oktatás feladatainak lebontása, konkrét
 meghatározása, a tanulás megszervezése.

  
  TANULÓ

2. táblázat: Döntési szintek és tartalmak kapcsolata (Goodlad J., 1966)

A folyamat mindkét táblázaton jól nyomon követhető, vagyis, hogy az ideológia elvont, 
látszólag megfoghatatlan magasságából hogyan jutunk el a tervezés, a döntések kapcsán 
az oktatás szintjére, amely a tanuló szintjét jelenti. Más szóval itt találkozunk a tanulóval 
és kezdődik el az oktatás-nevelés, a konkrét cselekvés tanár és tanuló részéről egyaránt. 
A testnevelésben ez látványosan tetten érhető.

Alaposabban és gazdagabb tartalommal az előző táblázat céllebontási folyamatának 
bonyolult összefüggésrendszere még szemléletesebbé válik a következő táblázatban.

Célok, feladatok Szintek Funkciók Alapvető módszer

– általános célok – ideológiai, társadalmi – általános alapelvek
– irányítás

– szintézis

– célkitűzések – iskolakolatípusok
– társadalmi 

–  egyes iskolatípusok 
számára a tervezés 
alapjainak megadása, 
koordináció

– szintézis

– általános feladatok –  tantárgyi, társadalmi, 
intézmények 

– az egyes tárgyak 
tartalmának meghatározása
– integráció

– analízis

– konkrét feladatok –  tanítási egységek
–  tanítási órák
–  oktatás szintje

– oktatás – analízis

– konkrét feladatok – az oktatási tevékenység 
konkrét, gyakorlati szintje 

– az oktatás gyakorlata 
egy bizonyos tartalom 
segítségével változást 
akar előidézni a tanulók 
magatartásában

– integráció

3. táblázat: Célok, szintek, funkciók, módszerek kapcsolata (Goodlad J., 1966)

Hangsúlyozni kell, hogy a különböző szintek, funkciók kölcsönhatásban vannak egymással, 
ami szintén a folyamatjelleget emeli ki.

Most vizsgáljuk meg a belső rendszerek következő elemét.
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A tantárgyak struktúrája

A tanterveket meghatározó belső rendszereknél azt mondtuk, hogy ezek a külső rendszereket 
is magukba építve fejtik ki hatásukat. Nos a tantárgyak struktúrája nagyon jól szemlélteti 
ezt a kölcsönhatást, összefüggést a két rendszer között. A felhalmozott ismeretek köre mint 
a külső rendszer eleme a tantárgyak struktúrájában, illetve azok tartalmában jelenik meg.

A tantárgyak struktúráját és azok tartalmát, mint a neveléstörténeti áttekintésből is láttuk, 
nagyon sok tényező határozza meg.

Mai világunk igénye a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztése. A sokoldalúság csak 
több tantárgy (művelődési javak) oktatásával érhető el. 

Nagy László így ír erről „Didaktiká”-jában: „Minden egyes tantárgy és foglalkozás nem-
csak a szaktudományt növeli a gyermekben, hanem jól megszervezve képes hatni az egész 
individuumra, bekapcsolódhat az egész többi szakmába, azok szövedékéből erőszakos 
operáció nélkül ki nem szakítható. Sőt valamennyi szakmának hatása csak akkor értékes, 
ha belekapcsolódik az egészbe, s a didaktikai hatáskörök egymást támogatva egységesen 
hozzák létre a személyiség fejlődését.” (Nagy L., l921)

Ezt a tantárgyi összetételt az adott iskolafok és iskolatípus alapvetően meghatároz-
za. A tanulói személyiség (életkorfüggő is) mint a belső rendszerek következő eleme és 
az iskolafok egymás függvényei, így érthető ezek korrelatív szerepe a tantárgyi struktúra 
kialakításában. 

A tantárgyi struktúrát ezek után az elérni kívánt célok determinálják. Az egyes iskola-
típusok az általános célokon túl sajátos célokat kívánnak megvalósítani, amelyeket sajátos 
tantárgyi struktúrákkal érhetnek el.

A tantárgyi struktúráknál kell említést tenni, bár a belső rendszereknél nem tüntettük fel, 
a tantárgyak óratervi arányairól is. A tantárgyi struktúra megalkotásakor a készítők a szerint 
fogják válogatni a tartalmakat, hogy ez a bizonyos óratervi arány milyen lesz. Érthetően ez 
azt jelenti, hogy az éves és heti óraszámokból az egyes tárgyak milyen mértékben része-
sülnek. Vagyis hány testnevelési óra, hány magyaróra, történelemóra stb. van egy héten?

Ahogy a tartalom, úgy a tantárgyi struktúra is szüntelen változáson megy át az idők 
folyamán, még azonos iskolatípus és iskolafok esetében is. Lásd az állam és társadalom 
szükségleteinek változását. Példaként említjük a hazai történelmi változásokat l989-től, 
amikor is az oktatási reformok elsősorban a tantervi tartalmak, illetve a tantárgyak struktú-
rájában jelentek meg. Lásd a Nemzeti Alaptanterv több változatát, amelyekben tantárgyak 
helyett műveltségi területek szerepelnek, majd 2000-ben megjelennek a kerettantervek, ismét 
tantárgyi struktúrákkal.

2002 után ismét hatalomváltás következett be, ami 2003-ban kormányrendelettel ismét 
változtatott a Nemzeti alaptanterven. Nyolc éven át alakítgatta, egyben kaotikussá tette a köz- 
és felsőoktatást. 2010-ben az újabb politikai váltás újabb tantervi „reformokat” jelentett. 
Ezúttal a testkultúra számára nagyon kedvező előrelépést valósított meg, a mindennapos 
testnevelés kötelezővé tételét, amelynek komoly tantervi konzekvenciái vannak.

A leírtakon túlmenően említést kell tenni az egyes tantárgyak szerkezeti sajátosságairól 
is, amely az értékek, célok szerkezeténél leírtakhoz hasonló. Vagyis minden tantárgy esetében 
megfogalmazzuk:

 – az általános célokat (ideológiai, társadalmi szinten) – ezek a közoktatási törvény-
ben megfogalmazottak;
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 – az általános feladatokat (társadalmi, intézmények szintje)
 például: a gimnázium az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, magasabb 

műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenységet folytat.

Továbbá
 – az általános feladatok az egyes tárgyak számára (társadalmi, intézményi, tantárgyi 

szint) a testnevelés tantárgy esetében:
A testnevelés tanításának feladataiból: a tanulók értsék, tudják a kultúra és a testkultúra 

kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel 
összhangban, az önálló testedzés elméleti és gyakorlati alapjait, a testi képességek és a moz-
gásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a testi és lelki egészség megőrzésére 
vonatkozó lehetőségeket.

Konkrét feladatokat az egyes tanítási egységekre (tantárgy, illetve oktatás szintje) 
a következők jelenthetik például: 

Testnevelés 10. osztály, első tanítási egység, kb. 8 óra:
Fő feladatok: – teljesítménymérés,
   – állóképesség-fejlesztés,
   – fegyelmezett feladat-végrehajtás.
Konkrét feladatok az egyes tanítási órákra (az oktatás szintjén) lehet például:
 A távolugrás guggoló technikával, nekifutással, elugrósávból.
 Kitartó futás 4 percig.
 Nekifutással távolugrás.

A leírt példák és a céllebontás folyamatának gyakorlati megismerését a tanmenetkészítés 
folyamatában végezzük el.

A célok lebontásának ismertetésekor jeleztük azok mindennapi oktatás szintjén történő 
elszürkülését. A kutatók ennek okát abban látják, hogy túl általánosan, nehezen megfogható 
formában fogalmazzák meg őket. A tanulók számára szinte teljesen érthetetlenek. E probléma 
kiküszöbölését kívánták elérni a célok mérhető formában történő megfogalmazásával, más 
szóval taxonómiai rendbe állításával.

Az egyes tanulói tevékenységeket: értelmi (tanulási), érzelmi, pszichomotoros hie-
rarchikus (alá-fölé rendelt) rendszerbe állították. Ez a megoldás lehetővé tette az egyes 
tevékenységek mérhető formában való leírását. Más szóval a nagyon elvont célokat mint 
mérhető és elérendő teljesítményként fogalmazták meg, hogy a tanulók számára is érthetőek 
legyenek. Ez voltaképpen válasz a tanulók által feltett MIT? és MIÉRT? kérdésekre.

Az egyes tanulói tevékenységekre vonatkozó taxonómiai rendszerekkel Az oktatás 
és tanulás folyamata című fejezetben foglalkozunk részletesen.

A tanulói személyiség

A tanuló személyiségfejlődése meghatározott törvényszerűségek alapján történik. A tantervi 
tartalmakat ezekhez a fejlődési törvényekhez kell válogatnunk. A gyermeki személyiség fej-
lődése testi, érzelmi, értelmi, szociális struktúrák szüntelen változását jelenti. Az egyes élet-
szakaszokban ezek az összetevők más és más ütemben fejlődnek és fejleszthetők. A  sikeres 
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oktató-nevelő munka alapfeltétele, hogy pontosan ismerje a fejlődés sajátosságaiból adódó 
feladatokat, és azokat valósítsa is meg.

A testnevelés tanításának ilyen jellegű sajátosságait részletesen is elemezni fogjuk 
a motoros tanulás sajátosságainak bemutatásánál. 

A tantervek iskolafok szerinti csoportosítása ezeket a személyiségfejlődési sajátossá-
gokat próbálja meg nagy vonalakban követni.

Fontos utalni viszont arra is, hogy a gyermeki fejlődést a nevelési környezet minősége nagyban 
meghatározza. Vagyis az a szociális miliő, amibe a gyermek beleszületik, egyéni lehetőségeinek 
meghatározó faktora is. 

A nevelési környezet legismertebb összetevői: a család, az iskola, az iskolán kívüli közösségek.
Ezek a közösségi formulák nem egyforma erővel hatnak a személyiség fejlődésére, 

és hatásuk különbséget eredményez a tanulók fejlettségi szintjében az iskolába lépés-
kor. Az iskola egyik legfontosabb feladata az lenne, hogy eltüntesse a tanulók közötti 
egyenlőtlenségeket, és lehetőleg egy szintre hozza őket.

Közismert tény, hogy az iskola ennek a feladatának sehol a világon nem tud teljesen 
eleget tenni.

A tantervi anyagok összeállításánál arra kell törekedni, hogy ez a különbség minél 
kissebre zsugorodjon.

Az értékelés

Az értékelés, a tantervi struktúrák belső rendszerének következő eleme szoros kapcsolatban 
van a rendszer többi elemével, de önállóan is struktúrát alkot. Ahhoz, hogy az értékelést 
könnyebben megértsük, az oktatási folyamatról kellene több ismerettel rendelkeznünk. Itt 
csupán arra szorítkozunk, hogy az értékelés az oktatási-nevelési tevékenység nagyon fontos 
elemét jelenti, és különböző formáival találkozunk majd a folyamat egyes részeit illetően. 
Tanuljuk a célok értékelését, a folyamat során zajló értékelést és az eredmények értékelését.

A tantervek típusai

A tanterveket meghatározó rendszerek egyes elemeinek valamilyen okból történő túl- vagy 
alulhangsúlyozása következtében a tantervek eltérő jelleget mutatnak. A gyakorlatban előfor-
duló tantervtípusokat fontos ismerni, hiszen mai hazai példa: a NAT felváltása kerettantervre 
az ún. rendszerváltás oktatáspolitikai eseménye volt.

A tantervi meghatározások közül bármelyiket fogadjuk is el, mindegyikre igaz, hogy 
dokumentum, amely valamilyen szinten államilag meghatározott, hogy irányító, befolyásoló, 
orientáló funkciója van az iskola pedagógiai tevékenységére.

Nézzük tehát, hogy ezeket a funkciókat az egyes tantervtípusok hogyan látják el!
Láttuk a neveléstörténeti áttekintésben, hogy milyen változó befolyást gyakorló ténye-

zők határozták meg a tantervi tartalmakat. Ezek a változó történelmi tényezők egyben sajátos 
típusokat is kialakítottak, amelyek a történeti fejlődésben is tetten érhetők.
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Az első kialakult tantervi típus a tantárgyakat, az óraszámokat és a tananyagot körvo-
nalazta. Ilyen volt az első népiskolai tantervünk, amely 1868-ban készült.

A századfordulón kialakult az iskola társadalmi szerepének felismerésével kapcsolato-
san, az ideológiai funkciójának tudatosabb felhasználása. Ez a hatás a mai napig érvényes, 
megtalálható a tantervek készítésekor.

Jellemzője a nevelési, oktatási, képzési célok, feladatok előtérbe állítása, illetve mód-
szertani elemzésekkel és utasításokkal való kiegészülése.

A legutóbbi években a tantervek komplex értelmezést nyertek, amelyet a Harnack neve 
alatt bemutatott (36. o.) tantervi meghatározás jellemez a legjobban. A klasszikus értelme-
zéshez képest nagyon sok mindent belefoglalnak a tantervbe. Elsősorban a tanuló tevékeny-
ségével bővítik, akár iskolai, akár iskolán kívüli tevékenységről legyen szó. Egyszerűbben 
fogalmazva, a tanterv a tanítási-tanulási folyamatot jelenti.

A leírtak alapján az első csoportot a tananyag tervének,
• a másodikat az oktatás tervének,
• a harmadikat a tanítási-tanulási folyamat (curriculum) tervének nevezzük. (Ballér, 

1996)
Tantervelméleti vizsgálódásainkat a következőkben csak a testnevelés tantárggyal 

kapcsolatban folytatjuk. A következő tantervtípusokat ismerjük:

Nemzeti alaptanterv – NAT: azok a tantervek, amelyek egy adott ország közoktatásában 
az alapot, tehát a mindenki számára szükségesnek ítélt közöset szabályozzák. A NAT nem 
függ az iskolarendszertől, egy egységes szabályozás az egész szabályozáson belül, és így 
biztosítja az átjárhatóságot. A NAT több elemből álló dokumentumegyüttes. Legfontosabb 
elemei: a célok, feladatok, az értékek, a fejlesztési területek – nevelési célok, a tantervi 
és helyi szintű szabályozás, a követelmény és vizsgarendszer általános elvei. (Mihály, O. 
1999)

A Nemzeti alaptantervet a kormány rendeletben adja ki. Kiindulópontul szolgál a keret-
tantervek, helyi tantervek és vizsgakövetelmények készítői és alkalmazói számára. Törvény 
adta előírás szerint ciklikusan sor kerül az alaptanterv felülvizsgálatára. 

Kerettantervek

Iskolafokonként és osztályonként nagyobb tananyagmennyiséget adnak meg, mint amennyit 
a tantárgyak rendelkezésre álló óraszáma lehetővé tesz a feldolgozásra. Ilyen formában csak 
„keret”, amelyből az egyes iskolák a saját létesítményi, dologi, eszközi lehetőségeiknek 
megfelelően válogathatnak és használhatnak fel elemeket. A kerettanterv javaslatot tesz 
a testnevelési munka felépítésére. Ez a lehetőség mindegyik tantárgyra érvényes.

E tantervtípus előnye a rugalmasság az iskolai körülményekhez való igazíthatóság, 
hátránya viszont a választás bizonyos szubjektivitása (az adott feltételek, például nem csak 
egyféle választást tesznek lehetővé).

A jelenleg érvényben lévő tanterveink (2000-ben, 2012-ban kiadott) ebbe a tantervi 
típusba tartoznak.
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Minimális tantervek

Azok a tantervek, amelyek csak annyi tananyagot tartalmaznak, amennyit minden iskola feldolgoz-
hat. Így minimális tárgyi, létesítményi ellátottságot tételez fel. A tanárnak ezt a minimális tartalmat 
mindenképpen fel kell dolgoznia, ami azt jelenti, hogy csak ennél többet taníthat, kevesebbet 
nem. Nem korszerű tantervi forma.

A minimális tantervek a képzés alsó határát teszik egységessé.

Kettős tantervek

Ezt a tantervi formát is a tárgyi feltételekhez való igazodás hozta létre. (Lásd az l952-es álta-
lános iskolai tantervet!). Az iskolákat létesítmény- és eszközellátottság alapján kategóriákba 
sorolták. Három kategóriát hoztak létre: a jó kategóriába tartozott az iskola, a szabadtéri 
és termi lehetőségek egyaránt rendelkezésre álltak. A következő kategóriába a csak szabadtéri 
lehetőségű iskolák, míg a harmadik kategóriába a semmiféle lehetőséggel nem rendelkezők 
tartoztak. Kétféle tanterv készült a jó és a második kategória számára. A harmadik csoport 
helyileg döntötte el, hogy milyen testnevelési lehetőséget alakít ki. 

Differenciált tantervek

Az a tantervi típus, amikor egymással párhuzamosan különböző tanterveket készítenek, 
az azonos életkorú tanulók különböző képességszintjét, érdeklődését figyelembe véve, illetve 
különböző képzési célokat szem előtt tartva. Ezekben a tantervekben a tananyag mennyisége 
és minősége is különböző.

Ehhez a típushoz tartoznak a tagozatos iskolák tantervei (lásd testnevelési, nyelvi, 
matematikai stb. tagozatokat). 

Ezek a tantervek magasabb kulturális színvonalat jelentenek a kiemelt tantárgy esetében, 
az emelt óraszámok miatt.

A tantervváltás okai

Az 1996-ban kísérleti jelleggel bevezetett NAT (Nemzeti alaptanterv) az iskolában elsajá-
títandó ismereteket nem tantárgyi, hanem műveltségterületek szerinti csoportosításban adta 
meg. 

A tartalmi szabályozás kétpólusú volt, azaz központi és helyi szabályozás szerint dol-
gozott.

Nem adott meg óraszámokat, évfolyamonként elrendezett tananyagfelosztást. További 
sajátosságai a követelmények területén jelentkeztek.
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A szerzők úgy fogalmaztak, hogy „A NAT lényegét tekintve (s nem csupán, nem is 
elsősorban a terjedelem, az arányok miatt) követelményrendszer. Ezt egységesítő funkciója 
teszi indokolttá.” (Nemzeti alaptanterv, 1995. 16–17. o)

A műveltségtartalomra vonatkozóan jellemző vonásként a komplexitást, a korszerűsé-
get, a gyakorlati jelleget és az emberközpontúságot emeli ki. 

Valóban nagyon korszerű és modern átgondolás jellemzi, a gond viszont a műveltségte-
rületek tartalmával kapcsolatban jelentkezik. A jelzett vonásokat tartalommal kell megtölteni, 
hiszen valamit tanítani is kell az iskolában. Azzal, hogy a NAT a tankönyvpiacot létrehozta, 
elbizonytalanította a tartalmakat. Vagyis, szabadon választható tankönyvek a tartalmak vál-
nak szabaddá, főleg ha „a NAT lényegét tekintve követelményrendszer”. Ez a megoldásmód 
lehetetlenné teszi az egyik iskolából másikba való átjárást, ellenőrizhetetlenné az ismeretek 
tartalmát, ezáltal óhatatlanul az oktatási színvonal csökkenéséhez vezet.

2000-ben a kerettantervhez való visszatérés, megőrizte a NAT pozitívumait, ezáltal
• komplex,
• korszerű,
• gyakorlati jellegű,
• emberközpontú maradt, de
• visszatért a tantárgyi struktúrához, az óraszámok évfolyamonkénti pontos meg-

határozásához.
Ezáltal a tartalmak egységessége nem jelenti, hogy a megőrzött helyi tantervekben nem 

lehet mást, többet is oktatni, viszont a megjelölt tartalom kötelező.

Tekintsük át az új, 2012-ben elfogadott NAT felépítését, logikáját!
A NAT-ban megjelenített műveltségi területi követelmények azonos elvek szerint épül-
nek fel, amelyek a következők: 

• alapelvek, célok,
• fejlesztési feladatok,
• közműveltségi tartalmak című fejezetekre tagolódnak.

A NAT a köznevelésről szóló törvény szakaszaira vonatkozóan határozza meg az érvényes 
értékeket, műveltségképet, tudás- és tanulásértelmezést. 
Meghatározza:

• a fejlesztési területeket, nevelési célokat, a NAT feladatait és értékeit,
• az iskolai nevelés-oktatás egyes sajátos tartalmi-pedagógiai feladatait,
• a pedagógiai tevékenységek egymásra épülésére vonatkozó elveket,
• a kulcskompetenciákat,
• az egyes műveltségi területek százalékos arányát (oktatási szakaszonként),
• a műveltségi területek tartalmát.
A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak 

a képzési szakasz sajátosságai szerint több változatban is kimunkált dokumentumokban, 
a kerettantervekben öltenek testet.

Meghatározza továbbá a kerettantervek elkészítésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó 
szabályokat is. Ezeket lásd a kerettantervek bemutatásánál.
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A NAT műveltségi területeinek felépítése
Az iskolai nevelés-oktatás egységes pedagógiai folyamat, amelyben a NAT műveltségterü-
letenként határozza meg az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát.

A fejlesztési feladatok és a közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-oktatási szaka-
szokhoz kapcsolódnak. 

Az alsó tagozat első két évében a tartalmi szabályozás lehetővé teszi, ösztönzi a tanulók 
között tapasztalható életkori különbségek egyéni fejlődésbeli kezelését. A harmadik, negye-
dik év folyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott 
tanítási-tanulási folyamatok.

A felső tagozaton a sikeres iskolai tanuláshoz, tanulási eredményességhez fontos 
a kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. 
A hetedik-nyolcadik évfolyamon az egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben 
a kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az élethosszig tartó tanulás megalapozása, 
valamint a pályaorientáció, pályaválasztás keresése.

A középiskolai nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség árnyalása, megszi-
lárdítása, a pályaválasztáshoz, továbbtanuláshoz, munkavállalói szerephez, a szakközépis-
kolákban az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák 
megszerzése.

A NAT a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségiek 
kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi 
érzék és szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg.

Kimondja, hogy a nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor össz-
hangban kell lennie hazánk Alaptörvényével. 

A NAT fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, 
a nemzeti öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók 
öntudatának ápolását is.

Ahhoz, hogy egy ország polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy létezzék olyan 
közös műveltséganyag, amelynek ismerete minden felnőtt állampolgárról feltételezhető. 
Ez az a közös nyelv, amelyen a nemzedékek közötti párbeszéd a kölcsönös tisztelet jegyében 
folytatható.

Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, ezáltal közös 
értékeket jelenítenek meg.

Ezek a következőek: erkölcsi nevelés; nemzeti öntudat, hazafias nevelés; állampolgár-
ságra, demokráciára nevelés; önismeret és társas kultúra fejlesztése; családi életre nevelés; 
testi és lelki egészségre nevelés; felelősségvállalás másokért; önkéntesség; fenntarthatóság; 
környezettudatosság; pályaorientáció; gazdasági és pénzügyi nevelés; médiatudatosságra 
nevelés; a tanulás tanítása. 
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A testi és lelki egészségre nevelés fejezetben lehetne a testnevelés tantárgy anyagát 
érinteni. Ez nincs benne a leírásban. Itt olyan általánosságokat fogalmaz meg, amely minden 
tantárgy esetében kötelező jellegűnek tekinthető feladat. A fejezetben több terület nevelési 
céljai is részletesen kifejtésre kerülnek.

A II. részben jelenik meg a kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés 
kulcskompetenciák fő fejezetként. A korábbi (2000) tantervben készségfejlesztésként 
a feladatokhoz tartozóan jelent meg. 

A NAT az Európai Unió országaiban alkalmazott kompetenciák fogalmi hálójába 
rendezte be a hazai nevelés és oktatás céljait, feladatait. Ennek alapján fogalmazza meg 
az alapvető célokat. Kulcskompetenciák: „azok a kompetenciák, amelyekre minden 
egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári 
léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához.”

Definitíve az EU által elfogadott, elég szűken meghatározott értelmezést tekinti 
a kompetencia fogalmának: „kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket 
és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük.” Ez azt sugallja, mintha 
a pedagógiában valami új dologról lenne szó, olyanról, amiről eddig nem tudtunk. Pedig 
csupán szolgai másolása, idegen nyelven történő megfogalmazása a magyar pedagógiában 
eddig használatos és mindenki által értelmezhető „készség” fogalmának, amely nincs is 
benne az EU-s definícióban. Eddig is tudtuk, hogy szüksége van az alapvető készségekre 
(kulcskompetencia), minden magyar gyermeknek az anyanyelven való kommunikációra, 
azaz írni, olvasni, számolni tudni kell! Folytathatjuk még más készségekkel is.

A NAT a következő kulcskompetenciákat határozza meg:
• anyanyelvi kommunikáció
• idegen nyelvi kommunikáció
• matematikai kompetencia
• természettudományos és technikai kompetencia
• digitális kompetencia
• szociális és állampolgári kompetencia
• kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
• esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
• hatékony, önálló tanulás 

A következő rész a NAT műveltségi területeinek felépítését tartalmazza. Megfogalmazásá-
ban: „A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési szakaszra 
oszlik. A NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok az egyes képzési szakaszokhoz kap-
csolódnak. A képzési szakaszok a következők:
az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai:

• 1–4. évfolyam;
• 5–8. évfolyam;

a középfokú nevelés-oktatás szakasza:
• 9–12. évfolyam.”

A továbbiakban a testnevelési tantervek célhierarchiáját tekintjük át.
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A célok hierarchiája a testnevelési tantervekben

A tantervi célok mindenkor meghatározó fontossággal bírnak a tanterveink esetében. Fogal-
mazhatunk úgy is, hogy csak akkor beszélünk tantervről, ha pontos célmegfogalmazással 
rendelkezik. Abban az esetben kérhető számon a MIT?, ha tudjuk, hogy MIÉRT? tanulunk 
valamit. Ekkor rendelhetek a kérdések mellé követelményeket, ami számon is kérhető! 

Tehát amikor erről a kérdésről tanulunk a testnevelés vonatkozásában, akkor általános 
érvényű, tantervelméleti kérdéssel foglalkozunk.

Ezen oknál fogva az érthetőség és nagyobb összefüggések pontosítása miatt visszaidéz-
zük a célok lebontásánál bemutatott táblázatot, hogy a tantervekkel is kapcsolatba tudjuk 
hozni azokat. 

Célok, feladatok Szintek Funkciók

– általános célok
(a nevelés 
legáltalánosabb céljai)

–  ideológiai, társadalmi
–  a tantervi célok szintje: 

gimnáziumi tanterv

–  általános alapelvek, irányítás
–  a nevelési tevékenység távlati céljai

– általánosabb célok
(a nevelés általános 
céljai) 

–  társadalmi, intézményi
–  tantárgyi célok szintje: 

testnevelés tantárgy

– az egyes tárgyak tartalmának 
meghatározása
–  tanulási alkalmak megteremtése

– konkrét célok
(a nevelés  
speciális céljai)

– az oktatás szintje
–  tanmenet
–  testnevelési óra

– az általánosabb célok lebontása 
konkrét egységekre, tanítási egységre, 
órákra, a tanulási tapasztalatok konkrét 
megszervezése

4. táblázat: A célok, célszintek és funkciók kapcsolata (Makszin I., 1999)

A táblázat a célok lebontásának folyamatát, a legáltalánosabb nevelési céloktól a legkonkré-
tabb nevelési célokig, összefüggésbe hozza a mindennapi pedagógiai gyakorlattal.

Látható, hogy a legáltalánosabb nevelési célokat a tantervekben fogalmazzák meg. 
Minden iskolafok legáltalánosabb nevelési céljait itt találjuk meg.

A nevelés általánosabb célmegfogalmazása az egyes tantárgyak célmegfogalmazásában 
jelenik meg.

A nevelés legkonkrétabb céljai a testnevelési órák (vagy más tantárgyak óráinak) 
céljaiban találhatók.

Egyértelműen felfedezhető a célok hierarchiája, amelyről korábban már volt szó, és eb-
ben az összefüggésrendszerben világosan föltárul.

Fontos! A célhierarchia mindegyik nevelési-oktatási szint esetében érvényes. Vagyis a legkonkré-
tabb célszintnek is van legáltalánosabb célszintje és legkonkrétabb célszintje is!

A céllebontást tehát, a leírtakhoz hasonlóan, mindegyik szinten el kell végezni. Lássunk egy 
testnevelési példát, egy konkrét tanóra esetében, amely a legkonkrétabb szinten van.

A testnevelési óra legáltalánosabb célja: a tanulók fizikai képességének fejlesztése.
Az óra általánosabb célja: az erő fejlesztése.
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A legkonkrétabb cél: a dinamikus láberő fejlesztése. Ez a mérhetőség szintje is, ami 
egyben a tanulóval való találkozást jelenti, azaz a gyakorlatok pontos megnevezését, az is-
métlések számát, intenzitását stb.

A közoktatás sajátossága miatt, vagyis a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő új 
tantervek mellett, a tanároknak a 2000-ben bevezetett és még érvényben lévő kerettanterveket 
is szükséges megismerni. 

A testnevelési tantervek szerkezete, az anyagelrendezés 
sajátosságai (2000-ben kiadott kerettanterv)

Amikor a testnevelési tantervek szerkezeti felépítését elemezzük, akkor voltaképpen 
a tantervek szerkezetét mutatjuk be, mivel minden tantárgy esetében, minden iskolafokon 
azonos szerkezettel dolgozunk. Azért fontos ezt kiemelni, mert általános tantervelméleti 
sajátosságról van szó.

Milyen szerkezeti sajátosságokkal rendelkezik ez a kerettanterv?
A hazai hagyományos tantervi szerkezet elemei (célok és feladatok, törzsanyag, kiegé-

szítő anyag, követelmények, utasítás, módszerek, eszközjegyzék) közül nem mind található 
meg. Ezenkívül új fogalmakkal is dolgozik, amelyek a korábbi tanterveinkben nem voltak 
megtalálhatók, mint például: fejlesztési követelmények, belépő tevékenységformák, valamint 
a továbbhaladás feltételei.

Egy új szerkezeti felépítéssel van dolgunk, amely az alábbi részekből áll:
Célok és feladatok: első része a testnevelés tantárgy általános céljait és feladatait 

tartalmazza valamennyi iskolafok esetében. Ezek az iskolai testnevelés terminális (végső) 
céljai. A második rész az adott iskolafok sajátos, arra a képzési és életkori szakaszra meg-
fogalmazott céljait tartalmazza.

A feladatokat három csoportra bontja:
• az egészséggel kapcsolatos,
• a mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok és
• tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása.

Fejlesztési követelmények: a feladatokhoz kapcsolódó követelményeket jelentenek, azaz:
• az egészséges testi fejlődés segítése,
• a mozgáskultúra fejlesztése,
• a mozgásigény fenntartásának követelményei.

A felsorolt követelményekből kibonthatók a taxonómiai rend szerint a:
• pszichomotoros követelmények, lásd mozgáskultúra fejlesztése, 
• az affektív (érzelmi) követelmények,
• és a kognitív (értelmi) követelmények.

A fejlesztési követelmények közvetlenül a célok után kerülnek megfogalmazásra, így az adott 
képzési ciklus minden osztályára érvényes hatókörrel rendelkeznek.
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Belépő tevékenységformák címen rövid tartalmi összefoglaló következik, amely már 
osztályonként jelenik meg a tantervekben. A felsorolt témakörökhöz tartozó részletes tar-
talmakkal egy fejezetbe tartoznak. 

Ez a fejezet tartalmazza az adott évfolyamon jelentkező, a koncentrikusan bővülő 
oktatási menet kapcsán magasabb szinten is újra megjelenő képzési tartalmakat, motoros 
tevékenységeket, gondolati műveleteket. Az itt felsorolt tanulói tevékenységek a tanulásnak, 
a tantárgyi tartalmak elsajátításának lényeges feltételei.

Témakörök, tartalmak: leírják a testnevelés egyes évfolyamaira vonatkozó képzés 
tartalmait. Felsorolja mindazon tartalmakat, amelyeket majd a tanmenetben kell részletesen 
kibontani.

Az alapfokú oktatás két szintje között eltérés van a témakörök, ennélfogva a tartalmak 
között, ami az adott életkori sajátosságok eltérő jellegét veszi figyelembe, és ennek megfe-
lelően választja ki az egyes témaköröket a hozzájuk kapcsolódó tartalmakkal együtt.

A témakörök és tartalmak felsorolását később végezzük el. Új témakör a fogalmak: 
amelyek a korábbi tanterveinkben nem jelentek meg. Ez a témakör csak a testnevelés ese-
tében van jelen.

Szerepe, hogy összegyűjti az adott osztályban megjelenő új fogalmakat, szakkifejezé-
seket, amelyeket a tanulóknak el kell sajátítani, ezért minden osztályfokon megfogalmazásra 
kerül.

A továbbhaladás feltételei. Ez a voltaképpeni követelmények konkrétabb megfogal-
mazását tartalmazza, de nem határoz meg mérhető formát. Azokat a mozgásműveltségre 
vonatkozó ismereteket jelentik, amit a „felsőbb osztályba” lépéshez a tanulónak tudnia kell. 
Tehát ez is minden osztályfok után megtalálható.

Módszertani ajánlás

Olyan segédletet jelent a tanárok számára, amely kiterjed:
• a testnevelés tantárgy koncepciójának (alapeszméjének) bemutatására,
• a tanulói tevékenységekre,
• a témakörök és tartalmak jellemzőire,
• a testnevelés tantárgy kerettanterve és a helyi tantervének kapcsolódására,
• a tanulói teljesítmények értékelésére, azaz a továbbhaladás feltételeinek értelme-

zésére.

Az új tantervek szerkezete, koncepciója mindig eltérő, korszerűbb megoldásokat keres és próbál 
megvalósítani. Az, hogy ezek mindig jobbak is, mint az előzőek, már egyáltalán nem biztos.

Tekintsünk vissza a korábbi tantervekre, és hasonlítsuk össze azokat az új kerettantervek 
szerkezetével. Lásd 5. táblázat.
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A testnevelési tantervek szerkezete
1969 1978 2000 2013

Óraszám heti
 évi

2
66

3
96

3
72

5
324

Célok Nem tantárgyi,
általános célok

Társadalmi és 
egyéni célok

Társadalmi és
egyéni célok

Társadalmi és 
egyéni célok

Feladatok Fizikai cselekvő- 
képesség kialakí-
tása és fejlesztése.
Az egészség meg-
őrzése.
A testi fejlődés
segítése.
Erkölcsi, esztétikai
tulajdonságok
kialakítása.

A tanulók játék- és
sportműveltségé-
nek fejlesztése, testi 
fejlődés elősegítése, 
az erő, edzettség,
teherbíró
képesség fokozása. 

Az egészséggel,
mozgáskultúrával
kapcsolatos
feladatok.
Tanítási, játék- és
sportolási élmé-
nyek nyújtása. 

Fizikai és érzelmi
biztonság megte-
remtése, testi-lelki 
egészség,
ön- és társértékelés,
nemzeti öntudat és
hazafiságra nevelés, 
erkölcsi
tulajdonságok. 

Törzsanyag Évi 44 óra:
Torna
Atlétika
Sportjátékok
Télisportok
Honvédelmi
testnevelés

Évi 64 óra: 
Rendgyakorlatok
Képességfejlesztő
gyakorlatok 
Atlétika
Torna Sportjátékok
Téli foglalkozások

Nem fogalmaz 
meg 
törzsanyagot, 
témaköröket ad 
meg, mint:
Rendgyakorlatok
Előkészítés,
alapozás,
prevenció.
Atlétikai, torna 
jellegű feladat-
megoldások,
testnevelési 
és sportjátékok,
természetben
űzhető sportok,
önvédelmi és
küzdősportok,
úszás. 

Tematikai egysé-
gekre bontva,
két évfolyamonként
ciklusokban adja 
meg.
Mozgásműveltség
címszó alatt a
hagyományos 
testnevelési
tartalmak.

Kiegészítő 
anyag 

Évi 17 óra: 
Atlétika
Torna
Sportjátékok
Úszás
Téli sportok 

Évi 32 óra: 
Kötelezően
választható: 16 óra.
atlétika, torna 
sportjátékok.
Szabadon választ-
ható: 16 óra:
úszás, télisportok, 
játékok, turisztika. 

Nem határoz meg Nem határoz meg 

Követelmé-
nyek

Minden anyagrész Minden osztály után Fejlesztési
követelmények 
az iskolafok ele-
jén.
Továbbhaladás
feltételei minden 
osztály után. 

Fejlesztési követel-
mények:
mozgásműveltség 
és ismeretek, sze-
mélyiségfejlesztés
fejezetekben, két
évfolyamonként

Utasítás Van Nincs Nincs Nincs
Módszerek Nincs Van Van Nincs
Eszközjegyzék Nincs Van Nincs Nincs

5. táblázat: A tantervek szerkezeti összehasonlítása (Báthori, 1985; Makszin, 2013)
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A 2012-ben elfogadott NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és 
a műveltségtartalmak érvényesülését, a tartalmi szabályozás következő szintjét, a pe-
dagógiai munka szakaszainak sajátosságaihoz igazodóan, a kerettantervek biztosítják.

A 2012-ben elfogadott kerettanterv szerkezete és anyagelrendezése

Akárcsak a korábban, 2000-ben kiadott tanterv, ez sem követi a hagyományosnak tartott 
szerkezetet: célok és feladatok, törzsanyag, kiegészítő anyag, követelmények, utasítás, 
módszerek, eszközjegyzék. 

A kerettantervek elkészítésére vonatkozó szabályok:
A kerettantervek határozzák meg:
• a nevelés-oktatás céljait,
• a tantárgyi rendszert,
• az egyes tárgyak témaköreit, tartalmát,
• a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, 
• a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait,
• a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló kötelező, továbbá ajánlott idő-

keretet
az egyes iskolatípusok és nevelési-oktatási szakaszok szerint.

A kerettantervek értékrendszere tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket.

A kerettanterv, a NAT fejlesztési szakaszolásának megfelelően (1–4. évfolyam; 5–8. évfo-
lyam; 9–12. évfolyam), az alábbi szerkezet szerint épül fel:

• célok, feladatok
• fejlesztési területek-nevelési célok
• kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés
• egységesség és differenciálás
• tantárgyi struktúra és óraszámok 

A testnevelés és sport műveltségterület kiemelt céljai:
• a mozgáskészség fejlesztése
• a motoros képességek, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése
• testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek fejlesztése
• részvétel a szabadidős, diák- és versenysportban, sportágválasztás
• személyiségfejlesztés
• preventív egészségtudatos szokások fejlesztése

A fejlesztési feladatok szerkezete követi a kiemelt célokban leírtakat, azaz
• motoros képességfejlesztés: edzettség, fittség
• motoros képességfejlesztés: mozgástanulás
• játék
• versenyzés

A közműveltségi tartalmakat
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1–4., 5–8., 9–12. évfolyamonként a testnevelésre vonatkozóan a 
• mozgásműveltség, mozgáskultúra,
• ismeretek-személyiségfejlesztés című alfejezetekben rögzíti az elsajátítandó tar-

talmi elemeket.
A mozgásműveltség fejezetben található a voltaképpeni tananyag, amely az életkori sajá-
tosságok alapján csoportosítva, a megfogalmazott fejlesztési céloknak megfelelően sorolja 
fel a tanítandó ismereteket.

Az ismeretek/személyiségfejlesztés az előző, mozgásműveltség részben leírt tartalomra 
vonatkozó követelménynek tekinthető.

A korábbi, 2000-ben kiadott, tanterv szerkezetétől eltérően ez a kerettanterv új struktúrában 
gondolkodik. A „hagyományosnak” nevezhető, mindenki által jól követhető szerkezet (cél, 
tartalom, követelmény, módszertani ajánlások) más fejezetcímek alatt jelenik meg ebben 
a tantervi változatban.

Külön kerettantervek készültek a köznevelési típusú sportiskolák neveléséhez-oktatásához.

Tekintsünk vissza a korábbi tantervekre, és hasonlítsuk össze azokat az új kerettanterv-
vel szerkezetük alapján.

Az anyagelrendezés sajátosságai

Koncentrikus elrendezés
A tantervek olyan felépítését, amely szerint az oktatási rendszer minden, viszonylagosan 
önálló egységet jelentő fokozatán a tartalom struktúráját követve, és a tanulók pszichikai 
fejlődését tekintetbe véve megismétlődik a tananyag, általában az egyszerűbbtől az ösz-
szetettebb, a könnyebbtől a nehezebb, az alapvetőtől a gazdagabb tartalmak felé haladva, 
koncentrikus anyag elrendezésnek nevezzük. Így minden fokozat újra feldolgozza az adott 
terület anyagát, de egyre szélesedő körökben, különböző szemléletmóddal, módszerekkel, 
eszközökkel. (Pedagógiai lexikon, 1997).

Ez a fajta elrendezés a tantervi koncentráció eszköze. Célja, hogy az iskolarendszerből 
előbb kilépő tanulók is viszonylag teljes körű műveltséggel rendelkezzenek.

Elősegíti a tanultak ismétlését, a tudás elmélyítését.
Nehézséget okoz viszont a tartalmak logikai rendszerének és a tanulás pszichikus szem-

pontjainak összeegyeztetése és a felesleges időpazarló ismétlések kiküszöbölése.

Lineáris elrendezés
Ez a tantervi tananyagok egyenes vonalú, a felesleges ismétlődéseket kiküszöbölő, követke-
zetes, észszerű előrehaladást követő felépítése. A tananyag logikai rendezettségét, egymásra 
építettségét, az átfedések kiiktatását, ezzel a gyorsabb tempójú, kevesebb időt felhasználó 
oktatást kívánja elősegíteni.

Hátránya, hogy a tervezés és a gyakorlati megvalósítás során a tartalmi struktúrák 
variációira, az összefüggések megvilágítására, megértésére, a különböző alkalmazásokra, 
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gyakorlásokra, rögzítésekre, a differenciálásra, a tanulás egyéni sajátosságaira sokszor nem 
biztosít elég időt.

Az egész tartalom áttekintését csak a folyamat végére teszi láthatóvá. Az ismereteket 
nem tudja mélyen feldolgozni, így nem vezetnek szintézishez. Ez akadályozza a képességek 
kialakítását, fejlesztését. (Pedagógiai lexikon, 1997)

A tantervek konkrét cél- és feladatmeghatározásai (2000)

A tantervek, mint már korábban tanultuk, rendelkeznek a célokat és feladatokat meghatározó 
fejezettel. Ebben a fejezetben azok a társadalom által elvárt igények és követelmények tükrö-
ződnek, amelyeket a neveléssel szemben támaszt.

Itt fogalmazódik meg a testnevelésnek a nevelésben betöltött helye is azáltal, hogy a fej-
lesztés kiemelt területei között az első helyen „a test és a lélek harmonikus fejlesztése” szere-
pel az alsó és felső tagozaton egyaránt. Ez azt jelenti, hogy „a mozgásigény kielégítésével és 
a mozgáskultúra megalapozásával, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és hallás fejlesztésével, 
az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítésével” foglalkozik az 1–4. és az 5–8. 
évfolyamokon. (Kerettanterv, 2000)

A gimnázium (mint az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő nevelő-oktató tevé-
kenység) esetében nagyon általánosan fogalmaz a testnevelést és sportot illetően, mivel csak 
azt írja, hogy „az egészséges életmód értékeinek elfogadására” is nevel. (Kerettanterv, 2000)

A testnevelési tanterv cél- és feladat-meghatározásai a testnevelés sajátos cél- és feladat-
rendszeréből következnek.

Ezek az általános testnevelési célok mindegyik iskolafok esetében azonosan kerülnek 
megfogalmazásra.

Nézzük meg a testnevelés pontos cél- és feladatmeghatározását:
„A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő–oktató munkájának szerves 

részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek 
és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő 
tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját 
értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ismerjék motorikus képessége-
ik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos 
játék, a verseny örömét, és igényeljék azt. Becsüljék meg társaik teljesítményét, sajátítsák 
el az elvárható mozgáskultúrát, ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós 
értékeit. Váljon a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé.” (Kerettantervek, 2000)

Az iskolafokok közötti eltérés a feladatokban jelenik meg. A célok a következő felada-
tokkal valósíthatók meg:

Az alapfokú testnevelés feladatai: 1–4. és 5–8. évfolyamok

Az egészséggel kapcsolatos feladatok:
„A testi fejlődés, érés támogatása, a higiéniai szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló 
képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása, meg-
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felelő felkészítés keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, károsodások 
csökkentésére, a prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése.”

A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
„Az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése, 
az úszás elsajátítása, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és 
az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése, sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmaz-
ható mozgáskészségkészlet megszerzése a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és 
a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek 
(szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai–biomechanikai törvényszerűségek, fel-
adatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése, mozgáskommunikáció.”

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása:
„Elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme.”

Értékes személyiségvonások fejlesztése:
„A félelem leküzdése, a szabályok betartatása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküz-
dése, kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő magatartás.”

A középfokú testnevelés feladatai: 9–12. évfolyam

Az egészséggel kapcsolatos feladatok:
Az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások ellensúlyozása. Értsék 
és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek és önállóan hajtsanak végre relaxációs gyakorlatokat.

A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
A kondicionális és koordinációs képességeknek az életkorhoz és egyéni adottságokhoz 
igazított fejlesztése. Mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. A játék- és sporttevé-
kenységekhez és azok űzéséhez kapcsolódó ismeretek bővítése. Mozgáskommunikáció.

Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: 
Sportágak elsajátítása, teljesítményre törekvés, kollektív sikerélmény, a tevékenység öröme. 
Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarctűrés, a nehézségek leküzdése, kitartás, a mono-
tónia tűrése, környezetkímélő magatartás. (A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei I., 2000)

A két iskolafok feladatmeghatározásai között lényegi eltérés egyetlen ponton található a tanu-
lási, játék- és sportolási élmények nyújtása feladatban. Itt jelenik meg az, amit a tartalomnál 
értünk meg a legkönnyebben, hogy az alapfokú oktatás 1–4. osztályában nem sportágak, 
hanem ún. alapvető mozgásformák (generikus mozgások) képezik a nevelés-oktatás művelt-
ségtartalmát, magyarán a tananyagot.
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A tantervi követelmények meghatározása

A tanterv a követelményeket nagyon általános formában adja meg, amiből kirajzolódnak 
az egyes viselkedésterületekre bontható követelmények, mint: 

Pszichomotoros terület:  
Alapfokú oktatás esetében 1–4. osztály:

Tudjanak gyorsan, kitartóan futni, iramukat a távhoz és terephez igazítsák, küzdjenek 
le akadályokat. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-, vetés-) technikákat. Sa-
játítsanak el egyszerű torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket. Legyenek kreatívak 
feladathelyzetekben. Szívesen vegyenek részt játékokban, egyszerű sportjátékokban. 
Sajátítsanak el egy úszásnemet. Fejlesszék kondicionális és koordinációs képességeiket. 
Legyenek képesek összerendezett mozgásokra.

5–8. osztály:
Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátít-
sanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. Tudjanak játszani két 
sportjátékot. Alkalmazzák a játék támadási és védekezési megoldásait, továbbfejleszt-
hető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját, sajátítsanak el önvédelmi fogásokat.

Középfokú oktatás esetében:
Az alkalmazás szintjén végezzenek rendszeres testedzést, állandóan növeljék motorikus 
képességeiket (erő, gyorsaság, állóképesség) a sportági ismeretek elsajátítása érdekében, 
alakuljon ki cselekvésbiztonságuk.

Kognitív (értelmi) terület:  
Alapfokú oktatás esetében 1–4. osztály:

Ismerjék a játékok elemi szabályait, értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.
5–8. osztály:

A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Ismerjenek meg és tudatosan 
alkalmazzanak cselekvési elveket, törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és funkciójú 
tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat.

Középfokú oktatás esetében:
Alakuljon ki a mozgásos tevékenységformák hátterében lévő fizikai, biológiai, pedagó-
giai elvek megismerésének szükséglete, ismerjék a sporttörténet legfontosabb esemé-
nyeit, ismerjék a világszinten teljesítő versenyzőket, ismerjék a sportágak szabályait.

Affektív (érzelmi) terület:  
Alapfokú oktatás esetében 1–4. osztály:

Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, 
sportolást.

5–8. osztály:
Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat.

Középfokú oktatás esetében:
Érdeklődjenek a magyar és a nemzetközi sportélet eseményei iránt. Ez a testneveléshez, 
sporthoz való pozitív viszonyulás kialakulását jelenti. 
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A belépő tevékenységformák, avagy a szükséges tudásszint az oktatás megkezdésekor. Mini-
mumkövetelményként is megfogalmazhatók.

Az alapfokú oktatás 1–2. évfolyamára vonatkozóan egységesen került meghatározásra. 
A 3–8. évfolyamok számára már külön-külön.

Az oktatás folyamata című fejezetben látni fogjuk, hogy az oktatás megkezdésekor, min-
den esetben ismernünk kell a tanulók kezdeti képességeit, tudásszintjét. Az itt megfogalmazott 
követelmények szorosan kapcsolódnak a következő fejezetben megjelölt témakörökhöz és tar-
talmakhoz, hiszen csak így nyernek értelmet, és világlik fel a nevelés-oktatás folyamat jellege.

Témakörök, tartalmak

Alapfokú oktatás 1–4. osztály:
Fentebb már említettük, hogy a testnevelés alapfokú, 1–4. évfolyamok számára készült 
nevelési-oktatási kerettanterveiben, a többi évfolyamtól eltérően, az életkori sajátosságo-
kat figyelembe véve, az alapvető mozgásformák (generikus mozgások) alapján válogatták 
a művelődési tartalmakat.

Ez a járásokat, futásokat, ugrásokat, szökdeléseket, valamint a dobásokat jelenti.
A további témakörök ezekre épülve: rendgyakorlatok, előkészítő és prevenciós gyakorlatok, 
támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok, labdás gyakorlatok, küzdőfeladatok, játékok, 
szabadidős sporttevékenységek, úszás.

5–8. osztály:
Sportági csoportosításban rendezi a témaköröket és ennek megfelelő tartalmakat, mint: 
atlétikai, torna jellegű feladatmegoldások, testnevelési és sportjátékok (kézi-, kosárlabda, 
labdarúgás), szabadidős sporttevékenységek, önvédelmi sportok, küzdőjátékok, úszás.

Középfokú oktatás 9–12. évfolyam:
Az egymásra épülő iskolafokok alapvető célja a zökkenőmentes átmenetek biztosítása 
az egyes szintek között. Ezért a témakörök és tartalmak a középfokú oktatás évfolyamaiban 
hasonlóak az alapfokú oktatás 5–8. osztályaihoz, vagyis a témakörök sportágankénti cso-
portosításban adják meg az oktatási tartalmakat:

• Atlétikai jellegű feladatmegoldások, ezen belül: futások, ugrások, dobások.
• Torna jellegű feladatmegoldások, ezen belül: szergyakorlatok, mint talaj, szekrény-

ugrás, korlát, gyűrű, nyújtó (fiúk részére), gerenda, ritmikus gimnasztika (lányok 
részére).

• Testnevelési és sportjátékok, mint: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda.
• Természetben űzhető sportok.
• Önvédelmi és küzdősportok.
• Úszás.

A témakörökhöz tartoznak még, de nem sportági csoportosítást jelentenek (ez az alapfokú 
oktatás esetében is hasonló) a:

• rendgyakorlatok, valamint az
• előkészítés, alapozás, prevenció.
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A tantervek műveltségtartalma

A tantervek szerkezeti és vázlatos tartalmi áttekintése után is észrevehető, hogy az 1978-as 
tantervekhez képest lényeges változások történtek. Lásd a tantervek szerkezeti összehason-
lítását (41–46. oldal).

A műveltségtartalom (ismeretanyag) vonatkozásában a legszembetűnőbb változás, hogy 
bővültek a témakörök:

• az előkészítés, alapozás, prevenció,
• a természetben űzhető sportok, valamint
• az önvédelmi és küzdősportokkal.

Szerkezeti, de egyben tartalmi eltérés, hogy a képességfejlesztő gyakorlatok önálló témaköre 
megszűnt. Ez nem azt jelenti, hogy a tantervben nincsen képességfejlesztésre vonatkozó 
tartalom, hanem egybeépült a sportági tartalmakkal.

A korábbi képességfejlesztéssel foglalkozó fejezet gimnasztikai része pedig átkerült 
az előkészítés, alapozás, prevenció témakörébe. 

Új a Prevenció rész, amelyben helyet kapott a biomechanikailag helyes testtartást bizto-
sító gyakorlatok együttese, szervesen kapcsolódva a gimnasztikához. Azért került kiemelésre, 
hogy az állandóan fokozódó tartáshibák leküzdése nagyobb hangsúlyt kapjon, továbbá hogy 
a gimnasztikai gyakorlatok állandó részét képezzék minden egyes testnevelési órának.

A rendgyakorlatok csoportja a tanulók együttes, gyors, célszerű mozgatását szolgálja 
minden korosztályban. Szervezési-nevelési jelentősége van, ezért nem nélkülözhető. Önálló 
témakörként való megjelenését az indokolja, hogy minden sportági és nem sportági tevé-
kenység esetében szükségesek a különböző alakzatok, a tanulók gyors, rendezett mozgatása, 
hely- és helyzetváltoztatások. Vagyis nem sportágfüggő témakör.

A témakörök eddigi rendszere megegyezik mindegyik iskolafok esetében. Mint már 
tudjuk, az alapfokú képzés kerettantervei a természetes mozgásformák szerinti csoportosítás-
ban adják meg a témaköröket és tartalmakat. Az első témakör a járások, futások, szökdelések 
és ugrások, valamint dobások, mindegyik tevékenységformát a tartalom és módszer szem-
pontjából is a játékosság hatja át, figyelembe véve a fokozatosan elsajátításra kerülő rend-
gyakorlatokat is. A járások, futások végrehajtásába alakzatokat építünk be, hogy a határozott 
formában történő gyakorlást mielőbb megismerjék, a rendezett, fegyelmezett magatartásra 
is szoktatva a tanulókat.

A szökdelések, ugrások, dobások változatosabbá tételét eszközök felhasználásával 
oldják meg, továbbra is megőrizve a játékosságot, sokszínűséget.

A támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok a különböző testhelyzetekkel való ismerkedést 
és a tanuló saját testének megtapasztalását hivatottak szolgálni. A játékosság ebben a témakör-
ben is meghatározó, hogy a változatosság mellett igényeljék is a gyakorlásban való részvételt. 
A feladatok a tanulók meglévő ismereteire építve ismertetik meg őket az új mozgásformákkal, 
amelyek egyben képességfejlesztő hatásúak is. Alapvetően torna jellegű, elsősorban talajon 
végezhető gyakorlatok, a kar és a törzs izomzatát erősítik. Szerek használatával olyan komplex 
képességfejlesztés valósítható meg, amely ebben az életkorban alapozza meg a későbbi, opti-
mális fejlesztés lehetőségét. A szerekre történő fel-, le-, átugrások, járások előre-hátra és oldalt 
a tanulók koordinációs képességeinek fejlesztését szolgálják.
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A labdás gyakorlatok a koordinációs képességek fejlesztésére szolgálnak, és megterem-
tik a későbbi sportjátékok elsajátításának alapjait. A csoportos, illetve csapatjátékok lehetővé 
teszik az együttes tevékenység megtanulását, a szabályok megismerését, alkalmazását.

A küzdőfeladatok, játékok az adott életkor, elsősorban fiúkra jellemző, játékosan küzdő, 
harcoló, virtuskodó tevékenységeire épít, és a feladatokat játékos, de szabályozott keretbe 
helyezik. A gyakorlatok legfontosabb célja a kondicionális képességfejlesztés (erő), téri 
tájékozódás és a társ tiszteletének kialakítása.

A szabadidős sporttevékenységek az előző témakörrel (küzdő feladatok) egyetemben 
a felsőbb évfolyamoknál is megjelennek, természetesen eltérő tartalommal, de elsősorban 
a szabadban végezhető motoros tartalmakra koncentráltan kell az oktatás folyamatába építeni. 
A kirándulás, a téli sportolási lehetőségek játékos formájú alkalmazásai (szánkózás, korcso-
lyázás, síelés), ahol ezt a földrajzi adottságok lehetővé teszik. Az ügyességet (koordinációs 
képességek) fejlesztő közlekedési eszközök alkalmazása, mint kerékpározás, görkorcsolya, 
gördeszka stb. jó lehetőséget kínálnak a későbbi motoros tevékenységek iránti érdeklődés 
felkeltésére és sportszerű végzésére egyaránt.

Az úszás elsősorban az idegen közeghez és az abban való tevékenységhez szoktatásra 
nevelést helyezi előtérbe. A tanulók játékos formában, de rendezett, fegyelmezett keretek 
között sajátítják el az úszás alapjait. Itt teremtjük meg a lehetőséget a különböző úszástech-
nikák egész életen át tartó vagy sportszerű művelésének.

A további felsorolás az 5. évfolyamtól a sportági csoportosítás szerint jeleníti meg 
a témaköröket és tartalmakat.

Az atlétikai jellegű feladatmegoldások mozgásanyaga kétfelé választható. Egyik része 
az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális, témaköröktől függő (cél)gyakor-
latok, más szóval, képességfejlesztő gyakorlatok.

Másik része a konkrét atlétikai tartalom, azaz a futások, ugrások, dobások. Hangsúlyozni 
kell, hogy lehetőséget nyújt a tanulóknak, tanároknak az egyes technikák megválasztására, 
így jobban lehetővé válik az egyéni technika kialakítása.

Ez a tartalom nem versenycentrikus, hanem strukturálisan, minden atlétikai szám sikeres 
műveléséhez nélkülözhetetlen, közös jegyeket igyekszik kialakítani.

Tartalmilag azért van benne a futó-, ugró-, dobótevékenység valamennyi formája, 
hogy kellőképpen megalapozza az említett közös struktúrák elsajátítását, illetve az egyéni 
adottságok szerinti választást is biztosítsa.

Kerettantervi sajátosság, hogy az iskola, a létesítményi és eszközi lehetőség alapján 
választ a megjelölt tartalmakból, de ezt a választást a tanulók érdeklődése és a tanár szak-
képzettsége, az iskola vagy az adott osztály tradíciói is meghatározhatják.

A torna jellegű feladatmegoldások, az atlétikai tartalomhoz hasonlóan, rendelkeznek 
egy általános, a tornához szükséges képességek kialakítását szolgáló gyakorlatanyaggal és 
a konkrét szergyakorlatokkal.

Annak ellenére, hogy a tartalom kiválasztásában a sporttorna szemlélet tükröződik, 
a torna nem versenyorientált. Ezzel a tartalomválasztással a sokoldalúságot hangsúlyozzuk, 
és biztosítjuk, hogy az eszközellátottság függvényeként is tanuljanak tornát a gyerekek.

A torna szükségességéről örök vita zajlik a szakemberek között. Azon vitatkoznak, hogy 
a torna korszerű sportág-e. Véleményünk szerint ez olyan vita, mintha a magyartanárok azon 
vitatkoznának, hogy kell-e tanulni József Attilát, vagy sem? Mivel nem mai költő. A torna 
esetében nem korszerűségről van szó, hanem olyan ismeretanyagról, amely örök érvényű 
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jelentőséggel bír az emberi képességek fejlesztésében, mint ahogyan József Attila örök értéke 
a magyar irodalomnak. Ezért tanítani kell mindkettőt.

A testnevelési és sportjátékok négy sportjátékot tartalmaznak, kézi-, kosárlabda, labda-
rúgás és röplabda, mint a korábbi testnevelési tantervek. Ez a négy sportjáték alapot jelent 
a tanulók játék- és sportműveltségének kialakításához, és egyben a többi sportági témakörhöz 
hasonlóan biztosítja a választási lehetőségeket is.

Választásukat indokolja még, hogy a röplabda kivételével, strukturálisan transzferálható 
ismeretanyagot tartalmaznak, ami jelentősen megkönnyíti az elsajátítást.

Ez azt jelenti, hogy az egyes sportjátékok esetében, a röplabda kivételével, például 
a védekezés és a támadás megoldási módjai hasonlítanak egymásra. Mindegyik említett 
sportjátékban van emberfogásos védekezés és területvédekezés, azonos elv, hogy a védő 
játékos mindig a labdát birtokló játékos és a kapu vagy a kosár közé helyezkedjen stb.

Az egyes sportjátékok tartalmának elsajátítása lehetővé teszi a tanulók számára, hogy 
eredményesen vehessenek részt a játékban. Ez biztosítja számukra a sikert, vagyis olyan 
élményt, amely növeli a tanulási kedvet, és eredményesebb tanulásra késztet (motivál).

A sportjátékok tartalmilag is a tanulók játékkészségének növelésére és nem technikai 
tudásuk emelésére késztetnek, azaz a játékszemléletet fejlesztik.

A természetben űzhető sportok esetében a tanterv az iskola földrajzi helyzetéből adódó 
lehetőségekre apellál, elsősorban a téli sportok vonatkozásában, de ideértendőnek tekinti 
a vízi lehetőségeket is: folyó, tó közelsége az iskolához.

Nyilvánvaló, hogy a minél több szabadban eltöltött tevékenység jelentőségét is hang-
súlyozzuk, időjárástól függetlenül is.

Lehetőséget kínál a ma népszerű tevékenységformákra is, hangsúlyozva, hogy az általá-
nos alapok birtoklása esetén sajátíthatók el és űzhetők sikeresen. Ilyenek a terep-kerékpározás 
(ismertebb nevén mountain bike), gördeszkázás, görkorcsolyázás stb.

Az önvédelmi és küzdősportok új témakör az 1978-as tantervhez viszonyítva. Az 1978-
as tantervben a képességfejlesztő gyakorlatcsoport erőfejlesztő részénél találunk küzdő 
jellegű gyakorlatokat, de önállóan nem szerepeltek.

A témakör tartalma a küzdő jelleget hangsúlyozza, jóllehet a sportágat a birkózásban 
jelöli meg. Ez azt jelenti, amit a többi sportági témakör esetében, hogy a tartalom első része 
elsősorban a képességfejlesztésre, a test-test elleni küzdelemhez szükséges képességekre 
koncentrál, a másik része a sportágra vonatkozó ismeretanyagot tartalmazza. 

Az úszás: választás szerint két úszásnemet ír elő tartalomként, ami folyamatos úszást 
kellene jelentsen. Ezt a tudást az alapfokú oktatásban kell megszerezni, és itt továbbfejlesz-
teni elsősorban a leúszott táv növelésével.

Ebben a sportágban is a teljesítmény szinten tartásán és fokozatos növelésén van a hangsúly.

A 2012-ben elfogadott testnevelési kerettanterv tartalmi felépítése

Az alapfokú testnevelés feladatait
tematikai egységekre bontva, fejlesztési célokként leírva 1–2., 3–4. évfolyamon a kö-
vetkező tartalmakkal valósítja meg:
• előkészítő és preventív mozgásformák,
• hely- és helyváltoztató természetes mozgásformák,
• manipulatív természetes mozgásformák,
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• természetes mozgásformák a torna és a táncjellegű feladatmegoldásokban,
• természetes mozgásformák az atlétikai jellegű feladatmegoldásokban,
• természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmeg-

oldásaiban,
• természetes mozgásformák az önvédelem és küzdő jellegű feladatmegoldásokban,
• természetes mozgásformák a vízbiztonságot kialakító és úszógyakorlatokban,
• természetes mozgásformák az alternatív és szabadidős mozgásrendszerekben.
Az egyes tematikai egységeken belül a tartalmat
• mozgásműveltség,
• ismeretek, személyiségfejlesztés csoportokba osztja.

Az évfolyamok között a felsorolt témákban, csupán óraszámbeli eltérés van. 

Fejlesztési célok 5–6. és 7–8. évfolyamokon:
• természetes és nem természetes mozgásformák,
• úszás és úszó jellegű feladatok,
• sportjátékok: kézilabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, röplabdázás, 
• atlétikai jellegű feladatok,
• torna jellegű feladatok,
• alternatív környezetben űzhető sportok: frizbi, tájfutás, korcsolyázás, alpesi síelés,
• önvédelmi és küzdő feladatok.
A tartalom tematikai egységeken belül, ezeken az évfolyamokon is
• mozgásműveltség,
• ismeretek és személyiségfejlesztés csoportosításban jeleink meg.

Fejlesztési célok 9–12. évfolyamokon:
• sportjátékok: kézilabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, röplabdázás,
• torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák,
• atlétikai jellegű feladatok,
• alternatív és szabadidős mozgásrendszerek,
• önvédelem és küzdősportok,
• úszás és úszó jellegű feladatok,
• egészségkultúra-prevenció.
A 11–12. évfolyamok fejlesztési céljaiból kimarad az úszás.

A tantervi követelmények meghatározása
A tantervi követelmények az egyes tematikai egységek után 

• mozgásműveltség, illetve 
• ismeretek, személyiségfejlesztés fejezetekben részletesen, tartalmi bontásban van-

nak leírva. Nagy hiányosság, hogy életkoronként nem fogalmaz meg mérhető köve-
telményeket. Az egyéni, vagyis az önmagához mért fejlődést tekinti meghatározónak. 
Ezáltal a követelmények motiváló értéke nagyon csekély. 

• A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén kerülnek meghatá-
rozásra. Ez összegző követelménynek tekinthető.

Módszertani ajánlás nincs.
Eszközjegyzék nincs.
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Rövid tantárgy- és tantervtörténeti áttekintés

Az előző fejezetben a testnevelés tantárgyi tantervéről leírtak, azaz a mai tartalom és forma 
létrejötte történeti fejlődés eredménye. A 17. századi magyar pedagógiai gondolkodásban 
és gyakorlatban is Comenius, Apáczai Csere János tevékenységében már megjelennek a test-
nevelés, „testgyakorlás” iskolai bevezetésére törekvő kezdeményezések. 

Az első törvényt, amely a „testgyakorlatok” iskolai intézményesítését is tartalmazta, 
a Mária Terézia által 1777-ben kiadott, de meg nem valósult, első Ratio Educationis jelen-
tette. Annak ellenére, hogy ez a törvény nem valósult meg, mégis jelentős, mivel központi 
(állami) feladatként először fogalmazódik meg a nevelés, a „nemzeti közművelődés egy-
ségének” eszménye, benne a testnevelés iránti szándék. Az ifjúság sokoldalú neveléséért 
történt kezdeményezések kiemelkedő alakjai a reformkor legismertebb személyiségei, mint 
Wesselényi Miklós, Széchenyi István, Kossuth Lajos voltak. Mellettük fontos megemlíteni 
Tavasi Lajost, a pesti evangélikus gimnázium igazgatóját, aki iskolájában 1845-ben bevezeti 
a rendszeres testgyakorlást. Schedius Lajos (Pestalozzi lelkes híve) pesti egyetemi tanár, aki 
a testgyakorlást a négyesztendős polgári iskola fő tárgyai között nevezi meg, hogy az iskolát 
elhagyó ifjú edzett, erős testű legyen. Vidéken hasonlóképpen jelennek meg az igények. 
1841-ben a debreceni tanár Péczely József javasolja, hogy a gimnáziumokban „testgyakorló 
intézetek”-et kell felállítani. Ennek eredményeként, 1842-ben a Debreceni Református Kol-
légiumban a rendes tárgyak között található a „testgyakorlás”. 1844-ben Lőcse város tanácsa 
egy tervezetben foglalkozik „testgyakorlati intézetek felállításával, valamint úszóiskolának 
alkalmas hely kijelölésével.” A szabadságharc idején tovább erősödnek a testi nevelés szük-
ségességével kapcsolatos törekvések.

A kiegyezés (1867) teszi lehetővé az Eötvös-féle népoktatási törvény bevezetését 1868-
ban. Ez az 1868. XXXVIII. t. c. írja elő elsőnek a testgyakorlás kötelezővé tételét az iskolai 
oktatásban. A törvény alapján 1869-ben megjelent népiskolai tantervben (1–6. osztályok 
számára) a testgyakorlás az összóra időkeretének 5%-át tette ki. A tanterv összóraszáma 146 
volt. 1877-ben jelent meg a második népiskolai tanterv. Testnevelési szempontból lényegi 
változást nem tartalmazott.

A később megjelenő tantervekben fokozatosan emelkedik a testgyakorlás óraszámának 
aránya. Az 1905-ös tantervben már 6,3%.

A gimnáziumokra vonatkozóan Eötvös 1867-ben kiadott rendelete előírta, hogy: „a gim-
náziumok osztályiban a testgyakorlás, a tornászat minden tanulóra kötelezőleg és pedig 
osztályonként a tanév egész folyamata alatt alkalmaztasssék.”

1879-ben jelenik meg az első gimnáziumi tanterv, majd 1884-ben a reálgimnázium 
tanterve, amelyekben a testgyakorlás heti két órában volt meghatározva.

Ezt követően a 19. század végén már a testgyakorlás tartalmi kérdéseiről és nem annak 
szükségességéről folyik a vita. A Berzeviczy Albert által 1889-ben indított „játékmozgalom” 
javaslat volt az első lépés a testgyakorlás tartalmi reformjához. Ez a javaslat volt az első kí-
sérlet arra, hogy a kötelezően bevezetett „testgyakorlás”- „tornászat” testneveléssé fejlődjön, 
így megjelenik az atlétika és a játék a tantervekben. 

1899-es VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) rendelet a testnevelés óra-
számát egységesen heti 2 órában írta elő, valamint heti egy alkalommal kötelező szabadtéri 
játékot és korcsolyadélutánt is előírt. Ez a szám lényegében változatlan maradt a később 
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megjelent tantervekben is, mint az 1905-ös népiskolai tantervben vagy az 1925-ben kiadott 
tantervben, amely az 1905-ös tanterv kissé módosított változata volt.

Az 1941-ben kiadott nyolcosztályos népiskolai tanterv nem hozott alapvető változást 
sem óraszámban, sem tartalmi vonatkozásban.

Ezt követően 1946-ban már a világháború befejezése után jelent meg az első tanterv, 
amelyet 1950-ben egy mindössze két évig érvényes tanterv követett. 1952-ben a Közokta-
tási Minisztérium és az OTSB közös rendeletére jelent meg az általános iskolák módosított 
testnevelési tanterve. 1956-ban az általános iskolák alsó tagozata, 1958-ban pedig a felső 
tagozat számára jelentek meg tantervek. Nem sokban tértek el az 1952-es tantervtől.

Legközelebb 1963-ban jelent meg új testnevelési tanterv, amelyet 1969-ben átdolgoztak. 
1973-ban újabb tantervmódosítás történt, ami voltaképpen tananyagcsökkentést jelentett, 
amely értelmetlenné vált, mivel ebben az évben megemelték 3-ra a heti óraszámot. 

1978-ban megjelent tanterv, a tanulók fizikai állapotának drasztikus hanyatlására 
hivatkozva, képességfejlesztő tananyag csoportot alkotott a törzsanyagban. Ezt a tantervet 
többször is módosították, de lényegi változtatás nélkül. A következő tantervek már a szocia-
lizmus bukása után jelennek meg. 1995-ben a nagy indulatokat és vitát kiváltó első Nemzeti 
alaptanterv (NAT), majd 2000-ben egy új kerettanterv. Az új tantervekkel szemben a legna-
gyobb ellenállást nem a tartalmi kérdések váltották ki, hanem az a tény, hogy csökkentették 
a testnevelési órák számát, az 1973-ban bevezetett átlagosan heti 3-ról 2-re.

A testnevelésben a nagy változást az 1969-ben az általános iskolákban beindított, 
testnevelés tagozatos osztályok jelentették. Ehhez kapcsolódtak a gimnáziumi tagozatos 
osztályok 1973-ban. Mind a két intézkedés a testnevelés tantárgy jelentőségének, társadalmi 
elismertségének fokozódásához is hozzájárult. (Báthori B., 1991)

Fontos tudni, hogy minden egyes tantervváltást komoly szakmai viták, pedagógiai 
tanulmányok elkészítése, egyeztetések előznek meg. Ezek elsősorban tantervelméleti, peda-
gógiai kérdésként, majd pedig tantárgyankénti szakmai munkaként jelennek meg, amelyet 
természetesen mindig az aktuális politikai-hatalmi változások előznek meg. Legjobb példa 
erre az 1995-ben megjelent NAT körüli, majd a 2000-ben kiadott kerettantervvel kapcsolatos 
vita, amelyeket mindkét alkalommal politikai változás előzött meg.   

Mint már írtuk, a 2012-ben elfogadott tantervek is politikai változás eredményeként 
születtek meg. Fontos ebben az esetben kiemelni, hogy a tantervváltást alapvetően a min-
dennapos testnevelés kötelezővé tétele indokolta. A jelentősen megemelkedett testnevelési 
óraszámok a tárgyi tartalom újragondolását igényelték.

Összefoglalva ebben a fejezetben áttekintettük a tantervek készítésének elméleti alapjait 
a hazai és nemzetközi irodalom és gyakorlat tükrében, illetve részletesen elemeztük az új 
kerettantervek szerkezeti és tartalmi sajátosságait. Röviden összefoglaltuk a tantervek ki-
alakulásának történeti változásait. 
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A tervezőmunka elméleti alapjai

Mindaz, amit a tantervekkel kapcsolatban eddig áttekintettünk, egyértelművé teszi, hogy 
a tantervek készítése, többrendbeli meghatározottsággal rendelkező, célok szerint történő 
tervezőmunka eredménye. Ennek a tervezőmunkának az elméleti hátterét világítottuk meg 
az előző fejezetben. A tervezőmunka eredménye a tanterv lett, amely azzal a határozott céllal 
készült, hogy a tanulóknak megtanítsuk. A kérdés csupán az, hogy a leírt, ismertetett tantervi 
formula tanítható formula-e, vagy nem?

Nem szükséges nagy szakértelem ahhoz, hogy könnyen belássuk, a közzétett tantervek 
nem tanítható formában készültek el. Ebben a fejezetben tárgyaljuk a tantervek tanítható 
formává alakításának (tanmenet) lehetőségét.

Előző fejezetünkben ismertettük a tantervkészítésre vonatkozó általános és speciális 
előírásokat, amely előírások és szabályok mindegyik tantárgyra egyformán vonatkoznak, 
így a mi tantárgyunkra is.

A testnevelés, a többi tantárgyhoz képest, olyan alapvető eltérést mutat – motoros 
tevékenység van az ismeretelsajátítás, tanulás középpontjában –, ami indokolttá teszi a ter-
vezőmunkával, tanmenetkészítéssel való ismerkedést.

A motoros tevékenység központi szerepe a testnevelés oktatásában eltérő szabályokat, 
követelményeket támaszt a tanárral, tanulóval szemben, mint a többi ún. elméleti tantárgy. 
A tanóra során, az első pillanattól kezdve olyan élettani (fiziológiai) folyamatok indulnak el 
és kísérik végig az oktatást, amelyek alapvetően határozzák meg a tervezőmunkát.

A tervezés tervszerűséget jelent a pedagógiában, amely ennek a munkának egyik leg-
fontosabb jellemzője.

A tervezőmunka egy voltaképpeni tanári-tanulói cselekvésprogram meghatározását 
jelenti, ami a tanári munka legelső lépcsője, amely segítségével a kitűzött célokat akarjuk 
megvalósítani.
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Minden nevelési-oktatási tevékenység legfőbb célja, hogy minél rövidebb idő alatt minél 
jobb eredményt érjünk el tanítványainkkal. Ennek alapján a jó tervezés olyan szakismereteket 
igényel, amelyek birtokában képesek leszünk az előbbi igény kielégítésére.

Hallgatóink a szükséges szakismeretek egy részét a sportági órákon már elsajátították. 
A továbbiakat pedig testnevelés-elméleti tanulmányaik során kell megszerezniük.

Az oktatás tervezésekor a tanterv az alapdokumentum, a szakmai tervezőmunka kiinduló-
pontja. Ahhoz tehát, hogy használható legyen a tervezetünk, a tanmenetünk, a tantervek alapos 
ismerete szükséges. Ez a szaktanári tevékenység alapfeltétele. További feltételei: 

• használható, jól elkészített tanmenet,
• az óravázlatok gondos kidolgozása,
• a gyakorlati tapasztalatok és elméleti ismeretek folyamatos összevetése,
• az előző tapasztalatok alapján a tanmenetek folyamatos jobbítása.

A testnevelés tanmenete

A tanmenet nevében hordozza a lényegét, vagyis a tanítás menetét jelenti. A testnevelés, mint 
már írtuk, alapvetően különbözik az elméleti tárgyak oktatásától, ezért a tanmenete is, azaz 
az oktatásának menete is különbözni fog azokétól.

A tanterv által megfogalmazott témakörök tartalmait kell megtanítani tanítványaink-
nak. Az egyes témakörök logikai rendben vannak felsorolva, a tanterv viszont nem jelöli 
meg azt, hogy az egyes témaköröket: 

• mikor, milyen időszakban, 
• hol, milyen sorrendben dolgozzuk fel.

A témakörökre, tematikai egységekre fordítható időkeretet is csak globálisan fogalmazza meg, 
azt viszont már nem, hogy mennyi időt fordítsunk az egyes témakörökön, tematikai egysé-
geken belüli anyagrészekre, például atlétikában, az ugrások esetében, hány órában oktassuk 
a távolugrást?

Ezek a kérdések olyan szakismereteket igényelnek, amelyekre már hivatkoztunk, továbbá 
azt sugallják, hogy valóban újabb tervezésre, a tananyag átrendezésére van szükség a ta-
níthatóság érdekében.

A tervezést olyan rendező elvek mentén kell elvégezni, amelyet 
• didaktikai alapelvek,
• a testnevelés tantárgy sajátosságai,
• a motoros tanulás törvényszerűségei határoznak meg.

A taníthatóság pedig azt jelenti, hogy a testnevelési órák szintjéig (mint láttuk, ez jelentette 
az oktatás legkonkrétabb szintjét) tervezhetővé kell tennünk a tartalmakat.

A tantervi anyagot a tanítás körülményeihez kell először kiválasztani, majd elrendezni 
a leírt szempontok alapján.

A tervezéskor figyelembe kell venni az évszakokat (ősz, tél, tavasz), ezen belül a tan-
anyagot kisebb tematikus egységekbe csoportosítani, amelyben a tananyag feldolgozására 
fordítandó óraszámokat is meg kell jelölni. Ennek a tervezői munkának az eredménye lesz 
az ún. tanmenet.
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A tanmenet összekötő kapocs a testnevelési tanterv és az óratervezés között, ami biz-
tosítja a tanítás, tanulás folyamatosságát és logikai egymásra épülését, valamint a terhelés 
szabályozását.

A tanmenetet egész évre, évfolyamonként kell elkészíteni, szeptember 15-ig beadni, 
amelyet az iskola igazgatója hagy jóvá a szakmai munkaközösség vezetőjének véleménye 
alapján.

Tehát a tanmenet a tervszerű, folyamatos nevelő-oktató munka végzését biztosító tanári 
dokumentum.

A tanmenetkészítés részletmunkálatai

A tanmenet tervezőmunka eredménye. Ebben a fejezetben a tervezés egyes mozzanatait 
tekintjük át, ezáltal közelebb kerülve a tantervekhez és az oktató-nevelő munka folyamat-
jellegéhez is.

A tanmenet a következő előkészítő tevékenységek eredménye:
• a tanítási anyag kiválasztása,
• a kiválasztott tananyag és a követelmények felbontása 

(az oktatás elemzése és a teljesítménycélok megfogalmazása),
• a tananyag elrendezése időszakokra,
• a tananyag elrendezése tanítási egységekre.

A tananyag kiválasztása

A tananyag kiválasztásáról már szóltunk a tantervelméleti részben, de ott a tantervekbe kerülő 
tananyag kiválasztásáról volt szó. Itt a már meghatározott tantervi anyagból kell a testnevelő 
tanárnak kiválasztania az oktatandó műveltségtartalmakat, a tananyagot.

A kerettantervek definíciójánál (meghatározásánál) említettük, hogy a kerettantervi 
tananyag tág keretet foglal magában, a maximális felszereltségű iskolákat tekinti alap-
nak. Az ennél rosszabb létesítmény- és eszközellátottságú intézmények ebből az alapból 
választják ki az ellátottságuk függvényeként a megtanítható műveltségtartalmakat.
Az anyagkiválasztást az alábbi szempontok határozzák meg:

• az iskola tárgyi, dologi feltételei (létesítmény- és eszközellátottság),
• a tanulók előképzettsége, tudásszintje,
• az előírt évi óraszám. 

Mivel néhány évfolyam esetében (2013/14-es tanévtől 1–2., 5–6., 9–10. osztályok) már 
optimális heti 5 óraszámról van szó, a tananyag kiválasztását hasonlóképpen kell végezni, 
mint a heti 2–3 órával rendelkezőknél. Ebben az esetben viszont a tananyag kiválasztását 
alapvetően az iskola tárgyi, dologi feltételei határozzák meg. Az óraszámok elvileg lehetővé 
teszik a teljes tantervi tartalom elvégzését, oktatását.

Az iskola tárgyi, dologi feltételei
Alapvetően döntik el, határozzák meg, hogy a tantervben leírt témakörök melyike tanítható 
meg.
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Köztudott, hogy iskoláink létesítményekkel (tornaterem, sportudvar stb.) való ellátott-
sága, sporteszközökkel való felszereltsége szegényes, hiányos.

Az Oktatási Minisztérium adatai szerint az 1997/98-as tanévben 3750 általános iskola 
volt hazánkban. Az 1998/99-es tanévben 3331 iskola rendelkezett saját tulajdonú tornate-
remmel. Az adatok szerint csupán 419 iskolának nem volt tornaterme, ami 11%-ot jelent. 
Amennyiben ez így van, nem is olyan rossz a helyzet, de valamilyen értelmezési hiba lehet 
az adatokkal, ui. egy 1999-ben végzett reprezentatív felmérés eredménye 36,1%-nak találta 
a tornateremmel nem rendelkező iskolák számát. Tudjuk, hogy a statisztikák mindig szépít-
hetők, manipulálhatók. Az viszont tény, hogy ha egy tornaszobát tornateremnek minősítünk, 
sokat emel a megítélésén, és javítja a statisztikákat. (A részletes létesítményellátottságról 
lásd a Kovács E. – Andrásné Teleki J.: Kutatási zárójelentés, 1999.)

A tananyag kiválasztását tehát az iskola létesítmény- és eszközellátottságának szám-
bavételével kell kezdenünk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy felsoroljuk az iskola fedett 
és szabadtéri létesítményeit, ahol a testnevelési órákat lehet tartani, vagyis mindazon 
gyakorlóhelyeket, amelyek nagyobb létszámú tanulócsoport számára biztosítják a tanulás, 
gyakorlás lehetőségét.

A létesítmények után a tornatermek, szabadtéri gyakorlóhelyek felszereltségét és egyéb 
sporteszközökkel való ellátottságát kell tisztázni.

Például az iskolában van egy 20 m × 10 m nagyságú tornaterem, sportudvar bitumenes 
kézilabdapályával, távolugrógödörrel és kb. 30 m hosszú nekifutóval.

A tornateremben nincsenek kosárlabdapalánkok felszerelve. Van két kézilabdakapu, gyű-
rűhinta 2 pár, párhuzamos korlát, gerenda, tornaszőnyegek, ugrószekrények, zsámolyok stb. 

A felsorolásból kitűnik, hogy tanítható az atlétika, a torna, a sportjátékok közül a kézi-
labda, viszont nem tanítható a kosárlabda, mert nincs a játékhoz szükséges palánk. További 
részletes eszközlistából tudni kell például, hogy a magasugrás oktatásához szükséges eszkö-
zök vannak-e a szertárban, vagy nincsenek? Bővíthetnénk még a példáinkat, de ennyiből is 
érthető, hogy a tananyag kiválasztásában milyen meghatározó jelentőségű az iskola említett 
felszereltsége.

Fontos! A nem tanítható tananyagot olyan másik tananyaggal kell pótolni, amely a szervezetre 
gyakorolt hatás tekintetében hasonló a kieső tananyaghoz.

A tanulók előképzettsége
A tantervi anyagot a készítők iskolafokok és osztályok szerint állították össze. Az osztályok 
szerinti összeállítás tehát már az előképzettségnek megfelelő csoportosítást jelent. Mégis 
a tanmenet készítésekor is figyelembe kell vennünk újra, de már más nézőpontból.

A más nézőpont azt jelenti, hogy egy adott évfolyamon belüli az előképzettségi szint 
lesz a kiindulópontunk. Ha például a 9. évfolyamnak készítünk tanmenetet, akkor köztudott, 
hogy a gimnáziumok első évfolyamaiba nagyon sok különböző iskolából kerülnek be a ta-
nulók, és a különbözőség már abban megnyilvánul, hogy az iskolák felszereltsége eltérő. 
Ennek eredményeként a tanulók egy része például nem tanul kosárlabdázni, vagy nem tanul 
magasugrást vagy tornát stb. Az előképzettségük máris nagyon változatos képet mutat.

Az így fennálló probléma pontos feltérképezését a tanév eleji felmérésekkel kell 
kezdeni.
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Meg kell állapítani a tanulók kezdeti tudásszintjét, és ez a szint lesz az oktatás kiindu-
lópontja, már nemcsak annak eldöntésében, hogy mit tanítsunk, hanem hogy milyen szintről 
kezdjük az adott tananyag oktatását.

Az egyes témakörök esetében is eltérőek lehetnek a tanulók tudásszintjei. A véletlenek 
az egyes osztályok összetételében nagyon sokféle változatot eredményeznek, így összeke-
rülhet például egy jó labdarugó-, de gyenge tornaosztály, atlétikában pedig kiegyenlítetten 
egyforma.

A tanmenet elkészítésekor ezeket a szempontokat kell figyelembe vennünk úgy, hogy 
amennyiben lehetőségünk van rá, a hiányosságokat pótoljuk, az elért tudásszintet pedig 
emeljük magasabbra.

A rendelkezésünkre álló évi óraszám
A testnevelés esetében már tudjuk, hogy a 2012/13-as tanévtől kezdődően rendelkezésre 
álló óraszám a felmenő rendszerbe került évfolyamok esetében már nem meghatározó 
szempont a tananyag kiválasztásában.

A tantervek pontosan meghatározzák évfolyamonként minden egyes tantárgy oktatására 
fordítható órák számát. A tantervkészítőket ez az óraszám természetesen arra kényszeríti, 
hogy annyi művelődéstartalmat válasszanak ki, amennyi ebben az időkeretben megtanítható.

Miért kell mégis figyelembe vennünk a rendelkezésünkre álló óraszámot?
Egyik ok az, hogy az iskola ún. pedagógiai programja tartalmazhat olyan eseményeket, 

amelyek esetleg óraelmaradást eredményeznek, másik ok lehet, hogy a nemzeti ünnepek 
tanítási napokra esnek, ami szintén óraelmaradást eredményezhet, befolyásolhatja az óra-
számot, hogy megnő egy évfolyamon az osztályok száma, ami miatt tömbösíteni kell, vagy 
nincsen elég gyakorlóhely osztálybontás miatt stb.

Ezek a tanév elején pontosan körvonalazódnak, és minden osztály esetében, az esetleges 
változások miatt, pontosítani lehet az óraszámokat, ami alapján kiválasztható a tananyag.

Az anyagkiválasztásnál a következő szempontokat vegyük figyelembe:
• fontos, hogy azokat a mozgásfeladatokat részesítsük előnyben, amelyek a tanulók 

képesség- és mozgásműveltségének fejlesztése szempontjából a leghatékonyabbak,
• azonos vagy hasonló ismeretanyag közül a több gyakorlási lehetőség és a nagyobb 

megterhelés legyen a választási szempont,
• a kiválasztott tananyag legyen sokoldalú, élményt nyújtó, szórakoztató.

Tananyag- és követelménybontás

(Az oktatás elemzése és a teljesítménycélok megfogalmazása címen találkozunk ezzel a té-
mával az „Oktatás folyamata” című fejezetben is.)

A tanmenetkészítés ezen részfeladata, a pontos szakmai szempontok mellett, a nevelés-
oktatás tervszerűségét hivatott biztosítani, hogy a tanulókat eljuttassa a kívánt tudásszintre.

A tananyag felbontása a kiválasztott tananyag tanítható részekben, egymásra épülő 
didaktikai egységekben való meghatározását jelenti. Más szóval az egyszerűtől a bonyolult 
felé haladást jelenti, avagy az oktatás, tanulás hierarchiáját.
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3. ábra: Példa a tananyagfelbontásra 1. (Makszin I., 1999)
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Oktatási cél: 3 : 3 elleni játékban való eredményes részvétel  
a védekezési feladatokat hangsúlyozó felfogásban

Labdaátadások (pasz-
szolás)  

bemutatása

Alapvető kész-
ségek bemuta-

tása: futás, gyors 
irányváltoztatás, 
alapállás, labda 
elfogása, labda 

kezelése

Labdavezetés  
bemutatása  

irányváltoztatással

Pontszerzés,  
kosárra dobási  

formák  
bemutatása

Kétkezes 
mellső 
átadás 

végrehaj-
tása

Pattintott 
átadás 

végrehaj-
tása

Kétkezes 
oldalsó 
átadás 

végrehaj-
tása

Fej fölötti 
átadás 

végrehaj-
tása

Tempó-
dobás 

végrehaj-
tása

Fektetett 
dobás 

végrehaj-
tása

Bünte-
tődobás 

végrehaj-
tása

Gyors 
labda-

vezetés 
végre-
hajtása

Labda-
vezetés 

irányvál-
tozta-
tással

Ellenőrzött 
labdaveze-
tés végre-

hajtása

Labdaáthú-
zás végre-

hajtása

Labdaveze-
tés fordu-

lással

Dobás 
álló  

helyből



4. ábra: Példa a tananyagfelbontásra 2. (Makszin I., 1999)
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A lepattanó labda  
megszerzésének  

bemutatása

A védekezési  
technika  

bemutatása

A szabályok  
ismeretének  
bemutatása

A kizárás 
képességé-
nek végre-

hajtása

A füg-
gőleges 
felugrás 

végrehaj-
tása

Csapatvé-
dekezés 

végrehaj-
tása

Egyéni 
védekezés 
végrehaj-

tása

Az egyéni 
hiba isme-

retének 
bemuta-

tása

A technikai 
hiba isme-

retének 
bemuta-

tása

A szabály-
sértés 

ismereté-
nek bemu-

tatása

A 2–1–2-es  
védekezés 

végrehajtása

A 2–3-as  
védekezés 

végrehajtása

Az 1–2–2-es 
védekezés 

végrehajtása

Az ember- 
fogásos véde-
kezés bemu-

tatása
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A testnevelés művelődésanyaga tartalmaz olyan összetett, bonyolult mozgásformákat is, 
amelyeket nem tudunk egyetlen órán megtanítani.

Az ilyen összetett mozgásformákat kell egymásra épülő didaktikai egységekbe rendezni.
A rendezés az összetett tananyag olyan felbontása, amely még értelmes egységet képez 

a mozgás szerkezete szempontjából, tehát önállóan is gyakorolható, és összekapcsolható 
a következő szerkezeti elemmel.

Ezek az elemek adják az egyes didaktikai egységeket, és képezik a tanulás-tanítás 
egymásra épülő, egyre összetettebb hierarchikus rendszerét. 

Az oktatás, a tanár nézőpontjából az oktatás elemzését jelenti. Az oktatás elemzése, 
vagy a tananyag felbontása mindig a célok felől indulva készíthető el a legpontosabban.

Azokat a tananyagrészeket, műveltségtartalmakat kell felbontani, amelyek egy órán 
nem taníthatók meg. 
Például az atlétikai jellegű feladatmegoldások közül:

• váltófutás, térdelőrajt,
• a távol-, magasugrás (bármelyik technikája),
• dobások esetében a kislabdahajítás, súlylökés.

A torna jellegű feladatmegoldásokból a szergyakorlatok összetett elemeit, a sportjátékok 
esetében az egyes taktikai megoldások oktatását stb. bontjuk fel.

Példák a tananyag felbontására:
Oktatási cél: a térdelőrajt megtanítása rajtgépről indulva.

Fontos! A felbontott tananyag bármelyik szintjén, bármelyik részt oktatjuk is, a tanulók mindig 
a térdelőrajttal vagy kosárlabdázással foglalkoznak, azt gyakorolják!

A tananyag felbontása tehát, mint említettük, hierarchiát, tanulási hierarchiát, sorrendet 
jelent.

Ennek a hierarchiának mindegyik szintjén meg kell állapítanunk, hogy a tanulók 
elérték-e vagy nem a kívánt tudásszintet. Ez úgy dönthető el, hogy minden egyes szinten 
megállapítjuk az ún. teljesítménycélokat, más szóval a követelményeket. Ezáltal a követel-
mények felbontását végezzük el. 

Miért fontosak ezek a követelmények? A tantervek, emlékezzünk rá, fejlesztési köve-
telményeket írnak elő az egészség, a mozgáskultúra fejlesztése stb. terén. Ezeket a követel-
ményeket teljesíteni kell, el kell/ene érnie a tanulóknak.

A követelmények felbontása, azaz a teljesítménycélok megfogalmazása esetén a tanulók 
pontosan fogják tudni, hogy mit kell megtanulni, hová, milyen szintre kell eljutniuk.

Így minden tanuló számára egyértelműen tárulkoznak fel az oktatás-tanulás céljai.
A fejlesztési követelmények a tanulók fizikai képességeire is vonatkoznak, amelyek 

az állóképesség, az erő és a gyorsaság tekintetében is mérhető szinteket jelentenek.
A tanulók fizikai teljesítményének állapotát a tanév elején, az előírt motoros próbákkal 

kötelező megállapítani. Erről a kezdő szintről kell továbbfejleszteni tanítványainkat.
Hogyan tervezzünk meg (bontsunk fel) egy ilyen fejlesztést az egész tanév vonatko-

zásában?
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A követelmények tanév végére tervezett szintjét bontjuk fel kisebb teljesítményegysé-
gekre, amelyekkel fokozatosan haladunk az év végi követelmények felé.

Legcélszerűbb, ha 2–3 hetenkénti, havonkénti szinteket állapítunk meg, mint teljesítendő 
követelményt úgy, hogy azt a tanulók megfelelő szorgalommal gyakorolva teljesíteni tudják.

Nézzünk egy konkrét példát a követelményszint bontására:

Feladat IX–X hó XI. hó I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó

Kitartó futás  
(perc) 6–8 9–10 – – 10–12 12–13 13–15

Iramfutás
1200 m 3–4 × 4–6 × – – 6–8 × 8–9 × 10 ×

Karhajlítás  
fekvőtámaszban 3 × 5 4 × 5 5 × 5 – 5 × 7 – 4 × 10

Függeszkedés
(fogás) 3–4 5 6 6 7–8 8–9 végig

6. táblázat: A követelményszint bontása (Báthori B., 1991)

A tanítási anyag elrendezése

A tanmenetkészítéshez eddig elvégzett, előkészítő munkák az anyagkiválasztás, tananyag- 
és követelményfelbontás voltak. Ez még nem tanmenet, csupán bizonyos szempontok alapján 
szűkítettük és didaktikusabbá tettük a tantervi témaköröket.

A pontos taníthatóság érdekében a tananyagot tovább kell csoportosítanunk, mégpe-
dig olyan meghatározó körülmények alapján, amelyek már a tananyag kiválasztásánál is 
megjelentek. Ez pedig az iskola létesítményi ellátottsága. Feltételezzük, hogy az iskolánk 
rendelkezik tornateremmel és szabadtéri lehetőségekkel is.

Ezen túlmenően a hazai időjárási viszonyok lehetővé teszik, hogy a tanév elején és a vé-
gén a szabadban oktassunk, télen pedig a tornateremben. A testnevelésben előírt, az egész-
ség fejlesztésére vonatkozó feladatokat a természet erőinek felhasználásával is kedvezően 
tudjuk befolyásolni. Ezért a szabadban való gyakorlás, tanulás fontos a testnevelés céljainak 
megvalósításában.

Tehát a tananyag elrendezése az évszakok és ebből eredően a gyakorlóhelyek szerinti 
csoportosítással kezdődik, és a tanítási egységekbe rendezéssel fejeződik majd be.

A csoportosítás ütemei a következők:
• a kiválasztott évi tananyagot két részre kell osztani:

 – szabadtéren és
 – teremben feldolgozható tananyagra, 

• a szabadban feldolgozható anyagot ezután
 – őszi és
 – tavaszi időszakra osztjuk,

így a tananyagot három időszakra osztottuk fel: őszi, téli, tavaszi időszakra.
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Ebből az időszaki csoportosításból alakítjuk ki a tanítási egységeket, amelyet tanmenetnek 
nevezünk. Ez lesz a tanterv tanítható változata.

Tekintsük át lépésenként a felsorolt csoportosításokat.

A tananyag elrendezése gyakorlóhelyek szerint
Amennyiben az iskola tornateremmel és szabadtéri létesítménnyel is rendelkezik, a tananya-
got két részre kell osztanunk:

• az őszi és tavaszi tananyagot szabadtéren,
• a téli tananyagot teremben kell feldolgozni.

A feladat látszólag egyszerűnek tűnik, hiszen az atlétikai jellegű feladatmegoldások, a ter-
mészetben űzhető sportok eleve szabadtéren végezhetők. Ide kerülnek még a sportjátékok 
is, ha van az udvaron játékra alkalmas terület.

A torna és a képességfejlesztés egyes területei pedig a tornateremben kerülnek feldol-
gozásra.

Az élet viszont ennél összetettebb, hiszen mindent az iskola létesítményei és felszerelt-
sége dönt el abban a kérdésben, hogy mit, hol fogunk tanítani?

Tehát a tananyag csoportosításában az minősül szabadtéri vagy tornatermi tananyagnak, 
ami a helyi adottságok szerinti legeredményesebb feldolgozást biztosítja. 

Látható, hogy a tárgyi, dologi feltételek hogyan befolyásolják a tanmenet kialakítását, 
a tananyag elrendezését.

Anyagelrendezés-időszakok (őszi-téli-tavaszi) szerint
Miután tisztáztuk, elrendeztük a tananyagot gyakorlóhelyeink alapján, a szabadtéri tananya-
got két időszakra, őszire és tavaszira kell osztanunk. Az egyes időszakokra kerülő tananyagot 
a tanítási év ezen időszakokra eső tartama dönti el. Természetesen ez a tananyag egymásra 
épülését is meghatározza.

Az őszi és tavaszi óraszámokat nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel az időjárás 
döntően befolyásolja azokat. Az általános hazai meteorológiai tapasztalatok alapján tudjuk, 
hogy szeptember elejétől kb. november közepéig lehet a szabadban tanítani. Tavasszal pedig 
április elejétől, közepétől a tanév végéig tarthatók a testnevelési órák szabadban. Látható, 
hogy ez ősszel és tavasszal is, kb. két–két és fél hónap, 25–25 óra időtartamot jelent.

A szabadtéri tananyagot tehát ennek alapján kell két részre osztanunk úgy, hogy az őszi 
tananyag tavasszal is szerepeljen magasabb szinten, kibővített formában. Úgy, ahogyan 
a tanulási-tanítási hierarchiában megterveztük a tananyag egymásra épülését. 

A téli időszakot a teremben töltjük, ami elsősorban a torna jellegű feladatmegoldások 
tartalmának elsajátítását, illetve a sportjátékok, valamint a képességfejlesztő tananyag te-
remben elsajátítható részét fogja tartalmazni.

Az óraszám tekintetében kb. hasonló mennyiséget jelent, mint a szabadtéri óraszámok, 
azaz durván 25 óra. 

Úgy gondoljuk, hogy már elég bonyolult az egész folyamat, így teljességgel érthetetlen, 
hogy mit hova rakjunk, és mikor oktassuk, ezért tekintsük át egy összefoglaló táblázatban.
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Ősz
(szabadtér)

Tél
(terem)

Tavasz
(szabadtér)

Rendgyakorlatok Rendgyakorlatok Rendgyakorlatok

Előkészítés, alapozás, prevenció Előkészítés, alapozás, prevenció Előkészítés, alapozás, prevenció
Atlétikai jellegű 
feladatmegoldások

Atlétikai jellegű 
feladatmegoldások

Torna jellegű feladatmegoldások

Testnevelési és sportjátékok Testnevelési és sportjátékok Testnevelési és sportjátékok
Természetben űzhető sportok Természetben űzhető sportok Természetben űzhető sportok

Önvédelmi és küzdő
sportok

Úszás Úszás Úszás

7. táblázat: Összefoglaló táblázat a tananyag időszakos elrendezéséhez (Makszin I., 1999)

A táblázat jól mutatja, hogy egyes témakörök időszaktól függetlenül végigvonulnak az egész 
tanév során, azaz elvileg minden testnevelési órán jelen kell lenniük, lásd rendgyakorlatok, 
előkészítés, alapozás, prevenció, játékok, természetben űzhető sportok, úszás.

Reméljük, hogy ez az összefoglaló táblázat segít hallgatóinknak színvonalassá tenni 
a tervezőmunkát. 

A tanmenetkészítés következő, talán legtöbb figyelmet és tapasztalatot igénylő lépése a: 

Tananyag tanítási egységekbe való elrendezése
Az eddig elvégzett tananyag-elrendezések már közelebb vittek bennünket a taníthatóság 
lehetőségéhez, de még további tervszerűsítésre van szükség

Ez pedig az egyes tananyagcsoportok megfelelő sorrendjének – egymásutániság, egy-
másmellettiség – pontos megállapítása, kijelölése, valamint az egyes tartalmak feldolgozására 
fordítandó óraszámok meghatározása.

Ezt az időszakokra elrendezett tananyag kisebb csoportokba rendezésével, ún. tanítási 
egységek kialakításával érhetjük el.

A tanítási egység didaktikailag rendelkezik egy szűkebb és egy tágabb értelmezéssel. 
A szűkebb értelmezés szerint a tananyagnak az a legkisebb része, amely új anyagként 

egy tanítási óra keretében feldolgozható.
A tágabb értelmezés szerint a tananyagnak nagyobb, tartalmilag és didaktikailag ösz-

szefüggő része (Pedagógiai lexikon, 1997). Úgy is mondható, hogy homogén tananyag.
Ilyen összetartozó tematikus tananyagcsoportokat kell létrehoznunk a tanítási egységek 

megalkotásakor.
Az egyes időszakokat, az őszi időszakkal kezdve, olyan kisebb, de egymáshoz folya-

matosan és logikailag kapcsolódó egységekre osztjuk, amelyek önálló didaktikai egységet 
alkotnak. Ezeket az önálló egységeket mind a testnevelés alapvető, a tantervekben megha-
tározott feladatai szerint kell elrendeznünk.

A tanítási egységek mindegyikében helyet kapnak: nevelési, oktatási és képzési fel-
adatok, amelyeket a rendgyakorlatok, sajátos prevenciós, képességfejlesztő gyakorlatok, 
sportágak, játékok alkalmazásával oldunk meg.
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Amennyiben a leírtakat összevetjük a tanítási egység tágabb értelmezésével, akkor 
didaktikai ellentmondást fedezhetünk fel, mivel ez nem homogén, és nincs tartalmi össze-
függés. Ennek ellenére a tanítási egységgel szemben támasztott követelményeknek úgy tesz 
eleget, hogy a tanítási egység elérendő feladataihoz csoportosított sokféle gyakorlatanyag 
mindegyike azok megvalósítását szolgálja. Más szavakkal az egység nem tartalmilag, hanem 
feladataiban összefüggő, egységes.

A tanítási egységek tervezésekor a következőképpen járunk el:
• Először a tanítási egység fő feladatait határozzuk meg (nevelési, oktatási, képzési 

célok).
• Egy tanítási egység két, legfeljebb négy fő feladatot tartalmazzon. A fő feladatok 

jelentik a tanítási egység súlyponti anyagát. 
 Fő feladatoknak azokat a tananyagcsoportokat kell megjelölni, amelyek a kitűzött 

célok megoldására alkalmasak. 
 A fő feladatot az alsó tagozatban a mozgásformák, a testnevelési játékok, az úszás 

jelentik.
 A felső tagozaton és a középfokú iskolákban az atlétikai, torna jellegű feladatmeg-

oldások tartalmai, továbbá a sportjátékok, úszás stb. 
 Nem tekintjük fő feladatnak a rend-, előkészítő-, a rávezető gyakorlatokat. 
• A fő feladatok megtervezése után kell megállapítani a kiegészítő feladatokat.
 Mivel a fő feladatok önmagukban nem elegendők a tanulók képességeinek sokoldalú 

fejlesztésére, ezért szükséges a kiegészítő gyakorlatok fő feladatokhoz illesztett meg-
tervezése.

 A sikeres tanulási folyamat a motoros tanulásban megköveteli a rávezető, előkészítő 
és a képességfejlesztő gyakorlatok, továbbá a mozgásos játékok és más gyakorlat-
fajták alkalmazását is.

 A kiegészítő tananyag, mint a neve is mutatja, teszi teljessé, egészíti ki a tanítási 
egységet. Az óratervezéshez nélkülözhetetlen ezen anyagcsoport ismerete, hiszen 
a fő feladatok mindig a testnevelési órákon valósíthatók meg, de csak a kiegészítő 
tananyag segítsége által.

• Az egyes tanítási egységekben szereplő képességfejlesztő gyakorlatok, kiegészítő 
anyagok fogják biztosítani a feltételeket a következő tanítási egység fő feladatainak 
elsajátítását, ezért ennek alapján kell terveznünk őket.

 Például: Ha a soron következő tanítási egység fő feladata a szekrényugrás lesz, akkor 
ebben a tanítási egységben sok támasz- és ugrásgyakorlat alkalmazásával biztosítsuk 
azok megtanulhatóságát.

• Minden tanítási egységhez jelöljünk ki állandó gyakorlási anyagot is. Azokat a fel-
adatokat, gyakorlatokat nevezzük állandó jellegűeknek, amelyek a testnevelési órák 
láncolatában, az adott tanítási egységen, de lehet, hogy több egységen is végig-
húzódnak.

 Ezek a feladatok lehetnek képességfejlesztő gyakorlatok, például: kar-, has-, hát-
izom-erősítő gyakorlatok, kitartó futások, gyors futások stb.

 A tanítási egység elkészítésének következő lépése az optimális óraszám megálla-
pítása, amely a tananyag feldolgozásához szükséges. Ezt az óraszámot a tanítási 
egységben szereplő fő feladatok száma, nehézségi foka határozza meg.
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 Ennek alapján nem lehet mechanikusan azonos óraszámokat adni az egyes tanítási 
egységeknek, hiszen a fő feladatok eltérőek, mivel a tantervekben szereplő téma-
körök is különbözőek.

 Általában 5–10 órában célszerű megadnunk az egyes tanítási egységek óraszámát. 
Ebben az időkeretben a könnyebb, kevesebb, a nehéz és több fő feladat is célszerűen 
elvégezhető. Esetenként, a tananyagtól függően, természetesen eltérhetünk ettől 
a számtól, de 5-nél kevesebb óra még nem jelent egységet, 10-nél több óra pedig 
már nem egység a túlzott mennyiségű fő feladatok miatt. 

• Fontos, hogy a tanítási egységekben az elvégzendő feladatokat pontosan, mérhetően 
jelöljük meg. Ezzel tudjuk az egész tanév folyamán tervezni, szabályozni a tanulók 
terhelését. Minden tanuló számára ezáltal válik érthetővé a miért? kérdés. Világossá 
lesz az aktuális tudásszintjük és az, hogy a tanár hová szeretné eljuttatni őket egy 
adott tanulási ciklus, negyed-, félév, tanév végére.

• Meg kell jelölni az egyes tanítási egységekben előforduló ellenőrzéséket, teljesít-
ményméréseket.

A tanítási egységek ilyen összeállításával készül el a tanmenetünk.

Az új kerettantervek (2012) esetében a tanmenet elkészítése módosul, hiszen az új keret-
tantervek eleve tematikus egységeket adnak meg, az adott egység nevelési-fejlesztési célját 
is meghatározva. Ez részben könnyíti, részben nehezíti a tervező munkát. Könnyíti azáltal, 
hogy a tematikus egységeknél megfogalmazza a nevelési célokat, nehezíti annyiban, hogy 
nagyon általánosak a célmegfogalmazások, vagyis nem mérhetően fogalmazza meg a célokat. 
A tanítási egységek esetében a mérhetőség alapkövetelmény.

A további problémát az jelenti, hogy az így megadott tematikai egységek órakerete olyan 
tág, hogy nem felel meg a „tanítási egység” pedagógiai értelmezésének. A megadott tema-
tikai egységeket a tanárnak tovább kell bontania a korábbiakban felvázolt követelmények 
alapján, mérhető, a tanuló számára is világos célokká ahhoz, hogy áttekinthető, egymásra 
épülő oktatási-nevelési folyamattá szerveződjenek.

A tanár számára, a tanítási egységek ilyen formában való elkészítése, többletmunkát 
jelent, mivel, mint már említettük, a tematikai egységek nevelési-fejlesztési céljai nem mér-
hető célként vannak megfogalmazva.

Itt a meghatározó feladat a tananyag és követelménybontásnál végzett elemzés ko-
molyan vétele, felhasználása, behelyettesítése, amelyet mérhetően fogalmaztunk meg. Ez 
lehetővé teszi a tanárnak, hogy a kerettantervben általánosan megfogalmazott nevelési-fej-
lesztési célok pontosak és a tanítványok számára is érthetőek legyenek. A céltudatosság mint 
didaktikai alapelv ezáltal válik a tanulói munka alapjává.

A tanmenet formája

A tanmenet formájára nézve nincsen semmilyen kötelezően előírt vagy megszabott formula. 
Mindenki a saját ízlése szerint választhatja meg a szöveges, táblázatos vagy oszlopos formát.
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A tanmenet formájára vonatkozóan a következő elvárásokat szokták megfogalmazni:
• a tanmenet egyes tanítási egységei pontosan jelöljék meg a tanévben elvégzendő fő 

feladatokat,
• a tanítási anyag legyen jól áttekinthető, tükrözze az oktatási folyamat jellegét,
• pontosan rögzítse a követelményeket, a terhelési ciklusokat,
• jelölje meg az értékeléssel kapcsolatos követelményeket, valamint az ellenőrzések 

és a motoros próbák mérésének időpontjait.

Véleményünk szerint ezeknek az igényeknek, a tantervi rendszerezés alapján történő cso-
portosításban, az oszlopos forma felel meg a leginkább.

Erre mutatunk be egy példát a gimnázium tanmenetéből, amelyen jól felismerhetők 
a tanmenet legjellemzőbb sajátosságai és a tanítási egységekkel szembeni kritériumok is.

Ez a forma az új, 2012-es kerettantervek tanmenetté alakításánál is ugyanúgy hasz-
nálható.

Tanítási egység  
(idő, óraszám)

1. tanítási egység
szept. 4–23., 8 óra

2. tanítási egység
szept. 25. – okt. 7., 5 óra

A tanítási egység fő feladatai 
(oktatási-nevelési-képzési)

Teljesítményfelmérés
Állóképesség-fejlesztés

Gyorsasági állóképesség 
fejlesztése
Labdaügyesség fejlesztése

1. Rendgyakorlatok Ismétlés az 1. o. anyagából
Indulás, megállás
Igazodás, takarás

Fejlődés: egyes oszlopból 3-as, 
4-es oszlopba. Szakadozások, 
fordulatok

2. Előkészítés, alapozás

Prevenció:

 
Állandó gyakorlási anyag

Teljesítménytesztek
és követelmények

4–8 ütemű, általánosan képző, 
fejlesztő, gimnasztikai gyakorlatok
Mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás és nyújtás 3 × 5

Helyes testtartás megéreztetése 
álló helyzetben.
Nyak- és vállövi izmok erősítése, 
nyújtása.
Az izomerőt ellenőrző gyakorlatok 
elvégzése

—

Motoros tesztek felmérése I.
Izomtesztek felmérése I.

4–8 ütemű szabad- társas 
és kéziszer gyakorlatok.
Mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás és nyújtás 3 × 7
Szökdelések egy és páros lábon
5 × 10 m

Helyes testtartás gyakorlása 
állóhelyben.
Mély hátizmok erősítése.

Az izomerőt ellenőrző 
gyakorlatok elvégzése

Kitartó futás 8 percig.
Hanyattfekvésből felülések 3 × 10

Motoros tesztek felmérése II.
Izomtesztek felmérése II.



83A tanítás-tanulás tervezése

3. Atlétikai jellegű 
feladatmegoldások 
Előkészítő gyakorlatok 
Futóiskola:  
 
Futások:  
 
 
 
Ugróiskola:  
 
 
Ugrások:  
 
 
Dobóiskola:  
 
Dobások:  
 
Követelmények:

Futást előkészítő gyakorlatok: 
dzsoggolás, futás  
sarokemeléssel,
5–5 × 15 m,

Fokozó futások: 30–60 m  3–3 ×.
Kitartó futás: 5 percig, közben 
100 m sétával.

Ugró feladatok az előző év 
anyagából (indiánszökdelések, 
szökdelések egy és páros lábon 
játékos feladatokkal, 15–20 m-es 
távokon 5–5 ×.)

Dobások medicinlabdával (3 kg) 
állóhelyből, egy és két kézzel 
társnak

Futást előkészítő gyakorlatok: 
dzsoggolás, futás 
sarokemeléssel, 5–5 × 20 m

Térdelőrajt, támláról indulva,  
5–8 × 25 m-es kifutásokkal.
Gyorsító futások 60 m-en.

Szökdelések egy és váltott lábon
5 × 10m-es távon
Távol-, magasugrásra előkészítő
célgyakorlatok

Távolugrás guggoló technikával 
5–7 futólépésből.
Magasugrás, az elugrás 
kialakítása

Medicinlabda-dobások (3–4 kg) 
távolságra, a lökő mozdulat 
kialakításához.
Kislabdahajítás helyből
Súlylökés helyből (4 kg) mindkét 
kézzel, szemből.
Gyors lábrakapás rajt után,
Lökő mozdulat helyes 
végrehajtása

4. Torna jellegű 
feladatmegoldások

Szergyakorlatok
Talaj
Szekrényugrás
Korlát
Nyújtó
Gyűrű
Gerenda
Ritmikus gimnasztika
Követelmények

A téli időszakban, teremben 
kerülnek oktatásra.

5. Testnevelési 
és sportjátékok
Kézilabda
Előkészítő gyakorlatok:

Konkrét játékanyag:

Követelmények:

Alapfeladatok labdával: átadások 
egy és két kézzel.
Labda elfogása álló helyben 
és mozgás közben.

Különböző magasságból érkező 
labda elfogása.
Kapurálövés állóhelyből, egykezes 
felső dobással, mindkét kézzel.

Játék két csapatban
Helyes labdabirtoklás

Labdavezetés helyben 
és mozgás – járás, futás közben,
megindulás, megállás.

Egykezes labdavezetés,
egykezes lövőcsel.
Védekezés, védőjátékos 
mozgása, védőtávolság, labdára 
helyezkedés stb.

Játék két csapatban
Egykezes labdavezetés játékban 
való alkalmazása
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6. Természetben űzhető 
sportok
Az iskola lehetőségeinek 
függvényében

7. Önvédelmi 
és küzdősportok
Birkózás

Követelmények:

Küzdő gyakorlatok labdával, 
párokban

Valódi ellenállással végzett 
gyakorlás

Alapvető fogásmódok állásban

Fogásmódok alkalmazása páros 
küzdelemben

8. Úszás
Amennyiben van rá 
lehetőség

Követelmények

Kezdőknek vízhez szoktatás,
Haladóknak a választott 
úszásnem alapgyakorlatai

Mint előző tanítási egységben

8. táblázat: Példa a testnevelési tanmenet első két tanítási egységére (gimnázium, 10. évfolyam)

A tantervi tartalmak ilyen, tanítható formában történő, elkészítése után kezdhetünk csak neki 
a testnevelés tantárgy oktatásának.

Az oktatás a tanórák láncolatában zajlik. A következőkben áttekintjük azt a folyamatot, 
amely a tanórák láncolatából áll, vagyis az oktatás folyamatát, annak legfontosabb elemeit, 
valamint a tervezőmunkával való kapcsolatát. 



IV. fejezet 
Az oktatás és tanulás folyamata

A fejezet tartalma

A képzés és nevelés egysége
Az oktatási folyamat értelmezése
Az értékelésről 
Az értékelés sajátosságai a testnevelésben

A képzés és nevelés egysége

„A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves ré-
szeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek 
és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő 
tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját 
értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak.” (Középfokú nevelés–oktatás 
kerettantervei, testnevelés és sport, 2000.)

„A testnevelés és sport műveltségtartalma – már a kritikus gondolkodásra alapozva 
– ezen az iskolafokon (9–12. évfolyam) tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés 
alkalmazásához szükséges ismereteket és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó 
kompetenciákat. A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes 
a mozgáskommunikáció sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult test-
gyakorlati ágak technikájának teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, 
az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas 
játékok, sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek átadására és bemutatására.” 
(Kerettanterv a gimnáziumok számára, testnevelés 9–12. évfolyam, 2012.)

A két tantervi célmegfogalmazás jól láthatóan különbözik egymástól. A 2000-ben kiadott 
tanterv konkrétan hangsúlyozza a nevelés-oktatás egységét, a 2012-ben megjelent viszont 
az elvárt célokba rejti az egység fontosságát.

A nevelésközpontú oktatás lényege a személyiség formálása. A személyiség formálása 
ebben a folyamatban, ellenőrzött formában, szervezett keretek között valósul meg. Didaktikai 
ismereteinkből tudjuk, hogy a nevelési folyamat összetett, több, jól elkülöníthető elemből 
tevődik össze. Ezek az összetevői a nevelés, oktatás és a képzés.

Vagyis a nevelésközpontú oktatásban a képzés is benne foglaltatik mint az oktatási 
folyamat szerves része. A képzés révén a megszerzett ismeretek gyakorlati ismeretek 
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 alkalmazásának segítségével valósul meg a jártasságok, készségek kialakítása, kimunkálása, 
a képességek fejlesztése. 

A testnevelés tantárgy esetében a képzés mindig motoros tevékenységet, közismert 
nevén gyakorlást jelent.

Az általános didaktika a következőképpen fogalmaz: „Az oktatás és képzés esetében 
egyazon folyamat két oldaláról van szó. A képességek fejlesztése nem elkülönült szakaszban, 
nemcsak az új ismeretek megértésének, megszerzésének fázisaiban, hanem alkalmazások 
széles rendszerében, vagyis a folyamat egészében zajlik le.” (Nagy S., l977)

Ezzel szemben a testnevelésben a képzés önálló feladatként is jelen van, a nevelési 
folyamaton belül igen gyakran függetlenítjük az oktatás folyamatától, például amikor a mo-
toros képességeket fejlesztjük.

A képzés, nevelési folyamaton belüli, ilyen sajátossága a testnevelésben nem mond 
ellent az általános didaktika nevelési folyamatra vonatkozó meghatározásának, azaz a fo-
lyamat egységének. A testnevelésben a személyiségformálást, a képzés említett sajátossága 
hatékonyabbá, ellenőrizhetőbbé teszi a tanítvány és a tanár számára egyaránt.

Így valósulhat meg a képzés és a nevelés egysége.

A nevelési célok megvalósításának tényezői

A célok megvalósítása csak a képzés és nevelés egységében képzelhető el. Ebben az egy-
ségben a következő tényezők játszanak meghatározó szerepet:

• a tanár személyisége, vezető szerepe,
• a célok ismeretének tudatosítása,
• a tanulók aktív bekapcsolása az oktatás folyamatába,
• az oktatási folyamat szerkezeti felépítésének összhangja az oktatás általános törvény-

szerűségeivel és a motoros tanulás sajátosságaival.

A tanár vezető szerepe

A célok megvalósításában a vezető szerepet a tanár személyisége játssza. Ez a kiemelkedő 
szerep azért jut a tanárnak, mert az egész pedagógiai folyamat irányítása az ő kezében van. 
A folyamat eredményessége pedig a megvalósított célok számával mérhető. A jó pedagó-
gus fokozott szociális erővel rendelkezik. A szociális erő képesség mások viselkedésének 
befolyásolására, pozitív vagy negatív megerősítésének kontrollja vagy közvetítése által. 
(Kulcsár Zs., 1978)

A szociális hatékonyság a következőkből fakad:
• szakértelem,
• személyes varázs,
• a szociális státusból eredő hatalmi pozíció,
• büntető és jutalmazó hatáskör. (P. Balogh K., l976)
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A szakértelem
A szociális hatékonyság, mint láttuk, mások befolyásolásának lehetősége. A testnevelő tanár 
is rendelkezik ezzel a vezető szereppel, amely a befolyásolást lehetővé teszi. A felsorolásból 
láthattuk – bár nem említettük, hogy a felsorolt források rangsort jelentenek a hatáskiváltás 
szempontjából – a szakértelem áll az első helyen.

Mit jelent ez a testnevelő tanár esetében? A szakértelem komoly követelmény, hiszen 
hamar kiderül, hamarabb, mint más tanárok esetében, ugyanis ahogy a tanuló nem tud „el-
bújni” a tanár elől, úgy a tanár sem tud a tanulók elől. A motoros tartalmak tanítása állandó 
jelenlétet, beavatkozásra való alkalmasságot igényel a tanártól. Tudni kell bemutatni, amit 
tanítunk, elmagyarázni, a hibák forrásait kiküszöbölni, segítséget nyújtani, együtt játszani 
a tanulókkal stb. Ezek a tevékenységek nyíltan a tanulók előtt jelennek meg.

Ha a bemutatás példaszerű, a tanár példakép lesz a tanulóknak. A példakép két jelen-
téstartalommal bír: 

1. Az elsajátítandó feladatot, képet mutatom be mint példát. Ezt kell elérni a tanulóknak 
is.

2. Emberi vonatkozású tartalma, hogy a bemutatásom kézzelfoghatóan bizonyítja a tu-
dásomat, hozzáértésemet, ezért elfogad, példának tekint, akit követni érdemes.

Természetesen ez önmagában így nem elég, hiszen több is kell, például a személyes varázs.

Személyes varázs
A szakértelemhez szorosan kapcsolódó szerepjellegzetesség. A kettő együtt igazán hatékony 
tényező ahhoz, hogy a tanulókat pozitív tanári befolyásolás alá vegyük.

A kutatások egyértelművé tették, hogy a tanulók számára az a sikeres tanár, aki rendel-
kezik ezzel a két tulajdonsággal.

A személyes varázs, főleg a kisiskolás korú tanulók esetében meghatározó a fokozot-
tabb érzelmi viszonyulások következtében. A tanulók egyes tantárgyak iránti érdeklődése 
mindig a tanár személyétől függő tényező. A tantárgyi tartalmak önmagukban nem vonzóak 
vagy taszítóak, hanem a tanár tudása, szakértelme és személyes varázsa az, amely alapján 
szeretjük, például a matematikát, vagy nem.

Jól gondoljuk meg, hogy milyen szeretettel és odafigyeléssel végezzük nevelő tevé-
kenységünket, hiszen sorsokat döntünk el, amire nem is gondolunk.

Nemzetnevelő munka ez és felelősség! Komolyan kell vele bánni, és komolyan kell 
venni a tanítványokat. Akkor a személyes varázsunk áthatja munkánkat, és a tanulók elfo-
gadnak, példaképpé válunk.

A szociális státusból eredő hatalmi pozíció
A tanuló számára a tanár személye mint hatalommal rendelkező valaki jelenik meg. Számára 
a tanár hatalma azt jelenti, hogy például ő az osztályfőnöke, aki mindent tud róla, valame-
lyik tárgyat tanítja, és jogában áll felszólítani felelni, és egyben elbírálni tudása színvonalát, 
azaz osztályozza a feleletét. Ha sorozatosan rosszak ezek a feleletek, értesíti a szülőket, de 
jó feleletek esetén is megteheti ezt, ha akarja.

Akkor dühös a tanuló, ha ezt az utóbbit nem teszi meg, ellenben az elsőt annál inkább. 
Ugye emlékszünk ilyen élményekre, kedves leendő tanárok!?

Ehhez a státushoz szorosan kapcsolódik a hatékonyság következő tényezője a:
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Büntető és jutalmazó hatáskör
A tanár nemcsak osztályzatot adhat a tanulmányi munkára, hanem a tanuló magatartását is 
figyelemmel kíséri a tanóra folyamán és azon kívül is. Ahhoz is joga van, hogy ezt a maga-
tartást, a tanulmányi munkával is összekapcsolva jutalmazza, vagy büntesse.

Mindkét hatáskör nagy hozzáértést, a tanuló megértését tételezi fel ahhoz, hogy valóban 
nevelő hatást, mégpedig kedvező hatású nevelést eredményezzen. 

A személyiségfejlődés érdekében nagyon fontos a jutalmazás és a büntetés időzítése. 
Mindkettőt alkalmas időben adva érjük el a kívánt kedvező hatást. Mit jelent ez az alkalmas 
idő? Azt, hogy ha a tanuló az órán szándékos fegyelmezetlenséget követ el, akkor azt abban 
a pillanatban kell büntetni, és nem egy hét múlva.

(Itt most nem szólunk a büntetési vagy jutalmazási formákról, csupán a tényt említjük 
meg. A választás módszertani kérdés, és a tett jellege határozza meg vagy dönti el.)

Tehát nagyon fontos, hatékony személyiségformáló tényezővel ismerkedtünk meg, 
amellyel jól sáfárkodva a tanulók érdekeit, fejlődését szolgálhatjuk, de el is ronthatunk 
mindent.

Ismét a felelősség jelenik meg, ami a hatalmi pozícióból fakad, amellyel a tanár soha 
nem élhet vissza. 

A célok ismeretének tudatosítása

A célok ismeretének tudatosításán azt értjük, hogy a tanulóknak ismerniük kell a cselekvé-
ses tanulás, a gyakorlás legkonkrétabb céljait. Így lehetővé válik, hogy kapcsolatuk legyen 
a mindennapokkal, hogy felkészüljenek a munkára és a sporttevékenységre is.

A tudatosítást, vagyis a konkrét célok ismeretét nemcsak a testi képzéssel, hanem a ne-
veléssel, a közösségi neveléssel kapcsolatban is értelmeznünk kell. A testnevelő tanárnak 
az oktatás során a testnevelésből adódó közösségi és egyéb nevelési – értelmi, erkölcsi, eszté-
tikai tényezőket is tudatosítani kell ahhoz, hogy a képzési célból fakadó nevelési feladatokat 
valóban egységben a képzéssel tudja megvalósítani. A tudatosításon keresztül érvényre jut 
a tudományosság didaktikai elve is. A célok eléréséhez ezeknek az elveknek az ismerete 
és megértése is szükséges.

Az oktatási-nevelési folyamat semmiképpen nem nélkülözheti a tudományosságot mint 
alapvető kritériumot, amihez figyelembe kell venni:

• a tanuló elért személyiségfejlődési szintjét,
• fizikai fejlettségének színvonalát,
• az életkori sajátosságokat,
• a nemek különbözőségét.

Mindezen összetevők a testnevelés oktatásában sajátos tényezőként jelentkeznek, amelyekre 
a későbbiek során térünk ki részletesen.

A tanulók aktív bekapcsolása az oktatási folyamatba

A személyiségformálás tényleges cselekvés általi megvalósítása csak abban az esetben 
jön létre, ha a tanulókat minél aktívabban kapcsoljuk be az oktatási-tanulási folyamatba. 
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A testnevelési órán, ahol a tanulók központi tevékenysége a cselekvés, is előfordulhat, hogy 
a tanulók némelyike igyekszik elkerülni a számára nem tetsző feladatokat. A mi esetünkben 
ez hamar kiderül, hiszen, mint már említettük, ezen az órán a tanuló nem tud „elbújni” 
a tanár szeme elől.

Az aktív bekapcsolás alatt azt értjük, hogy kellő motiváltsággal, odafigyeléssel, akarás-
sal végezze a gyakorlást, ami testnevelési és sporttevékenységhez való pozitív hozzáállásban 
fejeződik ki.

Igazi személyiségformáló hatást, kedvező hatást ez a fajta részvétel jelent.
A sportfoglalkozásokon való részvételre is igaz ez, még akkor is, ha a sportfoglalkozá-

sokon való részvétel egyéni döntésen alapul és nem kötelező jellegű.

Az oktatási folyamat szerkezeti felépítése

Az oktatási folyamat akkor hatékony, ha tervszerűen, logikusan megalapozott és felépített 
formában megy végbe.

A testnevelés esetében ez azt jelenti, hogy meg kell feleljen az általános tanulási, de 
elsősorban a motoros tanulás sajátos törvényszerűségeinek. Ezeket a sajátos törvényszerű-
ségeket a „Motoros tanulás” című fejezetben ismertetjük részletesen. Az oktatási folyamat 
részletes elemzését pedig most kezdjük el.

Az oktatási folyamat értelmezése

A pedagógiai gyakorlat mindenkori legizgalmasabb kérdését az jelenti, hogyan valósul meg 
a voltaképpeni tanítási-tanulási tevékenység, a személyiség formálása.

Ahhoz, hogy az oktatási folyamatban a személyiség alakítása a kívánt eredményt érje 
el, fontos röviden érintenünk a személyiség fogalmát.

A személyiség a pszichológia legbonyolultabb, legnehezebben meghatározható fogal-
ma. Az ember mint „humán organizmus” általános fogalmának és a konkrét egyedi ember, 
az „individuum” fogalmának sajátos ötvözete a személyiség kifejezés.

Egységesen elfogadott definíciója nincs. Legáltalánosabb definíciós szempontjai a kö-
vetkező meghatározásban összegezhetők: személyiség, az a humán egyed, akinek fizikai 
és pszichés tulajdonságai integrált dinamikus rendszerré ötvöződnek, és aki „én” élménye 
birtokában – részben tudatosan, részben tudattalanul – képes megélni önmaga „egységét”, 
képes elérni viszonylagos „autonómiáját” fizikai és szociális környezetével szemben, továbbá 
a fejlődés, tanulás, tapasztalatszerzés révén bekövetkező változásai ellenére is képes megélni 
időbeli „folytonosságát.” (Pedagógiai lexikon, 1997)

E meghatározás legfontosabb összetevői:
• a személyiség egy integrált és dinamikus rendszer,
• fontos összetevője az „én”,
• sajátos kölcsönhatásban van a környezetével,
• egy fejlődési folyamat terméke és alanya.

A sajátos fejlődési folyamatot a mi esetünkben az oktatási folyamat jelenti. 
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Neveléstörténeti tanulmányainkból ismert, hogy milyen változáson ment át a történeti-
gazdasági változások függvényeként az oktatás folyamata.

A folyamat kifejezés arra utal, hogy a tanítási tevékenység időben lezajló processzus. 
Különböző időpontokban, megszakításokkal folyik a tanítási órákon és az ezek közé ékelődő, 
órákon kívüli tevékenységek láncolatában.

Tudjuk, hogy a nevelés célja a személyiség formálása, és azt is tudjuk, hogy ez a sze-
mélyiségformálás több mint csupán az adott tantárgyi órák megtartása, azaz a tanítás.

A pedagógiai gyakorlat ezzel szemben ezt a folyamatot, a személyiségformálás folya-
matát csupán ismeretközvetítő tevékenységként értelmezte és alkalmazta.

Mai értelmezésben a társadalmi igényekhez alkalmazkodva az oktatási folyamat 
középpontjában a célirányosan vezérelt és irányított tanulás útján a személyiség alakítása 
áll, és nem egyszerűen az ismeretközvetítő funkció. Ez mindenesetre sokkal nehezebb, mint 
„tanítani” és „kikérdezni”. Ennek megfelelően: „A tudás folyamat, nem pedig végtermék.” 
(Brunner, J. S., l968).

A személyiségalakítás kiemelése a tanulást tényleges cselekvésként értelmezi, mivel 
a személyiség csak lehetőségeinek és szükségleteinek megfelelően tervezett tevékenység-
rendszerben fejlődhet. (Nagy S., l977).

Ha a pedagógiai gyakorlat komolyan venné a tanulás cselekvésként való értelmezését, 
akkor nem egyszerűen a tananyagot, lásd kerettantervek, hanem magát az oktatási folyamatot 
tervezné. Ebben az esetben azok a tantárgyak, amelyek eleve cselekvésre épülnek, nagyobb 
teret kellene kapjanak, és a többi tantárgy esetében a feldolgozás korszerű koncepciója, 
szervezeti formái, módszerei, eszközei határoznák meg a tananyag terjedelmét.

Így értelmezve az oktatási folyamat egy önszabályozó folyamat, amely meghatározza, 
mennyi információ fér el benne. Ez a gondolkodás a „tananyagcentrikus” tervezés helyett 
a „rendszerszemléletű” tervezést állítja a középpontba.

A tananyaggal egyetemben, mint már említettük, az oktatási folyamat minden tényezője 
(szervezeti forma, módszer, eszköz stb.) megfelelő szerepet, funkciót kap a tervezésben 
és e tényezők a maguk rendszerében meghatározzák magának a tananyagnak a mennyiségi 
és minőségi lehetőségeit is.

A rendszerszemléletű tervezés azt is megmutatja, hogy nem egyszerűen az oktatási fo-
lyamatot, hanem a pedagógiai folyamatot kell tervezni. Az oktatási folyamat a pedagógiai 
folyamat szerves része, de a kettő nem teljesen azonos dimenziójú. A pedagógiai folyamat 
tervezése az oktatási folyamat tervezésének par excellence didaktikai tényezőin túl, annak 
nevelő hatékonyságát állítja előtérbe. Ebből következően a tanterv helyett nevelési és oktatási 
tervről kellene beszélni. (Nagy S., l979)

Az oktatási folyamat rendszerszemléletű megközelítése

Röviden áttekintjük a rendszerszemléletű oktatási folyamat modelljét, kialakításának kutatási 
előzményeit és egy, a testnevelésben használatos modellt, annak főbb összetevőit, és össze-
vetjük a hagyományos oktatási folyamat didaktikai megfogalmazásával.

Az oktatási folyamat rendszerszemléletű megközelítése azon az egyszerű felismerésen 
alapul, hogy mindenfajta tanulásban a bonyolult feladatokat a legkisebb összetevőire bontva 
képesek vagyunk megtanulni.
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Tudományosan ezt a tényt B. F. Skinner (1954) igazolta azokkal az állatkísérleteivel, 
ahol ezt az elvet alkalmazta, vagyis az állatoknak adott nehéz feladatot a legelemibb részek-
re bontva feltételezte, hogy képesek azokat megtanulni. Amikor sikeresen elvégeztek egy 
feladatot, megjutalmazta őket.

Ezt az elvet alkalmazta az ember tanulására is. A bonyolult tananyagot kis egységekre 
osztotta – emlékezzünk, hogy miért kellett a tananyagfelbontást elvégeznünk a tan-
menetkészítés során? –, és jutalmazta a tanulókat, amikor helyesen válaszoltak az egyre 
bonyolultabb kérdésekre.

Ezt a kutatást tekintjük a programozott oktatási mozgalom kezdetének, bár neveléstörté-
neti példaként Szókratészt említettük az első programozó oktatást alkalmazó pedagógusként, 
és számos pedagógus és pszichológus, kutató dolgozott tökéletesítésén. A kutatók rájöttek, 
hogy milyen részletességgel szükséges a specifikus oktatási célokat meghatározni. Ezekre 
a specifikus oktatási célokra kell kidolgozni az értékelést és olyan oktatási stratégiát, amely 
lehetővé teszi a tanulók számára a feladatok elvégzését, a tananyag elsajátítását.

Skinner eredeti elméletéhez – a programozott tanulás – hozzáadták a teljesítményre 
vonatkozó célkitűzések és az individualizált oktatás koncepcióit. Sokan, elsősorban a ne-
veléspszichológusok, komolyan kezdtek foglalkozni egy oktatási rendszer teljes koncep-
ciójának kialakításával. Itt a rendszer kifejezés a fontos, mivel magában foglalja azt, hogy 
a tanítási-tanulási (pedagógiai) folyamat valójában egy sor tevékenységből áll össze. A rend-
szer kifejezés azt is magában foglalja, hogy előre meghatározott irány áll fenn a pedagógiai 
folyamat komponensei között.

Minden egyes összetevőnek megvan a saját funkciója, és hatást gyakorol a többi kompo-
nensre is. Ha az összetevők egy sorozata alkot egy adott rendszert, akkor azt kell mondanunk, 
hogy a teljes folyamat egy-egy különleges cél teljesítésére irányul, ebben az esetben arra, 
hogy minden tanuló elérje a részére meghatározott tanulási célt, célokat. Mivel a pedagógiai 
folyamat minden összetevője (komponense) fontos, a kutatók úgy utaltak az általuk kidol-
gozott modellre, mint „rendszermegközelítési” modellre.
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5. ábra: A rendszer szerinti megközelítési modell (Singer R., 1974)
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A testnevelésben is használható rendszer szerinti modellt Dick W. dolgozta ki még l968-
ban. Érvényességét és használhatóságát az is igazolja, hogy sok sportág oktatásában sikerrel 
alkalmazták, iskolai és sportegyesületi szituációban egyaránt.

A szakkönyveket böngészők más, hasonló modelleket is találhatnak, amelyek elsősorban 
a komponensekben és az ütemezésben térnek el egymástól. Ha a rendszer szerinti modellt 
(lásd ábra) összevetjük az oktatási folyamat hagyományos: „ismeretszerzés-alkalmazás 
fázisainak egymást követő és egymásba hatoló ciklikus váltakozása” megfogalmazással, 
a különbségek nyilvánvalóak. (Nagy S., 1993)

A szembetűnő különbségek ellenére a két értelmezés sok hasonlóságot is tartalmaz. 
Mielőtt azonban a modell és a hagyományos értelmezés hasonlóságait és különbözőségeit 
elemeznénk, először tekintsük át a rendszer szerinti modellt és egyes komponenseit.

Az oktatási célok 

Akármilyen tanítási óra, értsd alatta, hogy nemcsak a testnevelési óra, mindig azzal a meg-
állapítással kezdődik, hogy mit akarunk tanítani. A tanárok rendszerint azt fogalmazzák 
meg célként, amit tanítani akarnak, annak megállapítása helyett, hogy a tanulók mit képesek 
elsajátítani. Ez a megállapítás csak látszólagos ellentmondás, hiszen a tanárnak a cél/ok 
megfogalmazása előtt, a tervezés fázisában (lásd a tanmenet, óravázlat készítést!) tudnia kell, 
hogy a tanulók képesek-e elsajátítani a megjelölt célt, célokat. Vagyis tanárként csak olyan 
célmegfogalmazást tehetek, amelynek a taníthatóságáról meg vagyok győződve.

A cél vagy célok megfogalmazását bármilyen oktatási egységre alkalmazhatjuk, akár 
egész évre, akár egy tanítási egységre vagy egyetlen órára is.

A modell sikeres alkalmazásában a cél meghatározásának módja nagyon lényeges. 
Minél specifikusabban, pontosabban határozzuk meg, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy 
a tanítványok képesek lesznek annak elérésére.

A testnevelési órák elemzésekor kiemeltük, hogy az óra bevezető részének pedagógiai 
és pszichológiai feladatai közül az egyik legfontosabb: a célok megfogalmazása. Az oktatási 
folyamat, mint az ábra világosan mutatja, a célok ismertetésével kezdődik. Ettől kap értelmet 
a tanulók órán való tevékenysége, ettől válik céltudatossá a tanulásuk, gyakorlásuk.

Amikor megfogalmazunk egy tanulási célt, például: a labdarúgás technikai elemeinek 
megtanulását, akkor voltaképpen azt fogalmazzuk meg, hogy „hogyan vehetnek rész haté-
konyan a labdarúgójátékban, ha betartják a játékszabályokat, és nem azt, hogy „jó” focisták 
legyenek.

A cél meghatározása azt mutatja meg, hogy a tanulóknak mire kell képesnek lenniük 
az adott tanulási szakasz, tanítási egység befejezésére.

Az oktatás elemzése 

Az ábrán (5. sz.) látható, hogy az oktatási cél megfogalmazása után következő lépés a meg-
fogalmazott tanulási cél tanítási elemzése. Az ábrából az is kiolvasható, hogy az oktatás 
elemzését és a tanulók kezdeti képességeinek megállapítását szinkronban kell elvégeznünk.
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Az oktatás elemzésének módját Gagné R. (1967) dolgozta ki és „feladatelemzésnek” 
nevezte el. Gagné azt feltételezte, hogy a tanuló elsősorban alárendelt, vagy másodlagos 
célok elérése révén jut el a fő célhoz, és a tanulás célja az, hogy az egyik tanulási szintről 
(teljesítményszintről) a következő, magasabb szintre juttassa el a tanulót.

Az oktatás elemzését tanítási céljaink vagy végcéljaink egyikével kell kezdeni, és fel 
kell tenni a kérdést, hogy: „mit kell tennie a tanulónak ahhoz, hogy a megfelelő oktatásban 
való részvétel után képes legyen elvégezni a feladatot?”

A válasz erre a kérdésre: egy vagy több készség és ismeret, valamint megfelelő képes-
ségszint birtoklása, amelyek képessé teszik a tanulót a feladat megtanulására. A testnevelési 
óra kapcsán már említettük a szükséges előfeltételek megteremtését ahhoz, hogy az óra fő 
részében a fő feladatot, célt, célokat meg tudjuk valósítani. Ezeket az előfeltételeket az előző 
órákon, illetve közvetlenül az óra bevezető részében biztosítjuk.

Így érthető és értelmezhető, hogy az oktatás-nevelés folyamatjellegű.
Nézzünk egy konkrét példát: a feladat a következő: „a tanuló legyen képes, mint játékos, 

eredményesen részt venni a kosárlabdajátékban”. A cél elemzése, vagyis az oktatás elemzé-
se kapcsán megfogalmazandó kérdés: „mit kell tennie a tanulónak ahhoz, hogy elvégezze 
a feladatot?”

A voltaképpeni elemző munkát ekkor kell elkezdenünk.
Először meg kell határoznunk az ún. alárendelt feladatokat vagy előfeltételeket. Ezek 

a következők lehetnek:
a) a tanulónak legyen gyakorlata a kosárlabda hatékony eldobásában (passzolás) és el-

fogásában (birtoklás),
b) tudjon irányváltoztatással futni,
c) tudja mindkét kézzel eredményesen vezetni a labdát,
d) ismerje fel hatékonyan az eredményes helyzeteket,
e) tudjon pontot szerezni,
f) ismerje a kosárlabdázás szabályait.

Itt azonban nem ér véget az oktatás elemzése. Ugyanis mindegyik részfeladatnál fel kell 
tennünk ugyanazt a kérdést, mint amelyet feltettünk a végső feladat elvégzéséhez szükséges 
feltételek megfogalmazásakor.

Például ha a c) alárendelt feladatot elemezzük: a tanuló „tudja mindkét kézzel eredmé-
nyesen vezetni a labdát”, ez a következő készségek kialakítását feltételezi:

a) labdavezetés helyben, bal-jobb kézzel, mélyen és magasan,
b) labdavezetés járás közben, mélyen és magasan,
c) labdavezetés futás közben, bal-jobb kézzel.

A „mit kell tenni a tanulónak?” kérdést minden egyes alárendelt cél esetében fel kell ten-
nünk, egészen addig, amíg a tanuló meg nem szerzi az adott cél megvalósításához szükséges 
készségek csoportját.

A készségek ilyen rendbe állítása alá-, fölérendeltséget jelent, azaz egy hierarchikus 
rendszert alkotnak, amelyet a készségek, illetve a feladatok hierarchiájának nevezünk.

A 6. sz. ábra a készségek hierarchiáját szemlélteti a bemutatott kosárlabdapéldán, 
és egyben az oktatás elemzésének sémáját is adja.
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A hierarchia mindegyik szintjén egyszerre csak egy készséget elemezzünk! Az elemzés 
egészen addig tart, amíg valóban az alapvető ismeretekig el nem jutunk.

Az oktatás elemzése nem könnyű feladat, és széles körű alkalmazása pontos szakmai 
ismeretet tételez fel a testnevelő tanároktól, a sport gyakorlatában az edzők részéről. 

A tanuló legyen 
képes játékosként 

eredményesen részt venni 
a kosárlabdajátékban

Legyen képes bemutatni 
a szem-, a kéz- és a láb  
koordinációját a helyes  

labdavezetéssel 

Legyen képes 
a labda 

eldobására és
elfogására

Legyen képes 
labdát vezetni 

helyben mindkét 
kézzel

Legyen képes lab-
dát vezetni járás 
közben mindkét 

kézzel

Legyen képes 
labdát vezetni 
futás közben 

mindkét kézzel

Legyen képes 
labdát vezetni 

irányváltoztatással

Legyen képes 
irányváltozta-

tással futni

Legyen képes 
mindkét kézzel 
labdát vezetni

Ismerje fel  
a játékhelyze-

teket

Legyen képes 
hatékonyan 

kosárra dobni

Ismerje a já-
tékszabályokat

6. ábra: Részleges tanulási hierarchia mint az oktatás elemzésének eredménye (Singer R., 1974) 

Fontos megemlíteni, hogy ezt a feladatot a szakemberek nem egyformán értelmezik. Ez 
az eltérés a különböző képzettségi szintjüktől, tapasztalataik mennyiségétől, minőségétől 
és még sok egyéb tényezőtől függ. De ez nem mond ellent a feladat lényegének, a célok 
és feladatok elemzésének, hiszen mindenkinek világosan fel kell tárni azokat az ismereteket, 
készségeket, amelyek a cél elérése érdekében valóban a legfontosabbak.

A kezdeti képességek meghatározása

Az oktatás elemzése után vagy akár előtte is megtehetjük, elemeznünk kell a tanulók kezdeti 
képességeit és egyéb jellemzőit.

Jól tudjuk, hogy a tanulók különböző képességekkel rendelkeznek, annak ellenére, hogy 
egy korosztályként alkotják az osztályt. A biológiai érés és az öröklött, valamint a szerzett 
tulajdonságok különbözőségei miatt nem egyformák egy adott korosztályon belül. Ehhez 
kapcsolódik még, hogy nem egyforma sebességgel tanulunk, amit a köznyelv úgy fejez ki 
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például, hogy „ügyetlen vagyok a kosárhoz”, vagy a „a matekhoz nincsenek meg az adott-
ságaim”.

Ezeknek az eltéréseknek az alapos figyelembevételét, vagyis a pontos és aktuális tu-
dásszintet kell megállapítanunk.

Általában azt tételezzük fel – és ez a legkönnyebb –, hogy egyetlen tanuló sem tud 
semmit abból, amit tanítani akarunk, és az elején kell kezdenünk a tanítást. Előfordul ennek 
az ellenkezője is, vagyis azt tételezzük fel, hogy a tanulók nagyobb tudással rendelkeznek, 
mint valójában.

Az ábrán jól látható, hogy a kezdeti képességek szorosan kapcsolódnak az oktatás 
elemzéséhez.

Kérdés, hogy ennek mi az oka? A 6. sz. ábra tanulmányozása könnyen megérteti velünk, 
hogy az oktatás hierarchikus felépítése lehetővé teszi a tanulók kezdeti képességszintjének 
megfelelő hierarchikus szint kiválasztását, vagyis a tanítás kiinduló szintjének meghatáro-
zását.

Ez az eljárás, ha az oktatási analízis eléggé részletes, és a tanulók képességeiről pontos 
adataink vannak, jól alkalmazható, és az oktatás céljának elérésében nagyobb hatékonyságot 
biztosít.

Különösen a motorikus tulajdonságok területén lehet nagyobb pontossággal megjelölni 
a kiindulási szinteket, és az elérni kívánt célokat is.

A teljesítménycélok kidolgozása

Miután megállapítottuk az oktatási célokat, elemeztük az oktatást, és megállapítottuk a ta-
nulók kezdeti képességeit, meghatározhatjuk azokat a specifikus feladatokat, amelyeket 
a tanulóknak az oktatás eredményeként el kell sajátítaniuk. Ezeket teljesítménycéloknak 
nevezzük – ellentétben más szerzőkkel, akik viselkedési vagy oktatási célnak tekintik –, 
mert a tanuló tevékenységét hangsúlyozza, valamint a folyamat végére elért teljesítményt.

Fontos: a teljesítménycélokat csak az oktatási célok, és a tanulói készségek alapos elemzése után 
lehet meghatározni. 

A teljesítménycéloknak tartalmazniuk kell azoknak a feltételeknek a meghatározását is, 
amelyek között a tanulóknak teljesíteniük kell, valamint a kritériumokat is, amelyeknek 
meg kell felelniük az eredményesség érdekében. Mit tekinthetünk teljesítménycéloknak?

Például: a tanulónak szabályos kosárlabdapályán, a büntetővonalról egykezes felső 
dobással 10-szer kell kosárra dobnia, legalább 50%-os teljesítménnyel.

A példában a feltételek: szabályos kosárlabdapálya büntetővonalán állva, 
  a kritériumok: egykezes felső dobással, 10-szer, 50%-os    

  teljesítményt nyújtva.
A teljesítménycélok meghatározása az oktatás elemzéséből logikusan következik, vagy 

más szavakkal: a modell azt sugallja, hogy a tanítási analízist kiindulásnak tekintjük. Min-
den tanulási hierarchiában (4. sz. ábra) megjelölt feladathoz egy vagy két teljesítménycélt 
előírunk, amelyet a tanulónak el kell érnie ahhoz, hogy tudását bizonyítsa.
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Az említett példából jól látható, hogy a teljesítménycélt mérhető pontossággal fogalmaz-
tuk meg. A tanmenet készítésekor is ezt a pontosságot hangsúlyoztuk, hogy a tanuló számára 
egyértelműen táruljanak fel a tanulási célok. A tanuló számára ezek a célok érthetőek, mert 
konkrétak.

Tekintsük át újra és tisztázzuk az eddig használt terminológiát.
Azt mondtuk, hogy az oktatási célt annyira pontosan kell meghatározni, amennyire 

csak lehetséges. Ez a cél azt fejezi ki, amit a tanulónak a folyamat végére meg kell tanulnia.
Ezután, a megjelölt célra vonatkozóan, elvégeztük az oktatás elemzését, hogy meg-

határozhassuk a feladatok alá-, fölérendeltségét, amely feladatokat a tanulók megtanulnak 
az oktatási cél elérése érdekében. Az oktatás elemzésének az alkalmazása az oktatási cél 
elérése érdekében elvezetett bennünket a részleges tanulási hierarchiához (6. ábra).

Ezután megállapítottuk a tanulók kezdeti képességeit, tudását, és ezek ismeretében 
meghatároztuk a teljesítménycélokat.

Ha az oktatási célt teljesítménycél formájában újra leírjuk, akkor az oktatási tevékeny-
ség számára mint terminális cél jelenik meg, azaz azt a készséget és tudást jelenti, amelyre 
a tanítási tevékenység irányul. 

A terminális célt és a terminális képességeket úgy értelmezzük, mint olyan célt és képességeket, 
amelyeket a pedagógiai folyamat végére el kell vagy el kellene elérnünk. 

A tanuló legyen képes 
eredményesen részt 
venni, mint játékos 

a kosárlabda játékban

Terminális  
képességek

Oktatási  
cél

Terminális  
célok

A tanuló legyen képes 
eredményesen részt 
venni, mint játékos 

a kosárlabda játékban

A tanuló képes lesz
álló helyzetből kosár-

ra dobni a labdát

Meghatározott 
gyakorlás után 

biztosan hajtsa végre 
az egykezes fektetett 

dobást

 Részcélok

A tanuló képes lesz
játék közben eredmé-

nyesen dobni

Alárendelt képességek

A tanuló 
csapattársaival 

képes eredményesen 
végrehajtani 

a labda vezetését, 
pontszerzést, cselezést

A tanuló tíz dobásból
legalább ötször sze-
rezzen pontot egy 
védővel szemben

A tanuló tíz dobásból 
legalább ötször 

szerezzen pontot játék 
közben

7. ábra: Kapcsolatrendszer az oktatási cél, a terminális képességek, az alárendelt képességek,  
terminális célok és a részcélok között (Singer R., 1974)
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Az ábra megmutatja a leírt kifejezések közötti kapcsolatot, a már említett kosárlabda példára 
vonatkoztatva.

A kritériumvonatkozású értékelés

Szorosan a teljesítménycélokhoz kapcsolódik a tanítás értékelése. Ha a tanuló képességeit 
akarjuk értékelni – például a kosárra dobásban –, akkor viszonylag könnyű meghatározni 
az értékelési helyzetet. A tanulóknak a büntetőterületen kívül állva, jobb oldalról kell egy-
kezes felső dobással kosárra dobnia. Akkor fogadjuk el a teljesítményét, ha 10 dobásból 
legalább ötször pontot szerzett.

Másik példa a teljesítménycélokra vonatkozóan: a tanulónak helyesen kell válaszolnia 
a kosárlabdaszabályokra vonatkozó kérdések legalább 90%-ára.

A cél itt is megszabja, előírja a feltételeket, a kritériumokat, amelyek alapján értékeljük 
a tanulók tényleges tudását, és ennek alapján állítjuk össze a teszt kérdéseit.

A modell azt sugallja, hogy a teljesítménycélok megállapítását azonnal kövesse a célok 
értékelésének megtervezése.

Az olyan értékelési eljárást, amely figyelembe veszi az értékelési eszköz megtervezése 
(kijelölése) és a teljesítménycél meghatározása közötti összefüggéseket, kritériumvonat-
kozású értékelésnek nevezzük.

Az értékelési eszköz közvetlenül a kritériumokhoz kapcsolódik, amelyeket előre meg-
állapítunk, és arra használunk fel, hogy megítéljük a tanítás eredményességét. 

Hangsúlyozzuk, hogy a kritériumvonatkozású értékelés eszközt jelent, amely arra való, hogy 
meghatározza, mely célokat tanulták meg a tanulók, és nem arra, hogy egymással összehason-
lítsuk a teljesítményüket.

Az oktatási stratégia

A rendszerszemléletű modellünk azt mutatja, hogy ezen a ponton kezdődik a konkrét okta-
tási-tanulási tevékenység.

Az első teendő a tanítási események beosztása, vagyis a tananyag oktatásának, egymás 
utáni sorrendjének megállapítása. A tanmenet elkészítésével ezt a feladatot végeztük el. Ért-
hetően, lépésről lépésre tárul fel az eddig tanultak egymáshoz kapcsolódása a mindennapok 
pedagógiai munkájával, az oktatási tevékenységgel.

Részletesebben is megtettük ezt akkor, amikor az oktatás elemzését végeztük el, 
és felállítottuk a terminális célok hierarchiáját. Ez a célhierarchia világosan mutatja, hogy 
a tanítás ütemezése azért történik, mert szeretnénk maximális biztonsággal megállapítani, 
hogy a tanulók elérik-e a végső célokat.

Az oktatás elemzéséből (6. sz. ábra) látható, hogy a tanulók egy alacsonyabb rendű ké-
pesség felől egy magasabb rendű képesség felé haladnak. Egy ponton azonban az alárendelt 
képességek teljesítése egy magasabb rendű képességben találkozik. Vagyis biztosítani kell 
az oktatás során, hogy a tanulók az összes olyan alárendelt képességet elsajátítsák, amelyek 
egy fölérendelt képességre vonatkoznak, mielőtt ezt a fölérendelt képességet tanítani akar-
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juk. Egyszerűbben fogalmazva ez a tanuláshoz szükséges előfeltételek biztosítását jelenti, 
amelyet a testnevelési óra kapcsán már tanultunk!

A lényeg tehát, hogy a tanítás ütemezése igazodjon az oktatás elemzéséhez, amelyet 
korábban már szintén elvégeztünk.

Miután készen vagyunk a tanítás ütemezésével, el kell készítenünk a tanítás stratégiáját, 
vagyis a cél elérése érdekében meg kell határoznunk a különböző eljárásmódokat, ki kell 
választanunk a használatos eszközöket. Pedagógiai tanulmányaink során ennek elméleti 
alapjait a módosított arisztotelészi modellben ismertük meg.
Az oktatási stratégiát négy változó mentén rendezzük, amelyek a következők:

• az események (tevékenység) típusa,
• az események (tevékenység) sorrendje,
• az események (tevékenység) hatóköre,
• az események (tevékenység) megjelenítése (bemutatása).

Amennyiben az eseményt megpróbáljuk úgy értelmezni, ahogyan a pszichológia értelmezi, 
vagyis az esemény ingerületet kiváltó tényező, akkor számos kérdés merül fel bennünk: 

• A tanulókban milyen tevékenység vált ki hatékony fejlődést?
• Milyen számú eseményre van szükség, amely tanulást eredményez?
• Milyen méretűek legyenek az események, és milyen legyen az egymáshoz való vi-

szonyuk?
• Milyen sorrendbe állítsuk őket, és mennyi ideig hassanak?
• Milyen formában mutassuk be őket?

Az oktatás a külső események (tanulóra való hatás) tanár általi kontrollját jelentik, amely 
a médiát is (könyvek, videók, filmek stb.) magában foglalja. Amióta nemcsak a tanár 
az egyetlen információforrás, a tanár felelőssége, hogy bölcs és megfelelő döntéseket hoz-
zon az oktatási célokat és stratégiákat illetően. Amint a következő ábra mutatja, először ösz-
sze kell gyűjtenie a tanulók kezdeti tudását, és egyéb jellemzőit a tanulási célra vonatkozóan, 
majd ezután világosan megállapítani a tanulási célokat. Ez a két tevékenység együttesen 
határozza meg a tanulási tartalmak kiválasztását, vagyis az események típusát, sorrendjét, 
és bemutatását, és alakítja ki a stratégiát. Természetesen a kiválasztott tartalom elvégzett 
oktatási elemzése szerint. Végül értékelni kell a stratégiát az eredményesség szempontjából.

A tanulók 
kezdeti 

képessége
Célok Események (tevékenység) 

Típusa, sorrendje, hatóköre, bemutatása

Ellenőrzés

8. ábra. A stratégia megválasztásának és alkalmazásának összetevői (Dick, W., 1974)

Amint meghatároztuk a tanulók kezdeti képességeit, el kell döntenünk az oktatás elemzése 
alapján az oktatás tartalmának (esemény típusát, hatókörét, sorrendjét és bemutatását) kiin-
duló szintjét és kiválasztani az oktatáshoz szükséges médiát.
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A következő kérdéseket kell az oktatás minden szintjén megválaszolnunk:
• Milyen alapvető képességekre van a tanulóknak szüksége, mielőtt a kiválasztott 

tananyagot oktatni kezdjük?
• Mennyi időt vesz igénybe ezeknek a képességeknek a megfelelő szintre való fej-

lesztése?
• Milyen alárendelt feladatok elsajátítása szükséges, és milyen oktatási eljárásmódokat 

(módszerek) alkalmazzunk a cél megvalósítása érdekében?
• Milyen sorrendben állítsuk a képességek fejlesztését és a módszerek alkalmazását?
A megfogalmazott kérdések részben a stratégia kialakítására vonatkoznak, de egyes 

teoretikusok szerint ez nem más, mint az oktatás folyamata, mások szerint az oktatási rend-
szer, illetve az oktatási metodológia.

Ezeket a kérdéseket az „Oktatás módszertana” című fejezetben részletesen is elemezzük. 
Itt csupán annyit említünk meg, hogy nem csak egyetlen stratégia létezik. Nyilvánvaló, hogy 
az adott körülmények és még sok egyéb tényező mind befolyásolják az oktatási stratégiát.

A célok sokféleségéből fakadóan az oktatási stratégiák lehetnek összetettek (komplexek) 
vagy egyediek.

Például célként fogalmazhatjuk meg a képességek fejlesztését, a mozgáskészség kialakí-
tását, a szervrendszerek fejlesztését, szociális kapcsolatok fejlesztését, a szellemi képességek 
fejlesztését és ehhez hasonlóakat vagy másokat is.

A stratégiai döntéseket, bár nem egyszerűek, határozottan könnyebb kialakítani, ha 
a célokat megfelelő számban és terjedelemben határozzuk meg. (Lásd a tanítási egységek 
fő feladatainak megállapítását!)

Ez azt jelenti, hogy a tantervi célokat úgy kell lebontanunk, hogy azokat hatékonyan 
tudjuk az oktatási folyamat végére megvalósítani. Ezért végezzük el a tanult tervezési fel-
adatokat.

A tanulási esemény

Robert Gagné (1970) szerint egy tanulási esemény sikere – a kutatási eredmények és a rend-
szer szerinti megközelítés szerint egyaránt – a külső és belső feltételektől függ. A belső 
feltételeket a tanulók adott tananyag tanulására vonatkozó készenléti állapota és szándékai 
jelentik, így ezek a tanulás előfeltételeiként is megfogalmazhatók.

A külső feltételeket a környezeti feltételek jelentik, amelyeket a tanár határoz meg, 
választ ki.

Gagné három olyan faktort nevez meg, amelyek a belső feltételeket határozzák meg: 
figyelemi készenlét, motiváció és tanulási (fejlődési) készenlét.

A figyelemi készenlét a tanuló azon képességére vonatkozik, amely lehetővé teszi 
számára, hogy különbséget tegyen az ingerek között és a kellő időben válassza ki a megfe-
lelő ingert, valamint olyan képesség, amely a tevékenység sorrendjének meghatározására 
vonatkozik. Gagné megállapítja, hogy „a figyelem kialakítása és fenntartása, és annak 
a megnyújtása, amit a kiváló tanárok úgy hívnak, hogy a figyelem átvitele, mind oktatási 
kérdések, amelyek egyaránt vonatkoznak a figyelmi készenlét hiányára vagy meglétére.” 

A motiváció fontossága a tanulásban hosszú évek óta közismert. A tanulás iránti vágy 
az érdeklődéssel párosulva a tanuló sikerének a kulcsa mindenfajta tevékenység esetében. 
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A motivációt nagyon sok tényező befolyásolja. A tanulási vágy, amely egy tevékenység 
iránti érdeklődéshez kapcsolódik, fokozzák a tanuló sikerhez való esélyeit. Sok más faktor 
befolyásolhatja még a tanuló motivációit. Ilyenek például, amikor a tanuló általános ambícióit 
állhatatosság jellemzi (ez talán velünk született tulajdonság), vagy egy bizonyos dologra 
adandó tanult válasz, amely a tapasztalaton alapul, vagy a teljesítmény természetének meg-
erősítése, az önmegvalósítás, vagy az ego – kielégítése.

A tanulási készenlét egy adott tanulási feladat esetében, elsősorban a tanuló életkorától 
és tanulási tapasztalataitól függ. Amennyiben a motivációs korlátok hátráltatják a tanuló 
előmenetelét, a tanárnak alaposan meg kell fontolnia a szükséges tennivalókat a tanulás 
sikere érdekében.

A külső események Gagné szerint azok, amelyeket mindenki az oktatással hoz kapcso-
latba. Ezeket a következőkben jelöli meg:

• a tanulók figyelmének fokozása és ellenőrzése,
• az elvárások ismertetése,
• a tanulók tájékoztatása a tanuláshoz szükséges képességekről,
• a megfelelő ingerek biztosítása a tanulás során,
• a tanulók irányítása és vezetése,
• a tanulók tájékoztatása előmenetelükről (visszajelentés),
• gyakorlási feltételek megteremtése,
• az újonnan tanult képességek általánosítása, átvitele (transzferálása),
• az új ismeretek megtartásának biztosítása.

A Gagné által felsoroltak oktatásban való megjelenítése módszertani kérdés, amelyeket 
szintén az „Oktatás módszertana” című fejezetben vizsgálunk meg részletesen. 

A média kiválasztása

Általános oktatási tapasztalatok szerint legtöbbször csak egyetlen közvetítő állt az oktatás 
rendelkezésére, ez pedig maga a tanár volt. A tanár, aki információátadó, kérdező, válaszoló 
és értékelő szerepkört egyaránt betöltött.

A pedagógiában hosszú évekig, a tanár kivételével, viszonylag kevés közvetítő eszköz állt 
az oktatás rendelkezésére. Ilyenekről a neveléstörténetben is tanultunk, és talán a legismertebb 
Comenius: Orbis Pictus című műve, amely egy illusztrált képeskönyv a tanulás megkönnyítésére.

Ma már az anyagi lehetőségek függvénye (nem kizárólag), hogy a tanár milyen eszközöket, 
médiákat használ fel a hatékony célmegvalósítás érdekében. Az eszközök kiválasztását egy-
értelműen az alárendelt vagy részcélok határozzák meg. Az eszközök kiválogatása is szerves 
kapcsolatban van a modellben eddig tanult összes tevékenységgel.

A testnevelésben az alapvető média a tornaterem, a sportudvar, az uszoda. Egy adott 
tanítási egység esetében, amelynek fő feladatait a kosárlabda teszi ki, a médiát a kosárlab-
da oktatásához szükséges járulékos eszközök fogják jelenteni, mint a pálya, labda, palánk 
és természetesen a tanár.
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Más tanítási egységek más feladataihoz más médiát fogunk használni, például torna 
jellegű tartalmakhoz a tornaszereket, szőnyegeket vagy kéziszereket stb.

A testnevelés tanításakor a tanár a meghatározó modell és meghatározó viselkedési 
minta, amelyet a tanulóknak követni kell(ene), ami azt jelenti, hogy a tanulók „valós” fel-
tételek mellett gyakorolhatnak. Vagyis látják a tanárt mint mintát, amelyet követni tudnak, 
más szóval utánozhatnak.

A médiát strukturálhatjuk annak megfelelően, hogy milyen különböző technikai esz-
közökkel vagy oktatási segédletekkel, szimulált feltételekkel rendelkezünk, nem csupán 
a változtatás kedvéért, de a jobb oktatási módszerek és a kedvezőbb eredmények miatt is.

A média mindannyiunk számára jól ismert fogalom. Általában a filmmel, képekkel, 
tablókkal, videóval, hangszalagokkal stb. azonosítjuk, amelyeket az oktatásban használni 
lehet. Valamikor a média tradicionálisan csak az audiovizuális segédletre vonatkozott, ki-
hangsúlyozva a „segédlet” kifejezést. Más szavakkal a médiára úgy gondoltunk, mint az ok-
tatást kiegészítő eszközre. Ma jóllehet nyilvánvaló, hogy a médiát egyedül is (önmagában) 
használhatjuk a tanulók oktatására.

Például, ha egy zártláncú televíziós programot használunk a programozott oktatás ese-
tén, akkor már nem a tanár az egyetlen, fő információforrás a tanulók számára.

A média a testnevelés esetében azokat az anyagokat és eszközöket jelenti, amelyeket 
a szokásos oktatási eljárásainkban használunk a folyamat egyes részeiben. A médiát hasz-
nálhatjuk a tanulók gyors és pontos értékeléséhez is.

A média, közismerten hardverből és szoftverből áll.
Úgy válasszuk ki őket, hogy kellőképpen motiválják a tanulókat mentálisan és mo-

torosan egyaránt, mint például a cél elérésére törekvés, mint pont-, gólszerzés, valamint 
biztosítsák a tanulók számára a visszajelentést.

Használhatjuk a szabályok elsajátításához, szakkifejezések, taktika és más anyagok 
megtanításához. 

A média segítségével egyszerűsíthetjük a képességek fejlesztését, a készségek tanulását. 
Akkor is, ha valós feltételek híján vagyunk – bizonyos eszközök alkalmazásával –, amelyek 
lehetővé teszik egyes tanulási elemek elkülönítését és a teljesítmény egyes összetevőinek 
hangsúlyozását, a tanulók gyakorolhatnak, és elsajátíthatják a kívánt készségeket.

Jól ismertek azok a kutatási eredmények, amelyek szerint a halmozott információk, 
például vizuális és auditív, összezavarhatják a tanulót. Ez azt jelenti, hogy nem segítik, hanem 
gátolják a megértést. Ezért a legegyszerűbb és legközvetlenebb módszerek az előnyösebbek, 
elsősorban a kezdők, alacsonyabb osztályba járó tanulók esetében.

Az oktatási anyag kialakítása

Ez a tevékenység nem jelent mást, mint a tantervi anyagból történő anyagkiválasztást az ún. 
helyi tantervek elkészítéséhez, majd ezt követően a tanmenet elkészítését. Lásd az előző fe-
jezetben leírtakat. Itt is el kell végezni az oktatás elemzését és a teljesítménycélok kitűzését.
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Formáló-segítő (formatív) értékelés

A rendszerinti modell utolsó elemét formáló-segítő (formatív) értékelésnek neveztük. Vi-
szonylag új fogalom, és a voltaképpeni hibajavítás más értelmezését is lehetővé teszi. Az ér-
tékelés a tanulók előmenetele, a felelősség, vagyis az oktatási folyamat eredményessége 
szempontjából nagyon jelentős.

Hogyan jelenik meg ez az oktatatás folyamatában? A tanulók motoros tevékenysége, 
tanulása a hierarchia bármelyik lépcsőfokán is kezdődjön, mindig tökéletlen, vagyis hibákkal 
teli lesz. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a tanárnak hibát kell javítani. Viszont a formáló-segítő 
értékelés szerint nem hibajavítás történik, hanem arra hívjuk fel a tanuló figyelmét, hogy 
mit tegyen, vagy mit kellene tennie. Ez a figyelmeztetés voltaképpen az értékelés. Ekkor 
ugyanis nem azt mondjuk, hogy rosszul csinálod, hanem arra figyelmeztetjük, hogy mit 
tegyen, nyilvánvalóan azért, mert nem azt teszi, amit kellene. Így a tanulóban pozitív meg-
erősítések és nem elmarasztalások erősödnek meg, ami kedvező légkört teremt a tanuláshoz, 
gyakorláshoz, növelve a jobb teljesítményeket.

A formatív értékelésből származó adatok elsődleges célja a tanulók tájékoztatása 
előrehaladásuk mértékéről, és nem a tudásuk mennyiségi értékelése.

A formatív értékelés blokkjából két nyíl megy vissza, az egyik az oktatás elemzéséhez, 
a másik a tanulók kezdeti képességeihez. Ez a külső visszacsatolás – feedback – fontos eleme 
a tanuló munkájának, előrehaladásának és a tanári tevékenység nyomon követésének egyaránt. 
Ez az oktatási folyamat felülvizsgálatát, vagyis annak értékelését jelenti (lásd az 5. sz. ábrát).

A tanárnak értékelnie kell tanítványait, valamint az oktatási folyamatban alkalmazott 
különféle eljárásmódokat (módszertani), hogy megállapíthassa a teljesítménycélokban történt 
előrehaladást. A kapott adatokat felhasználja az oktatás elemzésének, valamint a tanulók 
kezdeti képességeinek újraértékelésére. Ennek eredményeként esetleg újjáalakítja, vagy 
ujjá kell alakítania a teljesítménycélokat és a kritériumvonatkozású értékelést, vagy magát 
az egész oktatási folyamatot.

A formatív értékelés megköveteli a tanártól, hogy elemzője legyen mindannak, amit ta-
nít, kutatója, feldolgozója a tanulók teljesítményadatainak és azt, hogy a kapott eredményeket 
a tanítási folyamatban alkotó módon felhasználja. Ez lehetőséget ad az egyéni különbségek 
felismerésére és arra, hogy ennek megfelelően alakíthassa a tanítási folyamatot. 

A formatív értékelés másik fontos feladata az oktatás folyamatának felülvizsgálata.
A felülvizsgálat azért fontos, mert az oktatási folyamatban a szükséges módosításokat 

ennek alapján lehet elvégezni, és a formatív értékelés által derül ki, hogy változtatni kell 
az oktatási folyamatban, valamint az, hogy hol és mit kell változtatni.

Az oktatás folyamatának felülvizsgálatában az első az oktatás tartalmának felülvizsgá-
lata, a második pedig az eljárásmódok (módszerek) felülvizsgálata. 

Látni fogjuk, hogy a felülvizsgálatnak ez a két formája időnként összemosódik, átfedi 
egymást. Ez azt jelenti, hogy a tanulói teljesítmények mindkét tényező által befolyásoltak, 
vagyis tartalom és módszer által is. Ami azt húzza alá, hogy az oktatás minősége és meny-
nyisége és ennek a megtervezése mennyire fontos.

Az oktatás felülvizsgálata szempontjából másik mechanikusabb jellegű, de hasonló-
képpen lényeges feladat a megfelelő eljárásmódok (módszerek) oktatási folyamatba való 
beépítése.
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A formáló segítő értékelés és a felülvizsgálat során tehát az első teendő a rendelkezésünkre 
álló adatok összegyűjtése. Annak érdekében, hogy az oktatási tevékenységünket értékelhessük, 
hogy megállapíthassuk a problémát, a folyamat minden egyes részéről összegezzük az adata-
inkat. Az adatok áttekintése teszi lehetővé, hogy kellő tapasztalat birtokában, lépésről lépésre 
haladva azonosítsuk és orvosoljuk az oktatás hibás részeit. 

Az oktatás felülvizsgálata

A tartalmi revízió (elsajátítandó tananyag)
Az oktatási anyagok és eljárások felülvizsgálata kétlépcsős folyamat:

• az első, hogy megállapítsuk a jelenlévő problémákat (hibákat), 
• a második pedig, hogy kijavítsuk azokat.

Lesznek olyan hibák, amelyeket egyértelműen meg tudunk oldani és lesznek bonyolultak, 
amelyek megoldása már összetettebb feladatot jelent.

A testnevelő tanár nemcsak szaktanár, hanem pedagógus is, és felismeri a hibák típusát, 
vagyis hogy azok magatartásbeli (viselkedési) vagy a végrehajtás milyenségéből eredő hibák. 
Ennek alapján megállapítható, hogy az oktatási folyamat sikere érdekében mit kell tennie 
a tanárnak, azaz milyen oktatási stratégiát válasszon.

Az oktatás felülvizsgálata szorosan kapcsolódik az értékeléshez, amit a 3. sz. ábra is 
kifejez.

Az első teendő, hogy a problémák meghatározásához gyűjtsük össze az adatokat.
Mivel a teljesítménycélokat mérhető formában (feltételek és kritériumuk megállapítása) 

határoztuk meg, lehetőség van arra, hogy rögzítsük az adatokat. Erre mutatunk be egy példát 
az alábbi táblázat segítségével:

Elsajátításra 
váró tananyag

Tanulók kezdeti 
képességei, 
tudásszintje

Teljesítmény célok
Feltételek  

Kritériumok

Tanulási eredmények 
(készségek)

Tanulási 
teljesítmények 
(képességek)

Kislabdahajítás 
(ált. isk. 5. oszt.)
Hajító készség

Dobóterpesz 
kialakítása

Hajító készség: 25 
tanulóból 15 lány, 
10 fiú.
Lányoké: 
minimális, 
a labdát épp hogy 
el tudják hajítani.
Fiúké: értékelhető 
távolságra tudják 
elhajítani.

Nem 
hallottak még 
a dobóterpeszről

Feltétel: állóhelyből,
Szabályos súlyú 
kislabdával kell 
hajítani.
Kritérium: váll fölött, 
nyújtott könyökkel 
indítva, három 
dobásból egyszer 
legalább 10 m-t 
hajítani.

Feltétel: szabályos 
dobóterpesz 
helyben.
Kritérium: a hajítás 
során mindhárom 
kísérlet alatt 
megtartani

A lányok 45%-a helyesen 
hajtja végre a hajító 
mozdulatot.
20% három kísérletből 
egyszer,
35% egyszer sem tudta 
váll fölött hajítani 
a labdát.

A 45% mind három 
kísérlet alatt 
dobóterpeszben maradt.
A 20% csupán egyszer, 
míg
35% egyszer sem 
tudott dobóterpeszben 
maradni.

Ez a 45% 15 m 
fölött teljesítette 
az előírt 
kritériumot.
20% 10 m-t 
hajított.
35% 10 m alatt 
teljesített.

9. táblázat: Összefoglaló táblázat az oktatás felülvizsgálatához (Makszin I., 1999)
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Természetesen az ilyen és ehhez hasonló értékelő táblázatok készítése nem a tanári admi-
nisztráció fokozását célozzák. Segítenek a tanulók értékelésében, és biztosan járulnak hozzá 
az oktatási folyamatban szükséges módosítások meghatározásához. 

A tanulók kezdeti tudásszintjének, képességeinek felülvizsgálata

éppen olyan fontos, mint az előző feladat, és fontos, hogy konkrét mérésekre alapozzuk. Erre 
szolgálnak a motoros próbák, amelyek a különböző képességek szintjének megállapítására 
hivatottak, mint ez erő, gyorsaság vagy állóképesség.

Fontos hangsúlyozni, hogy a képességek megállapítására vonatkozó próbák legyenek: 
érvényesek (validitás), megbízhatóak és objektívek. A tanulókról gyűjtött minden további 
adatunk csak ebben az esetben lesz megbízható, és csak így hozhatunk helyes döntéseket.

Az elérni kívánt készségszinthez is állapítsuk meg a tanulók kiinduló tudás (készség)-
szintjét. A kettő együttesen fogja eldönteni, hogy a tanulási hierarchia mely szintjén kezd-
hetjük el az oktatást.

Természetesen a tanulók kezdeti képességei nagyon különbözőek, ami megnehezíti 
az oktatási szint kiindulásának pontos meghatározását.

Módszertani feladat, hogy először a tanulók képességeinek szintjét közelítsük egymás-
hoz, majd ezután találjuk meg, a legkisebb szórással, a megfelelő oktatási szintet. Az elérendő 
teljesítménycélok csak ebben az esetben fogalmazhatók meg közelítő pontossággal és vál-
hatnak a tanulók számára is mérhető formában elfogadhatóvá (érthetővé).

Az összegyűjthető adatok második típusa, amelyet az oktatás felülvizsgálatakor hasz-
nálhatunk, a tanulók szubjektív megnyilvánulásai és attitűdjeik.

Ezek az információk formális és informális csatornákon át gyűjthetők be. 
A formális csatornákat például az oktatás folyamatára vonatkozó kérdőívek jelenthe-

tik. Az ezekben megfogalmazott kérdések vonatkozhatnak az oktatási eljárásokra, módsze-
rekre, tartalmakra stb.

Az informális csatornákat a tanulókkal való beszélgetések, vélemények meghallgatása, 
tevékenységük megfigyelése stb. jelentheti.

A teljesítménycélok felülvizsgálata

A tanulók kezdeti képességeinek vizsgálata után szükség lesz a teljesített célok felülvizsgá-
latára is, amelyeket az oktatási tevékenység tervezésekor fogalmaztunk meg. A célok felül-
vizsgálata hasonló a tesztfeladatok minősítéséhez, vagyis ez is egy validitási ellenőrzés. Ez 
azt jelenti, hogy a tanulóktól meg kell követelnünk a teljesítménycélok elérését.

Például találhatjuk azt, hogy a tanulók különösen gyenge teljesítményt nyújtanak egy 
cél teljesítésében, mivel azokat nem fogalmaztuk meg pontosan, vagy rosszul állapítottuk 
meg a kezdeti képességeiket. Mindegyik célt szisztematikusan felülvizsgálhatjuk, biztosítva 
ezzel validitásuk megtartását, főleg a teljesítményadatokkal, valamint a tanulási hierarchia 
és a kezdeti képességek elemzésével összefüggésben.

A felülvizsgálati folyamatban négy lépés javasolt, amelyet a következő ábrán szem-
léltetünk.
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A célok 
áttekintése

Az oktatás  
tartalmának  

vizsgálata

Kapcsolat 
az oktatássalés adatok 

gyűjtése a további 
vizsgálathoz

A teljesítménycélok 
vizsgálata

Az oktatási módszerek 
felülvizsgálata

Az oktatás 
elemzésének 

vizsgálata

A kezdeti 
képességek 
vizsgálata

9. ábra: Az oktatás felülvizsgálata (Dick, W., 1974)

Az ábra azt jelenti, hogy miután áttekintettük az értékelési feladatokat, a következő lépés 
a kezdeti tudásról gyűjtött adatoknak, valamint a tanulási hierarchiának (az oktatás elem-
zése) az összevetése. Ezt az információt akkor tudjuk használni, ha a teljesítménycélokat is 
felülvizsgáltuk. Ezáltal nyílik lehetőségünk az oktatás tartalmának és az oktatási eljárásoknak 
(módszereknek) a felülvizsgálatára.

Az oktatási tevékenység felülvizsgálata

Ezen a ponton érkeztünk el oda, hogy a felülvizsgálat folyamatában nekilássunk az egyik 
legfontosabb feladatnak, az oktatási tevékenység értékelésének. Speciálisan azokra a dol-
gokra vonatkozik ez, amelyeket az oktatási tevékenység révén meg kell tennünk, hogy köz-
vetíthessük az oktatási cél tartalmát például bemutatás, magyarázat, oktatási segédanyagok 
használata: film-, videofelvételek stb. alkalmazásával.

Ahhoz, hogy az oktatási tevékenység hatékonyságát objektíven értékelhessük, ismé-
telten át kell tekintenünk: 

• a tanulók kezdeti képességeit és a folyamat végén nyert adatokat,
• minden egyéb rendelkezésre álló tanulási adatot: a tanulók véleményeit és saját 

megfigyeléseinket.

Először a folyamat végén nyert adatokat vizsgáljuk meg mindegyik tanulási cél esetében. 
Amennyiben ez viszonylag gyenge, de néhány jel arra mutat, hogy a tanulók a tanulás során 
elsajátítottak valamit a feladatból, akkor ez talán kiegészítő (többlet) oktatást, vagy a gya-
korlatok áttekintését teszi szükségessé. Így biztosíthatjuk az információk vagy a tanultak 
megtartását.

Amennyiben az adatok azt jelzik, hogy az eredmények egy sajátos feladat esetében 
gyengék voltak a tanulás alatt és a tanulás végén is, akkor teljesen át kell értékelni az oktatási 
tevékenységet.

Az ilyen típusú adatok rögtön jelzik, hogy az oktatás nem felel meg az általunk kitűzött 
célnak és annak az értékelésnek, amelyet kiválasztottunk.

A tanulók oktatásról kialakított véleménye általában feltárja az ilyen probléma létezését. 
Ha kellően tájékozottak a feladatokban való előrehaladásuk mértékéről (teljesítménycélok 
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elérése, kritériumok teljesítése), akkor azt is tudják, hogy az oktatás mikor nem felel meg 
ezeknek a céloknak.

Egy harmadik körülmény sem kerülheti el a figyelmünket, nevezetesen ha a tanulók 
kezdeti képességei és tanulási eredményei szignifikánsan jó eredményt mutatnak. Ez valami 
olyasmit jelez, mintha a tanulóknak nem lenne szüksége az oktatásra. Természetesen ilyen 
esetben arról van szó, hogy rosszul állapítottuk meg a kezdeti képességeket és a tanulók 
tudásszintjét.

Általában minden oktatási tevékenységet felül kellene vizsgálni, elsősorban attól füg-
gően, hogy a teljesítménycélok megvalósítása milyen mértékű.

Az oktatási tevékenység felülvizsgálatát az oktatási stratégiánk mentén kell elvégezni. 
Az oktatási folyamat során, a formáló-segítő értékelésen kívül, bár ezt a modell nem 

tünteti fel, más értékelési eljárásokat is alkalmazunk. Ezek az értékelési eljárások szervesen 
összetartoznak, és kiegészítik egymást az oktatási folyamat teljessé tételében.

Pedagógiából már tanultunk az értékelésről, de a testnevelés oktatási folyamatában való 
szerepéről még nem esett szó.

Az értékelés tehát, ahogyan tanultuk, visszajelentés a tanuló számára a tanár részéről. 
A pedagógus és a tanítvány minden további tevékenysége ennek a visszajelentésnek a függ-
vénye. Az értékelés a cél, a folyamat és a hatás közötti szervezett visszajelentés elmélete 
és gyakorlata (Báthori Z., 1972).

A bemutatott ábra jól szemlélteti, hogy az értékelés az egész folyamatra, azaz magukra 
a célokra és az eredményekre is kihat, mivel az eredmény a folyamat következményeként 
jön létre.

Célok Oktatási–nevelési 
folyamat Eredmény

Értékelés

10. ábra: A tanulási folyamat értékelése (Báthori Z., 1972)

Számunkra jelenleg az a fontos, hogy a tanulók teljesítményét és tanulását hogyan tehetnénk 
minél eredményesebbé, jobbá. Ha a fenti ábránkat részletesebben rajzoljuk fel, láthatóvá 
válik, hogy a tanárnak hol kínálkozik erre lehetősége, vagyis a formáló-segítő értékelést hol 
kell a folyamatba bekapcsolni.

a) A formáló-segítő értékelés, mint már elemeztük, mindig valamilyen kritériumra, 
illetve ennek elérésére irányul. Ez lehet egy adott gyakorlat, mozgásfolyamat bizo-
nyos fokú elsajátítása, vagy például a motoros képességek meghatározott színvonalra 
emelése.

 Ez az értékelés arra hivatott, hogy megfelelő eszközökkel, tanítási témánként meg-
állapítsuk valamennyi tanuló tudásában az erős, jól elsajátított mozgásfeladatokat, 
a hiányosakat vagy a gyengén elsajátítottakat. A tanuló önmaga győződik meg saját 
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eredményeiről, amin keresztül azt is megtanulja, hogy nem a tanár, hanem saját tel-
jesítményei értékelik őt.

b) Az összegző-lezáró (szummatív) értékelés lényege a nagyjából azonos körülmé-
nyek között tanuló diákok összehasonlítása. Itt tehát a tudás mércéje a tudás relatív 
színvonala az előzőleg megállapított normához, standardhoz viszonyítva. (Lásd 
a teljesítménycélok feltételeit és kritériumait!)

c) A diagnosztikai értékelés láthatóan a célokra és megfogalmazott feladatokra vo-
natkozik, de elsősorban nagyobb összefüggésekben, intézményi, illetve társadalmi 
szinten értékeli a tanulói teljesítmények és a tantervi célok megfeleléseit. Ennek 
eredményeként alakítják ki a tantervi célokat és feladatokat.

 A mindennapi tanári tevékenységet a diagnosztikai értékelés nem befolyásolja.

Az értékelés sajátosságai a testnevelésben

A tanulók munkájának értékelése az oktatási folyamat során egyetlen tantárgyban sem olyan 
azonnali és közvetlen, mint a testnevelésben. A tanár a tanulók előrehaladásáról, feladatmeg-
értéséről, munkájáról, problémáiról azonnali információhoz jut.

Ez az osztály minden tanulójára és nem csupán néhány tanulóra vonatkozik, mint a többi 
tanórán. Ennek a sajátosságnak megvannak az előnyei és hátrányai is, amelyeket talán inkább 
nehézségnek kellene neveznünk.
Előnyei:

• a visszacsatolás minden tanuló esetében közvetlen, azonnali,
• a formáló-segítő értékelés valóságosan működtethető, és nem csak elméleti pedagó-

giai tétel,
• ösztönzőleg hat a tanuló tevékenységére, mivel a megértés és a gyakorlati végrehajtás 

közötti kapcsolat is azonnali,
• ez lehetővé teszi a tanuló-tanár viszony valós értékeken alapuló kialakulását,
• a tanuló őszinte megnyilatkozása (lehet pozitív és negatív), a tanár formáló-segítő ér-

tékelésére, a testneveléshez és sporthoz való viszonyának kedvező alakítását is segíti.

Célok, feladatok 
megállapítása, 
tantervkészítés

Eredmény,
A tanulók tanulása, 

teljesítménye

AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA
tanári, iskolavezetési, intézményes szinten

DIAGNOSZTIKAI                       FORMÁLÓ–SEGÍTŐ                              SZUMMATÍV

Az oktatás-nevelés folyamata
Tantervek alkalmazása

Tárgyak    egységek   tanórák

11. ábra: A tanulási folyamat részletes értékelési sémája (Ballér E., 1972)
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Hátrányai:
• Nehézséget jelent minden esetben azonnali döntést hozni, ami a tevékenység moto-

ros jellegéből fakad, ez a gyakorlatok nagyon gyors lefutását jelenti. Vagyis a hibát 
észrevenni nagy szakmai felkészültséget igényel, amit úgy fogalmaztunk meg az ok-
tatási folyamat elején, hogy a siker egyik alapvető tényezője a tanár szakértelme. Itt 
jelenik meg a folyamatban, azaz a gyakorlatban.

• Az állandóan jelen lévő veszélyhelyzet miatt a balesetek megelőzésére is szüntelen 
figyelmet kell fordítani, ami csökkentheti a szakmai kérdésekre fordított figyelem 
mértékét, jóllehet a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz.

• A testnevelés tanítása tanártól állandó és fokozott figyelmet és éberséget követel.

Az értékelés ezen sajátosságai, az előnyeivel és hátrányaival egyaránt, a testnevelés tanításá-
nak legsajátosabb értékteremtő funkciójához tartoznak, mivel ahogy a tanuló, úgy a tanár sem 
tud színlelni a nevelési-oktatatási folyamatban, ezáltal valóban az egymáshoz való viszony 
a kölcsönös elfogadáson, megbecsülésen, őszinteségen alapul.

Az értékelés bemutatott ábráját szabályozó köröknek is tekinthetjük, vagyis olyannak, 
amelyek az oktatási folyamat eredményességét szabályozzák. A külső és belső szabályozó 
körök egyaránt megtalálhatók benne.

Belső szabályozó körnek tekintjük a formáló-segítő tanári tevékenységet, amely mindig 
valamilyen kritérium elérésére (a konkrét feladat teljesítésére) irányul. A teljesítés, pedig csak 
kinesztetikus információk (izomérzékelés) kialakulása révén valósul meg. Ennek kialakulása, 
tudatosulása a folyamatban csak belső visszacsatolás révén jön létre.

Külső szabályozó körnek a diagnosztikai értékelés tekinthető, amely a célokra vonat-
kozik, és intézményi szinten jelenik meg, valamint a formatív értékelés egész folyamatra 
vonatkozó része. Ez utóbbi a tanár számára a tanulóról és saját munkájáról a külső vissza-
csatolás (lásd a rendszerszemléletű modell ábráján az oktatás felülvizsgálata nyilakat!). Így 
van lehetőség bármilyen változtatásra a folyamat közben.

Összefoglalva az oktatási folyamat 5. sz. ábrán feltüntetett rendszerszemléletű megkö-
zelítési modelljéről tanultakat látnunk kell, hogy ennek alkalmazása növeli a tanár és a tanuló 
hatékonyságát, kölcsönös együttműködését az oktatási folyamat során.

A tanártól megköveteli, hogy elemzője legyen annak, amit tanít, kutatója, feldolgozója 
a tanulók teljesítményadatainak és azt, hogy a kapott eredményeket a tanítási folyamatban 
alkotó módon felhasználja. Ez lehetőséget ad az egyéni különbségek felismerésére és arra, 
hogy ennek megfelelően alakítsa az oktatási folyamatot.

Az oktatási folyamat elemei, mint már korábban említettük, a tanórák egymás utáni 
láncolatából válnak folyamattá.

Következő fejezetünkben a testnevelést mint iskolai tantárgyat vizsgáljuk meg, továbbá 
a tantárgyi tartalmak (tanterv) megvalósulásának szervezeti keretét, a testnevelési órát.



V. fejezet 
A testnevelés mint tantárgy, a testnevelési óra

A fejezet tartalma

A testi nevelés és a testnevelés 
A tantárgy fogalma, a testnevelés mint tantárgy 
A testnevelés tantárgy célja 
A testnevelés és sport művelődési és eszközrendszere
A tanórák helye az oktatás folyamatában
A testnevelési óra sajátosságai
A testnevelési óra szerkezete és felépítése
A testnevelési óra szerkezetének és feladatainak összefüggései
Az óratervezés menete
Történeti visszapillantás
A testnevelési órák típusai
Baleset-elhárítás, gondozás a különböző típusú órákon

A testi nevelés és a testnevelés 

Mielőtt fejezetünk fő kérdéseivel foglalkozunk, tisztáznunk kell a testkultúra vizsgálatakor 
már említett testnevelés és testi nevelés fogalmai közötti azonosságokat és különbségeket, 
valamint a természetes kapcsolódási pontokat. 

A két fogalom között a köznyelv és köztudat nehezen tesz különbséget. 
A testi nevelés a nevelés folyamatán belül olyan területet jelent, amely egyedülálló 

abban a tekintetben, hogy a születésünk pillanatától halálunkig jelen van a mindennapja-
inkban. Vagyis egy életen át tartó folyamat. A szervezett intézményes nevelésen belül még 
a pedagógiai köztudat is a testneveléshez társítja, ami teljesen hibás. A nevelési területek 
sajátos értékrendet sugallnak, ami az értelmi nevelést a többi nevelés fölé helyezi, a testi-
testnevelést pedig a rangsor végére. 

Tudjuk, hogy minden nevelés módszereit és tartalmát tekintve egyaránt életkor-
specifikus. A testi nevelésnek, mint a születésünk pillanatában (de a magzati élet alatt is 
meglévő nevelés, hiszen az édesanya életmódja meghatározó a magzat egészségét illetően) 
kezdődő nevelésnek, szoros kölcsönhatása van a nevelés minden területével, így meghatározó 
jelentőségű a személyiség formálásában.

A nevelés többi területéhez hasonlóan a testi nevelés, másképpen szomatikus nevelés, 
az életre való nevelést, felkészítést jelenti. Neveléstörténeti tanulmányaink során találkoztunk 
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ennek megfogalmazásával Comenius, Pestalozzi, Locke, Rousseau munkáiban, ha csak a 17. 
századig tekintünk vissza.

Mindannyian egyaránt kiemelik az édesanya szerepének jelentőségét a gyermek sze-
mélyiségének formálásában. Ez az anyai tevékenység legjellemzőbben a gondozással írható 
körül, amely tartalmazza mindazon tevékenységeket, ami a csecsemő táplálásától tisztán-
tartásáig és érzelmi életének alakításáig terjed. Ennek pontos és rendszeres megvalósulása 
garantálja a csecsemő egészséges testi és lelki fejlődését. Másként fogalmazva: a személyiség 
egésze és a környezet kölcsönhatásban áll egymással, ami azt jelenti, hogy a személyiségfej-
lesztés bármely oldalának elhanyagolása maradandó károsodást von maga után.

A gondozás, szoktatás edzést is jelent, ami az életkor előrehaladtával a testi képességek 
fejlesztésére is ki kell terjedjen. Ez a szervezet élettani mechanizmusainak, szervrendszerek 
működésének, az anyagcsere- és más folyamatoknak a minél magasabb szintű működésében 
kell megnyilvánuljon.

A gyerekek számára meg kell teremteni a feltételeket a kulturált életmód alapvető 
elveinek, szabályainak megismeréséhez, más szóval a tanuláshoz. Az ilyen feltételek meg-
teremtése nemcsak az intézményes formákra vonatkozik.

A gondozás és a rendszeres ismeretszerzés során alakul ki az az életmód, amely a sze-
mélyiség sajátja lesz, és lehetővé teszi az egész életen át tartó testi nevelést.

A testi nevelés tehát otthon, a születéskor kezdődik és folytatódik az egyes intézmé-
nyekben, szervezett nevelési-oktatási körülmények között, majd a személyiség megfelelő 
életmódjától függően tart a halálunkig.

Más szavakkal a testi nevelés mindannyiunk dolga, nemcsak a pedagógusé, hanem 
a szülőké és saját magunk feladata is.

A testi nevelés tehát olyan nevelési terület, amely felöleli mindazon tevékenységek és intézkedé-
sek széles körét, amelyek életminőségünk kialakításáért felelősek. Az életminőséghez hozzátar-
tozik az emberi szervezet harmonikus fejlődési feltételei nek megteremtése, annak megtartása 
társadalmi, intézményi és az egyén mindennapi szintjén.

A testi nevelés az iskoláskorban tehát olyan nevelési feladatok megoldását szolgálja, ame-
lyek a tanulók szervezetének harmonikus fejlődésére, egész életére, egészségére fizikai 
tevékenységeire hatással van. Így a testi nevelés nemcsak a testnevelő tanár, hanem minden 
pedagógus munkájának szerves részét képezi.

Ennek értelmében minden egyes tanórán, de még a testnevelési órán is beszélünk testi 
nevelésről. 

Konkrét példák a testi nevelésre:
• testi nevelést jelent, ha tantermi órán a tanár gondoskodik a tanterem szellőzéséről, 

megfelelő oxigénellátást biztosítva,
• testi nevelés az időjárásnak megfelelő öltözködés, a tevékenységformának megfelelő 

öltözet, ruházat, védőfelszerelések használata,
• testi nevelés a helyes, vagyis a fizikai terhelésnek megfelelő táplálkozás,
• testi nevelés a testnevelési órán a szerek megfelelő állapotáról, friss levegőjű, tiszta 

tornateremről való tanári gondoskodás stb. 
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A testnevelésen a testi neveléssel szemben csak szervezett, intézményes keretek között zaj-
ló olyan nevelői tevékenységet értünk, amelynek konkrét célja, tartalma és követelményei 
vannak, vagyis iskolai tantárgy. Ezek megvalósításához a testnevelés művelődési és esz-
közrendszerét (lásd később) használja fel.

Néhány szerző a következőképpen fogalmazza meg a testnevelést: 
„Azt a nevelői tevékenységet, amely a testgyakorlatok tanítása és felhasználása révén 

kiváltképpen a testi nevelési feladatok megoldására irányul, testnevelésnek nevezzük. A test-
nevelés fogalmi körébe azonban beletartozik az a kulturális értékeket képező ismeretanyag is, 
amelyek felhasználásával a testnevelés objektív és szubjektív nevelési feladatait megoldjuk. 
Csak ebben az értelemben beszélhetünk testnevelésről, mint iskolai tantárgyról.” (Bély M., 
Kálmánchey Z., 1975)

„A testnevelés a testgyakorlatokkal történő ráhatás folyamata az emberre, amelynek 
célja a testkultúra vívmányainak elsajátítása. A testnevelés a testkultúra alapvető tevékenységi 
oldala, amely meghatározott pedagógiai hatások által hozza létre a kultúra adott területének 
eredményeit.” (Ponomarjov N., 1972)

„A testnevelés tág értelmezés szerint (testkultúra) az egyetemes kultúra része, amelyhez sajátos 
műveltségtartalmával (egészségkultúra, cselekvéskultúra stb.) és sajátos formáival (sport) kap-
csolódik. Szűkebb, pedagógiai értelmezés szerint tantárgy, amely rendelkezik a tantárgyakra jel-
lemző jegyekkel (nevelési–oktatási célok, műveltségtartalom, követelményrendszer, módszerek, 
eszközök stb.)” (Pedagógiai lexikon, 1997)

A tantárgy fogalma, a testnevelés mint tantárgy

A tantervi fejezetben azt írtuk, hogy a testnevelés tantárgy tananyagát a testnevelési tantervek 
tartalmazzák.

Először tisztáznunk kell a tantárgy meghatározását, majd a testnevelés célját, mivel 
a testnevelési órákon a testnevelés tantárgyat tanítjuk. 

Az általános didaktika szerint a tantárgy meghatározása: „a művelődési javak viszonylag ho-
mogén csoportja, melyet az egyes tudományterületekről, művészeti ágakból, a társadalmilag 
szükséges tevékenységek tudományos alapjaiból, pedagógiai céloktól irányítottan kiszemelünk, 
és tantárggyá szervezünk.” (Nagy S., 1972)

A testnevelést a testkultúra meghatározásánál, annak egyik elemeként fogalmaztuk meg úgy, 
hogy a testkultúra művelésének legismertebb, intézményes formája, vagyis iskolai tantárgy. 

A tantárgyi meghatározásból egyértelműen kitűnik, hogy minden tantárgynak van 
tartalma: művelődési javak, van célja: a művelődési javak átszármaztatása, megtanítása. 
Ezt nevezzük művelésnek. A művelés feladatot jelent, vagyis a tantárgynak van feladata. 
A művelés eredménye a műveltség lesz. A testnevelés tantárgy esetében ez mozgásművelt-
séget jelent.

Amennyiben megfogalmaztuk a tantárgy célját, megfogalmazhatjuk a követelményeit 
is, de csak ebben az esetben. A követelmények fogják jelenteni a hidat, az összekötő ele-
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met a célok és a tanulók között. A tanulók számára a célok ezáltal válnak értelmezhetővé, 
elfogadhatóvá.

A testnevelés tantárgy célja

Az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek 
– testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó 
intellektuális ismeretek –, valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatá-
saként járuljon hozzá a tanulók pozitív személyiségének kialakításához (Kerettanterv, 2000).
A további célok:

• a prevenció, vagyis minden olyan testi-lelki károsodás megelőzése, amely a tanulót 
az iskolai és a mindennapi tevékenységei során érheti, ennek érdekében:

• a tanulók egészséges testi fejlődésének támogatása,
• kondicionális és koordinációs alapképességek fejlesztése,
• a mozgáskészség, mozgásműveltség fejlesztése,
• a cselekvési biztonság fejlesztése,
• a mozgás és sportolási, továbbá a versengési és játékigény fejlesztése.

A 2012-es NAT szerint, a testnevelés „műveltségterület kiemelt célja, hogy a rendszeres 
fizikai aktivitás minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, hogy a tanulókat élethosszig 
tartó, egészségtudatos, aktív életvezetésre szocializálja” (NAT, II.3.10. Testnevelés és sport, 
2012).

A testnevelés és sport művelődési és eszközrendszere

Mindazon témaköröket, amelyek a tantervek tartalmát jelentik és a mindennapi testnevelési 
gyakorlatban jelennek meg, általános testnevelés-elméleti nézőpontból rendszereznünk kell.

A testnevelés tantárgy tartalma a műveltségtartalmat, más szavakkal a testnevelés 
és sport művelődési és eszközrendszerét jelenti. Mivel a testnevelés feladatai összetettek, 
ennek megfelelően komplex jellegű a műveltségtartalma is.

„A testnevelésben a műveltségnek – tartalmát tekintve – két, egymástól viszonylag 
jól elválasztható, a gyakorlatban azonban egymásba átmenő rétege különböztethető meg: 

• az egyik a mozgásműveltség kialakításában fontos szerepet játszó játék- és sport-
műveltség, 

• a másik a szorosabban az egészségügyi kultúrához kapcsolódó kondicionálás, kom-
penzálás ismeret és eszközrendszere” (Burka E., l975).

A mozgásműveltségen egy széles értelemben felfogott cselekvéskulturáltságot értünk.
A kulturált (tanult) cselekvéshez, a fizikai cselekvőképesség kialakításához olyan mo-

toros tartalmak elsajátítása szükséges, mint:
• a testgyakorlatok, 
• mozgásos játékok, 
• sportágak,
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• intellektuális ismeretek. Ennek fontos kiegészítői az ún: 
• járulékos tényezők.

A mozgásműveltség: a kulturált, képzett ember műveltségének része a tanulás, gyakorlás által 
megszerzett sokrétű mozgáskészség, az ezekhez kapcsolódó ismeretek, normák, attitűdök és ér-
tékek rendszere. (Pedagógiai lexikon, 1997) Potenciális cselekvőképességként is értelmezhető, 
amelynek alapja és feltétele a motoros (kondicionális, koordinációs) képességek optimális szintje, 
ezek variabilitása, a jó helyzetfelismerő képesség, a gyors döntési készség, a leleményesség, 
a célszerűség, a kezdeményezőkészség és a gyakorlatiasság.

A rendkívül gazdag mozgásműveltség kialakítása tehát az iskolai testnevelési órák soroza-
tában valósítható meg a felsorolt tartalmak elsajátítása révén.

Vizsgáljuk meg az egyes tartalmi elemeket részletesebben is.

A testgyakorlatok

Olyan sajátos mozgásos cselekvések, amelyek a történeti és társadalmi fejlődés során, mint 
tapasztalati tevékenységformák halmozódtak fel, majd kiválasztották őket, és a mindennapi 
gyakorlat során átformálódtak, újraképződtek.

A testgyakorlatok az iskolai testnevelés tartalmaként olyan konkrét feladatformákban 
vannak jelen, mint: gimnasztika, kéziszergyakorlatok, futások, ugrások, dobások, mászások, 
függeszkedések stb.

A testgyakorlatok jellemzői:
Minden testgyakorlatra érvényes, hogy végrehajtásuk tudatosság nélkül lehetetlen, mivel 
konkrét cselekvési feladatok szolgálatában állnak. A cselekvési feladatoknak pedig célja 
van, a célok elérése pedig csak tudatos tevékenység által valósulhat meg. A testgyakorlatok 
végzése az ember teljes személyiségét igénylik, amit úgy értelmezünk, hogy testileg, szel-
lemileg egyaránt részt veszünk végrehajtásukban. Értelmileg meg tudjuk fogalmazni, hogy 
miért csinálunk valamit, továbbá hogyan kell csinálni, végrehajtani. Ezen túlmenően érzelmi 
viszonyulást is jelent az adott tevékenységhez, mert szeretek úszni, de nem hideg vízben, 
vagy mély vízben stb. Tudatos jellegük tehát többféle pszichikus folyamat összességében 
nyilvánul meg, mint akarat, elképzelés, vágy, viszonyulás, szándék stb. A testgyakorlatok 
végzése a környező világ aktív érzékelésével, abban való tájékozódással, mozgásunkról 
szerzett érzetekkel, gondolkodással, élményekkel.

A testgyakorlatok másik legfontosabb jellemzője, hogy mindig szomatikus tevékeny-
séget tartalmaznak. Vagyis valamilyen sajátos testhelyzetben végzett hely-, helyzetváltozta-
tásokkal járnak együtt. Másként fogalmazva a szomatikus jelleg olyan mozgástevékenységet 
jelent, amely az emberi test mozgáslehetőségeit kihasználó akció, amely kognitív motoros 
lehetőségekre épül.

A testgyakorlatok különbözőségéből fakadóan a szervezetet ért ingerhatások is jelen-
tősen különböznek. Szervezetünkben a testgyakorlatokat megelőzően és azokat követően 
is kiváltódnak pszichés és fiziológiás folyamatok. Ezek egymással szoros kölcsönhatásban 
vannak. A folyamatok és kölcsönhatásuk mértéke, intenzitása a feladatvégrehajtás külső 
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és belső feltételeivel van összefüggésben, vagyis azzal, hogy hol, kinek a jelenlétében, kinek 
a számára, milyen céllal hajtjuk végre. A folyamat lezajlását befolyásolja még a végrehajtó 
aktuális fizikai kondíciója, tanultsági, gyakorlottsági szintje stb.

Másként hajtjuk végre a feladatot az ismerősök, osztálytársak előtt, másként egy ver-
senyen, tétversenyen. Ezek a momentumok is mind befolyással vannak a testgyakorlatok 
végrehajtására, azokat megelőző kísérő és követő fiziológiai és pszichés folyamatokra is.

A testgyakorlatok tudatos és szomatikus jellege együttesen a testgyakorlatok cselek-
vésjellegében fejeződik ki. A mozgás és cselekvés közötti különbséget a későbbi fejezetek-
ben részletesen elemezni fogjuk. Most a testgyakorlatok kapcsán az a fontos a cselekvésre 
vonatkozóan, hogy a cselekvés mindig tudatos tevékenységet jelent.

A testgyakorlatokat minden esetben nevelési, képzési, teljesítményre irányuló, illetve 
gyógyító céllal végezzük, végeztetjük. A testgyakorlatok e jellemzője magában foglalja 
az életre való felkészítést is, mivel az életben szükséges cselekvéseket a testnevelési órákon 
szerzett képességek és készségek (tanult viselkedési formák) birtokában tudjuk eredménye-
sen végrehajtani.

Fogalmi meghatározás: a testgyakorlatok az egészség, az emberi teljesítőképesség fejlesztése 
érdekében a testkultúra területén kialakult és alkalmazott mozgásos cselekvések, amelyek 
az ember testmozgási lehetőségein alapuló helyzetekkel, hely- és helyzetváltoztatásokkal vannak 
összefüggésében (Arday L., 1994).

A testgyakorlatok funkciói

A testgyakorlatok funkciójára a többoldalúság jellemző. A testgyakorlatok egyfelől műve-
lődési eszközök, és az oktatás tárgyát képezik, s ezzel hozzájárulnak az általános és sajátos 
műveltség fejlődéséhez. A testgyakorlatok másfelől a nevelés eszközei, amelyek alkalmasak 
az egyén egészségi, edzettségi állapotának megteremtésére, fejlesztésére, élmény nyújtására, 
a személyiség formálására.

A testgyakorlatoknak van közvetlen és közvetett funkciója.
A közvetlen funkció azt jelenti, hogy a testgyakorlatok alkalmazása során melyek 

azok a közvetlen célok, amelyeket a testgyakorlatokkal el akarunk érni. Ilyenek lehetnek 
valamilyen élettani hatás kiváltása, valamilyen készség megtanulása (például úszni, ugrani, 
kerékpározni stb.), gól- vagy pontszerzés, terhelés.

A közvetett funkció a testgyakorlatokkal elérni kívánt távolabbi célokat szolgálja. 
A testgyakorlatok közvetlen céljainak megvalósítása által szolgálják, azok gyakorlás során 
történő ismétlése által, az egyén személyiségformálását.

A testgyakorlatok közvetlen és közvett funkciója egységet alkot az oktatás és nevelés 
folyamatában, vagyis kölcsönösen feltételezik egymást. Ugyanaz a testgyakorlat, miközben 
az oktatás tárgyát képezi, egyben a nevelés hatékony eszköze is. A közvetlen funkció során 
a közvetett is megvalósul, ugyanakkor a közvett funkció a személyiség számára elősegíti 
a közvetlen eredményesebb megvalósulását.

Ez szükségessé teszi, hogy a tanuló számára a cselekvési program (tantervi anyag 
megtanulása) sikeres végrehajtása érdekében a közvetlen célokat világossá kell tenni. Vonat-
kozik ez az igény a közvetett célok ismeretére is, hiszen ezzel biztosítjuk a közvetlen célok 
hatékonyabb megvalósulását a motivációs bázis növekedése által.
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A testgyakorlatok közvetlen és közvetett funkciói sok olyan további lényeges összefüg-
gést hordoznak, amelyek részben az oktatás folyamatának, illetve módszertani kérdések meg-
ismeréséhez vezetnek el. Ezért az egyes fejezetekben szólunk ezekről az összefüggésekről.

A testgyakorlatok alapvető formái

Mivel a „testgyakorlatok” kifejezés gyűjtőfogalom, ahogy a meghatározásából is láttuk, 
a gyakorlatban mégis úgy találkozunk velük, mint konkrét, egy-egy sportág cselekvésrend-
szeréhez tartozó vagy attól független, de a testnevelési munkában nélkülözhetetlen cselek-
vésformával, ezért csak a testnevelésben mint iskolai tantárgyban alkalmazott testgyakorlatok 
csoportosítását tekintjük át.

Alapvető mozgástevékenységek
Ide azokat a testgyakorlatokat soroljuk, amelyek az ember természetes fejlődésének külön-
böző szakaszaiban nélkülözhetetlenek, úgy is mondhatjuk, törvényszerűen jelen vannak. 

Ilyenek a kúszások, mászások, emelések, hordások, egyensúlyozások, járások, futások, 
ugrások, dobások. Az alapvető mozgáskészségek, lásd a felsorolást, természetes fejlődés 
folyamán válnak a személyiség sajátjává, a cselekvéséhez nélkülözhetetlen eszközzé. Köz-
ismerten ezeket a cselekvésformákat nevezzük természetes mozgásformáknak.

A közoktatási intézmények fő feladatai közé tartozik ezeknek az alapvető mozgás-
készségeknek a fejlesztése. A mindennapi élet elképzelhetetlen e mozgáskészségek nélkül. 
Mozgásos ingerekben gazdag környezetet kell gyermekeink számára teremteni a prevenció 
és az egészséges testi-lelki fejlődés biztosításához.

Ezekkel a mozgástevékenységekkel biztosítható a mindannyiunk számára nélkülözhe-
tetlen képességek: erő, gyorsaság és állóképesség életkorokra jellemző szintjének kialakítása, 
valamint az alapvető mozgástevékenységek készség szintű birtoklása.

A képességek és készségek részletes értelmezését az azonos című fejezetben részletesen ele-
mezzük, és a cselekvés tanulás folyamatába ágyazottan értelmezzük.

A magasabb iskolai osztályokban is megmarad az alapvető készségek fejlesztése, továbbfej-
lesztése. A tanterv itt már elsősorban sportági csoportosításban jelöli ki az oktatás tartalmát, 
de a képességek fejlesztése változatlanul az alapvető mozgástevékenységekre épül.

Előkészítő, fejlesztő-képző hatású gyakorlatformák
A gimnasztika és a szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer-, pad-, bordásfalgyakor-
latokat soroljuk ebbe a csoportba, valamint a rávezető és célgyakorlatokat.

Ezek funkciója, hogy az intenzív, nagy terhelésű igénybevétel előtt olyan „előkészített” 
élettani állapotot teremtsenek az egyén számára, hogy alkalmas legyen a nagy teljesítmények 
károsodás nélküli véghezvitelére. Ezt nevezzük általános előkészítésnek.

Más esetekben ugyanezekkel a gyakorlatokkal azt kell elérni, hogy egyes izmok, ízüle-
tek, szervrendszerek valamilyen speciális tevékenységre váljanak alkalmassá. Ezt nevezzük 
speciális előkészítésnek, és ebben az esetben célgyakorlatoknak hívjuk őket.
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Új mozgáskészségek elsajátítása előtt a feladat megkönnyítése érdekében sokszor al-
kalmazunk olyan gyakorlatokat, amelyek egyszerűsített formában tartalmazzák az új feladat 
egyes elemeit. Ezzel segítjük a tanulást, a megértést, mintegy rávezetve a tanulót a feladat 
lényegére. Ezt nevezzük rávezetésnek, a gyakorlatokat pedig rávezető gyakorlatoknak.

Rehabilitációs, korrekciós mozgástevékenységek
Azokat a gyakorlatokat soroljuk ide, amelyekkel a már kialakult káros testi deformitásokat 
és szervi elváltozásokat kívánjuk ellensúlyozni.

A rehabilitációs mozgástevékenységekkel a tanulók korábbi teljesítőképességét sze-
retnénk visszaállítani. A statisztikai adatok nagyon riasztó képet mutatnak az iskoláskorú 
népesség mozgásszervi elváltozásairól, amelyek legtöbbjét az iskola okozza. Ezen javítani 
csak tudatos és együttműködő tanulói munkával lehetséges, amelyben a tanulók felismerik 
az ilyen gyakorlatok – egészségük szempontjából – nélkülözhetetlen voltát, és öntevékenyen 
órán kívül is alkalmazzák azokat.

Arra is fel kell készítenünk tanítványainkat, hogy az élet- és munkakörülményekből 
adódóan is a deformitás veszélyének vannak kitéve, ami ellen védekezniük kell.

A mozgásos játékok

Az iskolai testnevelés eszközei között második helyen említettük a mozgásos játékokat, ami 
önmagában is kiemeli az iskolai testnevelésbeli jelentőségüket.

A játékoknak a személyiség fejlődésében kiemelkedő szerepük van. Ennek megfelelő-
en az alapfokú oktatás alsó tagozatában a tantervi tartalom nagy részét a mozgásos játékok 
alkotják.

A mozgásos játékok változatosságuknál és sokrétűségüknél fogva alkalmasak a moz-
gásműveltség fejlesztésére, a tantervi feladatok megvalósítására és kitűzött célok elérésére. 
Ezáltal biztosítják a tanulók mozgásigényének kielégítését, meghatározó szerepet játszanak 
a fizikai képességek alakításában, a feladatmegoldó képesség fejlesztésében, azaz a mentális 
(értelmi) tanulásban.

A játékok élménynyújtó hatása serkenti, gyorsítja az információ feldolgozó képességet, 
gyorsan és állandóan változó folyamatuk a figyelem fontosságát hangsúlyozza és gazdagítja 
a tanulók kognitív-motoros ismeretrendszerét.

A mozgásműveltség fejlődését az ideg-izom kapcsolatok finomodása, gazdagodása teszi 
lehetővé, ami által fejlődik a tanulók mozgáskoordinációja.

A mozgásos játékok testnevelési órákon való alkalmazása nemcsak az alsó tagozatos 
tanulók, hanem minden korosztály számára motivációs alapot jelentenek a motoros cselek-
vések végzéséhez. Az emberi cselekvés általában tudatos és célirányos. A cselekvést mint 
egészet a céljával, amire irányul és a művelettel, amellyel a végrehajtás megvalósítható, 
jellemezhetjük.

A játék célja általában konkrét: egy játékhelyzet megoldása, például gól- vagy pontszer-
zés, ami meghatározza a feladat végrehajtásának irányát és azokat a műveleteket, amelyek 
a játék eredményes végrehajtását lehetővé teszik.

A mozgásos játékok jellemzői: amelyek meghatározzák a játék jellegű cselekvések 
lényegét.
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• Játékfeladat: a legfontosabb jellemző, mivel a kitűzött feladat megvalósítása, a tu-
datosan kitűzött cél elérése jelenti az eredményességet. A játékfeladat a kitűzött cél 
és az adott feltételek között végrehajtható megoldás lehetősége. Vagyis a végrehajtás 
körülményei (eszközök használata, ellenfelek stb.) mindig befolyásolják a cél el-
érését. Ezáltal mérlegelnünk kell az adott feltételeket, amelyek mentén a kitűzött cél 
megvalósítható. A cél és a feltételek viszonya így minden cselekvésben meghatározó. 
Ez az, ami minden játékban más és más és hihetetlen mértékben variálhatjuk őket. 
Gondoljunk csak a legismertebb sportjátékokra!

• A játékfeladat a játéktípusokra jellemző és nem a konkrét játékformákra. Lehet két 
lényeges eltérést mutató játék feladata azonos, például valakinek a megfogása. Amíg 
az egyiknél ez csupán a menekülő megérintését jelentő „érintő fogó”, addig a má-
siknál valamilyen szabály másként befolyásolja a cselekvés végrehajtását, például 
utánzó fogó.

• Mozgásfeladat: a mozgásos játékok jellemzője, hogy a játékfeladat megvalósítása 
csak nagy izommozgással érhető el. Ezeket a mozgásműveleteket legtöbbször a ter-
mészetes mozgásformák alkotják, mint a mászások, kúszások, járások, futások, ug-
rások, dobások stb. Ezeket a feladatokat együttesen és egyenként is, a játékfeladattól 
függően, hajthatják végre. Sor- és váltóversenyekre gondolunk. A játékfeladat tel-
jesítése csak mozgástevékenységgel érhető el. Ez a mozgásfeladat ami a cselekvés 
műveleti szintjét jelöli. A mozgásfeladat sok esetben egybeesik a játékfeladattal, mint 
a már említett sor- és váltóversenyek esetében.

• Szabályok: a feladatmegoldások lehetőségeit korlátozzák, ezáltal minden tanuló, 
játékos számára azonos lehetőséget biztosítanak (emlékezzünk a kultúra meghatáro-
zásánál az egyik fontos jellemzőre, a jogra. Itt belátható, hogy az egyszerű játékban 
is a szabályok mindenki számára azonos jogokat biztosítanak). A szabályok, vagyis 
bizonyos korlátok megnehezítik, de más esetekben megkönnyítik a játékfeladat 
teljesítését. A játék fejlődésével módosulnak annak szabályai, egyre inkább meg-
határozva a játékfeladat teljesítésének módját, például sportjátékokban a szabályok 
előírják, hogy csak kézzel vagy csak lábbal lehet a játékfeladatot teljesíteni. Nincs 
két egyforma szabállyal rendelkező játék.

• Teljesítmény: maga a játékfeladat megoldása, ami a kitűzött célnak felel meg. A fel-
adat teljesítését, mint láttuk, a szabályok keretek közé szorítják, a végrehajtás ezek 
mellett lehet kiváló vagy gyenge, de a teljesítmény szabályozott voltán ez alig vál-
toztat.

• Versengés: a teljesítményhez szorosan kapcsolódó, minden játékra jellemző tulaj-
donság. A versengés mindig jobb teljesítményre ösztönöz. Jellemző a csapattársak 
között és az egyes csapatok tagjai között is. A játékok egyik legfontosabb nevelési 
tényezője, hogy az egyes szerepek a feladatok megoldásmódjait, eredményességét 
döntő módon motiválják.

A mozgásos játékok felsorolt jellemzői a testnevelési órákon nem egymástól elkülönülten je-
lennek meg a játéktevékenységben. A játékfeladatok meghatározhatják a mozgásfeladatokat, 
amelyeket a szabályok nehezítenek vagy könnyítenek, ezáltal befolyásolva a teljesítményt. 
Ez az egység minden mozgásos játékban dialektikusan nyilvánul meg.
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Sportágak

A sportágak a testkultúra fejlődése során létrejött szerek, eszközök felhasználásával vagy 
azok nélkül végzett sajátos hely- és helyzetváltoztató, helyzetfenntartó mozgásos tevékeny-
ségek, amelyek mindegyike kidolgozott, továbbfejlődő mozgásrendszerrel és szabályokkal 
rendelkezik (Pedagógiai lexikon, 1997).

A sportágak jellegüknél fogva, vagyis, hogy tevékenységek, cselekvések rendszeréből 
állnak, alkalmasak a tanulói személyiség formálására. Fontos hangsúlyozni, hogy a teljes 
személyiség formálására alkalmasak, mivel a cselekvés által a motoros, mentális és emoci-
onális területekre egyaránt hatnak.

A tantervek az életkoroknak megfelelően válogatnak (lásd előző fejezet) a sportágak 
gazdag anyagából, de elsősorban azokat emelik ki, amelyek a testnevelés céljai szempont-
jából a legkedvezőbbek.

A sportágak sajátos történeti fejlődés eredményei, amelyek az ember mindennapi 
munka- és harci tevékenységéből fejlődtek ki. Mivel a sportággá alakulást Burka E. (1960) 
„A tükrözés problémáinak néhány elvi kérdése a testnevelésben és a sportban” című tanul-
mányában részletesen bemutatja, itt nem foglalkozunk vele.

Elméleti ismeretek

Az elméleti ismeretek a testnevelés tantárgy testgyakorlataihoz szervesen kapcsolódó 
tartalmat jelentenek. A testnevelés lényegének és a készségek megtanulásának, végrehaj-
tásának nélkülözhetetlen elemeit jelentik. Egy-egy testgyakorlat végrehajtásának sajátos 
szerkezeti és mechanikai összetevőit, törvényszerűségeit az elméleti ismeretek nélkül nem 
lehet megérteni. Az eredményes cselekvéstanuláshoz és hatékony végrehajtáshoz nem elég 
a gyakorlatok fizikai végrehajtása.

Elméleti ismeretet jelent a sportági szabályok megtanulása, azok gyakorlatban való 
alkalmazása is.

A tanulóknak a motoros tevékenység hatására fellépő élettani, pszichológiai változá-
sokat éppúgy ismerniük kell, mint a végrehajtás sajátos mechanikai és kinematikai törvény-
szerűségeit.

A testnevelés elméleti ismeretei közé soroljuk még a táplálkozással és a ruházkodással, 
tisztálkodással kapcsolatos tudnivalókat, még akkor is, ha ezek az ismeretek elsősorban a testi 
nevelés témaköréhez tartoznak.

Járulékos tényezők

Az eddig felsoroltak: testgyakorlatok, mozgásjátékok, sportágak, elméleti ismeretek – a test-
nevelés művelődésrendszerében – eszköz jellegűek a tanulók mozgásműveltségének, képes-
ségeinek és magatartásának alakításában. A testgyakorlatok hatását nagyban befolyásolják 
a tevékenység, a végrehajtás körülményei.
Ezek a befolyásoló körülmények, az ún. járulékos tényezők, mint:

• a természeti tényezők,
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• a társadalmi környezet,
• a tevékenység higiéniai feltételei.

Tudatos választás esetén csak a tényezők is lehetnek eszköz jellegűek. A testgyakorlatok 
végrehajtása, azaz a testnevelési óra, mindig konkrét természeti környezetben zajlik.

A konkrét természeti környezet alatt azt értjük, hogy a tanév elején, vagyis ősszel a sza-
badban, adott időjárási viszonyok közepette tartjuk a testnevelési órákat. Az adott időjárási 
viszonyok hatással vannak a testgyakorlatok végzésére, például nagyon meleg van, hűvös 
az idő, vagy erős szél fúj stb. Ezek a körülmények megváltoztatják a szervezet reagálását 
a testgyakorlatok nélkül is, de az ilyen körülmények között végzett gyakorlatok másmilyen 
hatását is fel kell használnunk a tanulók személyiségének formálásához.

Vagyis a természeti tényezőket nagyon kedvezően és jó hatásfokkal építhetjük be a test-
gyakorlatok végzésébe. Gondoljunk a téli sítáborokban vagy nyári vízi táborokban sajátos 
természeti tényezők között végzett testgyakorlatok kedvező hatásaira.

A társadalmi környezet, az adott szociális miliő éppúgy befolyásolja testgyakorlatok 
hatását, mint az előbb említett természeti tényezők. Egyetlen tanuló számára sem közömbös, 
hogy szereti-e osztály- vagy csapattársait, vagy az órát tartó tanár személyiségét elfogadta, 
vagy fenntartásai vannak vele kapcsolatban.

A közvetlen családi környezet viszonyulása a testneveléshez, sporthoz, de a barátok, 
ismerősök értékítélete hasonlóképpen befolyásoló, sőt esetenként meghatározó tényező le-
het a tanuló aktivitására, erőfeszítéseire a testnevelés és sport, a testgyakorla tok végzésére 
vonatkozóan.

A családi tradíciók, tanultsági szint (ide értve a sportbelit is) döntően meghatározzák 
a testnevelésnek és sportnak a tanuló értékrendjében elfoglalt helyét.

Fontos, hogy a társadalmi intézmények, iskola, önkormányzat stb. hogyan viszonyulnak 
ehhez a tevékenységformához. Fontosnak tartják-e, hogy a tanulóknak, az állampolgároknak 
biztosítsák a testnevelési és sportolási lehetőségekhez szükséges létesítmények megteremtését 
vagy nem. Amennyiben ez össztársadalmi, közösségi igény, akkor a tanulóink kisgyermek-
koruktól fogva nőnek bele ebbe a természetesnek tűnő, mindenki által rendszeresen végzett 
tevékenységbe. Így válhat tanulóink szükségletévé a rendszeres testmozgás, valamilyen 
sportág rendszeres művelése.

A testnevelési órák és sportfoglalkozások higiéniai feltételei is lényeges összetevői 
a hatáskiváltásnak. A létesítmények, tornatermek, uszodák, pályák, kiszolgáló helyiségek 
tisztasága, állapota döntő, egészségügyi kritérium, de meghatározó a hangulat, kedvcsinálás 
szempontjából is. Nem szükséges leírni azt a hangulati különbséget, amikor egy ragyogóan 
tiszta és rendben tartott létesítményben kell tevékenykedni, vagy egy piszkos, gondozatlan, 
rosszlevegőjű teremben.

Egészségkárósító vagy fokozott egészségfejlesztő hatásuk van az adott higiéniai körül-
ményeknek minden létesítmény esetében. 

A testnevelés mint tantárgy művelődési és eszközrendszere, vagyis a tanterv tartalma, 
a leírtak alapján a testnevelési órák mindennapjaiban a tanár és tanuló közös tevékenységében 
van jelen, és válik a tanulók tudásaként magas értéket hordozó cselekvéssé.
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A tanórák helye az oktatás folyamatában

A célok lebontásánál már találkoztunk a testnevelési órával, amikor kimutattuk, hogy a na-
gyon elvont, a legáltalánosabb célokat lebontva jutunk el a legkonkrétabb célokhoz. Ezeknek 
a legkonkrétabb céloknak az elérésére pedig a testnevelési órákon van lehetőségünk.

Miért? Azért, mert itt találkozunk a tanulókkal.
Az eddig tanult tantervi ismeretekből a lényegeset, a tartalmat, a testnevelési órákon 

tanítjuk meg tanítványainknak. 
Ebben a fejezetben a testnevelési tanórákkal foglalkozunk, és áttekintünk minden fontos 

tudnivalót ahhoz, hogy majd mi is képesek legyünk megtartani egy testnevelési órát, később 
pedig folyamatosan tanítani.

A tanórák száma, minden tantárgy esetében, mint ezt a tantervelméleti résznél már 
láttuk, meghatározottak az egész tanévre vonatkozóan. Az órák száma, hétről hétre történő 
megtartásuk adja azt a folyamatot, amely folyamatot neveztük az oktatás folyamatának.

A tanulók órákon való részvétele teszi lehetővé, hogy képesek lesznek elsajátítani, 
megtanulni a tantervekben megfogalmazott ismeretanyagot, műveltségtartalmat. A leír-
takból logikusan következik, hogy a tanulás, tanítás mozaikokból, órákból felépülve válik 
folyamattá, egésszé.

Nagyon fontos tudni, hogy a tanórák, a testnevelési óra is, önmagukban teljes egészet 
jelentenek, de ettől még nem választhatók el a folyamat egészétől!

Amennyiben minden tanítási óra sajátos egységet jelent, akkor minden órának pontosan meg-
fogalmazott célja, feladata, tartalma, követelménye kell legyen.

Ha ezt megértjük és elfogadjuk, amit mindenki a tanítási gyakorlatok során tapasztal meg 
igazán, válik érthetővé a célok lebontásának fontossága, amit a tanmenet készítésekor a ta-
nítási egységekben jelenítettünk meg. A tanítási egységeket pedig a megadott óraszámokra 
bontottuk fel és jutottunk el témánkhoz, a tanórához.

Mindkét irányból szemlélve látható az egység, és látható a részek fontossága is, amely 
nélkül nincsen egész.

A testnevelési óra sajátosságai

Az egyes tantárgyak órái sokban hasonlítanak egymáshoz. A testnevelési óra is megfelel 
az általános didaktikai követelményeknek, de alapvetően tér el a többi tantárgy óráitól.

Az az alapvető különbség, hogy a testnevelési órán a tanulók a motoros tevékenységük révén 
kerülnek kapcsolatba az ismeretanyaggal. Más szóval a tanulási, oktatási folyamatban a motoros 
tevékenység játssza a központi szerepet. 

A motoros tevékenység, konkrét fizikai cselekvést kíván meg a tanulótól, amit aktív részvé-
telnek is nevezünk. Az aktív fizikai cselekvés lesz az, amit motoros tanulásnak nevezünk.

Mi jellemzi ezt az aktív tevékenységet? 
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Elsősorban az, hogy a testnevelési órán a tanuló mindig teljes személyiségével vesz 
részt, azaz a személyiségének fejlesztése több szférában zajlik, mint a többi órán.

Első és legjellemzőbb a motoros szféra vagy terület, ami azt jelenti, hogy cselekedni 
kell. Magyarán fogalmazva: futni kell, ugrani kell, bukfencezni kell, játszani kell stb.

Ez olyan sajátosság, ami egyedül itt jelenik meg a tanulók iskolai munkája során, to-
vábbá a tevékenység fizikai megterhelést jelent a tanulók számára.

Ehhez mindig szorosan kapcsolódik az értelmi vagy kognitív szféra, vagyis meg kell 
értenie a tanulónak, hogy mit, miért és hogyan kell végrehajtani, megcselekedni, milyen 
szabályok szerint kell játszani. Ezt tudniuk kell, hiszen a játék eredményességét befolyásolja.

Mivel minden motoros tevékenység érzelmi, emocionális síkon is zajlik, így a tanulók 
erős érzelmi viszonyba kerülnek az óra tartalmával, a tananyaggal, azzal, amit csinálni kell. 
Például: félek a szekrény átugrásától, mert magas, nem szeretek kosárlabdázni, mert nekem 
rohannak az osztálytársak, nagyon szeretek futni, mert gyors vagyok stb.

A tanulók a testnevelési órán aktív társas, szociális kapcsolatba kerülnek egymással, 
ami a szociális szférájuk működését is jelenti.

A testnevelési óra ezen sajátossága több figyelmet igényel a tanártól és tanulótól egy-
aránt, hiszen információk, hatások tömkelege éri őket. Ez eredményezi a totális (teljes körű) 
hatást, ami nem teszi lehetővé a tanuló számára, hogy „eltűnjön”, láthatatlanná váljon az órán. 
A tanár ugyanis mindenkit lát, mindenkit megszólít, mindenkinek segít, mindenkinek javítja 
a feladat végrehajtását, ami állandó értékelést is jelent, ami a többi órán elképzelhetetlen.

A tanuló ez alól a totalitás alól képtelen kivonni magát, ezért mindig magasabb telje-
sítményre kényszerül, hiszen folyamatos értékelés mellett tanul.

Fontos sajátossága a testnevelési órának, hogy más miliőben, nem a tanteremben, ha-
nem az udvaron, tornateremben, kondicionáló teremben, uszodában zajlik. A tanulók ruhát 
váltanak, sportöltözékben jelennek meg az órán. Sőt, tanári engedéllyel már a szünetben is 
játszhatnak, tevékenykedhetnek a teremben vagy az udvaron.

Jelentős különbség az is, hogy a tanár a tananyagot bemutatja, motorikusan végrehajt-
ja, ezáltal élő példakép, modell lehet a tanítványai számára. A tanári bemutatás mindenki 
számára egyértelművé teszi a tanár tudását, szakértelmét. Ezentúl jelentősen meggyorsítja 
a feladatok megértését, könnyebbé teszi a tanulást.

A tanári bemutatás fontosságával nem minden szakember ért egyet. A világ különböző testnevelő 
tanárképző intézményei más-más oktatásfilozófiai alapokon, a mienktől eltérően értelmezik ezt 
a kérdést.
A könyvünk módszertani fejezetében részletesen is foglalkozunk a bemutatás fontosságával, és 
az eltérő nézeteket ott ismertetjük. 

A leírt tanórai sajátosságokból következik, hogy a tanulók közötti tudásbeli eltérések is 
jobban felszínre kerülnek, mint a tantermi tanórákon. Úgy fogalmazhatjuk meg, hogy itt 
minden láthatóvá válik, amint írtuk, nem lehet elbújni! Ennek következtében több figyelmet, 
törődést, megértést kell tanúsítania a tanárnak. 

Ezek a nagyon fontos személyiségformáló követelmények azáltal valósíthatók meg 
az órán, hogy a testnevelés módszertana kidolgozta azokat a korszakalkotó és a testneve-
lés oktatásában ma is használatos foglalkoztatási formákat, amelyek ezt lehetővé teszik. 
Ezek a foglalkoztatási formák alkalmasak a mai kor fokozottan hangsúlyozott igényének, 
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a differenciálásnak is eleget tenni. A testnevelési órák a sokoldalú személyiségfejlesztésnek 
olyan mértékben felelnek meg, amilyen lehetőségeket a verbális tanulás jelenleg csak kutat, 
és keresi a megoldásmódokat. (Lásd Falus I.: Didaktika című tankönyv) 

Részletesebben lásd a „Módszertan” című fejezetben!
A testnevelési óra egyéb sajátosságai a többi témáinknál még bővülni fognak.

A testnevelési óra szerkezete és felépítése

Az oktató-nevelő munka, mint már említettük a tanórák egymás utáni láncolatában valósul 
meg. Természetesen ennek az oktató-nevelő munkának a célját csak akkor érhetjük el, ha 
tervszerűen építjük fel a folyamatot. A tervszerűséghez, pedig ismernünk kell azokat a sa-
játosságokat, amelyek a testnevelés tanulását, a motoros tanulást jellemzik. Logikus, hogy 
mindenféle tanulást-tanítást pedagógiai, lélektani, élettani törvényszerűségek befolyásolnak.

Ezek a törvényszerűségek mint meghatározó szempontok, lényeges befolyással van-
nak az órák szerkezeti felépítésére, és végigkísérték az órák szerkezetének mára kialakult 
formáját. 

Fiziológiai szempontok
A testnevelési óra sajátosságai közül első helyen említettük a motoros tevékenység központi 
szerepét, ami azt jelenti, hogy a tanulás a motoros (fizikai) tevékenységbe ágyazottan valósul 
meg. A motoros tevékenység, fizikai aktivitás fokozott fiziológiai (élettani) folyamatokat 
indít el. A testnevelési órán való aktív részvétel terhelést jelent a keringési, légzési, izom-, 
csont- és egyéb szervrendszerek számára. Az egész szervezet aktivizálása az elsajátításra 
váró feladat érdekében fokozatosan történhet csak, hogy elkerüljük a hirtelen terhelés okozta 
károsodásokat. Ezek a károsodások nagyon sokféle formában jelentkezhetnek, sőt tanulóink 
jelentős hányada eleve valamilyen egészségi problémával küzd, és úgy van jelen az órán.

Az aktív fizikai tevékenység balesetet, sérülést eredményezhet. A testnevelési óra céljait, 
feladatait a sérülések és balesetek elkerülésével kell megvalósítani. Vagyis a testnevelési óra 
legfontosabb feladatait fiziológiai szempontok figyelembevételével szabad csak megoldani.

Nevelési-oktatási, képzési szempontok
Minden tanórán a tanulók személyiségformálása a cél. Ez a személyiségformálás különböző 
eszközökkel történik, attól függően, hogy a tanulók milyen órán vesznek részt, illetve egyes 
órákon belül az eltérő tartalmakkal. Például a testnevelési órán a tornajellegű feladatokkal és 
a sportjátékok oktatásával is a személyiséget formáljuk. Közismert, hogy ezek a tartalmak, 
eszközök más-más hatást váltanak ki a tanulókból fiziológiai, pszichológiai (lélektani), 
pedagógiai szempontból egyaránt.

A testnevelési órák céljait meghatározó szempontok mindig a nevelési-oktatási-képzési 
szempontok lesznek, magukban foglalva a már említett fiziológiai szempontokat is.

Pszichológiai szempontok
A testnevelés által történő tanulói személyiségformálás, a tantárgy már felsorolt sajátossá-
gaiból kifolyólag, sajátos pszichés hatásokat eredményez. Az oktató-nevelő munka során, 
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az óratervezéskor a sajátosságokból: tartalmi nehézségek, veszélyforrások, szimpátiák stb. 
miatt pszichikai szempontokat is figyelembe kell vennünk.

A motoros tevékenységek sokszínű és különböző nehézségi foka a tanulókból eltérő 
viszonyulást vált ki. Ezekre a feladatokra lelkileg is fel kell az órán készítenünk őket, hogy 
elérhessük a kívánt célokat.

Bárki mondhatná, hogy a felsorolt szempontok más tantárgyak esetében is megtalálha-
tók. Ez igaz is, csupán a lényegi különbség, amiért ilyen részletességgel foglalkozunk ezzel, 
hogy a fiziológiai szempontok a többi tárgy esetében szóba sem kerülnek, mivel azokon 
az órákon nem a fizikai aktivitás révén valósul meg a tanulás, sérülésről, balesetről, fizikai 
terhelésről nem is beszélhetünk.

A testnevelés esetében, mint már tudjuk, a motoros tevékenység involválja ezeket 
a sajátosságokat, ezért a testnevelő tanártól kiemelt figyelmet igényelnek. 

A leírtakból következik, hogy a testnevelési órának vannak olyan feladatai, amelyek 
minden testnevelési órán törvényszerűen jelen vannak. Ezek kiemelése adja az óra alap-
szerkezetét.
Ilyen alapfeladatok:

• a szervezet általános, sokoldalú előkészítése (bemelegítése) a motoros tevékenység 
kiváltotta terhelések sérülésmentes elkerülése érdekében,

• az óra központi célkitűzéseinek megvalósítása, valamely tananyag megtanulása, 
valamilyen képesség fejlesztése stb.,

• a tanulók fiziológiai és pszichológiai terhelésének lecsillapítása.
A leírtak értelmében a testnevelési órákat három részre tagoljuk:

• bevezető rész,
• fő rész,
• befejező rész.

Az óra alapszerkezete, jelen esetben a hármas tagoltsága azt jelenti, hogy az oktatási folyamat 
alapvető összetevői, alkotóelemei célszerű, működőképes kapcsolatban vannak egymás-
sal. Az alkotóelemek azok, amelyek nélkül az adott folyamat nem képzelhető el.

Az oktatási folyamat ezen elemeinek részletes ismertetését lásd az előző fejezetben: Az oktatás 
és tanulás folyamata.

A testnevelési óra alapfeladatai azt sugallják, mintha ezek a feladatok elkülönülnének 
egymástól azáltal, hogy egy-egy órarészt képviselnek, pedig szervesen összetartoznak. 
A működőképes kapcsolat csak így jöhet létre, csak ekkor beszélhetünk az oktatás, a tanulás 
folyamatáról. 

Vagyis az egyes órarészek a szerkezet egységes értelmezését nem szüntetik meg akkor 
sem, ha az oktatás folyamatában jól felismerhetők, mivel az egyes órarészek feladatainak 
egymásra épülése biztosítani fogja az egységet.

Egy összefoglaló táblázatban tekintsük át az óra szerkezetének és az elvégzendő fel-
adatoknak a kapcsolódását.
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A testnevelési óra szerkezetének és feladatainak összefüggései
Élettani

szempontok
Nevelési – oktatási – képzési 

szempontok
Lélektani

szempontok
A bevezető rész feladatai

Szervek, szervrendszerek 
előkészítése, (izmok-szalagok, 
vérkeringés, idegrendszer, 
biokémiai folyamatok stb.)
Bemelegítés

Öltözőrend, öltözés, létszám-
ellenőrzés, sportöltözet 
ellenőrzése, sorakozás, 
jelentésadás, üdvözlés
Szervezés

Érdeklődés felkeltése, 
célorientálás, gyakorlási készség, 
teljesítmény fokozási igény 
felkeltése
Motiválás

A fő rész feladatai
Fő feladatok

Fokozatos terhelésnövelés
• terhelés, pihenés optimális 

arányának kialakítása
• maximális 

teljesítőképességre 
törekvés

A fő oktatási, képzési feladatok 
megoldása,
• súlypontozott feladatok 

megvalósítása,
• játékigény kielégítése,
• versengés

Tanulás, gyakorlás, feladat 
teljesítése
• teljesítményorientáció,
• örömszerzés, bizonyítás, 

élmények

A befejező rész feladatai
A szervi működések 
lecsillapítása,
Megnyugtatás, levezetés

A szerek helyrerakása, 
a gyakorlóhelyek rendbetétele,
• objektív értékelés, 

előretekintés, elköszönés, 
öltözőbe vonulás, 

• tisztálkodás, öltözés

Érzelmi hatások növelése
érdeklődés fenntartása

10. táblázat: Az óraszerkezet sajátos feladatai (Arday, 1994)

A 10. táblázat jó áttekintést ad a testnevelési órák szerkezetének, az egyes órarészek felada-
tainak összefüggéséről általában. A tanári tervezőmunkában iránymutatóként használható. 

Szükséges részletesen is áttekintenünk az alapszerkezet tartalmát kitöltő feladatokat, 
azaz, hogy a tantervekben megismert konkrét témaköröket, a hozzájuk kapcsolódó tartal-
makat, a testnevelési órák melyik szerkezeti elemébe illesszük be.

A bevezető rész lehetséges feladatai

A táblázatban kiemeltük a bevezetés legfontosabb feladatait, mint a bemelegítést, szerve-
zést, motiválást.

Ezt a sokrétű feladatot kell megoldani úgy, hogy valóban szervesen kapcsolódjanak 
az óra egész folyamatához.

A bemelegítés a szervezet élettanilag optimális előkészítését kell megoldja. Az élettani 
előkészítés kétféle feladatot jelent. Az egyik a tanulók szervezetének általános, mindenol-
dalú előkészítése a fő részben elvégzendő feladatok által megjelenő terhelések sérülésmentes 
elvégzésére.

A másik a tanulók szervezetének speciális előkészítése a fő feladat sikeres elvégzése 
érdekében. 

A speciális előkészítés vonatkozhat:
• egyes izomcsoportokra, ízületekre,
• ideg-, keringési vagy légzőrendszerre,
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• anyagcsere-folyamatokra.

Az óra kezdetétől fogva a tanulók fizikai terhelése fokozatosan emelkedjen, amelyhez igye-
kezzünk változatos tartalmakat keresni.

Az általános előkészítésre a tartalmakat a tantervi anyag „Előkészítés, alapozás, pre-
venció”, illetve a sportágak témaköreiben az előkészítő gyakorlatanyagból válogathatjuk ki. 
Többnyire természetes mozgásformákat tartalmaznak, mint:

• futások, ugrások, szökdelések, mászások, dobások stb., 
• a gimnasztika, a szabadgyakorlatok és ezek alapformáiból álló:
• pad-, bordásfal-, kéziszer-, társas gyakorlatok.

Ezek közül lehetőleg olyat válasszunk ki, amelyek a szervezet számára nem jelentenek 
hirtelen megterhelést. Legyenek változatosak, ezáltal a terhelés fokozatos emelkedését úgy 
biztosítják, hogy közben pihentetőek is, eltérő ritmusúak.

Ajánlatos ezt a feladatot könnyű futásokkal, akadályok közbeiktatásával is kezdeni, 
ami a fokozatos terhelésnövelés pontos szabályozását teszi lehetővé még kezdő tanárok 
számára is.

A speciális előkészítés az általános után következik, és a főrészben lévő fő feladat elvég-
zésében meghatározó jelleggel részt vevő izmokat, ízületeket, egyéb szervrendszereket készíti 
elő, melegíti be.

Konkrét példán bemutatva azt jelenti, hogy például szekrényugrás esetében a legnagyobb 
terhelés a kar ízületeire és izomzatára hárul. A speciális előkészítés arra kell irányuljon, hogy 
ezeket az izmokat és ízületeket speciális, a támaszok okozta megterhelésekre előkészítse.

A speciális előkészítéshez soroljuk a főfeladat elvégzéséhez, megtanulásához szükséges 
képességek kialakítását is. A példában említett szekrényugrás oktatásához csak akkor kezdhe-
tünk, ha a tanulók megfelelő karerővel rendelkeznek a támaszhelyzet megtartásához. A speciális 
előkészítésnek ez a képzési feladata. Ezeket a szakirodalomban „célgyakorlatok”-nak nevezzük.

A speciális előkészítő gyakorlatok másik csoportját a „rávezető gyakorlatok” képezik. A fő 
feladatok, tantervi tartalmak eltérő nehézségűek. Vannak könnyen és nehezebben megtanulható 
elemek. A nehezebb, összetettebb gyakorlatok megtanulását segítjük elő, könnyítjük meg a „rá-
vezető gyakorlatok” alkalmazásával. Ilyenkor a bonyolult mozgásszerkezetű új anyag úgyneve-
zett vezető műveletét a gyakorlatból kiemeljük, és könnyített feltételek mellett gyakoroltatjuk.

Például: az előző példánkban szereplő szekrényugrás „rávezető gyakorlata” a jól ismert 
nyusziugrás, amelyet a talajon gyakoroltathatunk a tanulókkal. Ezt mindenki könnyen, félelem 
nélkül végrehajtja, és a szekrényugrás vezető műveletét egyszerűsítve gyakorolja.

A bevezető rész feladatai között végezzük el, de máshol is megoldhatók a biomechanikailag 
helyes testtartást biztosító gyakorlatok alkalmazása is, továbbá olyan egyéb deformitások, 
mint a lábboltozat-süllyedés ellensúlyozását célzó gyakorlatok. Ezek részben speciális láb- 
és törzsgyakorlatok, amelyekkel lazító és erősítő hatást fejtünk ki az egyes izomcsoportokra, 
az állapotuknak megfelelően. Az ilyen jellegű gyakorlatokhoz is használhatjuk az általános 
előkészítésnél felsoroltakat, valamint a helyes testtartást biztosító speciális gyakorlatokat.

A bevezető rész fontos feladatai közé tartozik a szervezés. Logikailag, az óra sor-
rendiségét tekintve megelőzi a bemelegítést, viszont időbeli terjedelmét tekintve csupán 
percekre korlátozódik. A jelentősége a tanulók biztonsága, illetve a nevelés szempontjából 
meghatározó.
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Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a testnevelési óra mindig az öltözőben és nem a torna-
teremben kezdődik.

Említettük a testnevelési óra sajátosságai között, hogy más helyszínen zajlik, mint 
a többi iskolai óra, és hogy a tanulóknak ruhát kell cserélniük. Nem mindegy az sem, hogy 
a tanulók milyen öltözékben jelennek meg az órán. Ezt a tanárnak ellenőrizni kell.

Ajánlatos lenne megtartani azt a régi jó szokást, hogy az iskolák saját testnevelési, sport-
öltözetében vegyenek részt a tanulók a testnevelési órákon. Ez az öltözék tiszta, rendezett 
legyen, a tornacipőben viselt zokni különbözzön az utcai cipőben viselt zoknitól.

A terembe vonulás (sérülést okozó ékszerek és egyéb tárgyak összegyűjtése után), 
a sorakozás a kialakított formában, jelentés, létszámellenőrzés mind a nevelési feladatok 
elengedhetetlen velejárói.

Szervezéshez tartozik az órán használatos szerek, az egyes gyakorlóhelyek lehetséges 
előkészítése is.

A szervezésen túl, ami alapvetően nevelési feladatot jelent, oktatási feladatként jelenik 
meg a bevezető részben az egyes új, még ismeretlen gyakorlati alapformák elsajátítása, 
az egyes gyakorlatok hatásmechanizmusainak, lazítás, erősítés, nyújtás stb. ismertetése.

A speciális előkészítés – ami már átvezet az óra fő feladatához – is oktatási szerepet 
hordoz azáltal, hogy a tanulók választ kapnak a MIÉRT? kérdésre, az adott gyakorlat hatását 
és végzésének okát is tekintve. Lásd az említett szekrényugrásra vonatkozó példát.

A motiválás, a tanulók érdeklődésének felkeltése is a bevezető rész feladatait gaz-
dagítja. Téves az az elgondolás, hogy minden tanuló nagy lelkesedéssel, magas motivációs 
szinttel vesz részt a testnevelési órán. Érzelmileg rá kell hangolnunk az elvégzendő felada-
tokra, ami nem biztos, hogy mindig kedvező fogadtatásra talál. A pontos célmeghatározással, 
kérdésfeltevéssel megteremthetjük a kellő munkavégzéshez szükséges hangulatot.

Kellően ismert, hogy a torna jellegű feladatok nem olyan népszerűek, mint a sportjáté-
kok, mégis ez a tény jó lehetőséget teremt arra, hogy úgy keltsük fel a tanulók érdeklődését, 
hogy feszültséget is generáljon, és legyen kedvük a tornához. Például: egyszerűbb akroba-
tikus elemek végrehajtása mindig izgalmas, látványos, kihívást jelent a tanulóknak. Ezek 
oktatatásával a torna iránti kedvező viszonyulás kialakítható. Feszültséget keltünk, alakítjuk 
a versenyszellemet, magasabb teljesítményre sarkalhatjuk tanítványainkat.

Fontos az óra elején tudniuk a MIT? kérdésre a választ. Ennek ismerete nélkül céltalanná 
válik az órai munka.

A bevezető rész felsorolt feladatainak ez a tematikus rendje nem azt jelenti, hogy ezeket 
mindig, minden órán el is kell végezni, hiszen az adott célok és feladatok döntik el, hogy 
melyikre van szükségünk, és milyen formát választunk.

Természetesen nem tekinthetünk el a szervezési feladatok és a bemelegítés előírta kö-
telezettségektől, de ezek változatosságát a fő feladatok gazdagsága fogja biztosítani. Nem 
szabad elfelejteni, hogy a nagyobb részt ebben az órarészben alkalmazott előkészítő gyakor-
latok, gimnasztika-, kéziszer-, pad-, bordásfal- és egyéb gyakorlatokat, az óra fő részében is 
végeztethetjük nagyobb terhelés, speciális képességek fejlesztése érdekében.

A bevezető és fő rész határán gyakori a motoros képességek sokoldalú fejlesztésének 
beiktatása. A tanulók fiziológiai előkészítettsége lehetőséget ad ennek a feladatnak az elvég-
zéséhez. Képességfejlesztő blokk-ként szokták elkülöníteni.
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A fő rész lehetséges feladatai

Az óra fő részében a hangsúlyos, központi feladatot az oktatás, képzés jelenti. A bevezető 
részben kellően előkészített szervezettel rendelkező tanulóknak ebben az órarészben bizto-
sítjuk a tantervben lévő sportági ismeretek, tartalmak elsajátítását. Vagyis a rendgyakorlatok 
kivételével az atlétika, torna, sportjátékok, természetben űzhető sportok, küzdősportok, úszás 
tartalmait mint fő feladatokat tanítjuk, tanulják a testnevelési óra ezen részében.

Az óra elején megfogalmazott oktatási célok itt valósíthatók meg a tevékenység 
szintjén a szervesen egymásra épülő, de eltérő célokkal kapcsolódó órarészek esetében.

Az oktatási célok pontosan, egyértelműen megfogalmazottak legyenek, ahogyan azokat 
tanmenetünk, tanítási egységeiben, mérhető formában írtuk le. Ez jelenti a tanulók számára 
az elérendő teljesítménycélokat mind a tanórán, mind pedig a tanítási egység végén.

A fő részben valósítjuk meg a motoros képességek sokoldalú fejlesztését is. A meg-
felelően előkészített szervezet terhelése a fő részben a maximálist megközelítő mértékben 
történhet. Fontos hangsúlyozni, hogy az életkori sajátosságok mindenkori figyelembevétele 
mellett.

A tanítási egységben az állandó gyakorlási anyagként leírtak megvalósításának lehet-
séges helye, mivel itt biztosítható a funkciónak megfelelő cél elérése.

Szervesen kapcsolódik az oktatási feladathoz a tanulók játékigényének kielégítése. 
A sportjátékok oktatása nem a játékigény kielégítése, hiszen azok a fő feladatokhoz tartoznak. 
Természetesen, a sportjátékok tanulásakor a tanultak játékban való alkalmazása már ennek 
a feladatnak is eleget tesz.

A játékok, a nagyon fokozott élettani hatásuk miatt, a fő rész szerves alkotóelemei. 
A tantervi követelmények számonkérése is a fő rész feladata. Az ellenőrzés-értékelés 

a következőkre terjed ki a testnevelésben:
• a helyes testtartás mértékének megállapítása, izomtesztekkel,
• a motoros, kondicionális képességek szintje, motoros próbákkal,
• az ismeretek elsajátításának mértéke, kritériumvonatkozású értékelés,
• a tanulói magatartás motoros cselekvés közben.

A fő rész sok feladata közül a sorrendiség megállapítása szempontjából az elérendő cél, 
tananyag jellege, nehézségi foka, összetettsége az irányadó. Ez adja meg a fő rész felépí-
tését, teljes struktúráját.

Fontos hangsúlyozni, hogy legtöbbször, a tanmenet előírása szerinti, sportági technika 
oktatása, gyakorlása és a képességfejlesztés jellegükből kifolyólag csak elméleti szempontból 
különülnek el. Ez azt jelenti, hogy amikor valamilyen sportági technika gyakorlása történik, 
ahhoz mindig motoros képességek megléte szükséges. Ezek gyakorlása egyben a képessé-
geket is fejleszti.

Lényeges, hogy a kiválasztott gyakorlatok változatosak, színesek legyenek, a sokolda-
lúságot és a fokozatos terhelést biztosítva.
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A befejező rész lehetséges feladatai

A testnevelési óra szerkezeti sémájában már röviden felsoroltuk, hogy a befejező rész feladata 
a fokozott szervi működés lecsillapítása. Ez a feladat minden órán kötelezően jelentkezik. 

A testnevelési órák feladata a tanulók játékigényének kielégítése. A gyakorlat szerint ez 
az óra befejező része előtt ér véget, ami csúcsterhelést jelent. A tanulókat ilyen felfokozott 
fiziológiai állapotból kell lecsillapítani a befejező rész néhány perce alatt.

Erre nagyon széles körű kínálat áll rendelkezésünkre az egyszerű gimnasztikai gyakorla-
toktól, elsősorban nyújtó, lazító hatásúak, a légzőgyakorlatokon át, tartásjavító gyakorlatokig.

Kiemelkedő jelentőségű minden testnevelési órán a folyamatos értékelés mellett a ta-
nulók órai munkájának, teljesítményének egyéni és együttes értékelése is mint nevelési 
feladat. Az értékelés objektív legyen, ez foglalja magában a pozitív és negatív értékelést 
egyaránt. A tanulók igénylik is a szakszerű és objektív értékelést, ami szorosan kapcsolódik 
olyan motivációs hatásokhoz, amelyek a következő órák kedvező hangulatának, a tanulók 
testnevelés iránti érdeklődésének fenntartásához járulnak hozzá. 

Törekedjünk arra, hogy a testnevelési óra a fokozatos teljesítményt igénylő terhelések 
mellett örömélményt is nyújtson. A jól végzett munka feletti örömünket a tanári értékelés 
erősíti meg. A testnevelők ennek az örömszerzésnek a letéteményesei, rajtuk múlhat, hogy 
a tanuló egy életre megkedveli vagy elfordul ettől a létfontosságú tevékenységtől.

Az értékelés lehetőséget teremt a tanulók ismereteinek ellenőrzésére is. Rövid kér-
dések formájában visszakérdezhetünk a tanult tartalmakra, miáltal feltárulnak a megértés 
szintjei. Ez az egyes sportjátékok szabályaira is vonatkozik. A következő óra munkáját 
megkönnyíti, és hasonlóképpen a korábban írottakhoz, motivációs hatásuk is jelentős.

A befejező rész szervezési feladata a tornateremben vagy egyéb gyakorlóhelyeken 
a rendteremtés, a szerek helyrevitele, a szertárban való elhelyezése.

A tanórához tartozik még a tanulók óra utáni tisztálkodásának biztosítása is. Amíg 
nem válik szükségletükké az órák utáni fürdés, mosakodás, a tanár ellenőrizze a tanulók ez 
irányú tevékenységét is. A helyes öltözködés, tisztálkodás, az egészségnevelés fontos részét 
jelentik, ennek megtanítása is a testnevelő tanár feladatai közé tartozik.

Az óratervezés menete

A testnevelési órák tervezéséhez az egyik vezérfonalat már áttekintettük az óraszerkezet és 
a feladatok összefüggésében.

Olyan logikai rend és törvényszerűség tárult fel előttünk, amelyet mindig az elérni 
kívánt célok irányítanak, mozgatnak a konkrét tevékenység szintjén.

Az óratervezés esetében is ezek a célok a meghatározó elemek, a tervezés kiinduló-
pontjai. Ismételten utalni kívánunk a céllebontás ábrájában megismert folyamatra, amelyben 
a legáltalánosabb céloktól jutottunk el a legkonkrétabb célokig, vagyis a testnevelési órákig. 
Ez azt jelenti, hogy a legkisebb egység megtervezésében is a célok a meghatározó, kiinduló 
elemek.
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A célok megvalósításához viszont feladatokra van szükség, amelyeket három fő for-
rásból meríthetjük:

• a tantervi célokból és követelményekből,
• a tanmenetből,
• az egyes órarészek lehetséges feladataiból.

A tantervi célok és elérendő követelmények a szaktárgyi kerettantervekben találhatók meg. 
Ennek alapján kell a tanárnak elkészítenie a tanmenetét, amely a tantervek tanítható formáját 
fogja jelenteni.

A tanítható forma teszi lehetővé a tervezésnek olyan formáját, ahol pontosan tudjuk 
meghatározni a tananyag egymásra épülését és az egyes részekhez kapcsolódó követelmé-
nyeket is már mérhető, a tanulók számára is érthető szinten (lásd tanmenetkészítés).

Az óratervezés másik forrása a tanmenetünk, amely – mint tudjuk – tanítási egységekből 
áll. Minden tanítási egység feldolgozására, a fő feladatok függvényében, konkrét óraszámokat 
állapítottunk meg. 

Ennek alapján a tervező munkának egy fontos, utolsó lépését kell elvégeznünk, a tanítási 
egységek feladatainak órákra történő elrendezését. Egy tanítási egység órákra való elrendezé-
sét az alábbi példán mutatjuk be: általános iskola 5. osztály, 5. tanítási egység: 3 óra, október.

A tanítási egység fő feladatai:
• az ugró- és dobókészségek és képességek fejlesztése,
• a helyezkedés fontosságának tudatosítása a játékokban, 
• a cselekvés pontos végrehajtására való törekvés. Verseny-, játékviselkedés tudato-

sítása.
Rendgyakorlatok

• Balra, jobbra át. Nyitódás karemeléssel helyben egész távolságra. Zárkózás.
Gimnasztika

• Játékos és határozott formájú, 2–3 alapformát tartalmazó 4 ütemű szabad és páros 
gyakorlatok.

Atlétikai jellegű feladatmegoldások
• Futóiskola. Akadályfutás 3 akadállyal.
• Sorozatugrások, szökdelések, páros és egy lábon, meghatározott távolságon.
• Távolugrás 14 lépés nekifutással, guggoló technikával, 60 cm-es elugrósávról, erő-

teljes lendítéssel.
• Kislabdahajítás távolba, dobóvonalról.
• Verseny, 50 m futás, guggolórajtból.

Testnevelési és sportjátékok
• Egyéni és váltóversenyek. Fekete-fehér, zsámolylabda.
• Kézilabdázás labdaátadások helyezkedéssel. Kapura lövés gyakorlása.

Állandó gyakorlási anyag
• Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, kötélmászás, fel-, leugrások zsámolyra páros 

lábon, 2 × 10.
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Órák Feladatok Témák (tananyag)
 1. óra 1. Fő feladatok: távolugrás 

technikai készségének csiszolása, 
az elugró hely pontosítása

• az alap állóképesség növelése
• pontos végrehajtás.
• Versenyzés.
2. Kiegészítő feladat
• játékos formában általános 

alapképzés
• az ugróerő fejlesztése 

• alaki képzés (kötött formájú, 
együttes, pontos végrehajtás) 

• játék, a versengési kedv 
kielégítése, a fürgeség fejlesztése 

Állandó gyakorlási anyag:  
a kar toló izmainak fejlesztése

1. Fő téma: távolugrás guggoló technikával, 
nekifutással, 60 cm-es elugrósávról.

• kitartó futás 4 percig
• nekifutással távolugrás

2. Kiegészítő témák
• 4 ütemű, 2–3 elemet tartalmazó  

szabadgyakorlatok
• sorozatszökdelések egy-, páros lábon  

4–6 × 20m.
• balra, jobbra át állóhelyben

• egyéni-, váltóversenyek

• fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás  
2 × 4

2. óra 1. Fő feladat: a hajító készség 
fejlesztése meghatározott helyről 
dobva

• a versenyigény felkeltése, 
kielégítése, a rajtkészség 
fejlesztése

• távolugrásban a sodródás 
érzékeltetése

2. Kiegészítő feladatok:
• határozott formában általános 

és sokoldalú alapképzés, 
a döntések pontos végrehajtása

• a futókészség fejlesztése, 
az energikus ellépés kialakítása

• az alakzatfelvétel gyakorlása

• a játékigény kielégítése, 
a figyelem tartamának növelése

Állandó gyakorlási anyag:  
az alap állóképesség fejlesztése

1. Fő témák: kislabdahajítás távolba, 
dobóvonalról

• verseny 50 m-en guggoló rajttal 5–6 ×

• távolugrás, mint az első órán

2. Kiegészítő témák:
• határozott formájú, sokoldalúan fejlesztő   

8 ütemű szabadgyakorlatok

• futóiskola: szkippelés, sarokemelés, 
oldalazó futás stb.

• nyitódás karemeléssel, helyben egész 
távolságra

• Fekete-fehér játék
• 

• kitartó futás 4 percig  



131A testnevelés mint tantárgy, a testnevelési óra

3. óra 1. Fő feladat: feladatmegoldási 
sémák megismerése, 
a helyezkedési készség 
kialakítására.

• állóképesség és ügyesség 
fejlesztés

• a karhajlító és vállöv izmainak 
gyorserő növelése

2. Kiegészítő feladatok:
• játékos formában sokoldalú 

alapképzés
• ruganyosság fejlesztése
• a labdakezelés készségének  

fejlesztése, helyezkedést igénylő 
feladathelyzetben

Állandó gyakorlási anyag:  
hasizom erősítés

1. Fő téma: Kézilabdával átadások 
helyezkedéssel. Kapura lövés helyből.

• akadályfutás 3–4 akadállyal

• kötélmászás teljes magasságig

2. Kiegészítő témák:
• játékos formájú társas gyakorlatok
• zsámolyra fel-leugrás (2 × 10) páros lábon
• zsámolylabda a tanult kézilabda elemek 

felhasználásával

• 3 × 10 felülés hanyattfekvésből.

11. táblázat: Egy tanítási egység táblázatos formában órákra bontva (Arday, 1994)

Ez a táblázatos forma pontosan mérhető formában mutatja az egyes órákon feldolgozásra 
szánt tartalmakat.

A tanítási egységek órákra történő felbontása mindig az egyes órák fő feladatainak 
meghatározásával kezdődik. Láttuk, hogy a kerettantervek témaköröket adnak meg, ame-
lyekhez megjelölik a tartalmakat. Itt is voltaképpen azt csináljuk, hogy a mindig konkrét, 
de nem elég pontos témákhoz megjelöljük a konkrét tartalmakat, feladatokat, mint például: 
2–3 elemet tartalmazó 4 ütemű szabadgyakorlat, sorozatszökdelések egy lábon, egyéni 
és váltóversenyek, akadályfutás 4 akadály közbeiktatásával.

Az óravázlatunkban fogjuk tovább pontosítani mindegyik feladatot. Előbb azonban 
tekintsük át az óra konkrét feladatait meghatározó harmadik forrást:

Az egyes órarészek lehetséges feladatait
Az óratervezéskor már látni fogjuk, a tanítási egység órákra való elrendezésében derül ki, 
hogy a fő feladatok hatékony elvégzéséhez milyen megelőző (bevezető rész) megoldások 
szükségesek: speciális előkészítő, célgyakorlatok stb.

Hasonlóképpen, a kiegészítő feladatok pontos meghatározása is a fő feladatok függ-
vénye. Ebből logikusan következik, hogy az óratervezés első lépése a fő rész anyagának 
kijelölése, elrendezése!
Meg kell tervezni, hogy:

• az oktatási, képzési anyag mely részét dolgozzuk fel a fő részben, továbbá hogy
• a fő rész anyagához milyen kiegészítő anyag szükséges a kívánt terhelés érdekében.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fő rész tartalmának meghatározása után kell meg-
tervezni a bevezető és befejező részek tartalmát. Természetes kívánalom, hogy mindkét 
órarésznek a fő részt kell „kiszolgálnia”, azaz ahhoz kell igazodjanak.
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A fő rész feladatainak sikeres megoldását a bevezető rész gondos tervezése biztosítja. 
Olyan szerves kapcsolódás van a két órarész céljai között, ami a feladataik maximális ösz-
szefüggésében jelenik meg.
Ezért a következőkre kell figyelemmel lenni:

• az általános és speciális előkészítést, bemelegítést jelentő gyakorlatokat az egész 
osztály egyszerre végezze,

• a gyakorlatok összeállítása fokozatosan növekvő terhelést jelentsen a tanulók szá-
mára,

• a gyakorlatok feleljenek meg a tanulók életkorának, előképzettségének, tudásának,
• a gyakorlatok hatása az egész szervezetre terjedjen ki,
• a gyakorlatok röviden közölhetők, könnyen vezethetők és érthetők legyenek,
• a gyakorlatok legyenek változatosak, hogy fenntartsák a tanulók érdeklődését, fi-

gyelmét.

A befejező rész tartalmát tervezzük utoljára, mivel csak a fő- és bevezető részek nyújtotta 
terhelések adnak tájékoztatást arról, hogy milyen gyakorlatokkal lehet a tanulók szervezetét 
a kívánt mértékben lecsillapítani.

A tervezés következő lépése, hogy az egyes órarészek megtervezett feladataihoz 
válassza meg a feldolgozási módokat is, azaz válaszoljon a HOGYAN? Kérdésre. Vagyis 
a megjelölt tartalmakat milyen módszerekkel kívánja megtanítani?

• meg kell jelölnie az egyes órarészekben a tanulók foglalkoztatásának formáit, mint 
például: alakzatok, felállások, csapatok összeállítása, munkahelyek váltása, sport-
játékok közbeni cserék, a szükséges szerek, gyakorlási helyek stb.,

• a tananyag ismertetésének módjait, mint: közlés, utasítás, a bemutatásokat, a segít-
ségadást, a gyakorlatok vezetésének technikáját. 

A módszerek megválasztásában a kiindulópontot az osztály létszáma jelenti, hiszen alap-
vetően határozza meg a gyakorlóhely berendezését a szükséges szerek, eszközök számát.

Az óravázlatban meg kell jelölnünk az egyes órarészekre szánt, hozzávetőlegesen reális 
időtartamokat, például:

• bevezető rész: 10–12 perc,
• fő rész: 20–25 perc,
• befejező rész: 3–5 perc.
Az időtartamok megtervezésénél mindig legyünk figyelemmel arra, hogy a tanulóknak 

óra után tisztálkodásra is maradjon idejük. Ennek fontosságáról korábban már szóltunk.

Történeti visszapillantás
(A testnevelési óra tartalmának és szerkezetének kialakulása)

Testneveléstörténeti tanulmányainkból ismert, hogy az 1868-as első népoktatási törvény 
által kötelezővé tett „testgyakorlás” tantárgy tartalmát elsősorban a torna jelentette, amely 
a német felfogást tükrözte. Cseke D.(1951) a következőket írja. Ennek elsődleges célja 
az izomrendszer fejlesztése volt, főleg a törzs izomzatára vonatkozóan. Az órát két részre ta-
golták: bevezető és fő részre. A bevezető részben rend és szabadgyakorlatokat végeztek, a fő 



133A testnevelés mint tantárgy, a testnevelési óra

részben szereken támasz és függésgyakorlatok szerepeltek. Guts-Muths szerint „könnyed” 
gyakorlatokkal kell kezdeni és befejezni az órát. Spiess szerint az a legjobb, ha a „szigorú 
gyakorlás után rend-, szabad-, szergyakorlatok és játékok következnek.

A német torna merevnek tűnő rendszerét, ami a saját idejében nagyon korszerű volt, 
a svéd torna váltotta fel hazánkban is. A Ling-féle rendszer lényegét az izomrendszer erő-
sítése jellemezte, de a sokoldalúság hangsúlyozásával. Az órát három részre osztotta, és 
az egyes órarészek az izomrendszer fejlesztésének olyan gyakorlatait tartalmazták – főleg 
tornagyakorlatokat –, amelyek alkalmasak az izomrendszer „három ízbeni” foglalkoztatá-
sára minden órán.

A 1910–11-es évekre kialakult a „magyar” óratervezési minta, amelynek alapját 
a Ling-féle 3 részes óra alkotja, de tartalmi módosításokkal. Leglényegesebb tartalmi 
változás, hogy az óra fő részében a tornagyakorlatok mellett megjelenik az atlétika, 
a játékok és egyéb gyakorlatok is, főleg az őszi és tavaszi időszakban. Ez a három részes 
óratervezés vált hivatalossá, és 1942-ig volt érvényben. Kerezsi Endre – egyetemünk volt 
tanszékvezető tanára – sürgette a testnevelési órák tartalmi korszerűsítését. Azzal érvel, 
hogy a testnevelési óratervezésnek „a megváltozott iskolai viszonyokhoz és lehetőségekhez 
igazodó tökéletesítése feltétlenül szükséges”. A háromrészes szerkezeti tagolást tartotta 
megfelelőnek, de olyan „óraterv szerkezeti táblázat”-ot készített, amelyből kitűnik, hogy 
külön mintája van a tornának, az atlétikának és a játékoknak, a „sportnak”. Ez a minta 
a különböző tartalmú tanórák bevezető és befejező részében azonos feladatokat jelöl meg, 
s a különbség csak az óra fő részében jelentkezik mint tartalmi (sportági) elkülönülés. 

Kerezsi korszakos jelentőségét az adja, hogy feladatokban gondolkodik, és ezek meg-
valósításához sokféle sportági tartalom használható fel. Ennek lényege, hogy a különböző 
testgyakorlati ágak mozgásanyaga Kerezsi szerint: „testi és lelki hatásukat és értéküket 
tekintve” különböző. Nagyon pontos megfogalmazás, hiszen az egyes gyakorlatok hatásá-
nak tudatosítását jelenti a tanár és a tanítvány vonatkozásában is, ami a testnevelés tartalmi 
értékeinek nevelésbeli hangsúlyozását, jelentőségének felismerését tartalmazza. Az óra fő 
részében megfogalmazott tartalmi elkülönülés egyben módszertani különbségeket is jelez, 
ami már az órák szervezésének is meghatározó elemét jelentik, vagyis a foglalkoztatás sajátos 
formáinak a kialakulását.

Az óraszerkezet és tartalom változásában Cseke Dénes (1951) munkássága is jelentős 
eredményeket hozott azáltal, hogy az egyes órarészek feladatait és tartalmát differenciáltab-
ban határozta meg. Kerezsihez hasonlóan feladatokban gondolkodik, és ennek megfelelően 
jelöli ki az oktatás és a képzés anyagát. Áttér a négy részes óraszerkezetre, amely így be-
vezető, előkészítő, fő és befejező részből áll. Cseke elgondolásának alapját a sokoldalúság 
jelenti mint a testnevelés alapelve. A szervezetet mindig elő kell készíteni, mivel az egyes 
feladatok komoly megterhelést jelentenek a szervezet számára. Ezt az óra előkészítő részében 
kell megtenni.

Czirják József (1967) visszaállítja a 3 részes óraszerkezetet, az óra felépítésének egysze-
rűsítése céljából. Csekéhez hasonlóan Ő is a sokoldalú fejlesztést jelöli meg alapfeladatként, 
és minden tantervben szereplő sportágat alkalmasnak ítél a sokoldalúság megvalósítása 
érdekében. Egyébként is a tantervi anyag eszköz a nevelési, képzési feladatok megoldására.

A 3 részes óraszerkezet használhatónak bizonyult a testnevelés mindennapi gyakorla-
tában, ezért ma is ennek alapján tervezzük a testnevelés feladatainak megoldását. (Báthori 
B., 1991)
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A testnevelési órák típusai

A testnevelési órák egységes szerkezetük ellenére nem egyformák, nemcsak tartalmi külön-
bözőségük, hanem a megoldásra váró céljaik különbözősége miatt is. 

A testnevelési órákkal kapcsolatos minden teendő a fő rész köré rendeződött. Így van 
ez az egyes órák típusainak megállapításával is.

Didaktikailag a feladatok alapján csoportosíthatjuk az órákat, azaz az óra fő részében 
milyen központi oktatási-nevelési feladatok szerepelnek. Ennek alapján a következő óratí-
pusokat ismerjük:

• vegyes típusú óra: a leggyakrabban előforduló óratípus. Ennek oka, hogy a testne-
velési órákon nagy többségében több feladatot kell megoldanunk. Ilyen feladatok: 
új tananyag oktatása, az előző órákon tanultak gyakorlása, képességfejlesztés, játék, 
verseny, motoros próbák felmérése stb.

 A sokféle feladat nem azt jelenti, hogy a vegyes típusú órákon a felsoroltakat min-
dig fel kell dolgozni, hiszen ez teljesen értelmetlen lenne. A vegyes típusú órának 
is mindig van kiemelt feladata, amely mellett még egy, maximum két hangsúlyos 
feladat végezhető el hatékonyan.

 A tanítási egységek órákra bontásakor ezek, mint láttuk, pontosan tervezetté válnak.
 Hatékonyság tekintetében, jó szervezéssel, kedvező időkihasználást biztosít az óra 

feladatainak elvégzéséhez.
• Új ismereteket feldolgozó óra: az előzőhöz hasonlóan gyakori óratípus, mivel a test-

nevelési órák száma nagyon alacsony, a tantervi tartalmak új ismeretként való fel-
dolgozása majdnem minden órát igénybe vesz. A tanulóknak az új tananyaggal való 
első találkozása ezeken az órákon történik meg.

 Az óra hatékonysága elsősorban az új ismeret szempontjából meghatározó, de jó fel-
dolgozást biztosít a kiegészítő feladatok számára is, alkalmas foglalkoztatási formák 
mellett.

• Gyakorló óra: a tanult ismeretek, műveltségtartalmak elmélyítése, gyakorlás általi 
tanulása történik ezeken az órákon. Fontos, hogy valós helyzetekben történjen a gya-
korlás, tanulás. A valós helyzeteken a feladatok jellegének megfelelő, ún. gyakorló, 
illetve feladathelyzeteket értjük. (Ezeket a fogalmakat „Az oktatás és tanulás folya-
mata” című fejezetben ismerjük meg részletesen.)

• A gyakorlás kellő hatékonyságát csak a megfelelő foglalkoztatási formák biztosítják, 
amelyeket viszont a feladathelyzetek ismeretében választhatunk meg.

 Ellenőrző óra: célja a tanulók tudásának, fejlődésének a konkrét megállapítása. Két 
legismertebb formája:

• A felmérő óra: amely óratípust a tanév elején és végén történő, tanulói tudásszint 
megállapítására használunk. Ezeken az órákon mérjük a tanulóknak a kötelezően elő-
írt motoros próbákban nyújtott teljesítményét. Az itt összegyűjtött adatok birtokában 
készíthetjük el jól a tanmenetünket, ami azt jelenti, hogy a tanév végére elérni kívánt 
céljainkat pontosan tudjuk megfogalmazni. „Az oktatás és tanulás folyamata” című 
fejezetben ez a megállapítás még világosabbá válik számunkra.

• Osztályozó óra: a tanulók tudásának megállapítását és érdemjegyben való kifejezését 
jelenti. Az iskolai rendtartás szerint a tanév során két alkalommal kell érdemjegyben 
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kifejezni ezt a tudást. Ez nem azt jelenti, hogy a félévi és év végi osztályzáson kí-
vül a tanár nem osztályozhatja a tanulókat. Természetesen ezt a tanmenetében előre 
rögzíti, és a tanulókkal időben tudatja. A tanulók munkájának folyamatos értékelése 
miatt nem gyakori óratípus. Az általános iskola alsó tagozatában nem is javasoljuk 
alkalmazását.

A testnevelés sajátosságaiból fakadóan a képzési és nevelési céloktól vezérelten elő-
fordul még:

• Képességfejlesztő (alapozó, kondicionáló) óra: célja egyértelműen a tanulók motoros 
képességeinek fejlesztése, kondicionális képességeik erő-, gyorsaság-, állóképesség-
javítása. Azt jelenti, hogy ezeket a képességeket a tantervi tartalmak elsajátítása ér-
dekében fejlesztjük, valamint a lemaradt, gyengébb képességű tanulóknak szervezett 
keretet biztosítunk a képességeik fejlesztésére.

 Az elérni kívánt cél elsősorban a fokozottabb terhelés, ennek megfelelően úgy kell 
szerveznünk az osztályt, hogy minél több gyakorlási lehetőséget biztosítsunk tanu-
lónkként. Használhatjuk a sportolás iránti kedv megteremtésére is, hiszen hangsúlyo-
sabban mérhetik le ezeken az órákon a teljesítményeiket. Ezeket a tanár összekötheti 
egy-egy sportág űzésére való felhívásokkal.

 Ilyen órákra nem iktatunk be új tananyagot.
• Edzés típusú óra: sajátos feladatok kiemelésével zajló, kondicionáló jellegű óra. 

Ezen az órán szintén a képességek fejlesztése áll a középpontban, speciálisan egyes 
képességek fokozására, például: gyorserőfejlesztés, a láb ugróerejének növelésé-
re, állóképesség fejlesztése a keringési és légzőrendszer állapotának javítására. Ez 
az óratípus is alkalmas a testnevelés és sport kapcsolatának erősítésére, a tanulók 
sport iránti motivációjának növelésére.

• Játékos, versengés jellegű óra: a tantervben célként és feladatként megfogalmazott 
játék és verseny örömének megismerését az ilyen jellegű órán koncentrált formában 
biztosíthatjuk. A játék nagy nevelő erővel rendelkezik, mivel a tanuló nem rejtőzhet 
el, önmagát adja, kitárulkozik, őszinte. Ezeket a tényeket a tanár a tanítványok jobb 
megismerésére fordíthatja. Alkalmas a társakkal való együttműködés alakítására, 
a fegyelemre, pontosságra nevelésre a szabályok betartása által. A szabályok betartása 
egyben a másik tiszteletét is jelenti. A versengés a teljesítményfokozásra sarkalló 
tényező, hiszen mindenki a legjobb szeretne lenni, mindenki győzni akar. Hatalmas 
motiváló erő ez, amelyet ki kell használni.

• Összevont (kettős) testnevelési órák: 
 A testnevelési foglalkozások sajátos típusát jelentik, amelyeket elsősorban kényszer 

miatt alkalmaznak egyes iskolákban, mint például a szakmunkásképző intézetekben. 
A kényszer a sajátos képzési profilból, a nagy tanulói létszámból és az elégtelen lé-
tesítményekből fakad. Ezeknek a nehézségeknek az enyhítésére szolgálnak a kettős 
testnevelési órák.

 Azért fontos külön megvizsgálnunk ezt az óratípust, mert a testnevelési órák sajá-
tosságainál írottak itt nem érvényesülnek. Mint már tudjuk, a testnevelési órák leg-
fontosabb sajátossága, hogy élettani hatásuk van a tanulók szervezetére. A 45 perces 
órák élettani hatását itt másként kell biztosítani. A tanulóknak 90 perces motoros 
tevékenység mindig gondot fog jelenteni, hiszen hetente egy alkalom az alkalmaz-
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kodási folyamatokat nehezíti meg. Az óra első felében növekvő terhelés hatására 
a második felére elfáradnak, csökken a figyelmük is, ami a balesetveszély fokozó-
dásához is vezet. 

 Azok a szakemberek, akik a testnevelést inkább sportos megközelítésben szemlélik, 
hasznosnak tartják az összevont (kettős) órákat. Indokaik, hogy több idő marad az ok-
tatásra, gyakorlásra, edzésre a kevesebb szervezés miatt. Tény, hogy a többletidő 
tágabb lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanulás, a gyakorlás, a játék számá-
ra, de ez már edzés jellegét is öltheti. Tudjuk, hogy a testnevelési óra nem azonos 
az edzéssel, nem azonosak a céljaik! Ezt nem szabad összekeverni.

 Vizsgálatok kimutatták, hogy a szervezet, a fejlődő szervezet számára kedvezőbb 
hatásúak a rövidebb ideig, de gyakrabban ható motoros ingerek, mint a hosszabb 
ideig tartó, de ritkábban jelentkező ingerek. Az iskolai testnevelésben ezért az első 
változatot célszerű alkalmazni.

 Természetesen a szükség nagy úr, és ha csak összevont (kettős) órákkal lehet biz-
tosítani a testnevelés oktatását, akkor azt is el kell fogadni. Fontos viszont nagy 
körültekintéssel eljárni a tervezésnél és az oktatásnál egyaránt.

 Az óra szerkezeti felépítése megegyezik a 45 perces óráéval. A több idő csak azt 
jelenti, hogy bizonyos arányok változnak az óra részek esetében, de semmi esetre 
sem azt, hogy kétszer annyi tananyagot kell elvégezni. Itt is súlypontozni kell a tan-
anyagot, vagyis meghatározni a fő és kiegészítő feladatokat és ennek alapján észszerű 
arányt kialakítani a tananyag elosztásában.

Baleset-elhárítás, gondozás a különböző típusú órákon

A testnevelési órák tervezésekor döntő szempont, minden foglalkoztatás esetében, a balesetek 
és sérülések elkerülésének kizárása.

A testnevelési órák sajátosságainak tanulmányozásakor hangsúlyoztuk, hogy a motoros 
tanulás velejárója a sérülés, még a leggondosabb tervezés mellett is.

Ennek oka a motoros tanulás sokszínűsége, változatossága. A tanulók szünet nélkül 
tesznek valamit, pontosan fogalmazva, állandóan gyakorolnak, az órán sokféle sporteszközt 
használnak, mozgatnak, sokféle szeren végzik a gyakorlást stb. 

A tanártól pontos tervezést és nagy körültekintést igényel ennek a gazdag és mozgalmas 
közegnek a hatékony és biztonságos működtetése.

Akár a biztonságos közlekedésnek, a testnevelési óra biztonságának is megvannak a sza-
bályai. A szabályok közül már ismertettünk néhányat, amikor a testnevelési óra tananyagának 
az óraszerkezettel való kapcsolatát vizsgáltuk meg.

Összefoglalva ezek a szabályok a következők voltak:
• a testnevelési óra szervezett keretek között kezdődjön,
• az óra céljainak pontos ismertetésével a végrehajtás szabályait is ismertetjük. Ez 

elsősorban a technikai végrehajtást jelenti. Mivel a helytelen végrehajtás az első 
sérülési, baleseti forrás.

• A bevezető részben élettanilag sokoldalúan és speciálisan készítsük fel a tanulókat 
a motoros tevékenység során fellépő terhelésekre.
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• A fő részben oktatásra kerülő tananyag feleljen meg a tanulók előképzettségének, 
tudásának. Ez azt a szabályt igényli, hogy minden új tantervi anyag csak akkor 
oktatható, ha megteremtettük az oktatáshoz nélkülözhetetlen fizikai képességeket.

• Gondoskodjunk az új oktatási, és egyéb, bonyolult és nagy nehézségű gyakorlatok 
esetében a segítségadásról, -biztosításról.

• A tanulók ismerjék a gyakorlóhelyek terhelés szempontjából megfelelő egymás-
utániságát.

• Nagy terhelést jelentő gyakorlatok után ellenható gyakorlatokat és megfelelő pihenő-
időt iktassunk be.

• Játékok, sportjátékok esetében gondoskodjunk a játékszabályok pontos ismerteté-
séről és betartásáról.

• Az óra végén a szervezet élettani lecsillapítása után, a betartott és be nem tartott 
szabályok mentén értékeljük a tanulók munkáját.

Ebben a megközelítésben kissé ijesztő szabálytengernek hat a testnevelési óra. Valóban 
igaz, de az is, hogy ezeket a szabályokat be kell tartanunk. A tanár szervezési és pedagógiai 
feladata, hogy a tanulók ne így éljék meg, hanem kellőképpen motivált hangulatban dol-
gozzanak végig.

Említést kell tenni még a gyakorlóhelyek különbözőségeiből fakadó sérülési és baleseti 
veszélyekről.

A testnevelési órákat, mint tudjuk, szabadban és zárt termekben, illetve uszodában 
tarthatjuk. A felsorolt színhelyek lényeges különbséget jelentenek a motoros tevékenységek 
végzése, a tanulás, gyakorlás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy pontosan kell ismernünk 
a tanóra lebonyolításának helyét, annak összes feltételeivel, hogy azoknak megfelelően 
tervezzünk, és zárjuk ki a baleseteket.

Az egyes gyakorlóhelyek előbb említett sajátosságai mellett legfontosabb eleme az ott 
használatos tornaszerek, sporteszközök állapotának milyensége, ennek ismerete is, a balese-
tek megelőzése szempontjából.

A testnevelési órák különböző típusai más és más veszélyforrást jelentenek a tanulás, 
gyakorlás során.



VI. fejezet 
A mozgásfejlődés sajátosságai

Ebben a fejezetben arról a szép, de összetett folyamatról tanulunk, amely az eddig leírtak 
eredményeképpen jön létre és válik a gyakorlatban felhasználható ismeretté, sokak számá-
ra – remélhetőleg – készséggé, amely egész életük során a teljes személyiség megélését, 
az egészséges életet biztosíthatja.

Azért fontos ez, mert a motoros tanulás sajátossága, hogy viszonylag tartós (maradan-
dó). A maradandóság gyakorlás, tevékenység eredménye, így a tanulásnak ez a hatása, hogy 
megváltoztat és relatíve maradandóan, a tanár kezében van.

A fejezet tartalma

A motoros tevékenység központi szerepe
A mozgásfejlődés fogalma
A mozgásfejlődés élettani sajátosságai
Életszakaszok
A mozgásfejlődés biológiai feltételei
A korai gyermekkor jellemzői (1–3 éves korig)
Az óvodáskor jellemzői (3–6 éves korig)
A kisiskolás kor jellemzői (6–10 éves korig)
A serdülőkor (11–16 évig)

A motoros tevékenység központi szerepe

Tankönyvünk korábbi fejezeteiben többször is említést tettünk a testnevelés azon sajátos-
ságáról, ami alapvetően különbözteti meg a többi iskolai tantárgytól, nevezetesen, hogy 
a tanulás a motoros tevékenység által valósul meg. Más szavakkal úgy fogalmazhatjuk meg, 
hogy a testnevelés tanulása motoros tanulás, így a testnevelés tanulásában a motoros tevé-
kenység a meghatározó, vagyis központi szerepet játszik a tanulási tartalmak elsajátításában, 
egyben a személyiség formálásában.

Még a legfelületesebb összehasonlítás esetén is könnyen belátható, hogy az elméleti 
tantárgyak ismeretszerzésében is előfordul motoros cselekvés (például fizikai, kémiai kísér-
letek), de ezek az ismeretszerzés döntő százalékát tekintve elenyészőek, elhanyagolhatók.

A testnevelésben viszont éppen az ellenkezőjéről van szó. A legelemibb ismeret (gyakor-
latelem vagy művelet) megszerzése is csak motoros, mozgásos tevékenység által lehetséges, 
azaz csinálni kell. Mint már említettük, a testnevelés alapigéje a csinálni ige.
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Másik alapvető különbség, hogy ehhez a „kezdeti csinálni”-hoz a tanulóknak már 
bizonyos mozgásképességekkel is kell rendelkezniük, amelyeket szintén csak motoros 
tevékenység által szerezhetnek meg. Ezeket neveztük a motoros tanulás előfeltételeinek.

Lehetséges elméleti úton a mozgásos cselekvésekről bizonyos ismeretek kialakítása, de 
a testnevelés alapvető célját tekintve az ilyen ismeretek közvetlenül semmilyen hatást nem 
gyakorolnak a tanuló motoros képességeire és készségeire.

Vagyis az elméleti ismeretek önmagukban nem járulnak hozzá a szervezet mindenoldalú 
és arányos fejlesztéséhez, valamint a tanulók egészségének megőrzéséhez, megszilárdítá-
sához.

Röviden úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a motoros cselekvésformák azért játszanak 
központi szerepet a testnevelés tanulási folyamatában, mert a testnevelés alapvető és speciális 
céljai csak ezek alkalmazásával valósíthatók meg.

A tantervben a képzés különböző területeinek megfelelően tagolt testgyakorlatok 
és sportági tartalmak (atlétika, torna, sportjátékok, küzdősportok, úszás stb.) a testnevelés 
tanítása során olyan cselekvésekké válnak, amelyek valamilyen konkrét feladat, azaz vala-
milyen kiemelt cél megvalósítását szolgálják (Meinel K., 1971).

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a központi szerep megvalósulásának legfőbb eszközeit kitevő 
testgyakorlatoknak nem csupán fizikai ingerfunkcióit, mint egy technikai (mozgástechnikai) 
folyamatot, mint tevékenységi komponenst vizsgáljuk és értelmezzük, hanem ezek társadalmilag 
meghatározott pedagógiai funkcióját és univerzális cselekvési jellegét is.

Ha nem így teszünk, akkor személyiségalakító tevékenységünk szenved csorbát, és válik 
egyoldalúvá. Mit jelent ez a gyakorlatban? Például amikor állóképesség fokozása céljából 
a tanár terep- vagy mezei futást jelöl meg feladatként, a tanulók a futást (a korábban már 
tanult mozgásformát) ebben az esetben mint az akaratot próbára tévő cselekvést ismerik meg. 
Igyekeznek a feladatot sikeresen megoldani, hogy javítsák teljesítményüket, de ez nem csak 
a fizikai teljesítmény növekedését fogja jelenteni. Ezért a tanterv ismeretanyagát nemcsak 
„mozgásinger”-ként értelmezzük, hanem annak általános érvényű hatásait is figyelembe 
vesszük.

A mozgásfejlődés fogalma

Az egyén fejlődését vizsgáló tudománynak, az auxológiának két kulcsfogalma van: a nö-
vekedés és fejlődés. 

Növekedésen a szervezetben bekövetkező mennyiségi változásokat értjük. Ebben az eset-
ben az asszimiláció, a felépítés túlsúlyban van a disszimilációval, a leépítéssel szemben.

A fejlődés viszont a minőségi változások folyamata, amelyet a mennyiségi változások 
készítenek elő.

Alaptétel, hogy a mozgásfejlődést úgy fogjuk fel, mint az emberi fejlődés részterületét 
(Farmosi I., 1999).

Roth (1981) a terminológiai vitákat összefoglalva úgy foglalt állást, hogy a „motori-
kus fejlődés vizsgálatához térben és időben megfigyelhető emberi mozgások szabályozási 
és funkciófolyamatai tartoznak”.



140 A testnevelés elmélete és módszertana

Meinel (1977) szerint a „motorikus fejlődés az ember kondicionális és koordinációs 
képességeinek, valamint mozgásformáinak és mozgáskészségeinek individuális fejlődése 
a születéstől a halálig”.

Nádori (1985) is hasonlóképpen vélekedik, azzal a különbséggel, hogy mind a képes-
ségeket, mind pedig a mozgáskészségeket a nem és az életkor összefüggésében is értelmezi.

A mozgásfejlődés tehát átfogja az ember sokrétű mozgásformáinak és mozgáskészsé-
geinek – járás, futás, ugrás, dobás, elkapás, ütés, rúgás – egyéni fejlődését, valamint a kon-
dicionális és a koordinációs képességek kialakulását, fejlődését.

Az ember mozgásfejlődéséhez tartoznak azok a differenciált és összetett mozgásformák 
is, amelyek a sportbeli képzés folyamán, a hivatás gyakorlása során vagy katonai kiképzés 
eredményeként jönnek létre.

A mozgásfejlődés fő faktorait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
A) Genetikai potenciál. Strukturális sajátosságok és testalkati jellemzők. A fejlődés 

örökletes elemei, reflexek és elemi mozgásminták.
B) Mozgástapasztalatok, edzésingerek, természeti környezet, társadalmi és szociális 

viszonyok. (Farmosi I., 1999)

A mozgásfejlődés élettani sajátosságai

A motoros tanulás megértéséhez tisztában kell lennünk az egyes életkorokban a mozgásfej-
lődés élettani folyamatával ahhoz, hogy a különböző iskolafokokon tanítva pontosan tudjuk, 
hogy az adott életkorban lévő tanulóktól mit várhatunk el, és mit nem. Ez tovább erősíti azt 
a tételünket, amelyet úgy fogalmaztunk meg, hogy a sikeres tanár legfontosabb jellemzője 
a szakismeret vagy szakértelem.

Az ember fejlődésének kulcsa, hogy születése pillanatától kezdve tanulni képes. Ki kell 
emelni, hogy ez a tanulás alapvetően a mozgás által történik. A csecsemő, majd a kisgyermek 
mindent a mozgása, tevékenysége révén ismer meg, sajátít el.

A mozgásfejlődés alapos ismerete teszi lehetővé, a korai életkorokban már szükségessé 
váló, tehetségek kiválasztását is. Annak ellenére, hogy ez nem elsődleges tanári feladat, 
a tehetségek felismerése a munkánkhoz tartozik.

Életszakaszok

A morfológiai és funkcionális fejlettség alapján meghatározhatók az emberi fejlődés perió-
dusai, amelyek az egyéni fejlődés eltérő szakaszait jelölik. Az életszakaszokra vonatkozóan 
nagyon sokféle periodizáció és eltérő életkorok megjelölése található, attól függően, hogy 
ki és mikor tett kísérletet ezek meghatározására. Másként közelíti meg a lélektan, a fejlő-
déslélektan, a pedagógia stb.

Winter (1975) a motorikus fejlődés legfontosabb jellemzőit összefoglalva, a motorikus 
ontogenezis periodizálását a következőképpen írta le:

1. Születéstől 3 hónapos korig: a céltalan és nem akaratlagos mozgások szakasza.
2. 3 hónapos kortól 14 hónapos korig: az első koordinált mozgások kialakulásának 

szakasza.
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3. 14 hónapos kortól 3,5 éves korig: az alapvető mozgásformák elsajátításának sza-
kasza.

4. 3,5 éves kortól 7–7,5 éves korig: az alapvető mozgásformák gyors tökéletesedésének 
és az első mozgáskombinációk kialakulásának szakasza.

5. 7–7,5 éves kortól 9–10 éves korig: a mozgástanulási képességek gyors fejlődésének 
szakasza.

6. Lányok: 9–10 éves kortól 11–12 éves korig, fiúk: 9–10 éves kortól 12,5–13,5 korig 
a mozgástanulás legintenzívebb szakasza a gyermekkorban.

7. Lányok: 11–12 éves kortól 13–14 éves korig, fiúk: 12,5–13,5 éves kortól 14,5–15 
éves korig: a motorikus képességek szerkezeti változásának szakasza.

8. Lányok: 13–14 éves kortól 16–17 éves korig, fiúk: 14,5–15 éves kortól 17,5–18,5 
éves korig: az egyéni sajátosságok és a nemre jellemző különbségek megszilárdulá-
sának szakasza. (Farmosi I., 1999)

A mozgásfejlődés biológiai feltételei

A mozgásfejlődés biológiai feltételei közül elsősorban a mozgató- és idegrendszer fejlődésére 
vonatkozó ismereteket soroljuk fel.

A mozgatórendszer

A gyermek fejlődése során megszilárdul a csontváz, a porcszövet csontszövetté alakul. A váz 
fejlődésére jellemző a csontok hosszúságának és vastagságának növekedése is. A csontok 
méreteinek változása nem egyenletes, a növekedésben felgyorsuló és lassuló periódusok 
figyelhetők meg. Az életkorral a csontok kémiai összetétele is változik. Nő a kalcium-, mag-
nézium- és foszfortartalom, ami által fokozódik a csontok szilárdsága. Tökéletesedik a vörös 
csontvelő vérképző funkciója is. A csontváz teljes kialakulása a 20–24. életév közé tehető.

A gyermek izmai alapvetően különböznek a felnőttekétől. Kereszty (1977) szerint 
az izomzat tömege a különböző életkorokban az alábbi módon viszonyul a testtömeghez: 
az újszülöttnél a testtömeg 23%-a, 8 éves korban 27%-a, 15 éves korban 33%-a, 18 éves 
korban pedig 44%-a.

Az izomzat fejlődése, hasonlóan a csontfejlődéshez, nem egyenletes. Az első 15 év 
alatt az izomtömeg 9%-kal, míg a következő 2–3 évben (15–18 éves kor között) 12%-kal nő. 
A gyorsabb tempójú növekedés a lábizmokra, a lassúbb a karizmokra jellemző. A feszítőiz-
mok növekedési tempója megelőzi a hajlítóizmokét. Azoknak az izmoknak is gyorsabban 
növekszik a tömege, amelyek korábban kezdenek működni, és nagyobb a terhelésük.

12–14 éves korra a vázizmokhoz futó idegpályák felépítése és elhelyezkedése kialakul, 
de az izomapparátus végleges kialakulása csak később következik be. Az életkorral változik 
az izmok kontrakciós képessége is, és az a tulajdonsága, hogy nagyobb ingerületritmust 
reprodukáljon.
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Az idegrendszer

Születéskor az agy a fejlődés kezdetén tart. A mozgatómezőből kiinduló piramispályák 
rostjai ekkor még nem rendelkeznek velőshüvellyel, és még nincs kapcsolatuk a gerinc-
velői mozgató idegsejtekkel sem. Ez a fejlődési folyamat – a szinapszisok kialakulása és 
a mielinizáció – a 3. év végére fejeződik be. A mielinhüvely előbb azoknál az idegpályáknál 
alakul ki, amelyek az érzékszervektől az agykéreg felé vezetnek. Ezt követően pedig azok 
a pályák mielinizálódnak, amelyek az akaratlagos mozgásokat közvetítik.

A fejlődés az idegrendszer programozott differenciálódása révén megy végbe. E fo-
lyamatok során a funkciók kiszűrik a téves kapcsolatokat, a helyeseket, pedig megerősítik. 
A meg nem erősített kapcsolatok kioltódnak, a felesleges idegsejtek elpusztulnak (Hámori 
J., 1975).

Az anatómiai és fiziológiai alap kialakulása ellenére a motoros rendszer alapvető kap-
csolatai nem szilárdulnak meg 6 éves kor előtt. A komplex, ügyes, speciális mozgások kiala-
kulásához és megszilárdulásukhoz pedig még legalább tíz évre van szükség (Tóth Sz., 1983).

A mozgásfejlődés biológiai feltételeinek nagyléptékű áttekintése után az egyes, a moz-
gásfejlődés és az oktatás szempontjából meghatározó életkori szakaszokat vizsgáljuk meg.

A korai gyermekkor jellemzői (1–3 éves korig)

A csecsemőkorral szemben jelentősen fokozódik a kisgyermek aktivitása, akaratlagos moz-
gásai révén fokozódik cselekvésbeli ügyessége, önállósága. A tevékenységi formák közül 
a játék már ebben az időben egyre fontosabb szerephez jut mind a pszichikus folyamatok, 
mind az egész személyiség fejlődésében.

Főbb fejlődési sajátosságok: a testi fejlődésre jellemző, hogy tovább folytatódik 
a gyorsütemű növekedés, amelynek eredményeként jelentékeny változások mutatkoznak 
a testalkat és a végtagok arányaiban.

Az alsó végtagok gyorsabb ütemben fejlődnek, mint a törzs. A fej viszonylag lassabban 
növekszik.

A tejfogak kinőnek, ami a táplálkozásban jelentős változást tesz lehetővé, és ez a válto-
zás a testi növekedés további fokozódásához vezet, a belső szervek és a mozgató apparátus 
fejlődéséhez.

A légzés és vérkeringés üteme lassúbb lesz, a szívverés ritmikusabbá válik.
A szervezet erősödésének arányában fokozódik ellenálló képessége is. Ennek ellenére 

a kisgyermek szervezete még nagyon érzékenyen reagál a különböző környezeti feltételek 
változásaira. Ezért a szoktatásnak és edzésnek már ebben az időszakban is, fontos szerepe 
van a szervezet egészséges fejlődésében.

Az idegrendszer fejlődésére a morfológiai és funkcionális tökélesedés jellemző. 
A pszichikus és motoros fejlődés szempontjából nagyon lényeges, hogy kisgyermekkorban 
a nagyagyféltekék valamennyi fontos vezető idegpályája mielinizálódik. 

A mielinizálódás vagy velőhüvelyesedés azt jelenti, hogy az idegsejtek axonjait, ame-
lyek addig szabadon futottak, hüvelyes állomány, egyfajta zsírszövet fedi be. A hüvely kis 
részekkel elválasztott, rövid szakaszokból áll. A mielinhüvely szigetelő funkciója lehetővé 
teszi, hogy az idegimpulzus résről résre ugrálva terjedjen, és ezáltal a vezetés sebessége 
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jelentősen megnőjön. A mielinizáció eredménye az is, hogy az izgalmi folyamatok erősen 
koncentrálódnak.

Az analizátorok fejlődése teszi lehetővé az időleges idegi kapcsolatok egyre nagyobb 
mértékű kialakulását és e folyamat mechanizmusának tökéletesedését.

Jellemző, hogy a serkentési folyamatok domináló szerepe mellett megjelennek az agy-
kérgi gátlás elemi formái is.

A viselkedést ebben az időszakban főként az első jelzőrendszeren alapuló tevékenység 
jellemzi, bár egyre fokozódik a második jelzőrendszer szabályozó szerepe.

Az 1–3 éves korban lényeges az előrehaladás a mozgások koordinációja terén, mivel 
ez a kisgyermek fokozódó mozgásának időszaka, és ez a fejlődésének legfőbb hajtóereje.

Jól jegyezzük meg! Így a mozgásszükségletének kielégítésében korlátozott kisgyermek nemcsak 
a mozgáskoordinációk, hanem a pszichikus fejlődés egyéb területein is elmarad. A mozgás a kis-
gyermek természetes szükséglete, amelynek kielégítése állandó figyelmet, ellenőrzést igényel 
a szülők részéről (Radnai B., 1991).

A kisgyermekkor fejlődésének legfontosabb meghatározó tényezője a járás mellett a beszéd 
elsajátítása, amely alapvetően változtatja meg a gyermek életkörülményeit. Kísérletileg 
igazolták, hogy a legszorosabb összefüggés áll fenn a törzs, kéz és láb, valamint a beszélő 
apparátus fejlődése között.

Fontos! Tudománytörténeti és tudományos jelentőségű Vigotckij, orosz pszichológus azon meg-
állapítása a beszéd és gondolkodás elsődlegességének kérdésében, amelyet Piaget is elfogadott, 
hogy a gondolkodás a beszédből fejlődik ki, és nem fordítva. Ami, másként fogalmazva, azt jelenti, 
hogy a beszéd mint cselekvés a gondolkodás szülőanyja. Fontos lenne, ha a más tárgyakat tanító 
tanárok komolyan is vennék ezt a tételt, mert akkor a rossz tanulókat nem tiltanák el a mozgásos 
játékoktól, mivel a motoros tevékenység nem rontja, hanem javítja az értelmi teljesítményt.

A harmadik évet a rendkívül megnövekedett beszédaktivitás jellemzi. Különösen a játék 
és önálló cselekvés fokozza nagymértékben a beszédaktivitást. A beszédaktivitás fejlődésére 
hatással van a szavak emocionális színezete is.

A beszéd kialakulása szorosan összefügg a tárgyakkal való cselekvés fejlődésével. 
A harmadik évben megjelenik a manipulációs tevékenységnek a játékos cselekvéshez közeli 
formája, amikor a tárgyakkal való cselekvés módját a funkció határozza meg.

A tárgyi cselekvés hatással van a gyermek játékos tevékenységének fejlődésére, amit 
úgy kell értelmeznünk, hogy a játék már ebben a periódusban meghatározó szerepet tölt 
be a pszichikus folyamatok és tulajdonságok fejlődésében. 

A játékok fejlődésében először az érzékelő-mozgásos (szenzomotorikus), kísérletező 
játékok dominálnak, amelyekkel a gyermek valamilyen mozgást kifejező funkciót gyakorol 
(kinyitni-becsukni, lépcsőn járni stb.) Ezeket funkció játékoknak is nevezzük.

A második évben megjelennek a szerepjátékok, amelyekben a kisgyermek környeze-
tének személyeit igyekszik utánozni mindenféle szerepben. A szerepjáték az alkotó fantáziát 
és gondolkodást fejleszti, és új érzelmekkel és élményekkel gazdagítja a gyermek lelki életét.
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Az óvodáskor jellemzői (3–6 éves korig)

Az óvodáskor fejlődésének legfőbb jellegzetessége az iskolaérettség fontosabb feltéte leinek 
kialakulása.

A kisgyermekkor fejlődési eredményei – járás, tárgyi cselekvés, beszéd – ebben a pe-
riódusban az önállóság és aktivitás sokoldaúbb kibontakozásának lehetőségét biztosítják.

Anatómiai és fiziológiai változások

A testi növekedés üteme a 3–5 éves korban lassúbb, mint volt az előző kisgyermekkorban, 
de 5 éves kor után ismét meggyorsul. A súlygyarapodás lassúbb, mint a hosszanti növekedés, 
ezért kisgyermekhez képest az óvodás testalkata keskenyebb és hosszabb. A testarányok 
változását a növekedést serkentő hipofizis működése szabályozza.

Jellemző a csontrendszer megerősödése, mivel a csontosodás befejeződése még odébb 
van, jellemző a gerincoszlop és a többi csontok nagyfokú hajlékonysága, ezért nagyon fontos 
a károsodások megelőzése.

Az izomrendszer fejlődésében különösen a mozgató apparátus tökéletesedésének 
van jelentősége. Ezt a nagyfokú mozgásigényük kielégítése teszi lehetővé, ami elsősorban 
a természetes mozgásformákat jelentik, mint a futkározás, ugrálás, mászás. Ezért a gyerekek 
szívesen vesznek részt a sokmozgásos játékokban: fogójátékok, különféle labdajátékok, 
hintázás stb.

A mozgáskoordináció fokozatos tökéletesedésében fontos szerepe van a csont- 
és izomrendszer megerősödésének. A mozgáskoordináció kialakulásának legfontosabb fel-
tétele, hogy az izmokban, inakban és ízületekben lévő érzékelő apparátusok jól működjenek.

A jó működés alapfeltételeit a következő anatómiai képletek biztosítják:

Információforrások

A testnevelés tanításának elengedhetetlen ismereteihez tartozik, hogy a mozgáskoordináció 
kialakulásának folyamataiban milyen érzékszerveknek (analizátoroknak) van szerepe.

Analizátorokon az érzékelésnek azon részrendszereit értjük, amelyek meghatározott minő-
ségű jelekhez információkat fognak fel (analóg folyamat), azokat kódolják (digitális folyamat), 
továbbvezetik és feldolgozzák (dekódolják). Az analizátorokhoz ennek megfelelően specifikus 
receptorokat, afferens idegpályákat és szenzoros központokat sorolunk. Az analizátorokban 
a különböző területek, a kérgi mezők is érdekeltek (Nádori L., 1991).

A mozgáskoordináció szempontjából öt analizátor jelentős: a látó, a halló, a tapintási, 
az egyensúlyi és a mozgás analizátor. Ezek a mozgáskoordinációban egymástól eltérő módon 
részesednek.
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Mozgásérzékelés

Az említett analizátorok, más szóval receptorok vagy érzékszervek, információt nyújtanak 
nekünk a testünkről és mozgásunkról, s ezt kinesztézisnek nevezzük. A kifejezés a kin 
(mozgás) és az esthesia (érzékelés) szavak összetételéből ered, és segítségével percipiálhatja 
az ember a saját mozgását, végtagjait, azok egymáshoz viszonyított helyzetét, továbbá a test 
egészéhez viszonyított helyzetüket is. Sherrington (1906) szakfogalma a propriocepció 
eredetileg mind a testmozgás percepcióját, mind pedig ennek térbeli orientációját is jelentet-
te. Az évek múltával a két szakfogalom – kinesztézis, propriocepció – egymás szinonimáivá 
lettek, ezért nem érdemes különbséget tenni közöttük. A jól ismert exteroceptorok, például 
a szem is szolgálhatják a propriocepció funkcióját és kinesztézishez vezethetnek (Schmidt 
R., 1982).

Tekintsük át részletesebben ezeket a receptorokat, amelyek nélkül a kinesztézis nem 
jöhet létre. A motoros tanulás meghatározó képletei a következők:

Ízületi receptorok

Az egyes végtagok ízületei az ízületi tokban helyezkednek el, és itt található az ízületi folya-
dék is. Az ízületi tokba beágyazottan különböző receptorok találhatók – Ruffini-végződések, 
Pacini-testecskék –, amelyek megfeszülnek, amikor az ízület mozog, így tájékoztatva 
a központot az ízület aktív vagy passzív mozgásáról, illetve mozgásirányáról. 

Golgi-féle ínreceptor
A mozgásról hírt adó információ egy másik szerve a Golgi-féle ínreceptor. Ez parányi feszítő 
receptor, amely az izomban helyezkedik el, közel ahhoz a részhez, ahol az izom átmegy ínba, 
ahogy ez az ábrán látható.

Idegrost

Golgi-féle ínreceptor

Ín

Izom

12. ábra: A Golgi-féle ínreceptor anatómiája (Sage, 1977)
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Ez a szerv az izomfeszülésről ad tájékoztatást, de sok különböző funkciót lát el. Minden 
ilyen szerv csak 3–25 izomrosttal tart kapcsolatot, nem pedig az egész izommal, ahogy azt 
régebben feltételezték. Ekként a különböző receptorok az izom különböző részeivel vannak 
kapcsolatban, vagyis csak a velük kapcsolatban lévő motoros egységekre érzékenyek. Fontos 
szerepet játszik az izomösszehúzódás (kontrakció) érzékelésében, mivel szinte egyedülál-
lóan nyújt tájékoztatást az izomzat erőkifejtéséről. További nagy jelentősége, hogy erős 
a kapcsolata a motoros egységgel, ezáltal érzékeny mutatói annak, hogy mi megy végbe 
a motoros egységekben.

A motoros egységet úgy határozzuk meg, mint egy alfa motoneuront az általa innervált 
(beidegzett) izomrostokkal.

Az alfa motoneuron nagy efferens neuron, amely a vázizomzat extrafuzális rostjait idegzi be.
Az extrafuzális rostok a főbb vázizomzat izomrostjai, nem számítva az izomorsón belüli rostokat.

Izomorsók
Testünk főbb izmainak rostjai között található kis orsóformájú (szivarszerű) struktúrák, ame-
lyek párhuzamosak az izommal. Ez az elhelyezés olyan helyzetet teremt a számukra, hogy 
együtt feszülnek az izommal. Amint az ábra mutatja, a sarki végződésénél helyezkednek el 
az intrafuzális rostok, amelyeket a gamma motoneuron idegez be.

Az intrafuzális rostok kis izomrostok, amelyek az izomorsók két ellentétes végén találhatók.
A gamma motoneuronok kis efferens rostok, az izombehangolást végzik, pontos információt 
adnak az izom tenziójáról.

Kötőszöveti tok

Ia típusú afferens rostok

Gamma-efferens 
végződés

Gamma-efferens 
végződés

Intrafuzális 
izomrostok

Virágos 
ágacska 
végződés

Gyűrűs 
receptorok

13. ábra: Az izomorsó anatómiája (Saga, 1977)
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A mozgásanalizátor anatómiailag szerteágazó receptorai – az ún. prorioceptorok – valameny-
nyi izomban, ínban és ízületben megtalálhatók. Vezetőpályáinak, a megfelelő idegrostoknak 
különösen nagy a teljesítményük, vezetőképességük, vezetési gyorsaságuk és pontosságuk. 
Mindezt a teljesítményt a mielinizáció biztosítja, teszi lehetővé.

Áteresztő kapacitásuk – szemben más analizátorok információs csatornáival – lénye-
gesen növelhető. Például az izmot mozgató ideg rostjai és érzőrostjai 80–120 m/s, a bőr 
tapintási receptorainak afferens rostjai 20–40 m/s sebességgel közvetítik az ingerületet.

Golgi Golgi

gamma-hatás gamma-hatás

annulospirális annulospirális

izomösszehúzódás

izomnyújtás

14. ábra: A proprioceptorok működése (Ádám Gy., 1969)

A proprioceptorok impulzusleadását az jellemzi, hogy az alacsony ingerküszöbű 
annulospirális receptor az izom nyújtása esetén, a magasabb ingerküszöbű Golgi-receptor 
az ín nyújtásakor és összehúzódásakor küld impulzusokat a gerincvelő felé. A gamma-
efferensek ellenőrző hatása az annulospirálisok felé érvényesül. Mivel a receptorok közvet-
lenül a mozgásszervekben helyezkednek el, közvetlenül jelzik a mozgás folyamatot. Ilyen 
szempontból a többi analizátor felett állnak, mert a többiek rendszerint csak nagy mozdulat 
esetén képesek fogni a jelzést, míg a proprioceptorok az éppen kezdődő feszülést és az izom 
alacsony tónusváltozásait is képesek jelezni.

A leírtak elemzése után folytassuk az óvodáskor változásainak áttekintését.
Az idegrendszer működésének és felépítésének változása döntően határozza meg 

a pszichikus működés fejlődését. Az agy súlya az óvodáskorhoz képest jelentősen megnő, 
az idegpályák mielinizálódása befejeződik, és az agykéreg sejtállománya tovább differenci-
álódik. A központi idegrendszer tevékenysége nagyon intenzíven fejlődik, vagyis a feltételes 
reflexek kialakulásának folyamata felgyorsul. De jelentős a fejlődés az időleges, de bonyolult 
idegi kapcsolatok létrejöttében is. Kialakul a feltételes gátlás (önuralom, fegyelmezettség) 
élettani alapja is. Fokozódik a nagyagykéreg szabályozó szerepe a kéreg alatti központok 
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felett, ami szervezettebbé teszi a gyermek viselkedését. Ez a szabályozó funkció azonban elég 
labilis, ezért türelemre, szeretetre van szükség ahhoz, hogy emocionális reakcióit a gyermek 
megbízhatóbban ellenőrizze.

A viselkedés szabályozásában a második jelzőrendszer fokozottabb szerepet játszik: 
szóbeli közlések, útmutatások, figyelmeztetések, magyarázatok, amelyeket az első jelző-
rendszer megerősítő funkcióival hitelesíthetünk, közvetlen érzékelések, eleven szemléleten 
alapuló benyomások stb.

Például ne nyúlj a tűzhöz, mert megégeti a kezedet!

A játék mint a tevékenység fő formája 

Az óvodáskorban a játék a gyermek domináns tevékenységi formájává válik. Ennek oka 
a fent leírtakból következik, vagyis a tárgyi cselekvés által tudatosodó világ kiszélesedik, de 
elemi szükségletként jelenik meg a felnőttek világával való kapcsolatteremtés is. A játékban 
a személyiségnek a környező valósághoz való aktív viszonya tükröződik. A játék nevelő 
hatása abban van, hogy benne mint egy csomópontban gyűlik össze, és rajta keresztül alakul 
a gyermeki személyiség pszichikus életének minden oldala (Rubinstein Sz., 1967).

Itt most nem foglalkozunk a különböző ún. játékelméletekkel, hiszen a „Sportjátékok” 
című tantárgy kapcsán ezeket részletesen tanultuk.

Ebben az életkorban a következő játékok a jellemzőek:
Szerepjátékok: már megjelennek a kisgyermekkorban, itt továbbfejlődnek. Ezekben 

a felnőttek szerepét vállalják magukra, és speciálisan kialakított játékkörülmények között 
általánosított formában reprodukálják a felnőttek tevékenységét, és az emberek egymáshoz 
fűződő kapcsolatait.

Ezeknek a játékoknak nevelési szempontból az a jelentősége, hogy mit játszanak, mi 
az ,ami a társadalmi tevékenységformákból visszatükröződik játékukban? A fejlődés általában 
az, hogy a mindennapi életre vonatkozó tevékenységektől általában eljutnak a társadalmi 
tevékenységek játékos megjelenítéséig, ami a gyermek látókörének bővülését is visszatükrözi.

Az alkotó (konstruáló) játékban – szemben a manipulációs játékokkal – domináló 
szerepe van a tervezésnek, amely az előre kitűzött cél megvalósítását teszi lehetővé. Ez már 
meghatározott intellektuális fejlettséget igényel, de a technikai képességek kibontakoztatására 
és a munkavégzés elemeinek a megtanulására is alkalmas. A szerepjátékokhoz hasonlóan, 
nevelési szempontból jól kihasználhatók.

A szabályjátékok nevelő hatása abban rejlik, hogy a gyermek feltétlenül alárendeli 
magát a szigorú cselekvési szabályoknak. Az ilyen játékok tartalmát a szabály és feladat 
határozza meg, nem pedig a szerep és a játékszituáció. A feladatteljesítésben figyelhetők meg 
először a gyermeki önértékelés első megnyilvánulásai.

A didaktikus játékok lényegében véve nem mások, mint valamilyen játékfeladatba 
kapcsolódó előkészítő műveletek sorozata. Ezeket az óvodai foglalkozásokon speciálisan 
szervezik a különböző megismerési funkciók fejlesztése céljából, például alakzatok megkü-
lönböztetése, színárnyalatok kiválasztása, elemzés, összehasonlítás gyakorlása.

A mozgásos játékok a gyermek valamennyi természetes mozgásformáját működésbe 
hozhatják, ezáltal nélkülözhetetlen eszközei a funkciók gyakorlásának. Sajátosságuk, hogy 
minden korábbi játék sajátosságait magukban foglalva fejtik ki nevelő hatásukat. Mindig 
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emocionális élményekhez kapcsolódnak, mint a többi játék is, de az élmények itt fokozot-
tabban vannak jelen, szinte végigkísérik az egész tevékenységet.

A mozgásos játékokból fejlődnek ki az iskoláskorban a bonyolultabb testnevelési 
és sportjátékok, amelyekben már az előzőekben is megjelenő koncentráció, tájékozottság, 
akarati erőfeszítés hatékonyabban fejlődik.

A gyermek számára, de később felnőtt korban is, az jelenti a játék érdekességét, hogy 
a játék tevékenységgel mindig valami új, alakuló, a szokásostól eltérő, vonzó dolog kerül 
előtérbe.

A fejlődés különböző fokain az általános fejlettség szintjéhez igazodva más és más 
játékok jellemzőek a gyermekekre. A játék mint a gyermek fejlődésének eszköze, később 
látni fogjuk, hogy célja is, maga is állandóan alakul, változik, fejlődik.

A kisiskolás kor jellemzői (6–10 éves korig)

A hatéves gyermekek általában iskolaérettek, amit a mindennapos gyakorlat igazol. Az is-
kolaérettség lényegével már Comenius is foglalkozott.

Az iskolaérettség fogalma nem egységes, kutatónként más és más elemét hangsúlyoz-
zák, de ez érthető is, hiszen a gyermeki fejlődés soha nem azonos módon zajlik le minden-
kinél, ezért ilyen összetett probléma.

Tekintsük át néhány kutató iskolaérettségre vonatkozó megállapítását.
A múlt század végén Janke az iskolaérettség jellemzőiként a következőket említi meg: 

testmagasságot, testsúlyt, mellbőséget, valamint az oktatás készségét.
Véleménye szerint oktatásra az a gyermek alkalmas: aki viszonylag helyes képze-

tekkel és fogalmakkal rendelkezik, aki bizonyos mértékben képes saját nyelvén kifejezni 
gondolatait, akinek érzék- és mozgásszervei annyira fejlettek, hogy a rábízott feladatok 
végrehajtására képes.

Janke véleménye bizonytalanságot tükröz, amely bizonytalanság jellemző a hazai be-
iskolázási gyakorlatban is, hiszen az első osztályba kerülő tanulók között gyakran találunk 
ún. problémás gyerekeket.

Penning (1926) az iskolaérettséget szélesebb és alaposabb megfogalmazásban írja le.
Szerinte ez testi és pszichikai megnyilvánulások együtteséből áll, és az iskolaérettség 

legfőbb ismertetőjegyét abban jelöli meg, hogy a gyermek viszonylag folyamatosan képes 
koncentrált figyelésre.

Mások a „csoportban való képezhető”-séget tartják a legfontosabbnak.
Zulliger (1951) szerint az iskolaérett gyerek bizonyos mértékben rendelkezik megfe-

lelő szintű érzékszervi és figyelmi működéssel, kifejezőkészséggel, emlékezőképességgel, 
minimális koncentrációs és kitartási képességgel, mese- és valóságalakok megkülönbözte-
tésével, érdeklődést mutat az elvont jelek, a számok és betűk iránt, és aktív bekapcsolódást 
a környezetbe.

Radnai B. (1991) abban látja az iskolaérettség lényegét, hogy a gyermek feladat vég-
zésére és a program szerinti életre képes. A feladat „meghatározott körülmények között 
elérendő cél” megvalósítását jelenti.

Az iskolaérettség ilyen áttekintését azért tartjuk fontosnak, mert világosabbá válik szá-
munkra, hogy mennyire összetett és nehéz az a feladat, amikor a kerettantervekben rögzített 
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tananyagot szeretnénk minden tanulónak egyforma szinten megtanítani. Közben nem biztos, 
hogy a tanuló mindenben alkalmas rá. 

Mindegyik leírt teória említi a gyermek érzék- és mozgásszervi fejlettségét, de talán 
nem olyan hangsúllyal, mint amennyire kellene.

Természetesen a testi és lelki fejlődés nem választhatók szét, de talán a korábbi életko-
rok, említett fejlődés lélektani sajátosságainál hangsúlyozott motoros fejlődés jelentősége 
nem ér véget, és komolyan determinálja a további pszichikus fejlődést.

Úgy tűnik, mintha a kutatók az iskolába lépéskor elsősorban az értelmi fejlődés sajátos-
ságaira koncentrálnának, és az ehhez nélkülözhetetlen motoros fejlődés lényegtelenné válna.

A mindennapos testnevelés számtalan bizonyítékkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy 
a rendszeres testmozgás a harmonikus személyiség kialakításának elengedhetetlen feltétele. 
Ez pedig már az óvodáskorban elkezdődhet, így az iskolaérettség legfőbb biztosítéka lehet.

A kisiskolások életkori sajátosságai

Az iskola megváltoztatja a gyermek életmódját, hiszen az iskolába lépés a gyermektől 
nagymértékű, sőt újszerü alkalmazkodást kíván. Sokak szerint életünk nagy alkalmazkodási 
fordulópontjai közül, mint a születés, iskolába lépés, munkába állás, talán az iskolába lépés 
a legnagyobb. Mi ennek az oka? Elsősorban az, hogy megváltozik a gyermek életmódja, és ez 
eddig ismeretlen, új feladatok elé állítja. Eközben új területeken fejleszti képességeit.

Az iskola hatására a fejlődés elsősorban az értelmi képességek, készségek alakulásában 
jelentkezik. Az iskoláskor gyermeki fejlődésében, a szakemberek szerint, a biológiai, fiziológiai 
tényező másodrendű szerepet játszik. A megállapítástól függetlenül a következők történnek.

A testarányok megváltoznak, befejeződik az első alakváltozás kora. A fej korábbi növe-
kedése lelassul, eddig a testhossz kb. egynegyedét a fej tette ki, ez egy hatodára csökken le. 
Szélesedik a váll, kialakulnak a gerinc görbületei, eltűnnek a zsírpárnák, és a fejlődő izmok 
láthatóvá válnak. 

Szépek a testarányok, a gyermekek mozgása koordináltabb lesz, érdeklődőek és lelkileg 
kiegyensúlyozottnak tűnnek. 

A kisiskoláskor rendkívül alkalmas korszaka a motoros tanulásnak. Sokan a motoros 
tanulás „aranykorának” tekintik. Ennek oka, hogy a fiziológiai folyamatok kiegyensúlyo-
zottan, egymással harmóniában zajlanak. 

Az idegrendszer fejlődése nagyon magas szintet ér el. Teljes kifejlettségének 90%-a 
körül van, de az idegfolyamatok még nagyon labilisak. Ami a serkentő és gátló folyamatok 
arányát illeti, a gátló folyamatok, valamint feltételes idegkapcsolatok kiépítése, a tanulás 
szempontjából, lehetővé teszik az összetett és bonyolult mozgások elsajátítását.

A nagyagy idegpályáinak, valamint az érző (afferens) és a mozgató (efferens) pályák 
mielinizációja is befejeződik. Ez biztosítja a gyors és pontos ingerületátvitelt.

A mozgató apparátus és az izomrendszer a gyermek testméreteinek megfelelően 
fejlett, így lehetővé válik saját testsúlyának bonyolult helyzetekben történő mozgatása és új 
tevékenységformák megtanulása és fejlesztése is.

A keringési rendszer rugalmassága hosszantartó munkavégző képességet biztosít. 
Magyar vizsgálatok (Bakonyi F. 1980) igazolják, hogy a gyermekeink teljesítménye és oxi-
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génfelvevő képességének fejleszthetősége ebben az életkorban jóval kedvezőbb, mint azt 
a szakemberek feltételezték.

Bakonyi iskoláskorú tanulók futóteljesítményét vizsgálta, és a következő adatokat kapta: 
(a teljesítmények méterben vannak megadva).

Életkor (év) N X/m Életkor (év) N X/m
Fiúk Lányok

6 138 1.631,24 6 107 1.188,12
7 100 3.415,98 7 80 2.910,07
8 55 6.509,62 8 41 3.817,93
9 43 9.573,51 9 56 4.773,79

10 45 10.756,43 10 50 5.980,22
11 59 10.894,18 11 50 7.752,32
12 41 10.989,65 12 41 8.737,73

12. táblázat: Iskolások futóteljesítményei méterben (Bakonyi F., 1980)

A táblázat eredményeire nagyon sok jelzőt mondhatnánk, de első látásra valóban hihetet-
lennek tűnnek. A tények viszont igazolják ennek az életkornak élettani sajátosságait, és ami 
a legfontosabb, a fejlesztés lehetőségeit mindkét nem vonatkozásában, elsősorban állóké-
pesség terén.

Tekintsük át a kisiskoláskor jellemző tevékenységformáinak változását.
A mászás: amely az óvodáskor legkedveltebb tevékenységformája, a kisiskoláskortól 

a mászó eszközök (akadály, rácslétra, bordásfal stb.) felhasználásával is folyamatosabb, 
gyorsabb és koordináltabb.

A járás: megszűnik a „tipegő” járás, és ekkor alakul ki a sarokkal való talajfogás, 
a talpon való átgördülés és a lábujjakkal való eltolás. E korszak végére a járás egyéni lesz 
és az ifjúkorig stabil marad.

A futás: a járáshoz hasonlóan a lépéshossz növekedésével és a lépésfrekvencia csök-
kenésével megy végbe, ami a futóteljesítmény jelentős növekedését eredményezi. A fiúk 
futásban megelőzik a lányokat. A jól koordinált futómozgás a 6–7 éveseknél eléri a 90%-ot. 
Ennek oka, hogy ennek az életkornak a legkedveltebb és legtöbbet gyakorolt mozgásformája 
a futás, amelyben a fejlődés az ugráshoz és dobáshoz képest előrébb tart. Az iskolába lépő 
gyerekek futása a közepes, illetve a szubmaximális sebességzónában jól koordinált, laza, 
harmonikus. Ha azonban maximális sebességre törekszenek, az idegfolyamatok labilitása 
miatt a mozgás görcsössé, merevvé válik.

Fontos! Mivel a futóversenyek – például sor- és váltóversenyek – a gyerekek számára nagy moti-
vációval járnak, nem szolgálják a futótechnika fejlődését, fejlesztését.

Ennek az életkornak a kezdetén a futás fő jellemzője, hogy a gyerekek a törzsüket egyenesen 
tartják, kis előredőléssel az ellépés nem eléggé kifejezett. Sarkon való talajfogás és talpon 
való átgördüléssel, kis lépéshosszal, szűk karmozgással futnak. 8–10 éves korra ezek a jel-
lemzők megváltoznak. A gyermekek jobban előredőlnek, kifejezettebb lesz az ellépés, haj-
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lítottabb a kar. A jól koordinált futómozgás a szubmaximális sebességövezetben figyelhető 
meg. A lányok teljesítménye ebben az életszakaszban van a legközelebb a fiúkéhoz.

Az ugrás: a futáshoz hasonlóan kedvelt mozgásformája a gyerekeknek, de nem gyako-
rolják annyit, mint a futást. Csak kellő gyakorlás esetén fejlődik, ezért minél több ugrásfajtá-
val ismertessük meg a tanulókat. Leggyakrabban a távolugrás guggoló, a magasugrás átlépő 
technikáját gyakorolják. Ez sorrendiség is, mert a kisgyermek „távol-, magasugrásából” 
előbb lesz távolugrás, mint magasugrás. Ennek az az oka, hogy a magasugrás, motorikus 
irányítóképesség szempontjából, nehezebb feladat, mint a távolugrás.

Az oktatást tehát a távolugrással kezdjük. A 6–8 éves korban még hiányzik a moz-
gásszerkezet összetevőinek állandósága. 9–10 éves korra, megfelelő gyakorlással, jelentős 
fejlődés érhető el.

A fejlődés gyorsabb és sokrétűbb lesz a nagyobb variációs lehetőségek biztosítása 
esetében. A gyakorlás terjedjen ki két, illetve egylábas szökdelésre, helyből és nekifutással 
végzett, távolba és szereken támaszkodással végzett ugrásokra is.

A dobás: fejlődése igazából 5 éves korban indul meg a fiúknál, amíg a lányoknál 
lemarad. A fiúk többsége 5 éves korban már harántterpeszállásból dob, a lányok viszont 
frontálisan állnak fel. Dobásnál a fiúk az egész testüket, a lányok csupán a karjukat és a tör-
zsüket használják.

A dobás fejlődése (mind a dobótechnikáé, mind pedig a dobóteljesítményé) elsősorban 
a gyakorlási lehetőségtől, ebből következően a gyakorlottságtól függ. Ezért nemcsak a nemek 
között, hanem az egyének között is megfigyelhetők fejlődésbeli eltérések. Nehéz a futás és 
a dobás összekapcsolása, ezért ennek is meg vannak a fokozatai. A leírtakból következően 
a 8–10 éves kor között az individuális eltérések, fiúk és lányok esetében is tovább nőnek. 
A futással és az ugrással ellentétben a dobást a gyerekek egyedül csak nagyon hiányosan 
tudják kialakítani, és ez okozza a lemaradást, főleg lányok esetében, az előző két mozgás-
formához képest (Farmosi I., 1999).

A szakemberek, pedagógusok, pszichológusok, akik a gyermekek értelmi fejlődését teszik vizs-
gálatuk középpontjává, elsikkadnak a fejlődés fiziológiai lehetőségei mellett.

A kisiskoláskorban, az óvodáskorhoz hasonlóan, a gyermekek mozgásigénye változatlanul 
magas, hiszen a mozgás által történő tanulásuk az iskolába lépéssel csak gyarapodik. Az írás 
tanulása motoros tanulást jelent, és végső célja olyan finom koordináció kialakítása, amely majd 
íráskészségként jelenik meg.

Ennek ellenére a motoros tanulás és az éltkor megkívánta fiziológiai fejlődés lehetőségei 
drasztikusan romlanak.

Az iskola nem használja ki azt a ritka alkalmat, amelyet az egyes szervrendszerek harmonikus 
működése kínál fel a gyermek testi fejlődésének elősegítésére, valamint a harmonikus személyi-
ség kialakítására az egészség megszilárdítása által. Az egészség fogalmán a testi-lelki egészséget 
értjük. Elkezdődik a gyermekek iskolapadba nyomorítása, a „maradj nyugton”, „ne rohangálj” stb., 
időszak, amikor pont a lényegről – a szükséglet szintjén kialakításra váró mozgásról – szoktatjuk le. 
Ez egyaránt a szülők és pedagógusok bűne, amely később már nagyon nehezen hozható helyre.
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A serdülőkor (11–16 évig)

A biológiai tényező, amely az előző periódusban másodrendű helyet foglalt el (írják a fejlő-
déspszichológusok), most jelentősebb tényező lesz.

A serdülőkre általában jellemző a testmagasság és testsúly nagyarányú növekedése. 
A serdülésnek nevezett, biológiailag most már jelentős tényező sok individuális különbséget 
mutat. A serdülési, növekedési lökésnek nevezett tényező nem ritkán 1 év alatt 10 cm-es 
növekedést és 4–5 kg-os súlygyarapodást is eredményez. A testarányok változása azt jelenti, 
hogy megváltoznak a mozgás biomechanikai feltételei és a kondicionális képességek ösz-
szefüggésrendszere is. Az egyénre jellemző motorikus fenotípuson belül eltolódik az egyes 
képességek sajátos aránya. Ezt az átalakulást a rendszeres motoros tevékenység, például 
sportedzés, testnevelés tovább módosítja. (Fenotípus: az egyén látható és mérhető, külső 
és belső tulajdonságainak összessége.)

Az ilyen jellegű változás aránytalanság érzetét kelti bennünk, ami nem jelent rend-
ellenességet, csupán az egyes testalkatoknak megfelelően a domináns jelleg erősödik fel, 
az aszténiások esetében a testmagasság, a piknikusoknál a testsúly. A kamaszokra éppen 
az uralkodó jelleg szélsőséges növekedése, gyarapodása a jellemző. Vagyis az aszténiások, 
akik amúgy is „vékonydongájúak”, viszonylag magasak, ebben a korban éppen a testmagas-
ságban fejlődnek, anélkül, hogy ennek arányában a mellkas körfogatban vagy testsúlyban 
gyarapodnának. A piknikusok pedig testsúlyban, telítődésben mutatnak nagy emelkedést 
anélkül, hogy testmagasságuk ezt arányosan követné.

Ebben az időszakban a fiatalok motorikus magatartásában két jellemző vonás figyelhető 
meg:

1. A megelőző ciklushoz képest a teljesítmény-készenlét alacsony szintje.
2. A teljesítmény növekvő individualitása, amely az egyéni beállítottságon és érdeklő-

désen alapul (Farmosi I., 1999).

Több szerző a fejlődésnek ezt a periódusát „krízis” időszakként értelmezi, holott a jelenség 
nem más, mint a képességek és a készségek átrendeződése, amely normális eleme a moz-
gásfejlődésnek (Meinel, 1977).

Fontos! A rendszeresen sportolóknál ez az átrendeződés nagyobbrészt feltűnés nélkül, „zökkenő-
mentesen” megy végbe, az edzetleneknél azonban jól körülhatárolt jelei vannak. Ez a tény újabb 
igazolása a rendszeres, mindennapi testnevelés szükségességének.

Az átrendeződés látható jelei:
• Nehézkesség a mozgások végrehajtásában, a gyermekkori fáradhatatlanság és köny-

nyedség hiánya.
• Korlátozott motorikus irányítóképesség, visszatérő mellékmozgások, merev, görcsös 

végrehajtás.
• Csökkent motorikus tanulási, átállító és alkalmazkodó képesség.
• Fokozott variabilitás a motoros teljesítményekben.
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A leírt jelenségeket a már említett, hirtelen fellépő méretváltozások idézik elő. Ezek hát-
terében az endokrin (belső elválasztású mirigyek) -működés változásai és az idegrendszer 
fokozott szenzibilitása áll.

Az érés következő fázisa – a teljes érésig – a lányoknál 16–17, a fiúknál 17–20 éves 
korig tart.

A mozgásfejlődés jellemzői:
• a stabilizálódás,
• a nemi különbségekből adódó differenciálódás,
• az egyénre jellemző mozgásaktivitás.

A stabilizálódás: azt jelenti, hogy megszűnik a mozgással szembeni visszafogottság és 
a teljesítménnyel szembeni tartózkodás.

A differenciálódás: nemi vonatkozásban abban nyilvánul meg, hogy az ismét helyre-
álló teljesítmény-készenlét következtében a fiúk a férfiasabb sportágakat, a lányok a pedig 
kevésbé megterhelő és az ügyességet kívánó sportágakat részesítik előnyben.

A mozgásaktivitás: amely az egyénre jellemző, elsősorban annak terjedelmében nyilvá-
nul meg. Ez kapcsolatban van az egyén teherbíró képességével, az érdeklődés mélységével, 
az egyéni érvényesülésből származó motivációval (Farmosi I., 1999).

Ezen fiziológiai, pszichológiai, anatómiai alapok ismeretében tekintsük át a motoros 
tanulás folyamatát, vagyis hogy a felsorolt sajátosságok, hogyan működnek a tanulás során.



VII. fejezet 
A motoros tanulás folyamata

A mozgásfejlődés, élettani és biológiai feltételeinek ismeretében, elkezdhetjük a motoros 
tanulási folyamat megismerését.

A fejezet tartalma

A motoros tanulás és az oktatás stratégiája
Információ feldolgozás és emlékezeti rendszerek
A figyelem
A gyakorlás általános kérdései
Az absztrakció problémája
A mozgástanulás szakaszai
A visszajelentés (feedback) és az eredmények ismerete
Taxonómia, követelmények a motoros tanulásban
A mozgás mint a cselekvés eszköze
A mozgások szerkezete
A mozgáskészség
Mozgáskészség és sporttechnika
Transzferhatás a motoros tanulásban

A motoros tanulás és az oktatás stratégiája

„Az oktatás folyamata” című fejezetben bemutattuk az ún. „rendszerszemléletű” oktatási mo-
dellt, amelyet itt megismétlünk, hogy ne kelljen a hallgatónak visszalapozással tölteni az idejét.

A modellnek az „oktatási stratégia megtervezése” nevű részét akkor csak részben bontot-
tuk ki. Ebben a fejezetben az ábra azon részét tekintjük át részletesen, ami a motoros tanulás 
folyamatát szemlélteti. A tanulás folyamata az oktatás stratégiai megtervezését és megvalósítását 
jelenti, amely egy folytonos tanár–tanuló interakcióban jön létre, és amely interakcióban mindig 
a tanáré a vezető szerep.

A motoros és minden tanulásnál, amely irányított folyamatként zajlik, abból a tényből 
kell kiindulni, hogy minél kevesebb időráfordítással, minél jobb eredményt érjünk el. Döntő 
a cél felől megközelítve a legmegfelelőbb módszer vagy módszerek kiválasztása, hogy a tanár 
irányítani tudja a tanulási folyamatot, hogy ne a tanuló irányítás nélküli cselekvésévé váljon.
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15. ábra: Az oktatási folyamat rendszerszemléletű ábrája (Dick, 1974)

Tekintsük át ezt az irányító mechanizmust, amely tulajdonképpen a motoros tanulás folya-
matában mutatja be a tanuló-tanár kapcsolatát, az oktatás stratégiáját.
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16. ábra: A mozgástanulás folyamatábrája (Stiehler, G., 1976)
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A motoros tanulás esetében a folyamat (tanulás) legtöbbször az elsajátítandó cselekvés 
megfigyelésével kezdődik. Ezt a tanár többnyire bemutatás vagy bemutattatás formájában 
biztosítja. A bemutatás adott formáját a tanulók biológiai és értelmi fejlettsége határozza meg.

A bemutatás révén a tanulók látás útján jutnak információhoz az elsajátítandó tan-
anyagról, cselekvésformáról. Lásd az ábra „Bemutatás” című blokkját. A tanulók számára 
a tanári bemutatás megfigyelési feladatot jelent. A megfigyelés, a látás révén, egy érzékelési 
(perceptuális) feladatként is leírható.

A tanár a bemutatás után felszólítja a tanulókat a megfigyelt feladat gyakorlati végre-
hajtására. Az ábrán, a TANULÓ egységen belül, látható a KÖZPONTI IDEGRENDSZER 
szenzoros és motoros területe közötti kapcsolat feltüntetése. A tanár cselekvésre történő 
felszólítására a tanuló központi idegrendszere a szenzoros (érzékelő) területéről a mozgató 
(motoros) területére kapcsol át, és megkezdi a gyakorlatot, vagyis „csinálja” azt, legalábbis 
megpróbálja „csinálni”. Emlékezzünk: korábban többször említettük, hogy a testnevelés 
tanulásának alapigéje a „csinálni” ige.

Tehát a tanuló „csinálja”, próbálja végrehajtani a látottakat. Miközben a tanulók pró-
bálkoznak az első végrehajtásokkal, a tanár figyeli, nézi e próbálkozásokat. Az ábrán ez 
a tanár számára a külső visszacsatolást jelenti a tanulók mozgásteljesítményéről. Az ábra 
jól szemlélteti ezt a kapcsolatot a TANULÓ egység motoros területe és a TANÁR egység 
szenzoros területe között.

Ebből az is látható, hogy a folyamat során állandó szerepcsere történik a szenzoros 
és motoros területek között mind a tanulók, mind pedig a tanár esetében.

Amikor a tanulók „csinálják”, próbálják végrehajtani a feladatot, motoros tevékeny-
séget végeznek, produktívak. A tanár e közben szemlél, perceptuálisan aktív, vagyis figyeli 
a tanulókat, motorosan viszont passzív.

A tanár összehasonlítja a tanulók által végzett mozgást a saját ismereteivel, tudásával, 
az elvégzendő módszertani programmal.

Az összehasonlítás eredményeit közli a tanulókkal, amelyre elvben két lehetőség kí-
nálkozik:

• új bemutatás, amely mint láttuk, mindig kapcsolatban van a megfigyelési feladattal,
• a tanár a mozgásfeladattal kapcsolatos utasításokat, magyarázatokat ad, javítja 

a végrehajtást.

A TANÁR feliratú egységben (lásd 16. ábra) ezek a tennivalók mind megtalálhatók.
Amennyiben új bemutatást végez a tanár, a központi idegrendszere, a tanulóéhoz hasonlóan, 
a szenzoros területről átkapcsol a motoros területre. 

Ezzel voltaképpen a motoros tanulás első köre lezajlott, és az első tanulói megfigye-
lésen, majd görcsös, merev végrehajtáson, azután a tanári megfigyelésen és magyarázaton, 
hibajavításon kívül nem történt más.

Elemezzük részletesebben is: a demonstrációs mintakép, a bemutatás, és a tanárnak 
a mozgással kapcsolatos utasításai, magyarázatai és korrekciója (verbális információk), 
a szenzoros tartományon át jutnak a tanulók központi idegrendszerébe. Innen tovább folytatva 
a tanulást, a szemléltetőeszközök segítsége révén, pótlólagos vizuális információkat adunk, 
amelyek kapcsolatban állnak a mozgásfeladatra vonatkozó utasításokkal.
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Ezt ismét tanári felszólítás követi a konkrét tanulói tevékenység, gyakorlás megkezdé-
sére, amely a tanár odafigyelése mellett zajlik. És számtalan ilyen körön átalakul, fejlődik 
a tanulók tudása, formálódnak készséggé az ismeretek.

Ehhez a készséggé formálódáshoz a motoros tanulás esetében azonban van egy nagyon 
fontos információ, amelyet a belső visszacsatolás révén, csak a tudatos odafigyeléssel ala-
kíthatunk ki a tanulókban. Ez az izomérzékelés vagy kinesztetikus információ a tanulók 
saját mozgásvégrehajtásáról.

Fontos! A (kinesztézis) izomérzékelés minden mozgásfeladat végrehajtásakor működő percep-
tuális információ, de a feladat tanulásának kezdetén nem tudatos. Ami azt jelenti, hogy a tanuló 
számára az első feladatvégrehajtás (kinesztétikus) izomérzékelésből származó információi nem 
tudatosulnak, nem érti őket. A tanári magyarázat és a folyamatos gyakorlás, tapasztalatszerzés 
teszi tudatossá.

A TANULÓ egységben látható a „mozgásérzékelés” nevű blokk, amelyből a kiinduló és be-
menő nyilak ezt a folyamatot az idegrendszeri kapcsolatokkal összefüggésben szemléltetik. 
Látható, hogy izomérzékelés csak mozgásvégrehajtáskor jelenik meg, amelyet az ábra TA-
NULÓ egységében a motoros területről kettős vonallal rajzolt nyíl jelez a szenzoros területen 
át, és kapcsol hozzá a „mozgásérzékelés” blokkhoz.

A gyakorlás teszi lehetővé az egyre pontosabb mozgásérzékelést. Azaz a kinesztetikus 
információk tudatosulását. A tudatosság előrehaladásával fejlődik a tanuló motoros tudása 
az adott mozgásfeladatban.

A motoros tanulás sajátossága, hogy a tanulónak szüntelenül figyelnie kell saját moz-
gásérzékelésére, mert csak így juthat el a tudatosság és a készség szintjére, azaz beszélhetünk 
belső visszajelentésről.

Természetesen a tanár szüntelen magyarázata, formáló-segítő értékelése nagyban gyor-
sítja, segíti ennek kialakulását.

Fontos kiemelnünk, hogy a vizuális belső képi világ, vagy képzetkincs sajátos kinesztétikus 
színezetet is kap. A tudatosított figyelem a kinesztézisre, a mozgás belső érzékelésére kapcsolja 
össze a kinesztézis szolgáltatta információkat a helyes végrehajtásnál látott (képi) információval, 
amelyet a bemutatásokkal vagy szemléltető eszközök alkalmazásával tudunk biztosítani. A kettő 
egymáshoz közelítésével, a közöttük lévő különbség csökkentésével, amit csak állandó gyakorlás-
sal valósíthatunk meg, jutunk el a mozgásfeladatokról alkotott sajátos „belső kép” kialakulásához, 
megformálásához (Balogh J., 1969).

A sokszori gyakorlás a kinesztézis által biztosítja a mozgás belső érzékelését, a szüntelen visz-
szakapcsolást a szenzoros szférához, amely csak egyik oldala, bár a motoros tanulás esetében 
a leglényegesebb oldala, az érzéki szférának. A másik a képhez való visszakapcsolás, amely 
kép „belsővé válása” csupán az izomérzékelés által valósulhat meg. Így lesz egyben elvont 
is, és ezért nem lehet elképzelni jól kiépült „belső képi világot” kinesztetikus tartalom nélkül. 

Az új mozgásfeladatokkal kapcsolatos fogalmak megértése, elsajátítása, szemléltető 
eszközök bekapcsolása, a tanár és tanuló fogalmi, illetve ún. jelzéskészletét közelíti egy-
máshoz, de csak a tanuló folyamatos, rendszeres mozgásvégrehajtása által. 
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Mivel a mozgások szerkezetileg téri, idői és dinamikai komponensekre bonthatók, 
a mozgásképzeteknek is hasonló módon kell felépülniük. Vagyis az oktatási-tanulási folya-
matban alkalmazkodnunk kell ehhez a sajátos szerkezethez, az ideomotoros képzetek minél 
gyorsabb kialakítása érdekében.

Az eredményes motoros tanulás megkívánja, hogy az oktatási-tanulási folyamatban 
a tanár szüntelenül kísérje figyelemmel a tanulók reakcióit (mozgásvégrehajtását), illet-
ve esetenként szólítsa fel a tanulókat, hogy mondják el a mozgás helyes végrehajtásáról 
való elképzelésüket, hogy tudatosan alakíthassa és gyorsíthassa a tanulás folyamatát és 
az „ideomotoros képzet” kialakítását.

Vagyis a tanárnak szüntelenül elemeznie kell a tanulók tevékenységét, tanulását, amelyet 
mint tudjuk, stratégiailag a formáló-segítő értékelés révén tesz meg, de ezt ki kell egészítenie 
a tanulók ismereteinek és mozgásról alkotott elképzeléseinek szüntelen elemzésével, lásd 
a 16. ábrát!

A leírt és elemzett ábránkat egy kibernetikai tanulási modellnek tekinthetjük, mert 
az érzékszervi és szóbeli információkat bemenő (input) jelként, a mozgáscselekvést pedig 
eredményként (output) kezeljük.

A tanuláselméletek ilyen kibernetikai rendszerű, kibernetikai elvre épülő megközelíté-
sének előfutáraként Dewey-t (1931) tekinthetjük, aki a folyamatot egy kör alakú modellként 
képzelte el. Vitatta a klasszikus behaviourista felfogás reflexív modelljét, amely az S-R 
formula (inger-válasz) alapjául szolgált. Szerinte a válasz nemcsak az inger következménye, 
hanem visszahat az ingerre és bizonyos mértékig kapcsolatba kerül vele. Hasonló Anochin 
(1935) gondolatmenete is, aki a reafferentáció elvét dolgozta ki.

Amennyiben a cselekvéstanulásban, a sportmozgások elsajátításában a vezérlést és 
a szabályozást mint központi fogalmakat kezeljük, lehetőség nyílik a tanulási folyamat 
kibernetikai megközelítésére.

A korszerű cselekvéstanulási modelleket ezeken a kibernetikai fogalmakon nyugvó 
rendszerekben írták le. Felismerték, hogy a szabályozás valamely dinamikus, önszabályozó 
rendszer állandóságának fenntartása szabályozó körök által. A szabályozó köröket az egyes 
visszacsatolások (külső-belső) jelentik.

A rendszerszerinti modellt is ilyennek tekinthetjük, hiszen mindkét szabályozó kör meg-
található a folyamatban, csak figyeljük meg tüzetesen az ábráinkat! De az emberi szervezet 
mint egész is egy dinamikus önszabályozó rendszerként fogható fel.

Információfeldolgozás és emlékezeti rendszerek

Mindenféle tanulás, tehát a motoros tanulás is voltaképpen információk feldolgozásának 
a folyamatát jelenti. A 16. ábrán bemutatott motoros tanulás folyamatábrája és a folyamat is 
érthetőbbé válik, ha az információfeldolgozást részletesebben is elemezzük, összekapcsolva 
a motoros információfeldolgozással, az emlékezet és a figyelem kérdéskörének vizsgálatával. 

Schmidt R. (1996) nyomán erősen rövidítve áttekintjük az információfeldolgozás fo-
lyamatát, az emlékezeti keretek és a figyelem kérdésével együtt.
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Az információfeldolgozás modellje

Környezetünk nem más, mint információk halmaza, amelyeket az ember befogad, elraktároz 
különböző raktározási rendszerekbe, amelyeket összefoglalóan emlékezetnek nevezünk, 
és ezt az információt feldolgozza. A feldolgozás azt jelenti, hogy az információt az ember 
kódolja, és ez a kód változhat, továbbá az információt kombinálni lehet más információkkal 
és így tovább. Ez a befogadás, raktározás, emlékezés, feldolgozás, kódolás jelenti a tanulást. 
Természetesen a család, a társadalom, az iskola feladata, hogy kiválogassa a környezeti 
információk közül a gyermekek számára legfontosabbakat.

A korábban említett S-R (inger-válasz) formula alapján az egyszerűsített információfel-
dolgozási modell az érzékszerveken keresztül beérkező információs input-tal kezdődik és azt 
is figyelembe veszi, hogy mi történik ezzel a beérkező jellel (vagy minek a bekövetkezését 
váltja ki), ha egyszer bekerült a rendszerbe. Ez a jól ismert fekete doboz (black box) modell.

Feldolgozás

Az ember

Input Output

Jelek Motoros válasz

17. ábra: Egyszerűsített információfeldolgozási modell

Az ember jelenti a fekete dobozt, és ebbe jut be az információ a környezetből, majd a doboz-
ban különböző módon kerül feldolgozásra. (Lásd előző modellünkön –16. ábra – a bemu-
tatást, mint input-ot, bemeneti jel a tanuló számára, itt az ember, majd a tanári felszólításra, 
ami szintén bemeneti jel, végrehajtással válaszol, output.) A szakembereket elsősorban 
az érdekelte, hogy mi a kapcsolat az inger mint input (S) és a motoros válasz (R),mint 
output között. A kognitív pszichológia felléptével az érdeklődés arra irányult, hogy mi is 
történik a „fekete dobozban”? Ezek az események közvetlenül nem figyelhetők meg, csak 
kísérletekben nyújtott viselkedés alapján tudunk rájuk következtetni. Mivel az idegrendszeri 
folyamatok helye az agyvelőben még nem pontosan tisztázott, ezen folyamatok vizsgálata 
szinte lehetetlen. Adekvát ismeretek és technikák hiánya miatt nem tanulmányozhatóak 
az olyan emberi folyamatok, mint a percepció, döntés vagy cselekvési terv. Ennek ellenére 
a kognitív pszichológia perspektívájában azok az események, amelyek a „fekete doboz”-ban 
bekövetkeznek többféle módon is tanulmányozhatók.

E módozatok némelyike annak a struktúrának a természetét helyezi középpontba, amely-
be az információ „beérkezik”, mások viszont azt nézik, hogy milyen változások történnek 
ebben a rendszerben a beérkezett információ hatására.

A legáltalánosabb megközelítési mód az információfeldolgozás időbeli lefolyásának 
tanulmányozása. Ez az ún. kronometrikus megközelítés, vagy ismertebb nevén a reakcióidő 
(RI) módszerének alkalmazása, amelynél a k. sz. viselkedésének mértékét a jelzés ingerre 
és az ez által előhívott mozgásválasz közötti intervallum adja meg. Feltehetően sok külön 
információfeldolgozó tevékenység következik be a reakcióidő alatt, de – ha a kísérlet jól 
megtervezett – ezek a változások jól leírhatók. (Itt most nem foglalkozunk, a pszichológiai 
tanulmányokból jól ismert, különböző reakcióidő típusokkal, mint az egyszerű, választási, 
diszkriminációs reakcióidő.)
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A különböző információfeldolgozó tevékenységeket szakaszoknak nevezzük. Az a né-
zet, hogy egymástól elkülönülő szakaszok vannak az inger és az erre adott válasz között, 
eléggé elterjedt a kognitív pszichológia révén, maga a szakaszokról való elképzelés ennél 
régebbi. Az ezzel kapcsolatos kísérleteket még Donders (1868) végezte el. 

Az információfeldolgozás szakaszai

Donders az feltételezte, hogy a válaszcselekvés történhet sorozatban vagy párhuzamosan.

Sorozatos és párhuzamos feldolgozás
Képzeljünk el egy automatikusan működő üzemet mint az információfeldolgozás modelljét, 
ahogyan ezt a 18. ábra mutatja.

Az alváz szerelése

A motor szerelése Végső szerelés Végső szerelés

A karosszéria  
szerelése

18. ábra:  Példa a párhuzamos és sorozatos feldolgozásra (Schmidt R., 1996)

Bizonyos munkafázisok végrehajtására azonos időpontban, de különböző helyeken kerül sor, 
mint az alváz-, a motor-, és a karosszéria szerelése. Ezek mindegyike az autógyártás egy-
egy elkülönülő szakaszát képviseli. Majd bekövetkezik egy általános feldolgozási szakasz 
a végső összeszerelés alkalmával. Ezután – s ez ismét egy újabb szakasz – a próbajáraton 
vizsgáztatják, mielőtt az autó eladásra kerülne. A példában az első három feladat a párhuza-
mos feldolgozást példázza, mely mindhárom szakasznak be kell fejeződnie mielőtt a végső 
összeszerelés bekövetkezik, és ennek a szakasznak meg kell előznie a próbajárat szakaszát. 
Ez a rendszer mind a párhuzamos, mind pedig a sorozat feldolgozást tartalmazza.

Az emberhez visszatérve, a kutatók úgy vélik, hogy a teljes reakcióidő különböző sza-
kaszokból tevődik össze, s ezek közül némelyek párhuzamosan, némelyek pedig sorozatban 
valósulnak meg.

Három lehetséges szakasz
Az információfeldolgozásról szóló munkákban a kutatók hasznosnak találták e folyamat 
szakaszainak megkülönböztetését, kísérletképpen feltételezve azt, hogy ezek sorozatban 
egymást nem fedve következnek be. Az ábra leegyszerűsített, ugyanakkor hasznavehető 
keretet ad az ember motoros viselkedésének megértéséhez. Legalább három szakasz van 
az inger és az általa előhívott válasz között, amint a 19. ábrán látható.
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Inger 
azonosítás

Válasz- 
szelekció

Válasz- 
programozás

Inger Mozgás

Input Output

Az ember

19. ábra: Az információfeldolgozás modellje (Schmidt, 1996)

Először a k. sz.-nek fel kell ismernie az ingert és azonosítania kell azt, ezt nevezzük az in-
gerazonosítás szakaszának. Másodszor az inger megfelelő azonosítása után a k. sz.-nek 
döntenie kell arról, hogy milyen választ adjon. Ez a válaszszelekcióját jelenti, ezért a vá-
laszszelekció szakaszának nevezzük. Végezetül, amikor kiválasztotta a megfelelő választ, 
készen kell állnia a megfelelő cselekvésre, és el kell kezdenie azt. Ezt gyakran a válaszcse-
lekvés kezdetének nevezik, de helyesebb a válaszprogramozás szakaszának nevezni, mert 
ez pontosabban fejezi ki azt a tényt, hogy ebben a szakaszban kell felkészülni a cselekvésre.

Ingerazonosítási szakasz

Ez a szakasz azzal kezdődik, hogy egy környezeti inger belép a szervezetbe (például a fény 
ingerli a retinát, a hang a dobhártyát), és ez idegrendszeri impulzusként (ingerületként) 
az agy felé halad. Az inger – feltételezhetően – az analízis további szintjein feldolgozásra 
kerül, amíg érintkezésbe lép az emlékezettel, ami azt jelenti, hogy felébreszti a múltbeli 
kapcsolatokat (amennyiben vannak), vagyis az inger bizonyos jellegzetességei, amelyekkel 
a múltban összekapcsolódott a tudat felszínére emelkednek.

Alapvető kérdés, hogy mi határozza meg az információfeldolgozás gyorsaságát? A vá-
laszadáshoz ismerni kell azokat a változókat, amelyek hatnak a reakcióidőre az információ-
feldolgozási mintában, továbbá azt is tudnunk kell, hogy ezek közül melyik befolyásolja 
ezt a szakaszt.

A kutatási eredmények egyértelműen azt igazolták, hogy azok a változók hatnak erre 
a szakaszra, amelyek természete az adott ingerrel kapcsolatos. Ezek az inger világossága, 
amely az inger „élességére” vonatkozik, az inger erőssége, például egy fényinger ereje vagy 
a hangzás erőssége azok a változók, amelyek az ingerazonosítási szakaszra hatnak.

Fontos! A motoros tanulás és a mozgás kontroll esetében ezek az ingerek nemcsak a külső 
környezetből érkező ingereket, hanem meghatározó mértékben a szervezeten belülről jövő 
ingereket is jelentik!

A válaszszelekció szakasza

Az ingerazonosítási szakasz végén a tanuló feltehetően elemezte az inger inputjának infor-
mációtartalmát, ami azt jelenti, hogy felismerte az ingert, vagyis, hogy mi is történt a kör-
nyezetében. A válaszcselekvés kiválasztásának a szakaszában dönt arról, hogy mit tegyen. 
Ez a szakasz tehát számos olyan tényezőt tartalmaz, amely meghatározza a választást.
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Ahogyan említettük, az ingerazonosítási szakaszban bekövetkezik az emlékezéssel 
való kapcsolat, vagyis az inger azon összetevőinek aktiválódása, amelyek az inger nevével 
vagy az ingerhez kapcsolódó egyéb asszociációkkal társulnak. Sok kutató véleménye, hogy 
az ingerhez kapcsolódó válaszjelleg egy időben aktivál is. 

Más szavakkal ezt ideomotoros képzetnek nevezzük, amely Greenwald (1970) ideomotoros 
elméletén alapul. Gyakorlatban azt jelenti, hogy amikor a tanár az óra elején ismerteti az óra 
célját, feladatait – ingerazonosítási szakasz – az inger felismerése után a válaszszelekció 
szakaszában az erre való reagálás azonnal megjelenik. A tanulók az elhangzottak hatására 
azonnal valamilyen választ produkálnak, aktiválódnak, amely motoros de verbális is egy-
aránt, amiben tetszésüket, vagy nem tetszésüket fejezik ki a feladatokkal kapcsolatban, mert 
felismerték (az ingert) a feladatokat.

Végezetül egy sor tényező (emlékezés, tudás stb.) lehetővé teszi a megfelelő cselekvés 
kiválasztását a sokféle válasz közül. Egy kosárlabda játékos, amikor dönt, hogy eldobja 
a labdát a társának, azt megelőzően gyorsan kell kiválasztania a sok megoldás közül legked-
vezőbbet és ezt követően dobni a labdát. Tehát a cselekvésre vonatkozó döntés feltehetően 
már a válaszszelekció szakaszában megszületik. Ez laboratóriumi helyzetben mint választási 
reakcióidő paradigma tanulmányozható.

A Hick -törvény
Hick (1952) tanulmányozta a választási reakcióidő és az ingerlehetőségek száma közötti 
kapcsolatot. Ezt a problémát legkorábban Merkel (1885) tanulmányozta. Merkel úgy találta, 
hogy a választási reakcióidő párhuzamosan növekedett az inger-válasz lehetőségek számával. 
A Hick által mért reakcióidő értékek megegyeztek a Merkel által megállapított értékekkel. 
Hick felfedezése az volt, hogy konstans összefüggést tudott megállapítani a reakcióidő és 
az inger-válasz lehetőségek száma között, és ez 150 ms-nak bizonyult, amint a lehetőségek 
megkétszereződtek. Egyszerűbben fogalmazva, több lehetőség (alternatíva) huzamosabb 
feldolgozást igényel, vagyis a döntéshozatal ideje lineáris kapcsolatban van azzal az infor-
mációmennyiséggel, amely szükséges a döntéshez.

A válaszszelekció szakaszát úgy tekintjük, mint amely az alternatív válaszok bizony-
talanságát csökkenti egy bizonyos inger esetében. Továbbá, minden esetben, amikor csak 
a lehetőségek száma megkétszereződik ez konstans növekedést jelent a további bizonyta-
lanság megszüntetéséhez felhasználható időtartamban. Ez a bizonyíték is feltételezi, hogy 
az ember információs folyamatokat feldolgozó rendszer, különösen akkor, amikor a megfe-
lelő válaszcselekvés kiválasztásáról van szó.

Ennek a megfigyelésnek azokban a sportágakban, amelyekben gyors reakció szükséges 
a sikerhez, nagy jelentősége van. Különösen akkor igaz ez, ha a versenyző meg tudja kétsze-
rezni a várható lehetőségeket, amelyre az ellenfélnek fel kell készülnie, és azokat az ellenfél 
nem anticipálhatja (elővételezi). Ilyen tipikus példa a cselek alkalmazása, ami voltaképpen 
a megkétszerezése annak az információ mennyiségnek, amely a válaszcselekvéshez szük-
séges, ami által a választási reakcióidő konstansan emelkedik az ellenfélnél. Ez az időnö-
vekedés teszi lehetővé, hogy a cselre reagáló ellenfél mellett el lehessen vezetni a labdát.
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A válaszprogramozás szakasza

Amikor a tanuló azonosította (felismerte) az ingert, és kiválasztotta hozzá a megfelelő vá-
laszt, meg kell szerveznie és el kell kezdenie a nyílt válaszcselekvést. A válaszszelekció után 
a feladat: izomműködésre lefordítani az elvont gondolatot, hogy bekövetkezzen a végrehajtás. 
Ez a folyamat – feltehetőleg – már a válaszprogramozás szakaszában bekövetkezik. Az előző 
szakaszokhoz hasonlóan a válaszprogramozás szakasza is összetett folyamat, amely megkö-
veteli, hogy a tanuló némely cselekvési programot emlékezetéből előhívjon, ami azt jelenti, 
hogy a motoros rendszer készen álljon a mozgás megkezdésére. 

A válaszprogramozás szakaszának vizsgálatában segítségünkre van, hogy a tanuló 
a folyamat befejező részében, a cselekvés megkezdése által kapcsolatba lép a környezetével, 
mint ahogyan az ingerazonosítás szakaszában a környezet lép kapcsolatba a tanulóval. Ennek 
alapján azokat a változókat, amelyek hatással vannak az ingerazonosítási szakaszra bemeneti 
(input) változóknak nevezzük, mivel a rendszerbe bekerült inger természetét befolyásolják. 
Hasonlóképpen azok a változók, amelyek a válaszprogramozásra hatnak a kimeneti (output) 
változók, vagyis ezek hatnak az elvégzett mozgás jellegére. E két szakasz között helyezkedik 
el a válaszszelekció szakasza, amely elsődlegesen felelős a beérkező ingerre adott helyes 
válaszért. Így a válaszszelekció szakasza átvezetés az input és az output között. Számos 
szerző, például Welford (1968) átvezetési szakasznak nevezi ezt. 

(Tudománytörténeti érdekesség, hogy az információfeldolgozás vizsgálatának első két 
szakasza, a motoros viselkedés kutatásának korai időszakából való, addig a válaszprogra-
mozás szakaszának vizsgálata teljesen mai keletű. A korábbi kutatók variálták az inger vilá-
gosságát és még sok más lehetőséget próbáltak ki a reakcióidővel kapcsolatban, de 1960-ig 
a válaszprogramozással nem foglalkozott senki.)

Az információfeldolgozás szakaszos elképzelésével párhuzamosan alakultak ki az in-
formációtároló rendszerek, más szóval a memória fogalmai. A továbbiakban ezt a kérdést 
vizsgáljuk meg röviden.

Emlékezeti keretek

Az információfeldolgozás előbbiekben ismertetett folyamatához szervesen kapcsolódik 
az a kérdés, hogy az új információk köthetőek-e előzetes emlékekhez (lásd Greenwald 
ideomotoros elméletét), vagy teljesen újnak tekinthetők az egyén számára.

A belépő információt az ezt feldolgozó rendszernek meg kell őriznie (elraktározni), 
a jövőbeni hasznosítás céljából, amit voltaképpen a tanulásként értelmezhetünk. Az ilyen 
rendszereket, amelyek feltételezhetően a jövőbeni feldolgozás és alkalmazás céljából tartják 
meg az információt, és azt a helyet, ahol ezeket összegyűjtik az aktuális feldolgozás számára, 
emlékezetnek nevezzük.

Mindennapi megfigyelés, hogy némely információt csak néhány másodpercig őrzünk 
meg (például telefonszám), ezzel szemben más információt pedig évtizedre visszamenőleg. 
Ezek a megfigyelések vezették el a kutatókat az egymástól elkülönített emlékezeti rendszer 
gondolatához. Ezek a rendszerek

• az elraktározott információk mennyiségében,
• az információk jellegében vagy formájában és
• az információk felejtésének arányában különböznek egymástól.
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Az emlékezeti rendszernek ez a kerete úgy fogható fel, mint feltételesen elképzelt 
„dobozok” sorozata, melyekben az adatok foglalnak helyet, s ezek az információk átvihetők 
az egyik dobozból a másikba. Ezeknek a dobozoknak a hagyományos elnevezése a követ-
kező:

• rövid időtartamú szenzoros tároló
• rövid időtartamú emlékezet
• hosszú időtartamú emlékezet.

Az emlékezetről alkotott másik felfogás tagadja a dobozok meglétét, amelyekben az adatok 
egymástól elkülönítve találhatók. E szerint a felfogás szerint, amikor az információ bejut 
a rendszerbe, feltehetően különböző kódokká alakul át és/vagy kombinálódik más – már 
bent lévő – információkkal, és ezek a műveletek folyamatosak. Sokkal inkább folyamato-
sak, semmint elkülönítettek („dobozolt”), amint azt a dobozelmélet vallja. E nézet szerint 
az információ megőrzésének időtartama függ a feldolgozás szintjétől (mélységétől) és annak 
szélességétől (mennyiségétől). Ennek az elméletnek az elnevezése a „feldolgozási folyamat 
szintjeinek szerkezete”, több szempontból is egy alternatívának tekinthető az emlékezet előbb 
említett „dobozelméletével” szemben. 

Az emlékezet „dobozelmélete”

Az emlékezettel kapcsolatban nem egyetlen „dobozelmélet” van. Ezt a kifejezést azon el-
méletek helyett alkalmazzák, amelyek szerint az emlékezet diszkrét szakaszokat tartalmaz, 
és ezek mindegyike eltérő karakterisztikájú időtartamban és kódolásban (abban a „nyelvben”, 
amelyben az információ elraktározódik).

Az információmegőrzés időtartama alapján a következő három emlékezeti tárat („do-
bozt”): a rövid időtartamú szenzoros tárolást, a rövid időtartamú emlékezet és a hosszú 
időtartamú emlékezet tárakat határozhatjuk meg. Ezek kapcsolatát szemlélteti a 20. ábra.

Rövid  
időtartamú 
szenzoros 

tárolás

Rövid időtartamú 
emlékezet

Hosszú időtarta-
mú emlékezet

A szelektív 
figyelem 

révén

Mozgás 
output

A környezet 
szenzomotoros 

inputjai Ismétlés 
vagy más 
folyamat 

révén

Vissza-
keresési 
eljárások 

révén

20. ábra: Az emlékezet tárolóegységei közötti kapcsolat,  
feltüntetve az egyes egységek közötti „mozgás” megvalósulásának folyamatát (Schmidt, 1996) 
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Rövid időtartamú szenzoros tárolás

A leginkább „periférikus” (vagyis a környezethez legközelebbi) feldolgozási szint, az az 
emlékezeti rendszer, amely rövid időtartamra nagyszámú információt képes befogadni. 
A rendszerbe érkező információt a rövid szenzoros tároló fogadja be, visszakódolás nélkül 
és gyorsan el is „felejti”, amint új információhoz jut. Valamennyi ingermodalitás – látás, 
hallás, tapintás, kinesztézia stb. – rendelkezik ilyen „tárolóval”. Az előző ábrán azért van 
annyi input vonal, mert talán egynél több ilyen tároló is van. 

A kutatók vizsgálták a különböző ingermodalitások rövid időtartamú megőrzésének 
sajátosságait, és azt találták, hogy ezek nem egyformán azonos idejűek. A vizuális rövid 
időtartamú memóriaraktár maximum 1 sec.-ig tárolja az információt, de a gyakorlatban ez 
a határ 250 msec. A tapintási és hallási ingerek esetében is mutattak ki hasonló kapcsolatot. 
Ez és más evidenciák ahhoz a következtetéshez vezettek, hogy a rövid időtartamú szenzo-
ros tárolás inkább szó/betű szerint raktározza el az információt, ami úgy lesz följegyezve, 
ahogyan a rendszerbe érkezett, azaz térbeli elhelyezés és forma szerint. Az információ fo-
lyamatosan jut a szemünkbe és a fülünkbe, és folyamatosan váltja ezt fel újabb információ, 
s ebből arra következtethetünk, hogy a memória „elveszíti” a korábbi információkat.

Ezek a folyamatok történnek tehát az ingerazonosítás szakaszában, ahogy arról már 
az előzőekben szó volt. 

Felmerülhet az a kérdés, hogy az irreleváns (lényegtelen, jelentéktelen) információ miért 
nem zavarja meg a releváns információt? A leggyakoribb válasz erre, hogy egy mechanizmus 
– a szelektív figyelem – kiküszöböli ezeket az elemeket a rövid időtartamú szenzoros tárolás-
ban. Feltehetően az információ a szelektív figyelem „szűrőjén” áthaladva kerül a következő 
„dobozba”, vagyis a memóriastruktúra rövid időtartamú dobozába.

A három emlékezeti rendszer sajátosságait a 13. számú táblázatban mutatjuk be.

Tulajdonság Emlékezeti rendszer
Rövid időtartamú 
szenzoros tároló 

(STSS)

Rövid időtartamú 
emlékezet 

(STM)

Hosszú időtartamú 
emlékezet 

(LTM)
Megőrzési időtartam
Kódolási típus
Kapacitás

Kisebb mint 1 s
Nagyobb szó/betű szerinti
Látszólag korlátlan

1 s-tól 60 s-ig
Elvontabb
6–8 adfat

Látszólag korlátlan
Nagyon elvont
Látszólag korlátlan

13. táblázat: A három emlékezeti rendszer jellemzői (Schmidt, 1996)

Információfeldolgozás a rövid időtartamú emlékezetben
Az előzőekben leírtuk, hogy a szelektív figyelem szerepe kiválasztani a releváns informáci-
ókat a rövid időtartamú szenzoros tárolóból a további feldolgozás számára, a fennmaradókat 
pedig figyelmen kívül hagyni (lásd a 20. sz. ábrát!). Ezt a választást – feltehetően – megha-
tározza a feladat természete, amelyben a tanuló érdekelt, vagy pedig a feladat egy sajátos 
időbeni mozzanata. Ennek a modellnek az alapján a további feldolgozásra kerülő információ, 
mivel a tárgyhoz illő, a rövid időtartamú emlékezetbe jut.
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Rövid időtartamú emlékezet
A rövid időtartamú emlékezet – úgy vélik – olyan tároló rendszer, amelybe vagy a rövid 
időtartamú szenzoros tárolóból vagy a hosszú időtartamú emlékezetből érkeznek az infor-
mációk. Úgy gondolják, hogy meghatározott kapacitással rendelkezik és viszonylag rövid 
időtartammal, amolyan „munkatér” az információfeldolgozás számára (Attkinson, Shiffrin, 
1971). Lényeges kapacitásbeli különbség van a rövid időtartamú emlékezet és rövid időtar-
tamú szenzoros tárolás között (lásd a 13. táblázatot!).

Hosszú időtartamú emlékezet
A fontosabb különbség a hosszú és rövid időtartamú emlékezet között (13. táblázat) az infor-
máció tárolásának időtartamában van. Az emlékezettel kapcsolatos legtöbb „dobozelmélet” 
szerint, amikor az adatokat gyakoroljuk vagy ismételjük (ami természetesen információ-
feldolgozási tevékenységgel, más szóval tanulással jár), ezek az adatok valamilyen módon 
átkerülnek a rövid időtartamú tárházból a hosszú időtartamú tárházba, ahol állandó jelleggel 
tartósan tárolhatók, és amely „megóvja” az adatokat az elvesztéstől.

A hosszú időtartamú emlékezet természetesen azt is lehetővé teszi, hogy olyan moz-
gások elvégzésére is képesek legyünk, amelyeket már régen gyakoroltunk. A mozgással 
kapcsolatos hosszú időtartamú emlékezet fejlődése a mozgások tanításának/tanulásának 
elsődleges célja. A gyakorlás a hosszú időtartamú emlékezet fejlődését eredményezi, és ezek 
az emlékek sok év múlva is meg vannak az emlékezet tárházában. A kerékpározás a legjobb 
példa erre, mivel többéves kihagyás után sem felejtünk el kerékpározni. Az emlékezetkiesés 
oka az lehet, hogy az információ az idő múlásával valamiképpen hozzáférhetetlenné válik. 
Ez ahhoz hasonló, mint amikor egy könyvet könyvtárban tartósan tárolnak, és a könyvtáros 
elfelejti, hogy hová is tette azt. Ez olyan, mintha elvesztette volna.

A fontos különbség a hosszú és a rövid időtartamú emlékezet között a megtartható informá-
ció mennyiségében rejlik. A rövid időtartamú emlékezet funkcionális kapacitása mintegy 7 
adatra tehető, ezzel szemben a hosszú emlékezet befogadó és tároló kapacitása jóval nagyobb, 
úgyszólván határtalan. 

Amikor adatokat viszünk át a hosszú időtartamú emlékezetbe, feltételezhető, hogy ez egyúttal 
átkódolást jelent, azaz az előző kód megváltozik (12. táblázat).

A figyelem 

Mindenféle tanulás és sportbeli siker egyik kulcskérdése a tanuló, sportoló figyelme. Vagyis 
kellőképpen koncentrál-e az elsajátításra váró információra vagy az elvégzendő feladatra 
vagy nem. A leggyakoribb tanári intelem egy testnevelési órán, hogy figyeljetek!

Ebben a fejezetben röviden összefoglaljuk a figyelem szerepét és jelentőségét a motoros 
tanulás, az információfeldolgozás folyamatában.

A figyelem egyik legismertebb meghatározása W. James-től származik: „…figyelem: 
az értelem teljesítménye, amely világosan kiemel egyet a szimultán megjelenő objektumok-
ból vagy gondolatsorokból, a tudat fókuszálása és koncentrálása, amelynek eredményeképpen 
egyes dolgok hatékonyabbá válnak másokkal szemben.” (James, 1890). 
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A figyelemről, a James általi meghatározástól, más eltérő definíciók is születtek, amelyet 
az emberek nagyon sokféleképpen használnak.

Fontos kérdés a figyelem vizsgálatakor a figyelem és tudatosság kapcsolata. Tudatosnak 
nevezzük: „mindazt, aminek tudatában vagyunk egy adott időpontban.” A tudat, a tudatos-
ság nagyon fontos a motoros viselkedés során, hiszen a definíció szerint „tudatában van” 
valaminek, azt jelenti, hogy idáig el kell jutni, és az oktatás során közösen azon fáradozik 
a tanár és tanítvány, hogy a tanuló „tudatába kerüljön valaminek”.

Saját tudatunk megvizsgálásából, továbbá a James (1890) általi definícióból, nyilvánva-
ló, hogy a figyelemnek határai vannak. Van egy határa annak, hogy egyszerre hány dolgot 
vagyunk képesek észlelni. A figyelem és a tudat az információ felvételének mennyiségét 
illetően korlátozott kapacitású. Ezért a figyelem legfőbb jellemzője a korlátozott kapacitás.

A tudat, de a figyelem jellemzője még az időbeli sorrendiség. A bennünket érő ingerek 
pillanatról pillanatra változnak, ezáltal azt a benyomást keltik bennünk, hogy a figyelem fo-
lyamatos (szekvenciális), olyan, mint egy pergő film, amelynek révén folyamatosan érkeznek 
az információk ebből ugyancsak az következik, hogy a figyelem átvált egyik információról 
a másikra. Ezek lehetnek a környezetből érkező (szenzoros) információk vagy saját emléke-
zetünkből eredőek, vagy olyan folyamatok, amelyek összetettek, tehát a környezet és/vagy 
az emlékezet által nyújtott információk. Az a mechanizmus, amely ezekért az átváltásokért 
felelős a szelektív figyelem (lásd előző fejezetben). A figyelem időtartama változó, ami 
személyi tényezőktől, szituációtól befolyásolt jellemzője a figyelemnek.

A figyelemről fent leírtak nagyon fontos tényezőket emelnek ki a motoros tanulás szá-
mára, hiszen ismételten hangsúlyoznunk kell a verbális és motoros tanulás közötti különbsé-
geket, amelyek módszertanilag életbe vágóan fontosak. Itt csupán a sérülés és balesetveszély 
állandó jelenlétét említjük, mint a motoros tanulás sajátosságát, ami nincsen jelen a verbális 
tanulás esetében. A tanuláselmélettel foglalkozó kutatók, érdekes módon, erről a döntő kü-
lönbségről semmilyen említést nem tesznek.

A figyelem modern meghatározása az aktivitások interferenciájára (kölcsönös egymásra 
hatás) épül, vagyis a figyelem az által határozható meg, hogy az aktivitások interferálnak-e 
vagy sem. Ha interferálnak, akkor azt mondjuk, „figyelmet igényelnek” vagy „figyelmet 
követelnek meg”. Ez a meghatározás azért előnyös, mert mérhető a két feladat közötti inter-
ferencia szintje. Az interferencia létrejöhet a központban és a periférián, vagyis az egy időben 
exponált két információ feldolgozásában a központi kapacitás korlátai miatt következik be 
az interferencia, akkor kapacitás interferenciáról beszélünk. A strukturális interferencia 
azt jelenti, ha két feladatot teljesítünk egyszerre, amelyhez vagy receptor rendszer (például 
szem) vagy effektor rendszer (például kéz) szükséges, akkor bizonyos interferencia kö-
vetkezik be, mert a két feladat verseng egymással, mivel mindkettő ugyan azt az inputot 
és outputot használja.

A figyelem meghatározásába az interferencia fogalmának bevezetése, különösen a strukturális 
interferencia ismerete, a motoros tanulás vonatkozásában nagyon jelentős, hiszen itt folyama-
tosan olyan feladatok elsajátítása történik, ahol egyszerre két struktúra működtetéséről van szó. 
Ezáltal, mint korábban említettük a figyelem nagy szerepet kap a motoros tanulásban. 

Figyelembe véve az információfeldolgozás szakaszait, felmerül a kérdés, hogy melyik az 
a feldolgozási szakasz, ahol az interferencia bekövetkezik? 
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Itt most részletesen nem vizsgáljuk meg ezt a kérdést, csupán annyit említünk meg, hogy 
amennyiben helyes az az elképzelés, hogy minden inger és az erre adandó válasz tartalmaz-
za ezt a három szakaszt, akkor e szakaszok valamelyike igényli a figyelmet. Ezt a szakaszt 
az információfeldolgozás „útszűkületeként” gondolhatjuk el.

A motoros tanulás folyamatábrájának elemzésére visszatérve, jobban érthetővé válik 
a belső folyamatokra való figyelés jelentősége, hogy minél hamarabb tudatossá váljanak 
a különböző információk, és kialakuljon a tanult mozgásról a „belső kép”.

Amennyiben a motoros tanulás eredményeként az adott mozgásfeladatról létrejön 
a valódi „belső kép”, akkor a tanuló készségszintű tudás birtokában van. Ezt a készséget 
nevezzük mozgáskészségnek, vagyis a legmagasabb szintű tudásnak. A mozgáskészség 
témakörét a következő fejezetben vizsgáljuk meg.

Ahhoz viszont, hogy a tanuló eljusson erre a szintre, szüntelenül gyakorolnia kell!

A gyakorlás általános kérdései

A leírtakból az következik, hogy a tanulás nem egyéb, mint a készségek kialakításának 
a folyamata, amit szüntelen gyakorlással lehet elérni.

A didaktikában a gyakorlás a már megtanult és megértett dolgok megszilárdítását, 
és azok alkalmazását jelenti. Ez általában a verbális tárgyak esetében elfogadható, viszont 
nem teljesen van így azokban a tantárgyakban, amelyek valamilyen konkrét gyakorlati 
tevékenységen keresztül alakítják a személyiséget, mint például a testnevelés, rajz, zene. 
Ezekben a tárgyakban a gyakorlás jelentése sokkal szélesebb, több árnyaltságot igényel, 
helyesebben egyértelműbb elkülönülést.

A testnevelés esetében a gyakorlás, a tárgy speciális céljából kiindulva nem csupán a ta-
nultak megszilárdítását jelenti, hiszen ahhoz, hogy valamilyen tanultsági szintre eljussanak 
a tanulók, ugyancsak gyakorolniuk kell.

A motoros képességek is gyakorlás útján fejleszthetők, amit még szintén nem tekint-
hetünk alkalmazásnak. Magát az ismeretanyagot, a tantervi tartalmakat is „gyakorlat”-nak 
nevezzük, és ez tovább nehezíti a fogalom körüli tisztánlátást. A módszertani részben látni 
fogjuk, hogy a gyakorlás a testnevelés esetében a legfontosabb módszert is jelenti.

A testnevelésben a gyakorlást egy állandóan jelenlévő folyamatként értelmezzük. 
Ahhoz, hogy a testnevelésbeli didaktikai funkciója értelmet nyerjen, két formáját külön-
böztetjük meg:

• a feldolgozó gyakorlást és
• az alkalmazó gyakorlást.

Feldolgozó gyakorlás

A tanulási folyamat, mint tanultuk, úgy kezdődik, hogy a tanár bemutatja az elsajátításra 
váró mozgásfeladatot, majd felszólítja a tanulót, hogy a „gyakorlást kezdd meg!”. A tanulás 
tehát gyakorlással kezdődik, vagyis az ismeretek feldolgozása, a tartalommal való tényleges 
ismerkedés a testnevelésben a gyakorlással történik. 



170 A testnevelés elmélete és módszertana

Bárki ellenvetésként mondhatja, hogy a bemutatás megfigyelése, vagy a tananyag 
elmagyarázása nem gyakorlás, mégis ismerkedést jelent a tananyaggal. Ez igaz is, de a test-
nevelés tanítási-tanulási folyamata esetében, már többször említett sajátosságként azt emeltük 
ki, hogy a tevékenység, a motoros tevékenység van a középpontban. Tehát csak a gyakorlás 
révén veheti birtokba bárki a testnevelés tantárgy tartalmi elemeit, miközben az egyén ta-
pasztalatokra (mozgástapasztalat), mozgáselképzelésre tesz szert. Ezek a tapasztalatok segítik 
elő az elemzést, lehetővé teszik az asszociációkat, átviteleket és az érdeklődés felkeltését. 
Ezzel formálja, fejleszti mozgásműveltségét, mozgáskultúráját.

A mozgáskultúrát nem lehet elsajátítani megfigyelés és magyarázat alapján! Ez a kul-
túra a cselekvésbe ágyazottan jelenik meg, és minden járulékos tényezője a cselekvés köré 
rendeződik, és nem fordítva.

Minden tanuló bizonyos szintű alap-mozgásműveltséggel jön az iskolába, hiszen szü-
letésünk pillanatától kezdve központi tevékenységünk, életben maradásunk legfontosabb 
feltétele, hogy az alapvető mozgásformákat elsajátítsuk, mint mászás, járás, futás stb. Ezek 
birtoklása pedig már a mozgásműveltség alapjait jelenti.

Az alapfokú iskolák tantervi anyaga ezért épül a természetes mozgásformákra, mert 
olyan alapra építhet, amely minden egészséges tanuló esetében meg kell legyen. Ennek 
hiánya hamar kiderül, ugyanis a tanár által kijelölt (bemutatott) feladatra a tanuló válasza 
a cselekvés végrehajtása. Amennyiben ez sikertelen, a tanár előtt azonnal feltárulnak az okok, 
és orvosolni tudja.

Ezen feltételek megléte nagymértekben befolyásolja az első sikeres kísérletek létrejöt-
tét. Az első sikeres kísérletek kialakulása feltételezi a motoros képességek bizonyos színvona-
lát is. Amennyiben ezek hiányosak, a végrehajtás nem sikerül, a gyakorlás nem lesz hatékony. 

Az előző fejezetekben már említést tettünk a motoros tanulás előfeltételeinek biztosí-
tásáról, valamint arról, hogy a képzés-nevelés egységében a testnevelésben a képzést önálló 
feladatként is meg tudjuk valósítani. A tanulás előfeltételként nem létező motoros képességek 
hiányát önálló képzéssel pótolhatjuk, ezáltal lehetővé válik a feldolgozó gyakorlással az első 
sikeres kísérletek létrehozása. 

Megfelelő tapasztalatot csak megfelelő mennyiségű gyakorlással lehet megszerezni. 
A tanuló a feldolgozó gyakorlás során tanulja meg a képi információból a mozgásfolyamat 
helyes szerkezetét kialakítani.

Alkalmazó gyakorlás

A tanulás folyamatában a feldolgozó gyakorlás után, amikor a tanuló bizonyos szintet elért, 
és a tanult mozgásfeladatot egy rendszerbe kell beépítenie, ami a folyamat következő állo-
mása, ugyancsak gyakorlás révén tudja megtenni. A gyakorlásnak ezt a szintjét nevezzük 
alkalmazó gyakorlásnak. Ez a gyakorlásfajta jelenti igazán a tanulás folyamat jellegét, és teszi 
lehetővé a tanuló számára a készségszintig való eljutást. Más szóval az alkalmazó gyakorlást 
egy fejlődési vonalnak tekintjük.

Vizsgáljuk meg az alkalmazó gyakorlás jellegzetességeit a testnevelésben.
Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy elhatároljuk a testnevelést vagy sporttevékeny-

séget a spontán játék- és versengési tevékenységtől.
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Az elhatárolásra azért van szükség, mert amikor a testnevelésről beszélünk, akkor egy 
tudatos, irányított nevelési folyamatról van szó, amely mindenfajta iskolai nevelés jellemző 
sajátossága.

A testnevelési és sportfoglalkozások legfeltűnőbb jegye – a spontán játék- és versen-
gési tevékenységgel szemben – az ismétlés, a motorikus cselekvések tervszerű, sokszori 
ismétlése. A megismételt cselekvések azonban sohasem azonos formában zajló ismétléseket 
jelentenek, vagyis nem azonos hatékonysággal mennek végbe, és nem az ismétlés önmagá-
ban a gyakorlás döntő jellemzője. A gyakorlás és a helyesen értelmezett és elvégzett edzés 
semmi esetre sem jelenti, hogy ugyanazt az eredetileg végrehajtott mozgásfeladatot vagy 
cselekvést ismételjük.

Az azonos motorikus feladat az ismételt megoldás hatására tökéletesedik és minőségileg 
változik. Helytelen tehát az az elképzelés, hogy a gyakorlás puszta ismétlés lenne, amely 
nem hoz semmi újat, csupán megszilárdítja a már elért tudásszintet.

Ismétlés nélkül nincs gyakorlás, de az olyan ismétlés, amely csupán reprodukció és meg-
szilárdítás, nem jellemzi kimerítően a gyakorlást. A gyakorlás során állandó fejlődésről 
beszélünk. A fejlődés a gyakorlás másik jellemzője, amit korábban, az alkalmazó gyakorlás 
esetében, fejlődési vonalnak neveztünk. Logikus tehát, hogy az alkalmazó gyakorlás mindig 
magasabb szintű tudást és teljesítményt, fizikai teljesítőképességet fog eredményezni.

A tanulótól ez a feladathoz való pozitív beállítódást követeli meg. A pozitív beállítódás-
ra, az eredményesség, a fejlődés érdekében minden tárgy esetében szüksége van a tanulónak. 
A testnevelés esetében azonban a tanulónak konkrét fizikai nehézségeket kell ismételten 
legyőzni.

Ezeknek a konkrét nehézségeknek a legyőzését jelenti az alkalmazó gyakorlás, és ez 
vezet el a kívánt változásokhoz, a fejlődéshez.

Az alkalmazó gyakorlás során alakulnak ki a szükséges ideg-izom kapcsolatok, amelyek 
megszilárdulása képezi a voltaképpeni fejlődés alapját, vagyis az automatikus mozgásirá-
nyítás feltételeit.

A gyakorlás céltudatossága

A pozitív beállítódáshoz elengedhetetlen a gyakorlás céltudatossága is. A testgyakorlatok 
és tevékenységi formák kiválasztása a tantervekben történik meg, ennek alapján jelöli meg 
a tanár a gyakorlási célt, amelyet a tanulónak ismernie kell. Ezáltal tudja, ismeri a célt, ez 
lehet testi képzés (képességek fejlesztése), mozgásfeladatok (valamely sportági tartalom) 
elsajátítása, ami lehetővé teszi a feladatra irányuló cselekvés (gyakorlás) meghatározását.

Ebből adódik, hogy a gyakorlást hosszú időre, az oktatás egész folyamatára kell ter-
vezni, és a tanulók számára biztosítani az említett célmegjelöléssel (motivációval) az aktív 
gyakorlás lehetőségét.

A céltudatossághoz szorosan kapcsolódik a szükségszerűség, amelyet a formáló-segítő 
értékelésnél már említettünk, vagyis, hogy a tanulókkal ismertetnünk kell a gyakorlás ered-
ményét, az előrehaladás mértékét. Ezt egyben a hazai és nemzetközi szakirodalom is a tanulás 
motivációjának tekinti. Erről a későbbiekben még részletesebben szólunk. A gyakorlás egyéb 
kérdéseire a „Módszertan” című fejezetben még visszatérünk.
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Az absztrakció problémája

A tanulást folyamatként definiáltuk, amely eredményeként a tanulók mind közelebb és kö-
zelebb jutnak a készségszinthez. A tanulás eredményeként elérhető tudásszinteket „A moz-
gástanulás szakaszai” című fejezetben ismertetjük.

Felmerül a kérdés, hogy az alkalmazó gyakorlás valóban biztosítja-e a készségszinten 
elsajátított feladatok (mozgáselemek, képzési javak) konkrét gyakorlati alkalmazását?

Egy készségszinten elsajátított kosárlabdaelemet (például egykezes fektetett dobás) 
képes-e a tanuló a játékban zavartalanul felhasználni, alkalmazni? Ez azt jelenti, hogy egy 
konkrét feladathelyzetben, problémaszituációban megtalálja-e a megoldás legkedvezőbb 
formáját? Ez általában annál nehezebb, minél gyakorlatibb jellegű egy feladat, állítják 
az elméleti tárgyak kutatói. Ezekben a tárgyakban ugyanis a tanulóknak fel kell ismerniük 
a konkrét esetre érvényes törvényt, szabályt, amelyet már korábban elsajátítottak, és a kész-
ség szintjén birtokolnak.

Tulajdonképpen kétféle absztrahálási folyamatról van szó:
1. a tanulás során alkalmazott elsődleges absztrakcióról, valamint
2. a korábban megtanultak felismeréséről, és a megoldásra váró feladatban (például 

játékhelyzetben kosárra dobás) való alkalmazásáról, amit másodlagos absztrakci-
ónak nevezünk.

Tekintsük át előző példánkat. A tantervi anyagban szereplő sportjátékok oktatása során 
a tanulók elsajátítják a kosárlabdában az egykezes fektetett dobást (és még sok egyéb 
technikai elemet), pontszerzési lehetőséget. A gyakorlás eredményeként hibátlanul hajtják 
végre, megértették a feladat lényegét, automatizálódtak a reflexkapcsolatok, amit a sikeres 
végrehajtásokkal igazolnak. Ez az elsődleges absztrakció.

Ugyanennek a mozgásformának játékhelyzetben való végrehajtása viszont már nem 
hibátlan.

Úgy tűnik, mintha a tanulók elfelejtették volna az eddig tanult mozgásformát, és vala-
milyen váratlan, kényszerhelyzetből eldobják a labdát.

Mi történik ebben a helyzetben a korábban elsajátított ismerettel? Az önmagában elsa-
játított cselekvésforma, technikai elem a gyakorlati probléma szituációban még alkalmazásra 
képtelen állapotban van.

A dobásformát a játékhelyzetben, problémahelyzetben alkalmazni is meg kell tanulni, 
vagyis felismerni azt a már korábban elsajátított pontszerzési lehetőséget, amellyel a tanuló 
eredményes lehet – másodlagos absztrakció (készségszint).

Természetesen itt nem csupán egy logikai kapcsolat felismeréséről van szó, mint a ver-
bális tárgyak esetében, hanem a megfelelő reflexkapcsolatok sorozatos kiépüléséről is, és ez 
meghatározó különbség. Más szavakkal, a tanuló a másodlagos absztrakció szintjére csak 
újabb reflexkapcsolatok kiépítésével jut el, amit ismételten csak gyakorlással, a mozgásos 
cselekvések gyakorlásával lehet a testnevelésben megvalósítani. 

Éppen ez a tény veti fel a jelenleg alkalmazott oktatási módszerek újraértékelését. 
Kísérleteknek kell választ adniuk arra, hogy a feladathelyzetben történő gyakorlás mennyi-
ben járul hozzá a másodlagos absztrakció gyorsabb kialakulásához, azaz a tanultak alkotó 
felhasználásához.
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A mozgástanulás szakaszai

A tanulás, gyakorlás a fiziológiai folyamatok változásához vezet, ami a cselekvések vég-
rehajtásának megváltozásában nyilvánul meg. Ezek a változások nem egyszerre, nem 
folyamatosan, hanem szakaszokban történnek, és viszonylag jól nyomon követhetők. 
A pedagógiai folyamatban ezeket a szakaszokat a hagyományos didaktika ismeret-, jár-
tasság-, készségszintnek nevezi, és pontosan meghatározza (elméletileg) az egyes szintek 
tudáskritériumait. A követelményszintek megállapítását, a tanulók tudását, előrehaladását 
és értékelését is ennek alapján végzi el.

A testnevelés számára a hagyományos didaktikai szintek nem használhatók kellő haté-
konysággal, elsősorban a mérhetőség tekintetében. Számunkra az a fontos, hogy lehetőleg 
mérhető pontossággal tájékozódjunk az előrehaladás mértékéről és ez a tanuló számára is 
nyilvánvaló legyen.

Azért nagyon fontos ez a testnevelésben, mert az előző fejezetben tanult motoros tanu-
lási folyamat minden összetevőjével egyetemben tárul fel és válik érthetővé a tanuló számára 
is, ami véleményünk szerint nagy motiváló erőt jelent. A tanuló ezáltal válik a folyamat 
igazán aktív részesévé.

A motoros tanulás egyes szakaszainak meghatározása, elkülönítése a testnevelés-tu-
domány fejlődésével párhuzamosan változott, és szerzőnként eltérő volt, és az ma is. Nem 
mondhatjuk azt, hogy egységesen elfogadott szakaszokban lehetne gondolkodni, ellenben 
minden szerző kivétel nélkül a tanulási szakaszokat élettani alapokon (lásd „A mozgásfej-
lődés élettani sajátosságai” című fejezetünket) határozza meg. 

Szemléltetésként egy összefoglaló táblázatban mutatjuk be a különböző elméleteket, 
és azok képviselőit.

Tanulási 
fázisok Kétfázisú modellek Háromfázisú modellek Ötfázisú modell

Schlieper
1929

Lawther
1968

Rüssel
1976

Kresztovnyikov
1949

Fitts és
Posner
1967

Fleiss
1968

Volpert 1971
Marteniuk
1976

Meinel
Schnabel
1978

B. Knapp
1968

1. fázis Bejátszás 
stádium

Készség-
tanulás

Keret
koordi-
náció

generalizációs Korai v.
kognitív

Durva  
forma a
tanulás
fázisában

Durva
koordináció

Durva 
koordiná-
ció

Mozgásminta 
kialakulása

2. fázis Gyakorlás
stádium

Kilakult 
képes-
ségszint

Finom
koordi-
náció

koncentrációs Közbülső
v. asszoci-
ációs

Finom 
alakítás 
a gyakorlás 
fázisában

Finom ko-
ordináció

Finom 
koordiná-
ció

Az első végre-
hajtási kísér-
letek az adott 
minta alapján

3. fázis stabilizációs Végső v. 
autonóm

Legfino-
mabb 
kialakítás 
a tudás 
stádiumá-
ban

Stabilizálás, 
flexibilitás, 
ultrastabi-
litás

Stabilizált 
finom ko-
ordináció 
és va-
riábilis 
alkalmaz-
hatósága

Finomítás 
a mozgáskoor-
dináció meg-
alapozására

4. fázis Készséggé  
alakulás fázisa

5. fázis A készség teljes 
kialakulásának 
fázisa

14. táblázat: Tanulásmodellek összefoglalása (Makszin I., 1991)
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A leírtak alapján el kellene döntenünk, hogy melyiket fogadjuk el üdvözítő változatként, 
hazai használatra. Amennyiben emlékszünk a motoros tanulás folyamatánál leírtakra, akkor 
ott már döntést is hoztunk a háromfázisú modell mellett, amely voltaképpen egy ún. kiber-
netikai-pszichológiai modell. 

Vázlatosan elemezve az egyes modelleket az első csoportba az ún. Deszkriptív-
fenomenológiai fázismodellek tartoznak (leíró, közvetlenül észlelhető sajátosságokra épülő 
modellek).

Ezek a leíró, közvetlen megfigyelés elemzésén alapuló modellek a fázisok száma alapján 
kétfélék: az egyik elmélet a mozgástanulást kétfázisú modellel írja le (Schlieper, Lawther, 
Rüssel), a másik háromfázisú modellel (Meinel, Fitts és Posner, Vollpert és Marteniuk).

A kétfázisú modellek olyan nagy léptékben gondolják végig a tanulási folyamatot, ame-
lyeket az oktatásban nehéz használnunk, főleg a tanulók különböző sebességű tanulása miatt.

A háromfázisú modellek már jobban differenciálnak, annak ellenére, hogy sok köztük 
a hasonlóság, de részben a fenomenológikus jelleg, részben pedig a kibernetikai alapokon 
(Meinel és Schnabel) való megjelenítésük miatt, pedagógiailag jól értelmezhetők. Ezek 
az elméletek a mozgásreguláció (szabályozás) általános modelljén alapulnak, amelyben 
az információ-felvételben részt vevő információs rendszerek jelentőségét kell kiemelni (lásd 
a „motoros tanulás” korábbi ábráját).

Ennek alapján a három fázis:
• a durva koordináció kialakulása,
• a mozgás finom koordinációjának kialakulása,
• a mozgás finom koordinációjának megszilárdítása, és változó feltételek melletti al-

kalmazása.

Az első fázisban a mozgásvégrehajtás információ felvétele differenciálatlanul történik, 
és főként vizuális és verbális formában zajlik le, amelyben a vizuális információrendszer 
dominál. Bár a kinesztétikus és vesztibuláris információk is jelen vannak, de adekvát mó-
don megszűrve és differenciáltan nem jutnak tovább, és így nem is tudatosulhatnak. Ezért 
a mozgásvégrehajtás durva formája alakul ki a többszöri ismétlés hatására.

A második fázisban az információfelvétel minden információrendszerben differen-
ciált és komplex jellegű. A vizuális információról a túlsúly áttevődik a kinesztetikus 
információra. Így a tanuló számára a vissza-információ (feedback) a mozgáseredményről, 
mozgásteljesítményről növekvő jelentőségűvé válik. (Lásd később az eredmények isme-
retének fontosságát a tanulásban!) A túlnyomórészt pontos mozgásvégrehajtások az egyes 
mozgásrészletek fokozódó differenciálódását és integrációját tartalmazzák.

A harmadik fázisban az információfelvétel a differenciálódás és a szintetizálódás ma-
gasabb szintjét éri el. Az idegrendszer a kinesztetikus információkat nagyon differenciáltan 
veszi fel és továbbítja. Időben és térben nagyon pontos, adekvát mozgásvégrehajtásról 
beszélünk (Teipel D., 1976).

A bemutatott elmelétek közül az ötfázisú modell didaktikai megfontolásokat helyez 
előtérbe, az információfelvételi rendszerek működési elve alapján.

B. Knapp a következő fázisokra bontja a folyamatot:
• a mozgásminta kialakulása,
• az első végrehajtási kísérletek az adott mozgásminta alapján,
• a finomítás, a mozgáskoordináció megalapozása,
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• a készséggé alakulás fázisa,
• a készség teljes kialakulása.

A tanulás első szakaszában a tanuló a vizuális (bemutatás), verbális tanári információk 
alapján képet alkot magának az elsajátításra, végrehajtásra való tevékenységről. A feladat 
megértése és a végrehajtásra vonatkozó tanulói elfogadás esetén kialakul az ún. „ideomotoros 
kapcsolat”, amely már belső késztetést jelent a tényleges cselekvésre vonatkozóan (Puni A. 
C., 1965). Itt a leglényegesebb mozzanat a mozgásminta kialakulása.

A második szakaszban már az első végrehajtási kísérleteket végzik az előző szakasz-
ban kialakított minta alapján. Ezt a szakaszt az idegrendszeri folyamatok szempontjából 
a serkentés jellemzi. Ennek következtében a mozgásfeladatok végrehajtásába sokkal több 
izom kapcsolódik be, mint amennyire szükség lenne, ezért feleslegesen nagy az erőkifejtés, 
a mozgás merev, görcsös. A mozgás harmonikus szerkezete (téri, idői, dinamikai) hiány-
zik. Az agykéregben a serkentő és gátló folyamatok viszonyában a serkentés van túlsúlyban.

A harmadik szakaszban kezdődik meg a koordináció megalapozása, a finomítás ki-
alakulása. Idegrendszeri alapját az agykéregben lejátszódó, gátló folyamatok fokozatos 
előtérbe kerülése adja, az első szakasz serkentési folyamataival szemben. Kialakulnak a ref-
lexkapcsolatok, lassan kezd létrejönni a dinamikus sztereotípia. A mozgások szerkezetében 
felismerhető a rendezettség, harmónia, a kinesztézis fokozatosan bekapcsolódik a mozgások 
végrehajtásának tudatos irányításába.

A negyedik szakaszt a készséggé alakulás fázisának tekintjük. A mozgásvégrehajtást 
állandó szerkezet jellemzi, a feltételes reflexkapcsolatok és a szenzomotoros egység össze-
függő láncolattá fejlődnek.

Az ötödik szakasz a készség teljes kialakulásának fázisa. Jellemzője az elsajátított te-
vékenység alkalmazhatósága, rugalmassága, variabilitása (másodlagos absztrakció), mivel 
a megfelelő mennyiségű gyakorlás eredményeként a készség interiorizálódott (belsővé vált). 
Ezt a fázist stabilizációs szakasznak is nevezzük. A mozgáscselekvések irányítása kérgi szint-
ről gerincvelői szintre tevődik át, a belső információk, az izomérzékelés szabályozó szerepe 
előtérbe kerülnek. A felszabadult kérgi kapacitás ezáltal a teljesítmény céljára irányulhat.

A következő fejezetben áttekintjük a motoros tanulást befolyásoló egyik legfontosabb 
tényezőt, a visszajelentést (feedback).

A visszajelentés (feedback) és az eredmények ismerete

Az oktatási folyamat rendszer szerinti ábrájának utolsó elemeként a formáló-segítő értékelést 
jelöltük meg. Ez az értékelési forma a visszajelentésnek a folyamatra vonatkoztatott általá-
nosított formáját jelenti, amelyet csak didaktikai szempontok mentén elemeztünk. 

Ebben a fejezetben a tanulás eredményessége szempontjából tekintjük át a visszajelentés 
témakörét, hogy a tanítás-tanulás folyamata minél eredményesebb legyen.

Amikor a visszajelentésről beszélünk, biztosan bárki könnyen fel tudna sorolni több 
visszajelentési formát is. Ezekről már tanultunk, ha nem is, mint visszajelentési formákról, 
hanem az érzékszervek kapcsán, mint információs receptorokról. Ezeket az információs 
receptorokat a válaszadás forrásaiként kezeljük, és ezen az alapon akár csoportosíthatjuk is 
a visszajelentéseket.
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Részben ezt a kérdést is érintettük, amikor a készségek csoportosításakor az ingerjelzés 
eredete alapján külső-extero- és belső-interoceptorokról tanultunk.

Ezek jelentősége a mozgástanulás szempontjából egyértelmű, viszont a tanulás folya-
mán hangsúlyeltolódásokkal használjuk őket.

A motoros tanulással foglalkozó kutatók mindegyike kiemeli a visszajelentés fontos-
ságát, jellegüktől függően a következőképpen csoportosítva azokat: 

• érzékszervi visszajelentés (feedback),
• megerősített visszajelentés (feedback).

Az érzékszervi visszajelentés (feedback) változatai: a vizuális, auditív, prorioceptív és ta-
pintás által nyert visszajelentés.

A megerősített visszajelentés formái: az eredmények ismerete, a teljesítmény ismerete 
és a megerősített érzékszervi feedback (Magill R. A., 1993).

A mozgással kapcsolatos információink lehetnek: a mozgás megkezdése előtt megsze-
rezhető és a mozgás eredményeként megszerezhető információk.

A mozgás eredményeként megszerezhető információk lehetnek:
• belső (hozzánk tartozó) visszajelentések – ezek voltaképpen az érzékszervekhez 

kapcsolódóak (lásd a Magill-féle csoportosítást!),
• külső (megerősített, hozzáadott) visszajelentések (Schmidt R. A., 1996).

Amint látjuk, a dolog egyre bonyolultabbá válik, ezért próbáljunk meg egy kis rendet terem-
teni a sokféle visszajelentés között.

A belső visszajelentés, amikor saját mozgásunkról szerzünk információkat különböző, 
olyan szenzoros csatornákon keresztül, amelyek érzékenyek testrészeink, illetve egész tes-
tünk mozgására (lásd 16. ábra, TANULÓ blokkja). Ezek az ún. proprioceptív információk, 
amelyek alapján el tudom dönteni, hogy hibáztam a rúgás közben, mert a labda nem találja 
el a kaput, vagy dobás közben, mert a labda nem éri el a kosárlabdapalánkot sem.

De ilyen egy rossz mozdulat okozta fájdalomérzés is, ami szintén a helytelen végrehaj-
tásról tájékoztat. Valamennyi válaszcselekvésünk belső visszajelentési mechanizmussal van 
kapcsolatban, ami csak akkor igaz, ha a tanulás eredményeként a proprioceptív információk 
már legalább a mozgástanulás finom koordinációs szakaszában vannak, ezáltal a tanuló 
számára használható információkat jelentenek. Az ilyen feedback rendszerint gazdag és vál-
tozatos információt szolgáltat a tanulónak.

A külső visszajelentés olyan információ, amelyet a belső visszajelentés kiegészíté-
seként, vagy annak megerősítéseként, növeléseként kapunk a feladat végrehajtásáról (lásd 
16. ábra).

A sokfele feedback között az ún. megerősített vagy hozzáadott visszajelentés az új 
fogalom, mivel az érzékszervi visszajelentések mindegyike ismert. 

A megerősített visszajelentés: ami voltaképpen egy külső visszajelentés, olyan infor-
máció, amelyet a belső visszajelentés kiegészítéseként, vagy annak megerősítéseként adunk 
a feladat végrehajtásáról (lásd 16. ábra, TANULÓ blokk alatt, Mozgásfeladatra vonatkozó 
utasítás).
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A megerősített visszajelentés változatai 

Egyidejű: a mozgás végrehajtása közben Befejezés utáni: a mozgás befejezése után
Azonnali: közvetlenül a végrehajtást követően Késleltetett: a cselekvés befejezése után kés- 
adott információ ve adott információ
Verbális: szavakkal kifejezhető Nem verbális: szavakkal nem kifejezhető
Összegyűjtött: korábbi eredményeket megjelenítő Elkülönített: minden teljesítményt különvá- 
együttes információ lasztva megjelenítő információ
Az eredmények ismerete (EI) A teljesítmény ismerete (TI)
A végrehajtás utáni információ az eredményről A végrehajtás utáni információ a teljesítményről

Az eredmények ismerete (EI)

A külső visszajelentés (feedback) egyik legfontosabb összetevőjeként tartják számon az ered-
mények ismeretét (EI).

A tevékenység befejezése után a tanulóval valamilyen formában (lásd a fenti változato-
kat!) közöljük az eredményt. A formáló-segítő értékelés is egy ilyen formája a visszajelen-
tésnek. Az EI a változatokat tekintve igen sokféle lehet, és a tanulás szempontjából kedvező 
hatása van. Erre vonatkozóan mutatjuk be az alábbi ábrát, amely jól igazolja az EI tanulásra 
kifejtett kedvező hatásait.

hibázások átlaga
nem volt Ei

Ei-visszavonás a 2. próba után

a próbálkozások száma
5

12

10

5

6

4

2

10 15 20

Ei-visszavonás a 6. próba után

Ei minden próba után

21. ábra: Az eredmények ismeretének hatása egyszerű tanulási próbálkozások esetében  
(Magill. A., 1993)
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A teljesítmény ismerete (TI)

Elsősorban a mozgás kivitelezésére, jellegére és nem pedig annak eredményére (például 
a dobás távolsága) vonatkozó visszajelentést értjük alatta. Akárcsak az EI-t, a TI-t is sokféle 
formában jeleníthetjük meg, amint azt a változatoknál bemutattuk. Természetesen a cselek-
vés jellegéhez, a tanulók életkorához, előképzettségéhez legalkalmasabb változatokat kell 
megtalálnunk a hatékonyság érdekében. 

A megerősített érzékszervi visszajelentés külső visszajelentési mód, amelyet az ér-
zékszerveken keresztüli információk segítésére használunk. Amíg az EI és TI legtöbbször 
a mozgásos cselekvés befejezése utáni (végén) alkalmazást jelentenek, addig a megerősített 
érzékszervi visszajelentés a mozgás végrehajtása alatt történik (egyidejűleg). Láttuk viszont, 
hogy a TI is adható egyidejűleg és a megerősített érzékszervi információ is a cselekvés 
befejezése után.

A megerősített visszajelentések lehetnek mennyiségi és minőségi, vagy mindkét 
feedback. Az, hogy a megerősített visszajelentés mennyiségi vagy minőségi, annak a függ-
vénye, hogy a tanulónak mennyire speciális vagy pontos információt kívánunk adni. 

Például: teniszben az adogatás oktatásakor, ha a tanulónak azt mondjuk, hogy „jó”, 
vagy „hosszú” volt, vagy hogy „nagyon messze találtad el a labdát magad előtt”, akkor ezek 
a megerősített visszajelentések mind a végrehajtás minőségére vonatkoztak. Másik esetben, 
ha azt mondjuk, hogy „az adogatás 6 cm-rel hosszabb volt”, vagy „10 cm-rel távolabb ta-
láltad el a labdát magad előtt a kelleténél”, vagy egyéb megjegyzések a mozgás kinematikai 
végrehajtásáról, mennyiségi visszajelentések (Magill R. A., 1993).

Természetesen számunkra a visszajelentések sokféleségét tekintve az a fontos, hogy 
mennyire befolyásolják a motoros készségek tanulását. A kérdés nagyon izgalmas, amit 
az is igazol, hogy ennek vizsgálata a motoros tanulás esetében hosszú évekre megy vissza. 
A vizsgálatok eredményének bemutatásától eltekintünk, csupán annyit emelünk ki, hogy 
az eredmények, például a megerősített mennyiségi feedback nagyobb hatékonyságát emelik 
ki a megerősített minőségi feedback-kel szemben.

Az oktatás hatékonyságához a visszajelentés, mint láttuk, jelentős segítséget ad. A visz-
szajelentéssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a tanuló számára, akár az eredmények, 
vagy a teljesítmény ismeretéről van szó, mindig önértékelést is jelent. Ez csak akkor igaz, 
ha mérhető, a tanuló számára egyértelmű formában jelenik meg az információ és ezáltal 
megtanulja saját magát értékelni.

A mérhetőség a testnevelésben látszólag egyszerűnek tűnik. A pedagógiai gyakorlat és 
a tanulás komplex folyamat. A kutatók ezért próbálták meg a tanulást (viselkedést) területekre 
bontani, hogy egyszerűbb viselkedési területeket kapjanak, és könnyebb legyen a mérhető-
séget kialakítani. Így jutottak el a taxonómiák kidolgozásához.

Taxonómia, követelmények a motoros tanulásban

A követelmények a tanuló és a célok között hidat jelentenek. A követelmények megfogha-
tóak, érthetők – még ha nehéznek is tűnnek – minden tanuló számára. A célok elvontsága 
több megértést, odafigyelést igényel. A testnevelési órán a tevékenységre összpontosítva 
az egyszerűbben érthető követelmények még világosabbak lesznek, ha mérhető formában 
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fogalmazzuk meg. Ez azt jelenti, hogy a tanulók pontosan tudják, hogy a tanév végére például 
fiúknak mellső fekvőtámaszban 20 karhajlítást és nyújtást kell tudni középiskola 2. osztá-
lyában. Ahhoz, hogy a testnevelési tananyag minden egyes részét ilyen pontossággal tudjuk 
követelményként megfogalmazni, a tananyagot taxonómiai rendbe kell csoportosítanunk.

Most néhány mondatban ismerkedjünk meg a taxonómia fogalmával, hogy a testne-
velésben és sportban való alkalmazhatósága érthetővé váljon.

A taxonómia görög szó, ami rendezést, rendszert jelent, mégpedig egységes elvek alap-
ján létrehozott rendezést. A kémiában használatos az elemek periódusos rendszere, amely  
talán a legismertebb taxonómiai rendszer, vagy az állat- és növényvilág törzsfejlődésen 
alapuló klasszifikációja. Mivel a taxonómia specifikuma belső rendező elv alapján történő 
osztályozás, csoportosítás, a rendszer nyitott, hiszen csak az osztályozás elvét tártuk fel, 
aminek ismeretében elővételezhető újabb és újabb osztályozandó elemek megléte.

A pedagógiában a taxonómia belső rendező elve általában a kommulatív hierarchia, 
az osztályozandó fogalmak pedig a nevelési célok, oktatási tartalmak. A kommu latív hierar-
chia azt jelenti, hogy az egymásra épülő osztályozandó fogalmak mindig magukban foglalják 
az alacsonyabb szintű fogalmakat is. A nevelési célokat megfigyelhető viselkedésváltozások 
formájában írják le, amelyek így tulajdonképpen pszichológiai jellemzőkre vezethetők vissza 
és mindig a tanulás eredményeképpen jönnek létre.

A taxonómia a pedagógiában Bloom munkásságával (1956) kezdődött, ami volta-
képpen a pedagógiai célok osztályozását jelentette és tudatosan törekedett a taxonómiai 
(mérhető) követelmények következetes alkalmazására.

Eredetileg követelményrendszernek készült, amelynek alapját a tanulási célok adták. 
A célok bizonyos tanulói cselekvések eredményeiként jöttek létre (valósultak meg), ami 
viselkedésváltozásokat jelentett. Nem tettek mást, mint a viselkedésváltozásokat csoportosí-
tották. Ennek a csoportosításnak az eredménye lett, hogy értelmi (kognitív), érzelmi (affektív) 
és pszichomotoros területeket alkottak meg (Pedagógiai lexikon III., 1997).

Ma a pedagógia a cél- és tantárgytaxonómia fogalmát használja. Ezek meghatározása 
a következő:

Céltaxonómia: a tantárgyaktól független pedagógiai célok hierarchizált rendszere.
Tantárgytaxonómia: a pszichikus tevékenység figyelembevételével strukturált tananyag, értelmi 
műveletek és tartalmi elemek megfeleltetése.

A Bloom által egyes viselkedési területekre készített hierarchikus rendszerek céltaxonómiát 
jelentenek. Ennek megfelelően kell az egyes tantárgyakra kidolgozni a tantárgyi taxonómi-
ákat, a definíció megfogalmazása szerint.

A leírtak alapján Bloom az értelmi (kognitív) tanulással kapcsolatos követelménye-
ket az alábbi rendszerbe foglalta:

Ismeret
• Tények, elemi információk ismerete.
• Fogalmak, törvények, konvenciók ismerete.
• Alapelvek, elméletek, rendszerek ismerete.
Megértés
• Egyszerű összefüggések ismerete.
• Bonyolultabb összefüggések megértése: értelmezés, átkódolás, transzformálás stb.
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Alkalmazás
• Alkalmazás ismert szituációban.
• Alkalmazás új szituációban.
Magasabb rendű műveletek
• Analízis.
• Szintézis.
• Értékelés.

A kognitív követelmények részletes elemzésével nem foglalkozunk, mivel pedagógiai szak-
könyvekben megtalálható. Itt csupán annyit jegyzünk meg, hogy amikor a pszichomotoros 
követelményeket elemezzük, látni fogjuk, hogy az itt leírt kognitív tanulási szintek mind 
megtalálhatók a motoros terület esetében is. Azért fontos ezt kiemelni, mert bizonyítja, hogy 
a motoros tanulás sem képzelhető el értelmi műveletek nélkül.

Az érzelmi (affektív) tanulással összefüggő követelmények rendszere Bloom szerint:
• Befogadás
• Válaszadás
• Értékek kialakítása
• Értékrendszer kialakítása
• Az értékrendszer belső jellemképző erővé alakítása (világnézet)

Az érzelmi szféra a motoros tanulásban nem kap akkora figyelmet, mint amennyire fontos 
lenne. Ennek oka, hogy a testnevelés tantárgyhoz, a testnevelés, vagy köznapi nyelven a „tor-
na” tanulásához minden tanulónak kedvező a hozzáállása. Tudományos felmérések igazolják, 
hogy ez nem így van. A tanulók körében a tantárgyak kedveltségi listáján nem a testnevelés 
áll az első helyen. Ahhoz, hogy az affektív tanulásban szereplő követelményeknek eleget 
tehessünk, elsősorban például az értékek, értékrendszer kialakítása szintnek, amelyek életre 
szóló hatást jelentenek, komoly erőfeszítést kell minden testnevelőnek tennie.

Az érzelmi tanulás a befogadással kezdődik. „Az oktatás és tanulás folyamata” című 
fejezetben kiemeltük, hogy az oktatás eredményességének egyik meghatározó eleme a ta-
nár személyes varázsa. Ez a személyes varázs a kiindulópontja a befogadásnak. A tanulók 
a tanárt szeretik vagy nem szeretik, és nem a tantárgyat. A tantárgyak zöme a tanulók 
számára a tanár személyisége által lesznek kedveltek vagy „nem szeretem” tárgyak. Ez 
a testnevelésre is igaz.

A testnevelés tantárgy sok mindenben különbözik a többi tantárgytól, elsősorban fizikai 
cselekvésben, ami a tanuló számára fizikai kellemetlenségeket is jelent. A tanulók fizikai 
terhelésekkel szembeni ellenállása ma már más, mint volt néhány évtizeddel ezelőtt. Ezzel 
a ténnyel számolni kell, ami azt jelenti, hogy több türelemmel, szeretettel kell a tanulókhoz 
fordulni, és akkor teljesíteni lehet a konkrét követelményeket és eljuttathatjuk tanítványain-
kat olyan értékrendszer kialakításához, amelyben a testkulturális értékek meghatározó súlyt 
fognak képezni.

A tanulók válaszadása teszi világossá a tanár számára, hogy megfelelő volt-e az indulás, 
a tanulók bevezetése a testnevelés, a sport világába.

Az is nyilvánvaló, hogy megfelelő tanári magatartás esetén nem minden tanuló előtt 
nyílnak meg azonnal a testnevelés, a fizikai cselekvés szépségei. A tanulók iránti türelem 
és szeretet tehát egy állandóan jelen lévő tanári attitűd, amely nélkül soha nem érünk el 
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valódi sikereket. Az ilyen attitűd kedvező válaszokat eredményez még a kemény munkával 
kapcsolatban is.

Egyértelmű, hogy a pszichomotoros terület a test mozgatásával, ellenőrzésével, illetve 
mindkettővel kapcsolatos. Ennek a területnek a viselkedését a csinálni igével jellemez-
hetjük a legjobban. Amennyiben általános formában hajtunk végre valamit, akkor az egy 
mozgásmintát, vagy mintákat képvisel, amennyiben speciálisan és feladatorientáltan, akkor 
sajátos készséget, illetve képességeket igényel. Ez a terület olyan viselkedéseket tartalmaz, 
amelyek mindegyike lehet egymással kapcsolatban, vagy egymástól független. A következő 
változatait írhatjuk le:

1. Kapcsolat, manipulálás egy szerrel és/vagy a szer mozgatása. Például: labdavezetés 
sportjátékokban.

2. Testünk vagy szerek ellenőrzése egyensúlyi helyzetekben. Például: kézállás talajon, 
vagy fejtetőre helyezett labda járás közbeni megtartása (ügyességi feladat).

3. A test, illetve egyes testrészeink mozgatása és/vagy ellenőrzése a térben rövid idő-
tartamú, vagy folyamatos feladat esetében, amelyek lehetnek kötött és nem kötött 
formájúak. Például: magasugrás, különböző tornaszereken végzett gyakorlatok.

4. Ellenőrzött, kötött sorrendiségű (időben nem korlátozott) meghatározott és/vagy meg 
nem határozott, változó helyzetben végzett tevékenységek. Például: diszkoszvetés, 
súlylökés, sportjátékokban való részvétel (Singer R. N., Dick W., 1974).

Tudnunk kell, hogy Bloom a pszichomotoros tanulás fokozataival nem foglalkozott. Ennek 
kidolgozását Dave R. H. (1966) kezdte meg, aki szerint a következő fokozatokban történik 
a pszichomotoros tanulás: utánzás, manipulálás, pontosítás, koordinálás, automatizá-
lás. Részletes kidolgozója viszont 1966–67-ben Simpson E. volt, aki a pszichomotoros 
viselkedési terület osztályozási rendszerét (taxonómiáját) a leírt 4 pont alapján a következő 
hierarchiába rendezte:

1. érzékelés,
2. készenlét,
3. irányított válaszadás,
4. a válaszadás habitualizálódása,
5. készségszint,
6. adaptáció,
7. eredetiség.

A szokatlannak tűnő elnevezések nagyon hasonlítanak az ötfázisú tanulási modell (12. 
táblázat) egyes szintjeihez. Voltaképpen nincs is különbség, csupán annyi, hogy Simp-
son nagyon részletesen az alábbiak szerint fejti ki mindegyik tanulási szint hierarchikus 
felépítését.

1. Érzékelés: Egy motoros tevékenység végrehajtásának ez az első lépése, amely egy 
tárgy, minőség vagy viszonyok érzékszervek általi felismerését jelenti. A motoros tevé-
kenységnek ez a felismerés fontos, de nem lényeges eleme, ugyanakkor az alapot biztosítja 
olyan helyzetben vagy tevékenységláncolatokban, amelyek motoros tevékenységhez vezet-
nek. Az érzékelés kategóriát három alkategóriára osztjuk, amelyek az érzékelési folyamatnak 
három különböző szintjét jelentik.
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1.1. Érzékszervi ingerlés: egy vagy két érzékszerv ingerlése egy vagy több inger által.
Nevelési célokban kifejezve például azt jelenti, hogy fogékonnyá válni a halláson 

keresztüli információkra egy zeneszerszámon játszva. Felismerni a különbséget különböző 
anyagok esetében „kéz” segítségével. Különféle ízek elkülönítése.

1.1.1. Hallás – a hallószerv ingerlése által kiváltott hallás.
1.1.2. Látás – a látószerv által kiváltott mentális vagy valódi képek.
1.1.3. Tapintás – a tapintószervhez tartozó ingereket jelenti.
1.1.4. Ízlelés – az ízek érzékelését jelenti a szájon keresztül.
1.1.5. Szaglás – a szaglóidegeken keresztüli ingerlést öleli fel.
1.1.6. Izomérzékelés – az izom, ín és ízületi receptorokon keresztül befutó érzékelés.
A felsoroltak nem fontossági sorrendet jelentenek, jóllehet egyes nyugati kultúrákban 

a vizuális információszerzés a domináns, míg más kultúrákban a hallás, vagy a tapintás van 
az első helyen, addig nálunk a látás. Kiemelhetjük, hogy az utasítások, amelyek irányítják 
a tevékenységet, megváltoztathatók egy sajátos motoros tevékenység érdekében, mint pél-
dául tanulásban való előrehaladás, ennek érdekében a kinesztétikus utasítást felválthatja egy 
vizuális utasítás.

1.2. Az utasítás kiválasztása: annak eldöntését jelenti, hogy milyen választ kell adni 
annak érdekében, hogy biztosítsuk a feladat végrehajtásának sajátos követelményeit. Ez 
magában foglalja azon utasítás/ok megnevezését, amelyek a feladat végrehajtásával állnak 
kapcsolatban. Olyan utasításokat is tartalmazhatnak, amelyek korábbi tapasztalatokon és is-
mereteken nyugszanak. A jól választott utasítások, ha megfelelnek az adott helyzetnek, a te-
vékenység lefolyását, míg a helytelenül választottak annak megakadályozását eredményezik.

Nevelési célokban kifejezve például azt jelenti, hogy felismerem azokat az összetevő 
elemeket, amelyek egy kosárra dobásban szerepet játszanak. Felismerni egy működő mo-
torban lévő hibát hallás útján.

1.3. Fordítás egy motoros tevékenység végrehajtásakor jelentkező és az érzékelésre 
vonatkozó olyan mentális folyamat, ami egy adott tevékenységgel kapcsolatos választás/ok 
jelentésének a meghatározása. Magába foglalja a szimbolikus fordításokat is, mint például 
valamilyen képpel rendelkezni, vagy emlékezni valamire, „van egy elképzelésem”, ami egy 
korábbi választás eredménye. Jelentheti a belelátás képességét, ami nagyon fontos, például 
a kapcsolatok felismerése egy probléma megoldásában. Az érzékelések átalakítása („fordí-
tása”) ezen a szinten fontos szempont. Ez magában foglalja a visszajelentést, ami a folyamat 
hatásának ismeretét jelenti. A fordítás a végrehajtott motoros tevékenység folyamatos részét 
képezi. Például: a gyakorlat befejezése után el tudom mondani, hogy milyen érzések kísérték 
a végrehajtást, amit a gyakorlat végzése alatt tudatosan át is élek.

Nevelési célokban kifejezve azt jelenti, hogy recept után el tudom készíteni az ételt, 
testnevelésben pedig szóbeli közlés alapján végre tudom hajtani a gyakorlatot, vagy adott 
zenére tudom, hogy milyen táncot kell táncolni.

2. Készenlét: ez egy megelőző állapot vagy készenlét egy sajátos tevékenységre vagy 
élményszerzésre. A készenlét három formáját különböztetjük meg: mentális, emocionális 
és fizikai készenlét.

2.1. Mentális készlet: egy motoros tevékenység végrehajtására való mentális készenlétet 
jelent. Az érzékelés különböző szintjeit foglalja magába mint előfeltételeket. A mentális kész-
let alapvető sajátossága a különbségtétel, azaz dönteni a különbségekről. Például: a játékos 
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az adott helyzetben dönteni tud arról, hogy kapura lője a labdát, vagy tovább vezesse, vagy 
adja le egy játékostársának.

Nevelési célokban kifejezve azt jelenti például, hogy tudom az asztal megterítésének 
lépéseit, vagy egy sportjátékban ismerem egy adott helyzet megoldási lehetőségeit.

2.2. A fizikai készlet egy motoros tevékenység végrehajtására való fizikai alkalmasság. 
A fizikai területen az alkalmasság magában foglalja az érzékszerveket is, amit úgy kell ér-
teni, hogy az érzékelési jelenlét koncentrált a szükséges érzékszervre, a test helyzetére vagy 
a test helyezkedésére.

Nevelési célokban kifejezve azt jelenti, hogy fel tudom venni a helyes testhelyzetet 
térdelőrajtnál, fel tudok mászni mászókulcsolással a kötélen.

2.3. Emocionális készlet (Emotional set): a motoros tevékenység iránti kedvező attitűdöt 
jelenti. A válaszolni akarást foglalja magában, vagyis a tanuló „csinálni” akarja a gyakorlatot.

Nevelési célokban kifejezve: a diszpozíció a tevékenység végrehajtására a legjobb 
képességeim szerint.

3. Irányított válaszadás: a készség kialakításának egy korai lépését jelenti. A képes-
ségekre kell itt a hangsúlyt helyezni, amelyek a sokkal összetettebb készségek elemeit 
jelentik. Az irányított válasz a tanuló számára egyértelmű (magatartási tevékenységet) 
követendő példát jelent, amelyet a tanár irányít. Ez lehet egy válasz/tás az önértékeléshez, 
amikor a tanuló számára adott egy modell vagy kritérium, amely alapján képes a saját telje-
sítményét elbírálni. A megfelelő válasz/tás megtalálására és az ennek megfelelő magatartásra, 
a készlet szakkifejezést használva: készenlét a válaszra, az előfeltételét jelenti a tevékenység 
végrehajtásának. A megfelelő válasz kiválasztását az döntheti el, hogy mit kell tenni a jó 
teljesítmény érdekében. Két jól elkülöníthető alkategóriát kell megnevezni, az utánzást és 
a próba-szerencse kategóriákat.

3.1. Utánzás: az utánzás egy tevékenység végrehajtása, mint közvetlen válasz, egy 
másik személy tevékenységének közvetlen érzékelésével egy időben.

Nevelési célokban kifejezve: a tanár tevékenységének „velem együtt, rajta!” felszólí-
tásra történő utánzása.

3.2. Próba-szerencse: a tanuló különböző válaszok (gyakorlatok) kipróbálását végzi 
egészen addig, amíg valamelyik nem vezet eredményre. A megfelelő válasz az lesz, ame-
lyik a kívánt feladatban eredményre vezet, vagyis „megcsináltad”, illetve „hatékonyabban 
csináld” kifejezéseket használjuk ezzel kapcsolatban. Ezt a szintet a sokféle válasz tanulá-
sának nevezhetjük, amelyben a megfelelő választ a különféle cselekvések közül emeljük ki, 
feltehetően a büntetés és dicséret lehetőségének befolyása alatt.

Nevelési célokban kifejezve: a leghatékonyabb módszer felfedezése a labda kapuba 
juttatására kézilabdázás közben, különféle variációk (dobásformák) kipróbálása által.

4. A válaszadás habitualizálódása: amikor a megtanult válaszadás rögzül. A tanulásnak 
ezen a szintjén a tanuló egyfajta magabiztossággal rendelkezik a tevékenység végrehajtá-
sában. Ez a válasz a lehetséges válaszoknak egyikét jelenti, és a helyzetek döntik el, hogy 
az adott válasz megfelelő vagy nem. A válasz a megelőző szintnél jóval összetettebb, ezáltal 
magában foglalja a feladat végrehajtásának mintázatát is.

Nevelési célokban kifejezve: képesség a labdavezetés végrehajtására valamelyik sportjá-
tékban, de a mindennapi életben például képesség a vajas sütemény elemeinek összeállítására.
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5. Készségszint: a tanuló ezen a szinten a követelményeknek megfelelően, komplex 
formában képes végrehajtani a feladatot (válasz). Ezen a szinten a tudása eléri a készség-
szintet. A feladatot folyamatosan és hatékonyan tudja végrehajtani, ami minimális idő- 
és energiafelhasználást jelent. Két alkategóriát különítünk el: a bizonytalanság megszűnése 
és az automatikus végrehajtás.

5.1. A bizonytalanság megszűnése: amikor a tanuló a feladatot bizonytalanság nélkül 
hajtja végre egy mentális kép alapján. Ez azt jelenti, hogy tudja a feladatok egymás utáni 
sorrendjét és ezáltal magabiztosan hajtja végre azokat. A tevékenység így komplex egység-
nek tűnik.

Nevelési célokban kifejezve: a játékkészség sportjátékokban, az úszáskészség bár-
melyik úszásnemben, a mindennapi életben: egy CD-lemez behelyezése a készülékbe 
és megszólaltatása.

5.2.  Automatikus végrehajtás, ezen a szinten a tanuló a véglegesen kialakult koordinált 
motoros készséget nagy könnyedséggel hajtja végre.

Nevelési célokban kifejezve: játékkészség a sportjátékokban a megoldásokra figyelve 
és nem a végrehajtásra, egy adott néptánc eltáncolása a zene alapján.

6. Adaptáció: a megszokottól eltérő körülmények közötti „zökkenőmentes” feladat 
végrehajtását jelenti.

Nevelési célokban kifejezve: az úszás készség megnyilvánulása bármilyen vízben: 
uszoda, természetes vizek, mély, sekély, hullámzó stb.

7.  Eredetiség: a tanuló részéről új motoros gyakorlatok megalkotását jelenti, bármilyen 
motoros tevékenységben, ami egy teljesen új készséget jelent.

Nevelési célokban kifejezve: például torna lólengés versenyszámában lásd a „Magyar 
vándor”, vagy „Cukahara leugrás”, de ilyen az O’-Brien technika súlylökésben (Simpson 
E. J., 1967).

A Simpson által kidolgozott rendszer jelentősége abban áll, hogy minden emberi motoros 
tevékenységre igaz, így eredményesen használható olyan iskolákban, ahol motoros kész-
ségeket tanítanak, mint például a szakmát adó iskolák, de ide sorolhatók a zeneiskolák is.

A leírtak igazolják, hogy a taxonómiai rendszer lényege az egyes elsajátítandó szintek 
(tanulói oldal) pontos, egymásra épülő (hierarchikus) jellege. Ez teszi a tanulók számára 
érthetővé és „értelmessé” az elérni kívánt célokat.

A sokféle pszichomotoros taxonómia között ismerkedjünk meg a Bogen (1981) által leírt 
taxonómiával is, amely mérhető, könnyen és jól érthető célszinteket fogalmaz meg minden 
tanuló számára. Ezek a célszintek:

• utánzás, 
• külső vezérlés, 
• belső vezérlés, 
• interiorizáció.

Az egyes célszinteken belüli hierearchia az alábbiak szerint épül fel:
Utánzás
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• Ráismerés, felismerés: amikor a tanári bemutatás után a tanulók felismerik a szá-
mukra utánzandó gyakorlatot.

• Másolás: a nevében is benne van, hogy a tanulónak másolnia, utánoznia kell a tanárt, 
azaz olyan szintre kell a gyakorlás eredményeként elérkeznie, hogy képes legyen 
utánozni a kijelölt motoros tevékenységformát.

• Mindennapi szokáscselekvések: amikor a tanulók már bizonyos gyakorlottságra tesz-
nek szert olyan szokáscselekvésekben, amelyek a mindennapi élet során jelennek 
meg akár otthon, akár az iskolában. Például: étkezés előtti kézmosás, étkezés utáni 
fogmosás, iskolában a sorakozás órakezdés előtt stb.

• Transzfer az inger és válaszazonosság alapján: a már ismert cselekvésformák, pél-
dául az említett étkezés előtti kézmosást az iskolai körülmények között is képes 
megtenni például a tanító nénivel együtt.

Mindegyik szinten könnyű megállapítani a tanuló tudásszintjét, ami a tanár számára a gyors 
értékelést, formáló segítő értékelést teszi lehetővé.

Az ismeretelsajátítás első szintjéhez tehát értelmi, kognitív követelmény is kapcsolódik, 
ami azt jelenti, hogy a tanulónak fel kell ismernie az érzékelés, észlelés eredményeként azt, 
amit utánoznia kell.

Külső vezérlés (jártasság szint)
• Az irányítás követése: a tanulásnak ez a szintje külső, szóbeli utasításra elvégzett 

feladatot jelent, például: „ugorjatok terpeszállásba!”, „Osztály vigyázz!” stb.
• Szenzoros korrekciók felhasználása: a gyakorlás közben, már „időnként” megjelenő 

mozgásérzékelés alapján a tanár hivatkozhat a feladatvégrehajtás milyenségére, pél-
dául: „emeld fel a fejedet!”, „nyújtsd ki a könyöködet!” stb.

• Felesleges mozdulatok kiküszöbölése: az előző szintből logikusan következik, hogy 
a fokozatosan megjelenő mozgásérzékelést felhasználva a tanár felszólítja a tanulókat 
(külső vezérlés), hogy figyeljenek a helyes végrehajtásra, ne végezzenek felesleges 
mozdulatokat gyakorlás közben. Például: az „elrúgás pillanatában ne hadonássz a bal 
karoddal, és ne lefelé nézz!”.

• Kiemelt feladatokban dinamikai stabilitás: a dinamikai stabilitás már a mozgások 
szerkezeti összetevőinek leglényegesebb eleme (a következő fejezetben tárgyal-
juk), amelyet a tanulóknak a leggyakrabban alkalmazott feladatok esetében már 
birtokolniuk kell. Ilyen például a különböző testhelyzetek felvétele, testfordulatok, 
legegyszerűbb, de fontos szabadgyakorlati elemek végrehajtása.

• Transzfer az inger- és válaszhasonlóság alapján: amíg az utánzás esetében inger- 
és válaszazonosság esetében beszéltünk a transzferálhatóságról, ezen a szinten már 
a hasonlóság alapján kell transzferálni, mint például: „hozz ide egy kosárlabdát!”. 
A tanulók ismerik a labda fogalmát és meg kell tudni különböztetniük az egyes lab-
dákat egymástól. „Vezessétek a kosárlabdát jobb kézzel a középvonalig!” Mivel már 
tanultak labdavezetést gumilabdával, ezt a feladatot is meg kellene oldják.

A hagyományos didaktikában ezt a szintet a jártasság szintjének nevezzük, ami már egy 
bizonyos szintű gyakorlottságot jelent, vagyis gyakorolni kell ahhoz, hogy a tanuló idáig 
eljuthasson.
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Belső vezérlés (készség szint)
• A mozgásműveletek téri, idői és dinamikai szabályozása: ismét mozgásszerkezeti 

fogalmakat használunk, de a tanulásnak ezen a szintjén kialakul az adott motoros 
cselekvéssel kapcsolatos feltételes reflexkapcsolat, ami önalló feladatvégrehajtást 
jelent. A tanuló képes ezeket a szerkezeti elemeket önállóan szabályozni és a cse-
lekvés végrehajtás kívánt feltételeihez alakítani, szabályozni.

• Impulzusok átkódolása: az előző szinten történt szabályozó mechanizmusok a ki-
nesztétikus érzékelés által lehetővé teszik, hogy változó feltételekhez igazodva képes 
legyen a tanuló átkódolni a mozgás végrehajtására vonatkozó információkat.

• Cselekvési mátrixok kialakulása: voltaképpen már az egyénre jellemző cselekvési 
programok létrejöttének szintje, amely mindig rendelkezésre áll, amelyből az adott 
szituációkban, például játékhelyzetekben válogatni tud a tanuló, sportoló. Azt is 
mondhatjuk, hogy megfelelő mennyiségű tudással rendelkezik.

• Alternatív feladatmegoldásokban dinamikai stabilitás: az előző szint kialakulása teszi 
lehetővé a változó helyzetekben is a biztos végrehajtást, mivel stabilizálódtak – de 
nem merevedtek meg – a reflexkapcsolatok.

• Transzfer a cselekvési elv azonossága alapján: a cselekvési elvek azonossága például 
sportjátékok esetében a támadás, védekezés mindegyikben megtalálható. Amikor 
a tanuló futballozik, és védekező feladatot lát el, tudnia kell, hogy ugyanazok az el-
vek érvényesek, mint amikor kosárlabdázik. Ilyen elv például, hogy mindig a támadó 
játékos és a kapu közé kell helyezkedni.

Interiorizáció (képesség szint)
Magyar nyelven ez a tanult folyamatok belsővé válását jelenti. Iskolai keretek között 

nehéz erre a tudásszintre eljuttatni a tanítványainkat, de a tanulási folyamatban ettől még 
benne van.

• Műveletek átkódolása: a cselekvési programoknak (mátrixoknak) olyan stabilak-
nak kell lenniük, hogy bármikor átkódolhatók, más szóval használhatók legyenek. 
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy képes legyen (képesség szint) a tanuló – de ezen 
a szinten már versenysportolókról beszélhetünk – tudásának átalakítására. Például 
a sportjáték hivatkozásnál maradva, egy labdarúgó-mérkőzés jó időjárási körülmé-
nyek mellett kezdődik, majd zápor szakad a pályára. A játékos drasztikusan meg-
változott körülmények ellenére is hibátlanul hajtja végre a különféle játékfeladatokat. 
Tehát képes a tudását ilyen feltételek mellet is érvényre juttatni.

• Transzfer a cselekvési elv hasonlósága alapján: ezen a szinten is fontos a transz-
ferálás képessége, de már csak a cselekvési elvek hasonlósága és nem azonossága 
alapján. Gyakorlatban egy kosárlabda-játékos védekezés közben képes az adott 
helyzetnek megfelelően a sokféle védekezési lehetőség (hasonlóság) közül a legmeg-
felelőbbet kiválasztani. Például: emberfogásos védekezés esetében el tudja dönteni, 
hogy kerüléssel, váltással oldja-e meg a feladatot.

• Komplex feladatmegoldásokban dinamikai stabilitás: a motoros feladatok dinamikai 
összetevőinek stabilitása meghatározó az eredményesség szempontjából. Ez a köve-
telmény egy-egy gyakorlat esetében viszonylag könnyen megszerezhető. Az össze-
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tett, komplex, sőt változó feltételek melletti, dinamikai stabilitás már csak rengeteg 
gyakorlással megszerzett magasrendű tudás képességét jelenti.

• Váratlan helyzetek megoldása: az előző tudásszintből logikusan következő képesség, 
hiszen a tanuló, sportoló fel van vértezve mindazon készségekkel, amelyek képessé 
teszik a váratlan helyzetek megoldására is.

Az egyes tanulási célszintek ilyen tagolt elhatárolódása, mindegyik taxonómiai rendszerben 
elméleti konstrukció. A valóságban ezek a főbb szinteken is összefolynak. Kérdés, hogy 
akkor mit kezdhetünk velük a gyakorlatban, miben segítik a tanári és a tanulói munkát? 
Abban, hogy mindegyik szinthez teljesítménycélokat fogalmazhatunk meg mérhető for-
mában (lásd „Az oktatás és tanulás folyamata” című fejezetet!), amely teljesítménycélokat 
a tanulóknak teljesíteniük kell. A teljesítés mértékétől függően eldönthető a továbbhaladás, 
vagy a továbbgyakorlás.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a testnevelésben sokféle taxonómia használatos. 
Látható, hogy egyszerűbb és bonyolultabb változatok is megfelelnek a taxonómia szabá-
lyainak, azaz hierarchikus rendet alkotnak, mégpedig a pedagógiában meghatározó rendező 
elvet, a kommulatív hierarchiát.

A testnevelő tanár számára az a kérdés, hogy melyik változtatot használja a gyakorlat-
ban? Az alkalmazhatóság mindegyik változat Dave, Simpson, Bogen esetében megvan. Leg-
részletesebb a Simpson-féle változat, és a köznapi tevékenységekre is kidolgozott, minden 
más tantárgyban is, amelyek nagyobbrészt cselekvés tartalmúak, például rajz, hangszeres 
zenetanulás stb., jól alkalmazható. A testnevelésben, de elsősorban a versenysportban, ahol 
a motoros tanulás folyamatát alaposan ki kell dolgozni ezt ajánljuk, elsősorban részlete-
zettsége miatt. Pontosabban követi nyomon a tanulási folyamatot, ezáltal az ellenőrzés is 
pontosabb, és így a tanuló számára is érthetőbbé válnak a feladatok.

A Bogen-féle taxonómia könnyen, gyorsan érthető tanárnak és tanulónak egyaránt, 
és a követelmények – elsősorban a tanulás kezdetén – minden tanuló számára világosak. 
A testnevelő tanárok mindennapi tervezőmunkájába egyszerűen építhető be és mégis világos, 
jól hierarchizált rendszert biztosít az oktató munkában. A szakemberek, testnevelő tanárok 
és sportági edzők maguk döntsék el, feladatuk milyensége alapján, hogy a motoros tanulás 
folyamatában melyik taxonómiai rendszer alapján végzik munkájukat.

A motoros tanulás folyamatának és a taxonómiai rendszerek áttekintése után tisztázzuk 
a mozgás fogalmát!

A mozgás mint a cselekvés eszköze

A tantervek tartalmát mindenki számára röviden és érthetően kellene megfogalmazni, vagyis 
ha megkérdezzük, hogy „mit tanítunk?”, akkor mindenki csak azt mondja, hogy tornát. Más 
szavakkal különféle gyakorlatokat tanítunk, egyesek pontosabban fogalmazva testgyakor-
latokat mondanak. Valóban a tantervek tartalma a testgyakorlatok, játékok és sportágak, 
melyeket szakszerűen úgy definiálunk, hogy mozgásos cselekvések, illetve cselekvés-
rendszerek a mozgásműveltség megszerzése, a teljesítőképesség növelése és az edzettség 
megszilárdítása érdekében. Köznapi szóhasználatban csak „mozgásokat” emlegetünk, ami 
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erősen leszűkíti az egész komplex kognitív-motoros tevékenységet, a cselekvést, annak 
legszembetűnőbb megnyilvánulási formájára, a mozgásra.

Azért helytelen ez a szűkítés, mert így a hangsúly csupán az egyik elemre, a mozgásra 
tevődik és nem a cselekvésre, mint tudatos célirányos tevékenységre, holott a mozgás csu-
pán eszköze a cselekvésnek, annak műveleti szintje. Ez a műveleti szint teszi lehetővé 
a mozgás végrehajtását, mivel annak energetikai alapját biztosítja.

Minden cselekvés komplex, mivel rendelkezik a lebonyolításhoz szükséges irányító, 
vezérlő, szervező központtal (kognitív összetevő), a lebonyolítást végző apparátussal, ideg-, 
mozgató rendszerrel, és a végrehajtáshoz energiát biztosító háttérrel (műveleti összetevők).

Ennek ismeretében teljesen indokolatlanok azok az állítások, hogy a testmozgás sem-
milyen intellektuális igényt nem követel a tanulóktól, hiszen minden mozgásos tevékenység 
valamilyen feladat megoldására irányul. A feladat megoldásának a látható fele a mozgásos 
tevékenység, a nem látható az értelmi része, a kettő együtt pedig az ember cselekvése.

A cselekedeteink pedig mindig érzelmi színezetet is kapnak, attól függően, hogy mi-
lyen jellegű a feladat, ezáltal erős pszichikus, motivációs és akarati funkciók is átszövik 
cselekvéseinket.

Például iskolai példáknál maradva: a testnevelési órán, torna tananyag esetében, a ta-
nulók egy része nem szereti a szereken végzett gyakorlatokkal való kínlódást, mert nem 
bírják el saját testsúlyukat, fájdalmas valamelyik testrészüknek stb. Ennek ellenére végre 
kell hajtani, hiszen a tanár osztályozni fogja. A feladatot tehát gyakorolni kell, ami azt jelenti 
először, hogy tudni kell (értelmi művelet), másodszor nem szeretem (utálom), mert gyenge 
vagyok hozzá, meg fáj tőle a karom (érzelmi összetevő), harmadszor fel kell menni a szerre, 
csinálni kell valahogyan (műveleti szint), ez látható!

Természetesen ellenkező példát is bemutathatunk, amikor a tanulók szíves-örömest (ér-
zelmi összetevő) csinálják például a labdarúgást, amelynek a feladatait: gólszerzés, cselezés, 
labdapasszolás stb. (műveleti szint), meg kell oldaniuk, azaz dönteni kell, hogy melyiket 
válasszák, de ismerniük kell a játék szabályait is (értelmi művelet).

A példák remélhetőleg elég pontosan tárták fel a cselekvés egyes komponenseit. 
Ezekután tekintsük át a látható résznek, a mozgásnak az egyes fajtáit.

A mozgások csoportosítása

A mozgásokat többféle módon csoportosíthatjuk: filozófiai, mechanikai, biológiai, kémiai 
stb. nézőpontból, számunkra azonban a tanítás-tanulás viszonyrendszerében a leggyakoribb 
műveleti mozzanatok „készletek” szerint vizsgáljuk őket. Ez azt jelenti, hogy elsősorban 
mozgástípusokat mint cselekvési műveleteket osztályozzuk, ilyen módon az emberi moz-
gásokat a következő típusokba sorolhatjuk:

Generikus mozgások: alapmozgásoknak is nevezzük, mert a fajra, nemre jellemző 
természetes mozgások tartoznak ide. Olyan mozzanatokból, folyamatokból állnak, amelyek 
megkönnyítik a jellegzetes motoros mozgásszerkezetek fejlődését. Ezek: a mászás, kúszás, 
járás, futás, ugrás, dobás. Minden egészséges gyermek birtokában van az ilyen természetes 
mozgásoknak.
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Az alapfokú kerettantervek alsó tagozatában a tantervi tartalom ezekre a mozgásfor-
mákra épül! (Lásd „A tanterv” című fejezetben!)

Ordinatív mozgások: a finomabb, koordinatív mozgásokat soroljuk ide, amelyek sajátos 
mozgásfeladatok vagy mozgáskövetelmények megoldására szolgálnak. Egyéni „mozgás-
készlet”-nek is nevezzük. Voltaképpen a perceptuo-motoros képességek birtoklását jelenti, 
magyarul a tanult mozgásokat, amelyekhez a tantervi tartalmak elsajátítása révén jutunk hozzá.

Inventív-kreatív mozgások: az ötletességet, alkotó szellemet, egyéni megoldásmódokat 
tükröző mozgásműveleteket jelentik. Kifejezetten individuális jegyeket hordoznak, ami 
a tanulók „egyéni stílusá”-ban, ügyes feladatmegoldásában fedezhető fel. Többnyire a kiváló 
sportolók, a tehetséges tanulók tevékenységrendszerében fordulnak elő.

A csoportosításból jól látható, hogy vannak velünk született mozgások és olyanok, 
amelyeket tanulunk. Minden mozgás akár velünk született, akár tanult sajátos szerkezettel 
rendelkezik. Az iskolai testnevelés céljának megvalósításához, mint tudjuk, a sajátos moz-
gásos cselekvéstartalmakat kell megtanítanunk. Az eredményességhez nélkülözhetetlen ezen 
tartalmak szerkezetének, felépítésének pontos ismerete.

A mozgások szerkezetét az egyes szerzők többféle szempont alapján határozták meg.

A mozgások szerkezete

A mozgások szerkezete Appelt (1964) szerint a mozgásműveletek téri, idői és dinamikai 
összetevőiből áll. Ezek az összetevők egyetlen funkcionális egységet alkotnak. A mozgás-
szerkezet olyan rugalmas egész, amelyben az egyes részek funkciójukban kölcsönösen hatnak 
egymásra. Tekintsük át részletesebben a szerkezet egyes elemeit.

1. Téri összetevők

Mozgásaink térben lezajló folyamatok, így a mozgások téri összetevői arról tájékoztatnak, 
hogy a térben hol, milyen úton, mekkora kiterjedéssel, milyen irányba történik ez a mozgás, 
a test vagy testrészek mozgatása.

A test kiindulási és végső helyzete a földhöz vagy valamilyen szerhez, társhoz viszo-
nyítva.

• Egy mozgástevékenységben a test egészének a környezetben való elmozdulását ha-
tározzuk meg a kiindulási és végső helyzetéhez viszonyítva. Az elmozdulás hely-, 
illetve helyzetváltoztatás lehet.

• Helyváltoztatás: amikor az egész test elmozdul az eredeti helyéről, ami haladást je-
lent valamilyen irányba, például: járás, futás, mászás, ugrás, úszás stb.

A testrészek kölcsönös helyzete és ezek változásai jelentik a:
• Helyzetváltoztatást: a test vagy egyes testrészek a kiinduló helyzethez viszonyított 

elmozdulását jelenti. A helyzetváltoztatások mozdulatokból állnak.
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• Mozdulat: a test vagy a testrészek egy befejezett elmozdulását jelenti, például: álló 
helyzetből ülő helyzetbe történő átmenet, hanyattfekvésből felülés, terpeszállásban 
törzshajlítás előre stb.

• A helyváltoztató mozgások során a legtöbbször helyzetváltoztatás is történik, például 
kötélmászás, távolugrás, kislabdahajítás, úszás stb. Előfordulnak olyan mozgások 
is, amikor a mozgás egyes szakaszaiban a test csak a helyét változtatja, nagyobb 
helyzetváltoztatás nélkül, például síelés, motorkerékpározás, lovaglás stb.

A mozgás iránya, terjedelme, fajtái:
• A mozgás irányának a mozgó test vagy testrész mozgáspályájának a környezethez 

viszonyított térbeli elmozdulását nevezzük. Ezek az irányok: előre, hátra, oldalt, 
föl, le, rézsút, illetve ezek kombinációi.

• A mozgások terjedelme az elmozdulás mértékét jelenti az adott mozgáspályán. Ez 
mértékegységekben is kifejezhető úgy, mint cm, m, lépésszám, szög, fok, például: 
két lépést előre, egyet jobbra, 3 m távolságra előre, a testfordulatokat nem fokok-
ban jelöljük meg, de a „jobbra át!” az 90 fokos fordulatot jelent, míg a „hátra arc!” 
már 180 fokot.

• A mozgás fajtája azok mechanikai jellegére utal, mint például egyenesen, folya-
matosan fussatok, hullámvonalon haladjatok stb.

2. Idői összetevők

Mozgásaink meghatározott ideig tartanak, vagyis megszakításokkal, szünetekkel tarkítva 
újrakezdjük őket és például a hosszabb ideig végzett mozgások, mint az úszás, futás, nem 
egyforma sebességgel mennek végbe. Az oktatás során fontos ismerni ezeket a jellemzőket, 
mint:

• A mozgás időtartama: a mozgás (mozdulat, hely- és helyzetváltoztatás, gyakorlat) 
megindulásától a befejezéséig tartó időt jelenti, például: súlylökés, magasugrás, 
törzshajlítás előre kétszer stb.

• A mozgás sebessége a megtett út és idő viszonyát fejezi ki. Ez a viszony a gyakor-
latban, a tempó fogalmában jelenik meg. Ezt a fogalmat többféle értelmezésben 
használják a testnevelők. Legtöbbször a cselekvés végrehajtásának gyorsaságát értik 
alatta, például: közepes tempó, fokozódó tempó stb.

Az időegységre eső mozgásmennyiséget is szokták tempónak nevezni, például: szökdelés 
fél perc alatt 20 x, csapásszám kajak-kenu sportban. Egyes sportágakban a mozgás kellő 
pillanatban történő végrehajtását is tempónak mondjuk, például: kosárlabdában van egy ilyen 
dobásforma is, hogy „tempódobás”, jó tempóban avatkozott be a játékba stb.

A tempó és a cselekvések, testgyakorlatok közötti kapcsolat nagyon fontos számunkra, 
hiszen a mozgástanulásban a megfelelő tempóban végrehajtott cselekvés már a tanultság 
bizonyos fokára utal.

A tempót lehet változtatni, ami a gyakorlatok szervezetre kifejtett hatásában nyilvánul 
meg, például: ha fokozzuk a gyakorlat tempóját, fokozzuk a terhelést, az erőkifejtés intenzitá-
sát, de ellenkezőleg is szabályozhatjuk, vagyis csökkentjük a tempót, csökkentjük a terhelést.
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A tempóváltoztatást, mint hatásfokozó mechanizmust, a sportbeli felkészítésben jól 
hasznosítjuk a ciklikus sportágak, de a sportjátékok, küzdősportok esetében is. 

• A fontos testpontok gyorsulása az idői összetevők közül talán a leglényegesebb, 
mivel a testgyakorlatok egyes elemeinek időbeli egymásutániságának harmóniáját, 
folyamatosságát fejezi ki. Ezt nevezzük a mozgás ritmusának. A ritmus hullámzást, 
hullámzó folyamatot jelent egy mozgásfolyamat egészére vonatkoztatva, a „rhyo” 
görög szóból származik, ami hullámot jelent. Leggyakrabban zenei fogalomként 
ismert számunkra, de többen az ütemmel azonosítják, mint ismétlődő tagolódással, 
például: 3/4-es ütem. Ez viszont helytelen, mert az ütem az metrikus egység, ami 
állandóságra utal. A keringőt mindig 3/4-es ütemben táncoljuk, de változó ritmusban.

 Az élet bármely területén zajló mozgásnak meg van a saját ritmusa. Az életünk maga 
is, minden vonatkozásában, biológiai, szociális, pszichológiai stb., sajátos ritmus 
szerint zajlik. Ez az életritmus, de a napjainknak is megvan a ritmusa. Természetesen 
mindenki más és más ritmus szerint él, de mindannyiunk életében megtalálható.

 A testnevelésben a testgyakorlatok sajátos ritmusának, a mozgás ritmusának kiala-
kításával gazdagítjuk tanítványaink mozgáskultúráját.

• A mozgásritmus a mozgásrészek egymáshoz kapcsolódásának sajátosságaiból (sor-
rendiség, sebesség, erőhatások stb.) fakadó harmónia, kiegyensúlyozottság, rend 
a cselekvés lefolyásában.

A ritmust gyakran – tévesen – a tempóval azonosítják. Ennek oka, hogy mindkét 
fogalom a sebességgel is kapcsolatban van. Ha a tempó a mozgás, illetve a mozgásrészek 
sebességét (iramát) jelenti, akkor a tempó a ritmus alkotórésze. Ebből következik, 
hogy a mozgástempó változásával a mozgásritmus is megváltozik. Jól megfigyelhető 
ez a ciklikus mozgásoknál, ahol a mozgás ritmusát a gyorsabb és lassúbb mozgásrészek 
periódusainak szabályszerű ismétlődése adja. Ha a ciklikus mozgás tempója, például 
a futás sebessége növekszik, ez maga után vonja a ritmus változását is. A ritmus jellegén 
azonban nem változtat.

• A ható erők kapcsolata és a kinematikai változások időpontja: szintén idői össze-
tevőnek számít, hiszen ezen erők kapcsolódása egyes sportágakban (torna, műugrás, 
műkorcsolya stb.) befolyásolja a mozgások kinematikai változását. A mozgás kine-
matikája a mozgást előidéző erők nélküli vizsgálatát jelenti. Amennyiben például ki-
nematikailag összeállítunk egy nagyon tetszetős nyújtó gyakorlatot, még nem biztos, 
hogy meg is lehet tanulni, hiszen ennek alapfeltétele az erők hatékony kapcsolódása.

• Kérdés tehát, hogyan szabályozhatjuk a mozgásrészek (műveletek, mozdulatok) 
időbeli-térbeli kapcsolódásával a cselekvés tervezett célját? Lásd a kinematikailag 
tervezett tornagyakorlatot.

• Milyen kapcsolódást tesznek lehetővé az egyes elemek, mozdulatok, azaz az erőköz-
lés szempontjából vizsgálva összekapcsolhatók-e? Egyes sportágak nagy kombiná-
ciós lehetőségeket hordoznak, mint például a torna, mivel relatíve önálló elemekből 
építhetünk fel egy gyakorlatsort. Más sportágak szinte minimális variációs lehető-
séggel bírnak, mert egyetlen mozgássorból állnak, például: súlylökés.
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A motoros tanulás során azt is meg kell tanulni, hogy a kinematikai rendezettség megfe-
lelő időben történő erőközléssel tartható fenn, amelyben a helyes ritmus és jól megválasztott 
tempó sokat segíthet.

Ez is azt mutatja, hogy a mozgások funkcionális egységet alkotnak.

3. Dinamikai összetevők 

A mozgást létrehozó erők, a működő izmok (belső erők) és a külső erők kapcsolata adja 
a mozgásszerkezet dinamikai összetevőit.

A működő izmok feszülése és ellazulása mint változások a mozgásműveletek során 
jól nyomon követhető, sőt meg is figyelhető. Az izmok ezen működését szervezetünk ener-
giabázisa teszi lehetővé, valamint azok egészséges beidegzése. A mozgást létrehozó erők 
mértékét az idegimpulzusok minősége, erőssége határozza meg, vagyis fogalmazhatunk úgy 
is, hogy a belső erők működése alapvetően fiziológiai folyamatoknak alárendelten történik, 
külső céloktól vezérelve.

Ennek megfelelően egy mozgásos cselekvés szerkezetében, csak elméleti szinten, három 
szakaszt különítünk el egymástól: előkészítő, fő és befejező.

A kislabdahajítás példáján bemutatva ezek a következők:
• előkészítő szakasz: lendületszerzés, nekifutás, a szer lekészítése, a kidobó helyzetbe 

érkezés
• fő szakasz: a hajító mozgás elvégzése, a fő cél megvalósítása,
• befejező szakasz: a dobó kar és az egész test befejezéshez való elvezetése, a lendület 

lefékezése.

Farfel (1968) a mozgások szerkezetét azok formája alapján határozza meg, így vannak
• Ciklikus mozgások, amelyek jellemzője, hogy a mozgás egyes elemei törvénysze-

rűen ismétlődnek. Lefolyásukat tekintve olyan műveletek, amelyekben az azonos 
mozgásfolyamatok úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az előbb ismertetett három 
fázisból kettő egyidejűleg előkészítő és levezető funkciót tölt be. Így elsősorban 
a kétfázisú mozgásokat soroljuk a ciklikus mozgásokhoz. 

 Ilyenek: a futás, úszás, kerékpározás, evezés, kajakozás stb.
• Egyszeri aciklikus mozgások sajátossága, az előzővel szemben, hogy a mozgás 

folyamán nem ismétlődik két azonos ciklus.
 Ilyen mozgások: a súlylökés, diszkoszvetés.
• Összetett aciklikus mozgások: melyek esetében a mozgásfeladatokat, gyakorlatok 

felépítésének rendjét előírások szabályozzák.
 Ilyen mozgások: torna, műkorcsolya (kötelezően előírt gyakorlatai), ritmikus gim-

nasztika stb.
• Nem állandó jellegű mozgások: a célszerűen, az adott helyzetnek megfelelően vá-

lasztott mozgásműveletek tartoznak ide, elsősorban a sportjátékok, küzdősportok.

Ennél a csoportosításnál, a mozgásműveletek szerkezeti rendjét, az első három esetben 
megtervezhetjük, változtathatjuk. Ennek következtében tanulhatóságuk, gyakorlásuk bizonyos 
állandóságot is mutat, ami módszertanilag megkönnyíti a tanár és a tanuló munkáját is.
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A negyedik csoportban, a küzdősportok és sportjátékok esetében ez nem képzelhető 
el, hiszen az események folytonosan változó körülmények és feltételek mellett zajlanak.

A mozgások szerkezetét még a mozgásműveleteknek a test hossztengelyéhez viszo-
nyított térbeli felépítése alapján is szoktuk osztályozni.

Eszerint vannak:
• szimmetrikus mozgások, amelyekre az jellemző, hogy a test hossztengelyének 

mindkét oldalán az egyidőben végrehajtott mozdulatok azonosak, például: mell-
úszás, kéziszergyakorlatok, vagy gimnasztikai gyakorlatok is, mint páros karkörzés 
előre, illetve hátra stb.

• aszimmetrikus mozgások, ebben az esetben az egyidőben végrehajtott mozdulatok, 
a test két oldalán, különböznek egymástól, például: a kislabdahajítás, illetve egyéb 
egy kézzel végrehajtott dobások.

A mozgások szerkezeti felépítésének még sokféle, más szempontok szerinti felosztása 
létezik, de az iskolai testnevelés szempontjait tekintve csak a legfontosabbakat tekintettük át.

Mozgáskritériumok

A mozgások szerkezeti összetevőinek ismeretében vizsgáljuk meg, hogy a cselekvés céljá-
nak eléréséhez a mozgások milyen kritériumoknak kell megfeleljenek, amely kritériumokat 
a motoros tanulás során szeretnénk elérni.

Pontosság: a jó térbeli tájékozódást feltételezi, a biztos egyensúlyi helyzet megterem-
tését, a mozgásszervező és irányító képességet a cselekvés végrehajtásában. 

Gazdaságosság: (ökonómia) teremti meg a kiegyensúlyozott erőbeosztást, a dinamikus 
impulzusoknak megfelelő helyzetek (innerváció) szabályozását.

Folyamatosság: az idői tényezők harmóniáját jelenti, vagyis a feladatnak megfelelő 
tempójú és ritmusú gyors reagálást.

Rugalmasság: a különböző típusú izmok (feszítő, hajlító, fékező) munkájának ered-
ményes beavatkozása a cél elérése érdekében.

Izoláció: a cél elérése érdekében szükséges izom, izmok működtetése, a feleslegesek 
gátlása.

Adaptáció: az adott motoros helyzethez való alkalmazkodási, átállási képesség minél 
több izomcsoport esetében. Ezt sokoldalú képzettségnek is nevezhetjük. 

Figyelmesen olvasva a leírtakat könnyen belátható, hogy ezek a mozgások minőségi 
mutatóit jelölik. Kérdés az, hogyan jutunk el ezekhez a minőségi jegyekhez, vagy szinthez? 
A válasz egyszerű, hiszen korábban már tanultuk, hogy a gyakorlás révén, más szóval tanu-
lás eredményeként jutunk mindig magasabb régiókba, ami a készség szintű tudáshoz való 
eljutást jelentené.
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A mozgáskészség 

Képesség-készség

Az előző fejezetben láttuk, hogy a tanítás célja minél magasabb tudáshoz juttatni a tanulókat. 
A leírtakból már tudjuk, hogy a tanulás folyamat és különböző gyorsasággal zajlik.

A tanulásban való előrehaladás mértékének megállapítása céljából a kutatók – elméle-
tileg – különböző tanulási célszinteket fogalmaztak meg. Ezek legmagasabb szintje az ún. 
készségszint. Ebből a mondatból is mindjárt kitűnik, hogy a készség mindig tanulás 
eredménye.

De térjünk vissza a kiinduló tételhez, a készség pontos értelmezéséhez, elemzéséhez. 
A didaktika megfogalmazása szerint a „készség a tudatos tevékenység automatizált 

komponense” (Nagy S, 1967), mások, mint például Guthrie (1952) szerint a „készség az 
a tanult képesség, amely előre meghatározott eredményt hoz maximális bizonyossággal, 
gyakran a minimális idő vagy energia, vagy mindkettő felhasználásával.”

A meghatározásokból tehát egyértelműen kitűnik, hogy a készség mindig tanulás 
eredménye, hiszen, mint írtuk, a készségek könnyen megváltoztathatók tanulás, vagy 
gyakorlás által.

Minden iskolai tantárgy esetében igaz ez, de a testnevelés esetében a Guthrie definíció 
lényegét a tanulás előrehaladásával szinte naponta tapasztalhatjuk a ráfordított idő és energia 
felhasználásának megnyilvánulásai révén. A többi tantárgyban ez nehezebben érzékelhető, 
főleg az energetikai ráfordítás tekintetében.

A mozgáskészség tehát tanult viselkedésforma, amely a rendszeres tanulás, a testne-
velés és sport esetében a rendszeres gyakorlás (ez tanulás) eredményeként alakul ki, vagyis 
más szavakkal fogalmazva végeredmény (output).

A testnevelésben és sportban dolgozó szakemberek által leggyakrabban használt kifeje-
zések a képesség és a készség. E két szakkifejezést a hétköznapi beszélgetésekben egymással 
felcserélhetően használják, de pontosan el kell különítenünk őket egymástól.

A képesség viszonylag stabil, alapvető, jellemző vonása az egyénnek, amelyen alig-
alig lehet változtatni gyakorlással, mivel – egyes képességek esetében – genetikailag kódolt 
tulajdonságokról van szó. 

A képességek sokféle formában léteznek. Legszembetűnőbb talán a testalkat, mint például: 
a testmagasság, ami az egyén jellemző vonása és nem változtatható. Ennél fogva behatárolja 
a motoros teljesítményeket. A testgyakorlati ág (sportág) és az adott mozgás struktúrája (térbeli, 
időbeli, dinamikai szerkezete), valamint az elérendő teljesítménycél színvonala együttesen hatá-
rozzák meg azt, hogy a fizikai (motoros) képességek milyen arányban és mértékben szükségesek 
a kiválasztott sportág esetében.

Bennünket elsősorban a motoros képességek érdekelnek.
A motoros képességeket részletesen a következő fejezetben elemezzük.
A készségek viszont könnyen módosíthatók gyakorlás vagy tapasztalás révén. Így a ké-

pességek olyan alapvető adottságok, amelyek elősegítik bizonyos készségek kifejlesztését. 
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A képességek mint behatároló tényezők

A képességek, az előbbiekben leírtak miatt, behatárolják az egyén teljesítményét, vagyis 
meghatározzák az egyén lehetőségeit egy bizonyos tevékenység sikeres végrehajtásában. 
Például: nem lehet bárkiből hivatásos (profi) kosárlabdázó, függetlenül attól, hogy mennyi 
időt és energiát áldoz erre, ha nincsenek meg ehhez a nélkülözhetetlen képességei, például: 
a testmagassága. Két embernek lehet azonos készségszintje úgy, hogy az egyiknek a lé-
nyegesen jobb képességei következtében sokkal nagyobb lehetőségei vannak sportsikerek 
elérésében, a másikra azt mondjuk ilyenkor, hogy ez a feladat meghaladja a képességeit. 
(Schmidt R. A., 1996)

A mozgáskészségek felosztása, csoportosítása

A mozgáskészségek vizsgálata és elemzése nagyon széles körű a testnevelés és sporttudo-
mány, valamint a pszichológia és fiziológia berkeiben. Bennünket a készségek a tanítás, 
tanulás nézőpontjából érdekelnek és ebből a nézőpontból vizsgáljuk őket.

A korábban leírtakban megállapítottuk, hogy a készségek tanult viselkedésformák, 
továbbá a mozgáskészségekről azt, hogy előre várható eredményt hoznak, több-kevesebb 
bizonyossággal az idő, az energia vagy mindkettő minimális felhasználásával.

Az előre várható eredmény vonatkozhat:
• a sebességre (gyorsaságra),
• pontosságra,
• az erőkifejtés nagyságára,
• a kivitelezés minőségére,
• az előbbiek kombinációjára.

Minden készség szenzomotoros és kognitív motoros információt is igényel, ami szintén 
a készségek tanuláshoz való kötődését igazolja. 

A szenzomotoros azt fejezi ki, hogy nem csupán effektoros (mozgató) mechanizmus 
működése révén alakulnak, hanem az érzékszervek révén nyert információk is szükségesek.

A kognitív motoros pedig a készségek kialakulásához, az agykérgi működések megha-
tározó szerepére utalnak (Nagy Gy., 1978).

Az egyes szerzők különféleképpen csoportosítják a készségeket.
A készségeket az ingerjelzések eredete vagy a környezethatás bejósolhatósága 

alapján Poulton (1957) két fő csoportra osztja:
• zárt készségek, amelyek a belső információkon, jelzéseken (proriocepció) alapul-

va fejlődnek, ezek segítségével tanuljuk meg őket. A környezet hatása bejósolható, 
vagyis az eredményben nem számottevő.

 Ilyenek jellemzik például: a tornát, az atlétika ügyességi számait, vagy a műugrást 
stb.

• nyílt készségek, amelyek főleg a külső környezeti jelezéseken (exterocepció) ala-
pulva fejlődnek. Ezért a környezeti hatás nem bejósolható, az eredményességben 
meghatározó tényező.

 Ilyenek például: a sportjátékok, küzdősportokhoz szükséges készségek.
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Készségek felosztása a motoros válaszok alapján

A készségek felosztásának másik módja, amikor a motoros válaszok alapján osztályozzák 
őket. Így vannak: diszkrét és folyamatos készségek.

Diszkrét készségek, mozgások: felismerhető kezdettel és befejezéssel rendelkeznek. 
Ilyenek: a rúgás, dobás, köznapi tevékenységek közül például a sebességváltás az autóban, 
a gyufa meggyújtása stb. Jellemzőjük, hogy ha filmeznénk ezeket a készségeket, világosan 
megmutatkozna a mozgások kezdete, közepe és a vége. A mozgásoknak ezek a pontjai pon-
tosan meghatározottak és elméleti konstrukciók. A diszkrét készségek másik jellemzője, hogy 
rendszerint gyorsak, ritkán igényelnek egy másodpercnél hosszabb időtartamot.

A diszkrét készségek többnyire kognitív jellegűek is, ami azt jelenti, hogy a feladat meg-
oldásának sikeressége, elsősorban az értelmi tevékenység színvonala által és nem a motoros 
válasz minősége által meghatározott. Természetesen ennek a ténynek az ellenkezője is igaz 
a diszkrét készségekre, vagyis ahol nem a kognitív jelleg a meghatározó, hanem a motoros 
válasz minősége, de nem kognitiv háttér nélkül, például: rajtolás 100 m-es síkfutás esetében.

Folyamatos készségek, mozgások: az ábrán látható, hogy a kontinuum másik végén 
a folyamatos mozgások helyezkednek el. Ezek esetében a mozgások kezdete és vége nem 
ismerhető fel, és a mozgás (viselkedés) mindaddig tart, amíg önkényesen meg nem állítják. 
Ilyen például a futás, az úszás, az autóvezetés. Ha ezeket filmeznénk, akkor sem tudnánk 
megkülönböztetni ezek kezdetét és végét.

Ha alaposabban végiggondoljuk, akkor ez voltaképpen a mozgások szerkezete alapján 
történő csoportosításnak felel meg, hiszen a folyamatos készségű mozgások közé a ciklikus 
sportágakat, tevékenységeket sorolja, míg a diszkrét csoportba az aciklikusok kerülnek.

A folyamatos mozgások hosszabb mozgásidőt igényelnek, mint a diszkrét mozgások 
(akár egész nap is tarthatnak).

Sorozatmozgások, készségek: sok olyan készség van, amely se nem diszkrét, se nem 
folyamatos, hanem diszkrét mozgások sorozatából áll, és ezek „egésszé” rendeződnek. Ilye-
nek például: az autóval történő megindulás, egy folyamatosan végzett gimnasztikai gyakorlat. 
Ezek sok időt (másodpercet) vesznek igénybe, ezért folyamatosnak tűnnek, jóllehet pontosan 
meghatározható kezdetük és befejezésük van.

A sorozatfeladatokat úgy tekintjük, mint sok diszkrét feladat egybefűződését.

Felismerhető 
kezdet és vég

Diszkrét  
mozgások

dobás, ugrás, 
gyufagyújtás

Diszkrét cselekvé-
sek sorozatban

Sorozat- 
mozgások

zongorázás, autóvezetés, 
gimnasztikai gyakorlatsor

Nem ismerhető fel 
a kezdet és a vég

Folyamatos 
mozgások

úszás, futás

22. ábra: A mozgások osztályozása (Schmidt R., 1996)



197A motoros tanulás folyamata

Hogyan tanuljuk ezeket a készségeket?

A tantervi tartalmak megtanítása–tanulása voltaképpen a készségek tanulását jelenti, mivel 
a tantervi tartalmak mindegyikét valamelyik készségcsoportba be tudjuk helyezni.

Az a tény, hogy a nyílt készségek gyors alkalmazkodást igényelnek, a zárt készségek 
viszont pontos és következetes, szilárd teljesítőképességet követelnek meg, felveti azt a kér-
dést, hogy tanuljuk, illetve tanítsuk ezeket a készségeket?

A tanulás, tanítás szempontjából azért fontos ezek ismerete, mert módszertani kon-
zekvenciáik vannak. Jóllehet a módszertani kérdésekkel még nem foglalkoztunk, de itt 
említjük meg, hogy nem ugyanolyan tanulási, tanítási feltételeket kell teremteni a kétféle 
készségfajtának. 

A zárt készség dimenziójú sportági tartalmak esetében olyan lehetőségeket kell a ta-
nulók számára a testnevelési órákon teremteni, amelyek a minél nagyobb számú gyakorlást 
biztosítják az adott feladat esetében. Vagyis úgynevezett gyakorlóhelyzeteket kell teremteni 
ezen készségek tanulásához annak érdekében, hogy a pontos végrehajtás és a szilárd telje-
sítőkészség létrejöhessen. 

A nyílt készség dimenziójú sportágak számára viszont a valós, sportágat jellemző hely-
zetekben kell a készségek tanulását lehetővé tenni. Ezek az ún. feladathelyzetek, amelyeket 
folyamatosan kell megoldani az állandóan változó külső körülményekhez igazodva, azokhoz 
alkalmazkodva. A sportjátékokat tehát játszani kell, a küzdősportokban pedig küzdeni kell 
megtanulni, hiszen ezekben a sportágakban a külső környezeti hatás soha nem bejósolható, 
csak tapasztalat alapján várható.

Természetesen a készségek problémája nem ilyen egyszerű, és nem ilyen világosan 
elkülöníthető ez a valóságban, hiszen a sportjátékokat játszani csak úgy lehet megtanulni, 
ha a tanuló előzetesen valamilyen alapvető technikai ismerettel rendelkezik, amelyet gya-
korlással (zárt készség dimenzió) szerezhet meg. Ezt a tudást fogja beleilleszteni a feladat 
megoldásába, dönt, amely döntés lehet: kapura lövés, labdaátadás a társnak, labdavezetés, 
cselezés stb. Emlékezzünk vissza a másodlagos absztrakciónál tanultakra.

Fordítva is igaz ez, hiszen a súlylökés, mondhatjuk, hogy mindig ugyanúgy zajlik le, 
ugyanúgy kell végrehajtani, de a dobónak alkalmazkodni kell az adott külső viszonyokhoz, 
ami versenyről versenyre mindig más és más, hiszen az időjárás, a dobókör helye, környezete 
mindig eltérő a megszokottól. De egy futónak is hasonlóképpen alkalmazkodnia kell, változ-
tatnia kell a győzelem érdekében, a futás ritmusán, sebességén, ami a helyzetek felismerését, 
az új taktikai feladatok megoldását jelenti. Ez is másodlagos absztrakció.

Mikor tanítsuk, tanuljuk a készségeket, fejlesszük a képességeket?

Szervezetünk fejlődésében léteznek időben korlátozott szakaszok, amikor a környezet inge-
reire nagyon érzékenyen reagál. Egy későbbi fejlődési stádiumban (életkorban) a környezet 
ingerei – a korábbihoz képest – már nem idéznek elő hasonló méretű fejlesztő hatást.

A képességek és készségek vonatkozásában a kutatók megkülönböztetnek érzékeny 
és kritikus fázist.

Az érzékeny (szenzitív) fázis olyan időtartam, amelyben a szervezet intenzív fejlődés-
sel reagál a környezet ingereire.
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A kritikus fázis viszont az érzékeny szakaszon belüli, korlátozott időtartamú fázis, amikor 
a külső hatásoknak feltétlenül érvényesülni kell ahhoz, hogy a kívánt fejlődés létrejöjjön.
Minden olyan szakasz, amikor a motoros képességek, készségek fejlődése lökésszerű – vagyis 
fejlődési optimumon vannak –, érzékeny szakasznak tekintjük, például serdülőkorban (Farmosi 
I., 1999).

Feltett kérdésünkre a válasz egyszerűen az, hogy a készségeket ezekben az érzékeny sza-
kaszokban kell tanulni, tanítani, a képességeket pedig fejleszteni. Mikor vannak ezek 
az érzékenységi fázisok a tanulók fejlődésében? A mozgásfejlődés egyes életszakaszokra 
jellemző sajátosságait már áttekintettük, most a képességek fejlesztése, vagyis az oktatás, 
nevelés oldaláról ismerkedjünk meg az alapvető motoros képességekkel és az egyes szenzitív 
fázisokkal.

A motoros képességek fajtái

Az egyes érzékeny szakaszok áttekintése előtt ismerkedjünk meg a különböző képesség-
fajtákkal.

A szakirodalom a képességek két nagy csoportját említi: a kondicionális és a koordi-
nációs képességeket.

Az első képességcsoportra az jellemző, hogy a motoros tevékenység energetikai feltét-
ételeit, míg a másikra az, hogy a szabályozási feltételeit biztosítja (Nádori, 1983).

A kondicionális képességeket elsősorban személyiség összetevőként kell értelmeznünk, 
ami szociális, és nemcsak biológiai meghatározottságot jelent.

A kondicionális képességek közé tartozik: 
• az erő,
• a gyorsaság,
• az állóképesség,
• az ízületi mozgékonyság.

Az egyes képességek között funkcionális összefüggés van, ami azt jelenti, hogy a valóság-
ban, az életben kevert formában fejtik ki hatásukat, vagyis funkcionális egységet alkotnak.

A közöttük fennálló funkcionális összefüggés és kölcsönhatás alapján vezethetők le 
az olyan motoros képességek, mint a gyorsasági erő, a gyorsasági állóképesség, és az álló-
képességi erő.

Röviden vizsgáljuk meg az egyes képességek jellemzőit.

Az erő: a külső és belső erők és a mozgás közben fellépő erők, ellenállások leküzdé-
sének képességét jelenti az izmok aktív erőkifejtésének (rövidülés, feszültségnövekedés) 
segítségével (Nádori, 1991).

Az erő az izmok alapvető működéseként jelenik meg, vagyis az izomrendszer sajátos 
tulajdonsága. Az izomerő mindnyájunk alapvető és egyik legfontosabb képessége.

Az erő legismertebb kölcsönhatásai alapján megkülönböztetünk:
• maximális erőt,
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• gyorserőt és
• erőállóképességet.

A maximális erő: az az izomerő, amelyet az izomzat maximális működési egység 
egyidejű aktiválódása révén képes kifejteni. Megkülönböztetünk maximális statikus és di-
namikus erőt.

A gyorserő: az ideg-izomrendszer azon képessége, amellyel viszonylag nagy ellenál-
lásokat igen nagy gyorsaságú összehúzódással képes legyőzni. Atlétikában például az ugró-
számokban, dobószámokban, vagy a rajtokhoz szükséges erő jellemzően gyorserő.

Erő-állóképesség: a szervezet elfáradással szembeni ellenállásában fejeződik a hosz-
szan tartó, viszonylag nagy erőkifejtések esetében. Valamennyi, viszonylag hosszantartó 
sportágban lényeges feltétel az erő-állóképesség (kerékpározás, kajak-kenu, ökölvívás stb.)

A gyorsaság: az idegrendszeri folyamatok függvénye. A gyorsaság pontos megfogal-
mazása éppen sokrétű megnyilvánulási formái közül nem könnyű feladat.

A gyorsaság olyan képesség, amely adott feltételek mellett történő nagy sebességű 
mozgásvégrehajtást jelent.

A gyorsaság különböző fajtái: 
A felgyorsulási képesség: amikor nyugalomból vagy viszonylag lassú mozgásból olyan 

hosszan tartó magas iramba váltunk át, amely maximális sebességet eredményez, felgyor-
sulásról beszélünk.

A lokomotorikus gyorsaság: a helyzetváltoztató gyorsaság az a képesség, amelynek 
segítségével a ciklikus mozgásokban a legnagyobb sebességgel tudunk előre haladni. Olyan 
tulajdonságra épül, amely maximális sebességben, illetve frekvenciában fejeződik ki.

Akciógyorsaság, vagy a reagálás gyorsasága: adott jelre történő minél gyorsabb válasz-
adást jelent. Olyan tulajdonságra épül, amely kifejezetten az ideg-izomrendszer összehangolt 
működésén alapul.

Az állóképesség: a keringési és légzésszervek, az anyagcsere-folyamatok és az ideg-
rendszer működésének összehangoltságán alapul. Az állóképességi teljesítményekben 
jelentős szerepet játszik a mozgáskoordináció.

A szervezet fáradással szembeni ellenállóképességét hosszan tartó erőkifejtéseknél 
állóképességnek nevezzük. Az állóképes egyén viszonylag magas intenzitással, hosszú ideig 
tud munkát végezni. Az állóképesség az előbbi képességekhez hasonlóan komplex formában 
nyilvánul meg.

Az iskolai testnevelésben az állóképességfajták közül a következőkre kell figyelmet 
fordítanunk:

• alap-állóképesség,
• erő-állóképesség,
• gyorsasági állóképesség. 

A jó állóképesség jellemzői: az átlagosnál gazdaságosabb mozgásvégrehajtás, csiszolt 
technika, magas színtű oxigénfelvevő képesség, a különböző élettani funkciórendszer ösz-
szehangolt, gazdaságos működése, az erőfeszítés állandósága.
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A sportbeli felkészítés az állóképesség-fajtákat a következő csoportokba sorolja:
Hosszútávú állóképesség: a 15–30 perc, vagy a fölötti erőkifejtés esetében szükséges 

úgy, hogy a teljesítmény ne csökkenjen sem az erőkifejtés nagyságában, sem pedig az iram-
ban, az erőkifejtés intenzitásában. Meghatározó tényezője az időegységre eső oxigénfelvétel 
nagysága, az aerob kapacitás, például: közép-, hosszútávfutás.

Középtávú állóképesség: 2–9 perc közötti erőkifejtésnél szükséges. A munkavégzés 
intenzitása ebben az esetben sem változik lényegesen. Az ilyen jellegű munka részben oxi-
génadósság (anaerob körülmény) mellett zajlik le. Meghatározó tényező az erő-állóképesség 
és a gyorsasági állóképesség szintje, például: 1500 m-es síkfutás.

Rövidtávú állóképesség: 45 sec–2 perc közötti erőkifejtéseknél szükséges. Rövidtávú 
állóképesség jellemzi azokat a sportágakat, amelyekben az erőfeszítések viszonylag magas 
anaerob feltételek közepette mennek végbe. Meghatározó tényezője, a döntő fontosságú 
anaerob kapacitás alapja a kiváló aerob energianyerési képesség, például: 400 m-es síkfutás.

Erő-állóképesség: az erőkifejtés szempontjából már meghatároztuk. Az állóképesség 
szempontjából azt jelenti amikor a sportoló viszonylag hosszú időn át nagy erőteljesítményre 
képes, amikor a helyi izomelfáradás későn alakul ki, például: ökölvívás, birkózás.

Gyorsasági állóképesség: komplex kondicionális képesség, ami ellenállóképességet 
jelent a fáradással fellépő sebességcsökkenéssel szemben. A gyorsasági állóképesség alap-
vetően idegrendszer teljesítőképességén múlik, hiszen annak korai elfáradása csökkenti 
a teljesítményt, azaz a sportoló nem képes fenntartani a maximális mozgásgyorsaságot 
(Nádori, 1991), például: 200 m-es, 400 m-es síkfutás.

Életkor 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gyorsaság
Gyorserő
Erő-maximális erő
Állóképesség – aerob
Állóképesség – anaerob
Testalkati jelleg – lányok
Testalkati jelleg – fiúk

15. táblázat: A kondicionális képességek fejlesztésének érzékenységi szakaszai (Nádori L., 1991)

A koordinációs képességek:
• a gyorsasági koordináció,
• mozgásérzékelés,
• ritmusképesség,
• reakcióképesség,
• egyensúlyozó képesség (statikus, dinamikus),
• téri tájékozódó képesség.

A koordinációs képességek, a kondicionális képességekhez hasonlóan, összetettek, egymással 
összefüggésben vannak. Ezt az összefüggést a mozgáskoordináció korábbi elnevezésével, 
az ügyességgel jól érzékeltette. Az ügyesség olyan összetett képesség, amely lehetővé teszi 
a különböző mozgások, sportmozgások gyors és célszerű megoldását.
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A koordinált mozgásvégrehajtás jellemzői: a sikeres végrehajtás, a gazdaságos meg-
oldás. Amikor ez készségszintű végrehajtásban nyilvánul meg, akkor a feladat megoldását 
a tanuló a minimális idő és energia felhasználásával oldja meg (lásd a készség definícióját!).

A mozgáskoordináció a testnevelés alapvető fogalmai közé tartozik, hiszen a testneve-
lés alapfeladatai között a tanulók mozgásműveltségének fejlesztését is megjelöltük. Ahhoz, 
hogy ezt a feladatát teljesíteni tudja, a mozgáskoordináció kérdését meg kell vizsgálni.

A mozgáskoordináció célra irányított mozgásfázisoknak, dinamikus impulzusoknak, 
különböző erősségű – egymást követő – izomösszehúzódásoknak vagy mozgáselemeknek 
egymáshoz rendezése, összekapcsolása (Nádori, 1991).

A definícióból világosan kitűnik, hogy a mozgáskoordináció összerendezettséget, rendet 
jelent. A rendet pedig a kultúra alapvető jellemzőjeként is definiáltuk. További elemzésként 
jutottunk el a kultúra fogalmától a műveltséghez, amely a művelődés eredményeként jön 
létre.

A testnevelésben a művelődés a mozgásműveltséghez vezet, ami azt jelenti, hogy a mo-
toros tevékenységeket olyan összerendezett formában vagyunk képesek megjeleníteni, hogy 
tudunk úszni, kosárlabdázni stb. Ez pedig az adott sportágakban megjelenő cselekvésformák 
irányított, összerendezett, egymás utáni izom-összehúzódásainak rendezett és harmonikus 
folyamatából áll, amit mozgáskoordinációnak is nevez a testnevelés- és sporttudomány. 
Egyszerűen fogalmazva: a mozgásműveltség a különböző mozgások, cselekvések koordi-
náltságát jelenti.

A koordináció élettani alapokon jön létre, aminek a lényegét az idegélettan adja, azaz 
idegélettani (neurofiziológiai) folyamatok teszik lehetővé a koordinált cselekvések kialaku-
lását. Ezeket a folyamatokat, már „Az oktatás és tanulás folyamata” című fejezetben részben 
érintettük.

A mozgáskoordináció létrejöttéhez, kialakulásához információkra van szükség, amely 
információk két különböző helyről érkeznek: a külső és a belső környezetből. Az információk 
összerendezéséhez azok feldolgozására van szükség.

Az információkat – külsőket és belsőket egyaránt – az érzékszervek (analizátorok) 
segítségével vagyunk képesek felfogni, azokat kívánt jellé alakítani (kódolni), a megfelelő 
kérgi központba vezetni, és ott feldolgozni. Az érzékszervek ennek a működésnek megfe-
lelően: sajátos receptorokat, érző (afferens) idegpályákat és szenzoros (érző) központokat 
jelentenek együttesen. 

Miután ezekről már korábban részletesen tanultunk, itt csupán felsoroljuk azokat a re-
ceptorokat, amelyek a mozgáskoordináció szempontjából meghatározóak.

A belső információkat, a mozgásérzékelés feldolgozását a proprioceptorok végzik, míg 
a külső információkat a látás, hallás, tapintás analizátoraival dolgozzuk fel. 

A testnevelés egyik legfőbb célja a tanulás által ezeknek a koordinációs képességeknek 
a fejlesztése. Kérdés, hogy az iskoláskor mely életszakaszaiban fejleszthetők legkedvezőbben 
ezek a képességeink, valamint hogyan lehet ezeket fejleszteni? (A hogyan kérdésre a mód-
szertani fejezetben válaszolunk.)

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a koordinációs képességek fejlesztésének érzékeny 
szakaszait.

Az iskolai testnevelés és sportedzés képességfejlesztő feladatához jól használhatók, mint 
iránymutató eszköz, a bemutatott táblázatok. Fontos hangsúlyoznunk az iránymutató jelzőt, 
hiszen mindenkinek más és más az egyéni növekedési és fejlődési ritmusa, ami a közölt 
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adatoktól eltérhet. Ettől még a táblázatok jól használhatók és fontos ezekhez igazodnunk, 
hogy minél kevesebb hibát kövessünk el.

Koordinációs  
képességek

Iskolai osztályok
1 2 3 4 5 6 7 8

Gyorsasági koordináció

Mozgásérzékelés

Ritmusképesség

Reakcióképesség

Egyensúlyozóképesség

Téri tájékozódó képesség

A fejlesztés  
súlyponti  
szakaszai

16. táblázat: A koordinációs képességek fejlesztésének érzékenységi szakaszai (Nádori, 1991)

Koordinációs képességek és a mozgáskészségek kapcsolata

Fogalmi tisztázást kell végeznünk, vagyis miként kell elhatárolnunk a koordinációs képes-
ségeket a mozgáskészségektől.

Fogadjuk el, hogy szerkezetileg a mozgáskészség koordinatív jellegű teljesítmény-
feltétel, ami meghatározott mozgástechnikára (sportági technika) épül, speciális feladatok 
megoldására vonatkozik, csak a mozgástechnika gyakorlásával, tanulással fejleszthető, 
tanulás eredményeként jön létre.

A koordinációs képességek általánosabb jellegűek, ami azt jelenti, hogy ezeket 
a képességeket koordinációs teljesítményfeltételként kell kezelnünk, más szavakkal, 
meghatározott mozgásfeladatokra, a feladatok egy csoportjára vonatkoztatva alkotnak 
teljesítményfeltételt.

Vannak olyan mozgáskészségek, amelyek jól körülhatárolható koordinációs képessé-
gekre épülnek (például: mérlegállásban az egyensúlyérzék), mégsem azonos a koordinációs 
képességek és mozgáskészségek fejlesztése.

A koordinációs képességek sokoldalú mozgástanulás, alkalmazás, gyakorlás révén 
fejleszthetők, a mozgáskészség pontosabban körülírható, megfogalmazható, kötöttebb. Ettől 
még a kölcsönhatás nyilvánvaló, hiszen korábban már tanultuk, hogy a képességek a kész-
ségtanulás alapjaiként szolgálnak. Tehát a koordinációs képességek meghatározott szintje 
a készségfejlesztés nélkülözhetetlen feltétele és állandóan ható szabályozója is.
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Természetesen a kölcsönhatás fordítva is érvényes, azaz a készségfejlesztő tevékenység 
a koordinációs képességek javulásában is megmutatkozik.

Megkülönböztetünk alap- és sportkészségeket. Az alapkészségekkel a tantervi tar-
talmaknál már találkoztunk, mint természetes mozgásformákkal, amelyeket az egyén már 
gyermekkorban elsajátít. Ezek szolgálnak alapul az emberi tevékenység különböző formáinak 
végrehajtásához, úgyis fogalmazhatunk, hogy az élethez nélkülözhetetlen készségeket jelentik.

Alapkészségek a járás, futás, mászás, hordás, szökdelés, ugrás, dobás, úszás (generikus 
mozgásokként is már leírtuk őket!).

Sportkészségek az alapkészségekre épülve gyakorlással, tanulással alakíthatók ki 
(ordinatív és inventív kreatív mozgásokként tanultuk!) és végül a sporttechnikában jutnak 
kifejezésre. Lásd „A mozgáskészség és sporttechnika” című fejezetet.

A mozgáskészség és sporttechnika

A mozgáskészségek elemzéséhez szorosan hozzátartozik, hogy a készségek kialakítása vol-
taképpen sajátos sportági technikák elsajátítását jelenti. Más szóval, a sportági gyakorlatok 
megtanulása, például: az ugrás, dobás vagy vívás stb. technikájának az elsajátítását jelenti. 

Például a mellúszás, mint az úszásformák egyike, meghatározott technikai végrehajtást, 
mozdulatok egymás utáni rögzített sorrendjét jelenti. Bárki végzi az úszásnak ezt a formáját, 
hasonlóan kell csinálnia. Minden más sportági cselekvésforma esetében is így van.

Ezeknek a végrehajtási módoknak az alapján ismerjük fel, hogy valaki milyen úszás-
nemben szeli a medence vizét, vagyis a cselekvés látható, műveleti szintje alapján, amit 
technikának, sporttechnikának nevezünk.

A különböző sportágak gyakorlatainak mai technikai végrehajtása, szerkezete hosszú 
fejlődés eredményeként alakult ki. A fejlődés, változás pedig nem lezárt, végérvényes, hanem 
folyamatos, hol gyorsabban, hol lassabban de változó jelleget mutat.

Természetesen a sportági készségek jellege is befolyásolja a technika változásának 
mértékét, ami alatt azt kell érteni, hogy például: a zárt készségdimenziójú sportágak tech-
nikájának, szerkezetének változási lassúbbak, míg a nyílt készség dimenziójú sportágakban 
gyorsabban történik.

A változás mértékét, mindkét készségdimenzió esetében, a szabályok is befolyásolják, 
sőt társadalmi hatások is, mint például televíziós közvetítések.

Mivel a sportkészségek (mozgáskészségek) tanult cselekvésformák a teljesítménynöve-
lés, ezáltal a célszerű végrehajtás érdekében irányítottak, a sportoló egyéni adottságai, az edző 
és a sportoló együttes kreativitása, a technika változását nagymértékben befolyásolják.

Tanultunk az inventív, kreatív mozgásokról, ami voltaképpen pontosan az előbb leírtakat 
jelenti, vagyis egy-egy kiváló sportoló, edző által kitalált új készség megalkotását. A torna-
sportban rengeteg példa van erre, mint például: lólengésben a „Magyar-vándor”, „Cukahara” 
stb. Közismert, hogy az ilyen új készségeket arról nevezik el, aki először mutatja be.

A sporttechnika változására hatással van a társadalom műszaki-technológiai fejlődé-
se is. Közismert, hogy új szilárd anyagok, mint például az üveg-, szénszálas műanyagok 
feltalálása, forradalmasította a vízi sportokban a hajók építését, ami a hajótestek alakjának 
megváltozásában jelent meg. Ez a változás a kajak-kenu, evezés, vitorlázás sportágakban 
a technikai végrehajtás változását jelentette. De jó példa erre az atlétikában a rúdugrásban 
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bekövetkezett változás is, hiszen a bambusz-, majd a fém-, végül az üvegrudak bevezetése 
mind technikai változásokhoz vezettek. 

Sorolhatnánk még számtalan példát, de az a fontos ezekből, hogy egyik készség sem 
lezárt, örökérvényű, hanem állandó változás jellemzi őket.

Próbálkozzunk a sporttechnika meghatározásával olyan szinten, hogy az bármilyen 
sportági készség esetében elfogadható legyen.

A sporttechnika: az egyes cselekvésformáknak a gyakorlatban alkalmazott olyan célszerű formái, 
amelyek sajátos célok eredményes megvalósítását teszik lehetővé. 

A technikát tanulnunk kell, amely feltételezi a mozdulatok koordinált egymásba kapcsolódó 
folyamatát, a ható erők optimális működtetését és az optimális energiafelhasználást.

A sporttechnika eredményessége folytán egy általánosított modell, mozgásminta, ami 
az oktatás–tanulás, képzés céljaként jelenik meg a tanulók számára. A tantervi tartalmak, ha 
kissé szűken fogalmazunk, ezeket a technikákat tartalmazzák, mivel ezek elsajátítása révén 
alakítjuk, gazdagítjuk tanulóink mozgásműveltségét.

Technikai modell: a sportági mozgáscselekvések célszerű végrehajtási módjának általánosított 
formája. 

A technikai modell, mozgásminta, mint láttuk, célként jelenik meg a tanuló számára, meg-
személyesített példaként. Ez azt jelenti, hogy az adott sportág éppen legeredményesebb 
versenyzője testesíti meg, így az oktatásban modellként, példaként, motiváló faktorként is 
kiválóan használható.

A kitűzött cél, vagyis a technikai modell elérése, megtanulása esetén nem lesz azonos 
azzal. Ennek az az oka, hogy a tanulók alkati és motoros tulajdonságai különböznek egy-
mástól, ezért a technikai modell tanulásakor ezek a sajátosságok befolyásolják annak egyéni 
kivitelezését. Ezt nevezzük egyéni technikának.

Egyéni technika: a technikai modell, egyénre jellemző sajátosságokból adódó eltérései.

A készségek tanulásakor, a leírtak alapján technikát, egyéni technikát alakítunk ki, amelynek 
a kiinduló alapját jelentő technikai modell, mint műveltségtartalom, tantervi követelményként 
is megfogalmazható.

Transzferhatás a motoros tanulásban

A motoros cselekvések rendkívüli bonyolultsága miatt keressük azokat a lehetőségeket, 
amelyek a bonyolult tevékenységformák megtanulását megkönnyíthetik, segíthetik. Egyik 
ilyen lehetőség a transzferhatás (átvitel) beépítése, felhasználása, tanulmányozása a tanu-
lás–tanítás folyamatába.

A transzferhatás problémája a motoros cselekvéstanulásban régóta foglalkoztatja 
a szakembereket. 
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Annak ellenére, hogy a transzfer kérdése alapvető fontosságú a tanulás folyamatában 
és történtek is kísérletek ezen a téren, ma még egyöntetű felfogásról nem beszélhetünk.

Tény az, hogy egy új mozgástevékenység (készség) tanulását a transzfer:
• meggyorsíthatja,
• hátráltathatja,
• minőségileg megváltoztathatja,
• vagy egyáltalán nem befolyásolja a megelőző tanulás.

A transzferhatás vizsgálható a készség tanulásának kezdeti, illetve későbbi szakaszában, 
vagy a teljesítmény színvonalában, amikor a készség már kialakult.

Zavaró, hogy egy új készség elsajátításával párhuzamosan a fizikai alapképességek 
(erő, gyorsaság, állóképesség, ügyesség) is fejlődnek és lehetővé teszik, hogy a következő 
mozgásos cselekvés elsajátításának folyamatát már magasabb képességszintről indulva 
kezdje meg a tanuló, amennyiben az új készség kialakításához is ugyanolyan mértékben 
szükségesek e képességek (Nagy Gy., 1978).

A transzfer vizsgálatának két klasszikus területe:
• az azonos alkotóelemek transzferálása,
• a struktúrák (elvek) transzferálása.

Az azonos alkotóelemek transzferálása esetén a korábban megtanultak egyes konkrét 
alkotóelemeit (vagy az egészet) közvetlenül lehet transzferálni (átvinni) egy később megta-
nulandó feladatra. Ebben az esetben pozitív transzferről beszélünk. 

Például a gerelyhajítás oktatását elősegíti a kislabdahajítás helyes technikai végre-
hajtásának ismerete. A tornában a billenő mozdulat ismerete elősegíti a billenő mozdulat 
bármelyik szeren történő elsajátítását.

A struktúrák transzferálása a megtanult elveknek (struktúráknak) az átvitelét, fel-
használását jelenti egy új, sajátos szerkezetű ismeret elsajátításában. Ezek az alapelvek 
vonatkozhatnak:

• technikára (a készség téri, idői, dinamikai összetevőire),
• taktikára, probléma szituációk értékelésére, taktikai elvek (védekezési, támadási 

rendszerek), elgondolások meghatározására, illetve adaptálására.

„A struktúrák felismerése lényegében a dolgok közötti rokonság felismerése” (Bruner J. S., 
1968).

A transzfert tehát legjobban azon az alapon lehet megmagyarázni, hogy az két hasonló 
készség vagy szituáció szintjén következik be. A hasonlóság esetei – az ismert inger–vá-
lasz formula alapján – az inger vagy a válasz lehetnek, illetve az alkalmazandó elvek is 
hasonlítanak ebből a szempontból.

A három hasonlósági esetet alapul véve a következő variációk lehetségesek:
1. Az inger (vagy a válasz) hasonló, de az alapelv különböző.
2. Az inger (vagy a válasz) különböző és az alapelve hasonló.
3. Az inger (vagy a válasz) hasonló és alapelv is hasonló.

A motoros feladatok tanulása során, egyes kutatók szerint, a legtöbb nehézség akkor kö-
vetkezik be, amikor két feladat (motoros készség) a fejlődésnek körülbelül azonos szintjén 
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van, főleg akkor, ha ez a szint alacsony. Ez azt is jelenti, hogy nem helyes egy időben több 
olyan készséget tanulni, amelyek hasonlóságot mutatnak. 

Ezért helyesebb kezdőknek olyan nem hasonló, például atlétikai mozgásokat tanítani–
tanulni, amelyek eltérő szerkezetűek, mint a futás és dobás és nem pedig két ugrószámot 
(magas-, távolugrás), amelyek hasonlóak.

A negatív hatás elkerülését szolgálja az is, hogy az egyik mozgáskészségben el kell 
érni egy bizonyos szintet, és csak azután lehet kezdeni olyan másik készség kialakítását, 
tanulását, amely az előbbivel bizonyos hasonlóságot mutat.

A transzferhatás feltételezhetően bekövetkezik akkor, ha:
• a tanulókat összefüggések megértésére ösztönözzük,
• az előbbi cél elérése érdekében megfelelő oktatási módszereket alkalmazunk,
• továbbá olyan helyzetben gyakoroltatjuk a készségeket, amelyben azt a tanulóknak 

majd alkalmazniuk kell (Nagy Gy., 1978).

A transzferhatás említett két klasszikus területét néhány szerző egy harmadikkal bővíti, 
a motoros képességek transzferével.

Ezt úgy értelmezik, hogy a már meglévő egyéni adottságokat, kimunkált motoros 
képességeket használjuk fel egy másik tevékenységben annak elsajátításakor, nem pedig 
egy olyan transzfermechanizmust, amely az új idegkapcsolatok kialakítására jellemző 
(Morehouse E. G., 1961).

A mi értelmezésünkben ez nem transzferhatás, habár korábban említettük azt a mód-
szertani nehézséget, hogy a készségtanulás a képességeket is fejleszti és ez, természetesen, 
befolyással van a transzfer erősségére is, azonban nem tudjuk pontosan elválasztani a kettőt.

A transzferhatást nem szabad úgy tekintenünk, mint a tanulás során törvényszerűen 
bekövetkező, automatikus folyamatot. Ahhoz, hogy a kívánt átvitel létrejöjjön, megfelelő-
en kell tervezni az oktatási folyamatot (lásd a rendszerszemléletű megközelítés sémájában 
az oktatás elemzése blokkot!).

Figyelembe kell venni az elsajátításra váró tananyag készség szerinti hierarchiáját (egy-
másra épülését) – azonos alkotóelemek –, valamint az alkalmazás körülményeit, az alapelvek 
transzferálását.

A mozgásos cselekvés tanulásakor a transzferhatás hatékonyan csak körültekintő és ala-
pos tervezőmunkával aknázható ki.



MÁSODIK RÉSZ 
AZ OKTATÁS, KÉPZÉS 

MÓDSZERTANA

Ebben a részben áttekintjük a testnevelés oktatásának módszertanát, hogy hozzá-
segítsen bennünket a már tanult oktatási folyamat minél hatékonyabb lebonyolí-
tásához.

A módszertan eszköz, eljárásmódok tárháza a testnevelő tanárok számára, 
amely eszközöket a cél elérése érdekében használunk fel. Akár az oktatás és ne-
velés, a módszertani eszközök és eljárásmódok is, a tanuló és a tanár közös mun-
kálkodásában nyernek értelmet. Ebben az értelmezésben világossá válik az, amit 
szintén „Az oktatás és tanulás folyamata” című fejezetben írtunk, hogy voltaképpen 
az egész pedagógiai folyamatot tervezzük, hiszen ebbe minden neveléssel–okta-
tással kapcsolatos tanári és tanulói tevékenység beletartozik, így a módszertani 
kérdések is.

A testnevelés- és sportoktatás sajátossága, hogy jól elválasztható egymástól 
az oktatás és a képzés. Ez a módszerek esetében is igaz, így külön beszélhetünk 
a testnevelés oktatásmódszertanáról és az oktatáshoz szükséges képességek ki-
alakításának, képzésének módszertanáról, amit a testnevelés és sportgyakorlat 
edzésmódszertannak nevez a versenysport területén.





I. fejezet 
A módszertan általános kérdései

A fejezet tartalma 

A módszer helye a nevelés cél- és eszközrendszerében
A módszerek fejlődéstörténeti áttekintése
Mi a módszer?
A módszer megválasztásának alapkérdései

A módszer helye a nevelés cél- és eszközrendszerében

A cél- és eszközrendszer alapvető pedagógiai gyűjtőfogalmak, amelyek a célrendszert és 
az ennek megvalósításához vezető tartalmi, szervezeti és módszerbeli tényezők tagolt 
együttesét foglalják magukba.

Eddigi tanulmányainkban a célrendszer tartalmi elemével – a tanterv, a MIT? kérdésre 
adandó válaszokkal – foglalkoztunk. Most tanulmányozzuk a módszerekre vonatkozó té-
nyeket, és a HOGYAN? kérdésre keressük meg a válaszokat.

A célrendszer nemcsak a célt, hanem annak lebontását, a feladatrendszert is tartalmazza 
(lásd „A célok hierarchiája a testnevelési tantervekben” című fejezetet!).

Az eszközrendszer mindenekelőtt a nevelés–oktatás módszereit, szervezeti formáit, 
és azokat a technikai eszközöket foglalja magába, amelyek lehetővé teszik a célrendszerben 
megfogalmazott perspektívák megközelítését, elérését.

Az összefüggés lényege, hogy az eszközrendszer a célrendszernek van alárendelve, azaz 
a nevelés és oktatás módszertanát alapvetően a nevelés célrendszere határozza meg (Peda-
gógiai lexikon, 1976). Ez egy dialektikus kölcsönhatást jelent. A cél a döntő, meghatározó 
faktor, de az eszközök visszahatnak a célra, befolyásolják annak megvalósíthatóságát. (Lásd 
még ezzel kapcsolatban „A pedagógia elméleti alapjai” című tantárgyban az arisztotelészi 
modellről tanultakat).

Arról van szó, hogy az eszközöket és módszereket soha nem vizsgálhatjuk önmaguk-
ban és nem értékelhetjük önmagukban csak a célokkal összefüggésben, vagyis nincsenek jó 
vagy rossz módszerek és eszközök. Az eszközök értéke csak a célokkal összefüggésben 
dönthető el. Értékelméleti vonatkozásban ez jelenti a célok és eszközök rendszerének ösz-
szefüggését (Kis J., 1980). 

A rendszer elemei közötti összefüggést igazolja az a tény is, hogy a célok megvalósulása 
mélyreható változásokhoz vezet a tanítás szervezeti formáiban és módszereiben, valamint 
a szorosan vett technikai eszközeiben is. A sportágak egyre nagyobb teljesítményekre tö-
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rekvése mint cél, olyan forradalmi változásokhoz vezetett a sport eszközökben, mint például 
az üvegrudak használata.

Fontos hangsúlyozni, hogy az eszközrendszer nem mindenestül változik meg, hanem 
a régi eszközrendszer életképes elemei az új szintézisben tovább élnek. A hangsúly az új 
szintézisen van, az új nevelési célnak való megfelelésen, a hagyományos módszerekben is 
bekövetkező fejlődésen és az új eljárásokon, új eszközökön, melyeket a fejlődés lehetőségei 
hoznak magukkal. Például, hogyan változik a rúdugrás oktatása az új eszköz bevezetésével? 
Mit őriz meg a régi módszerekből, mely elemeket cserél fel újakkal?

A cél- és feladatrendszer: a nevelés közeli és távoli perspektíváit mutató, a nevelési 
folyamat egészét irányító és meghatározó, annak egységét biztosító korrelatív és normatív 
gyűjtőfogalmak.

A korrelatív azt jelenti, hogy a cél- és feladatok kölcsönös viszonyban vannak egymással.
A normatív azt jelenti, hogy a célrendszer mindig normát, értékrendet és értékkövetel-

ményt fogalmaz meg a tanuló számára.
Az eszközrendszer elemei csak viszonylag önállóak.
„A cél és a feladatok abban különböznek egymástól, hogy a cél az a végső pont, ame-

lyet valamely tevékenységgel el akarunk érni, a feladatok pedig azok a teendők, amelyeket 
a cél felé való haladás érdekében el kell végeznünk.” (Imre S., 1928)

A nevelés mindennapos feladatai a cél lebontása során adódnak, melyeket részben 
a tantervekben, részben pedig a pedagógiai programokban találunk az egyes életkorokra, 
illetve intézményekre meghatározottan (Pedagógiai lexikon, 1997).

A cél- és eszközrendszer dialektikus kölcsönhatásban van egymással. Az eszközök 
visszahatnak a célra, az eszköz is lehet cél és a cél is lehet eszköz. Például a flop magas-
ugrás megtanulása a cél, amelyhez eszközként a tornasport anyagából olyan gyakorlatokat 
használunk fel, mint például: a gurulás hátra, hátra bukfenc és más talajgyakorlatok. Ezek 
az eszközök a torna tanulásakor viszont célként fogalmazódnak meg.

A módszerek fejlődéstörténeti áttekintése

A cél- és eszközrendszer egyik összetevőjének, a módszernek a tanulmányozása problé-
matörténeti nézőpontból azért fontos, mert segít hallgatóinknak megérteni, hogy nincsenek 
megváltoztathatatlan és örök megoldások, valamint, hogy minden dolgot több oldalról is 
meg lehet közelíteni és értelmezni.

A tanári munkában nagyon fontos ennek szem előtt tartása, és nyilvánvaló, hogy az erre 
vonatkozó készségünket az egyetemen kell megalapoznunk.

Azt a tételt, amely szerint a nevelés célrendszerének változásával megváltozik az esz-
közrendszer is, jól szemlélteti az eszközrendszer egyes elemeinek történeti változása, vagyis 
a tartalom, színtér szervezet- és a módszer változásai.

Tekintsük át ezt nagyon röviden, neveléstörténeti tanulmányaink felelevenítéseként.
Spártában a jó katona a cél, ami egyoldalú nevelési eszményt jelent, ezáltal az esz-

közrendszere is azzá válik. Tartalmi vonatkozásban is ez jellemző, hiszen kiesnek, illetve 
értéktelenné minősülnek az értelmi, esztétikai, erkölcsi tartalmak. Színterét tekintve is egy-
oldalú, hiszen csak a katonai táborokban folyik. Módszerében rideg, nyers, ellentmondást 
nem tűrően kegyetlen.
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A feudális nevelésre a megosztottság jellemző tartalom, színtér és módszer tekinteté-
ben egyaránt. Más a papi nevelés és más a világi nevelés, lovagi, polgári és a jobbágyok 
vonatkozásában is. Az egyházi nevelésben a dogmatizmus a meghatározó. Jól ismert „a cél 
szentesíti az eszközt” jezsuita alaptétel, amely elvileg minden eszközt, módszert szentesíthet.

A haladó polgári nevelés humanista eszményei alapvető fordulatot jelentettek az esz-
közrendszerben az egyházi neveléshez képest. Comenius és Apáczai is mindent meg akar 
tanítani. Gondolkodásuk középpontját egy hatékonyan szervezett iskolarendszer képezi, míg 
a módszerüket tekintve „Isten képmásához nem illik, hogy verjék”. Isten képmása a gyer-
meket jelenti. Gyönyörű megfogalmazás.

Rousseau szabadságeszménye a nevelés eszközrendszerére is érvényes. Megkötöttsé-
gektől mentesen nem jutalmaz, nem büntet, hanem a természetes fejlődés törvényére bíz 
mindent.

Herbart felbontja a cél- és eszközrendszer összefüggését azzal, hogy a célt az eti-
kából határozza meg, míg az eszközrendszert a lélektanból. Ez az etikai intellektualista 
célmegfogalmazás eredményezi, hogy az eszközök belenőnek a célba. Vagyis az egyoldalú 
ismeretszerzés, amely egyenlő az oktatással, az oktatást tekinti eszköznek, ezáltal a cél meg-
valósulását önmagában feltételezi. Lehet, hogy kicsit bonyolultnak tűnik, de ma is gyakran 
találkozunk ezzel a problémával (Kis J., 1980).

A reformpedagógiák a gyerek fejlődési sajátosságaihoz és a tananyag jellegéhez igazí-
tották az eszközöket és módszereiket, ami hazánkban is erőteljesen éreztette hatását.

Ennek ellenére a 20. század közepén a herbarti szellemiség hatására a tartalmakra és 
a módszerekre az erőszakos egységesítés a jellemző. Előírják, hogy az egyes tantárgyak 
keretében mennyit és hogyan kell tanítani. A tantervekhez kiadott módszertani útmutatókban 
megjelennek az irányító elvek, ezáltal megszűnik a módszerválasztás szabadsága (Pedagógiai 
lexikon, 1997).

Más nézőpontból megközelítve a tantervek (tartalmak, amelyek az eszközrendszer egyik 
elemét adják) változása szintén a módszerek változásához vezet.

Fontos ismételten emlékeztetnünk a cél–eszköz dialektikájára, hogy a leírt változások 
törvényszerű bekövetkezése érthető legyen.

Mi a módszer?

A nevelés eszközrendszerének negyedik (tartalom, színtér, szervezet, módszer) eleme.
Módszeren legáltalánosabb értelemben olyan eljárást értünk, amellyel a nevelés–

oktatás feladatait megoldjuk. Más szavakkal: a tanári és tanulói munkaeljárások együttese 
valamely pedagógiai feladat teljesítésére.

A módszer a tanulók ismeretszerzését segítő oktatásban a pedagógus által alkalmazott 
egyes módok ismétlődő, közös elemeiből spontán módon szerveződő vagy célszerűen szer-
kesztett eljárások („fogások”) együttese. Az oktatási módszer rendkívüli sokfélesége miatt 
helyesebb oktatási módszerekről beszélni (Pedagógiai lexikon, 1997).

A módszertan, a sokféleség kapcsán, az oktatási módszerek osztályozását a következő 
szempontok alapján végzi el: 

• a tanulók által elsajátítandó tudás jellege szerint: az ismeretek elsajátítását és ké-
pesség jellegű tudás megszerzését segítő módszerek,
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• a funkció szerinti módszerek: új tudáshoz segítő, a tudást elmélyítő, megszilárdító 
módszerek és

• a visszajelentés módszerei.
• Az információs csatorna szerint: verbális (nyelvi), vizuális (látási), kinesztétikus 

(mozgásérzékelési) stb.
• Az irányítás dominanciája szerint a módszerek jelentős részében a pedagógusé, pél-

dául magyarázat, előadás, a főszerep. Más esetekben a tanulók módszerei a döntőek, 
például gyakorlás. Az együtthatás a kívánatos, ahogyan a meghatározásban szerepel.

• Az irányítás orientációját tekintve léteznek bemenet (input), kimenet  (output) 
és folyamatorientált módszerek.

Tüzetesebben áttekintve a felsorolt módszertani csoportosítást, sok átfedést találunk, hiszen 
az elsajátítandó tudás jellege és a funkció szerinti módszerek, illetve az „információs csatorna 
szerinti” módszerek voltaképpen ugyanazt jelentik. Ezért ezeket összevontan az „ismeretát-
adás módszerei” címen tárgyaljuk.

A funkció szerinti módszerek, azaz: az új tudáshoz segítő, tudást elmélyítő, megszilár-
dító módszerek árnyalati különbséget jelentenek egymáshoz viszonyítva. De „az irányítás 
dominanciája” esetében a tanulók módszerei, például a gyakorlás a megszilárdítást is jelentik, 
amit a funkció szerinti csoportba soroltunk.

Természetesen ettől még fontos a leírt csoportosítás, hogy minél pontosabban tudjuk 
megválasztani a feladathoz legjobban megfelelő módszert.

A módszer megválasztásának alapkérdései

Az előzőekben felsoroltuk az oktatási módszerek osztályozásának szempontjait, most a testnevelés 
sajátosságaiból kiindulva tekintjük át ezen felsorolt módszerek megválasztásának kérdéseit.

Tudjuk, hogy tantárgyunk alapvető művelődésanyagát a motoros tevékenységek teszik 
ki és ezek oktatása, mint már korábban bemutattuk, lényegesen eltér a verbális tárgyak oktatá-
sától. Az eltéréstől függetlenül a testnevelés módszertani repertoárja is tartalmazza a felsorolt 
módszereket. Mit jelent ez? Például: az irányítás dominanciája szerinti kategóriában találjuk 
a magyarázat, előadás módszereket, amelyek a testnevelés oktatásában is megtalálhatók. Kérdés 
viszont, hogy milyen előadást tartunk és mennyit magyarázunk a testnevelés órákon? Hangsú-
lyoztuk, hogy a testnevelési órákon a tevékenységé (gyakorlás) a főszerep. A tevékenység pedig 
nem tűri a sok beszédet (előadás, magyarázat), hanem a gyakorlás közben utasításokat adunk 
a tanulóknak, amely utasítások a tennivalóra vonatkoznak, mint például: „nyújtsd ki a térdedet!”, 
„emeld fel a fejedet!” stb. Könnyen belátható, hogy ezt magyarázat és előadás formájában is 
elmondhatnánk, de akkor nem testnevelési óra lenne, ha ezt tennénk. A módszerek jellegét 
tekintve a testnevelés esetében jól érzékelhető hangsúly-áthelyeződés fedezhető fel.

A módszer megválasztásának meghatározó elemei:

Az életkor

Tankönyvünk korábbi fejezeteiben áttekintettük a gyermek fejlődésének lélektani, élettani 
sajátosságait, amelyek relatíve jól elhatárolható szakaszokat jelentenek. Ezekhez a fejlődési 
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szakaszokhoz igazodva határozzuk meg a gyermek tevékenységét. A gyermek fejlődését 
a szünet nélküli változás jellemzi az életkorának és a környezeti hatásoknak megfelelően.

A testnevelés tantárgy módszerének megválasztását az jellemzi, hogy ezekhez a szaka-
szokhoz igazodva segíti elő a gyermekek testi és lelki fejlődését.

A motoros tanulás esetében sokkal nagyobbak az azonos életkorú tanulók közötti, testi 
(morfológiai), képességbeli különbségek, mint a verbális tanulás esetében. Vagyis a bioló-
giai növekedés és fejlődés nem lineáris és nem is egyenletes, ezért különbséget kell tenni 
a tanulók között az oktatás és a gyakorlás módszereinek megválasztását tekintve. Másként 
fogalmazva a tanulók biológiai és naptári életkora nem esik egybe, és korosztályonként nagy 
eltéréseket mutat.

Ez is kiemeli a testnevelés tantárgyat kiegészítő, a tanulók fizikai állapotát jellemző mo-
toros próbák használatának fontosságát. A mérési eredmények tájékoztatnak minden tanuló 
aktuális biológiai fejlettségéről, ami megkönnyíti a gyakorlás (tanulás), terhelés (képzés) 
módszereinek hatékony kiválasztását.

A képességek színvonala

A tanulók képességeit, az előbbiekben leírt, biológiai életkor nagymértékben meghatározza. 
Ebből logikusan következik, hogy a képességek színvonalát, azonos életkor esetében, nem 
tekinthetjük egységesnek.

Az eltérések okaiként elsőnek az öröklött tényezőket kell említeni, majd a környezeti 
tényezőket, mint a nevelést, illetve a földrajzi eltéréseket. Az utóbbi két tényező szoros együtt-
hatásban jelenik meg, hiszen rosszul felszerelt vidéki iskolában egy jó öröklött tényezőkkel 
bíró tanuló képességszintje alacsony marad, ha még a nevelés is gyenge és nem szakszerű. 
Ennek ellenkezője is igaz, hiszen kiválóan felszerelt és jól képzett pedagógusok általi nevelés 
révén, gyengébb öröklött képességekkel rendelkező tanulók jó eredményeket érhetnek el.

A képességek színvonalát az említett tényezőkön túl a gyerekek fizikai aktivitása is 
döntően meghatározza. Az aktivitás jellemzi leginkább a tanuló egyéni törekvéseit, amit 
a környezeti tényezők is erősen befolyásolnak, hiszen a szülök hozzáállása gyermekük fizikai 
aktivitásához gátló, vagy segítő tényezője lehet a képességek kibontakozásának.

A táplálkozás ugyancsak meghatározó összetevője egy adott életkor képességszintjének, 
főleg a fejlődés korai szakaszában. Ismertek az alul- és túltápláltak problémái. Maximális 
mennyiségű és minőségű táplálkozással biztosítható a minden életkornak megfelelő optimális 
képességszint.

A tananyag nehézségi foka

A tantervek tartalma, az egyes sportágak gyakorlatanyaga a megtanulás szempontjából 
jelentősen különbözik egymástól. Ennek oka nem csupán a gyakorlatok szerkezetének 
bonyolultsága, ami miatt azt mondjuk, hogy nehéz vagy könnyű megtanulni, hanem az is, 
hogy hol, milyen körülmények, feltételek között kell végrehajtani azokat.

Ezek a tényezők nagyban meghatározzák a tanulók motoros viselkedésének érzelmi 
tényezőit, vagyis szívesen végeznek, vagy „ki nem állhatnak” bizonyos gyakorlatokat. Ter-
mészetesen, ha ennek alapján állítanánk össze a tantervek anyagát, akkor csupa öröm lenne 
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iskolába járni, de legfőképp a testnevelési óra. A tanulási kedvet a nehéz, bonyolult feladatok 
esetében a módszerek kellő megválasztásával fokozhatjuk.

Figyelembe kell vennünk azt a meghatározó tényt is, hogy a gyermek fejlődésében 
az idegrendszer fejlődése a leggyorsabb, ami viszonylag korai időszakban bonyolult mozgás-
formák elsajátítását is lehetővé teszi. A testnevelés tanításának gyakorlata mégsem használja 
ki ezt a ragyogó alkalmat. Sajnos nem fordítunk nagyobb gondot arra, hogy első osztálytól 
kezdve szakos tanárok oktassák a testnevelést. A jelenlegi óraszá mok mellett is hatékonyabb 
lenne a tanulók mozgás- és személyiségfejlődése szempontjából egyaránt.

A tananyag nehézségi fokához illeszkedő módszerek megválasztása, elsősorban a sportági 
tartalmak esetében, igényel speciális módszerbeli kultúráltságot minden testnevelő tanártól.

A tanulás nehézségét az is fokozza, hogy csak megfelelő képességszint esetében kezd-
hetjük el az összetett sportági technikák, gyakorlatok oktatását.

A képességek fejlesztése is sajátos módszertani követelményeket támaszt a tanárral 
szemben. Ez időben is megnöveli a tanulást.

Mozgástapasztalat

A mozgástapasztalat már valamilyen szintű tanultságot tételez fel. Minden gyermek, aki 
iskolába kerül, iskolaérettnek minősül, amely érettség a motoros területre is vonatkozik.

Minden tanuló úgy jön az iskolába, hogy a tantervi anyagban szereplő ismeretanyagot 
a már meglévő mozgástapasztalatra építhetjük. Természetesen ezek nagyon különbözőek, 
de a természetes mozgásformákban (generikus mozgások), járások, futások, kúszások, 
mászások ugrások stb. mindenki rendelkezik valamilyen készségszinttel. Kezdetben erre 
építhetjük az oktatást.

A tanulók iskolába lépés előtt szerzett mozgástapasztalatát sok tényező befolyásolja. 
Elsősorban a környezeti adottságok, mint például: a lakóhely jellege (falu, kisváros, nagy-
város), a lakóhely infrastrukturális ellátottsága, szintje, pályák, tornatermek, szabadtéri 
lehetőségek, például a természeti adottságok: hegy, folyó, tó stb.

Szociális feltételek, mint a család társadalmi hierarchiában elfoglalt helye, az adott 
kultúrtevékenység családi értékrendben elfoglalt presztízse, a családi jövedelem nagysága, 
gyerekek száma stb.

Minél nagyobb, gazdagabb tapasztalattal rendelkeznek tanulóink a mozgáskultúra 
területén, annál könnyebb dolgunk van az oktatásban. Erre a tapasztalatra építhetünk, ez 
megkönnyíti az előrehaladást, és segíti a nehezebb, összetett gyakorlatok megtanulását is.

Érdeklődés, motiváció

A mozgástapasztalatok, mint írtuk, megkönnyítik a tanulást, de egyben a motiváció, az ér-
deklődés felkeltésében, kialakításában is nagy segítséget jelentenek.

A motivációnak a testnevelésben, a többi tantárgyhoz viszonyítva, azzal a többlet tar-
talommal kell rendelkezni, amely a testgyakorlatok nehézségét és veszélyességét is képes 
a tanulók számára vonzóvá tenni. A többi tantárgy esetében nem beszélhetünk veszélyes-
ségről, így csak a feladatok nehézségét kell a tanulóknak legyőzni.
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Látható, hogy a testnevelés tanításakor az érdeklődést ilyen nehezítő tényezők ellené-
ben kell kialakítanunk. Minél korábban vezetjük be a tanulókat a motoros tanulás nyújtotta 
örömélmények megszerzésébe, annál könnyebb lesz a valóban nehéz és veszélyes feladatok 
elsajátítására is rávennünk őket. Hangsúlyozzuk, hogy a rendszeresen végzett mozgástevé-
kenységek, sportolás csökkentik ezeket a nehézségeket és főleg a veszélyhelyzeteket a tanuló 
megfelelő képzettsége által.

A mozgástapasztalat tehát nagymértékben segít az érdeklődés felkeltésében és az újabb, 
nehezebb gyakorlatok megtanulásában. Ezáltal az oktató–nevelő tevékenységünket az él-
mény–ismeret együtthatásának pszichológiai törvényszerűségére tudjuk alapozni.

A jól képzett testnevelő tanár tudja, hogy mindannyian alapvető mozgásigénnyel 
születünk, hiszen ez életben maradásunk és egészségünk alapja is ez. Ez a természetes 
mozgásigényünk nagy segítség az érdeklődés és motiváció kialakításában és fenntartásában 
a sikeres végrehajtás nyújtotta örömélménnyel együtt.

A siker nyújtotta örömélmény ugyancsak motiváló erő a motoros feladatok tanulásában, 
mivel a feladat sikeres végrehajtása a tanuló számára jutalmat jelent. Jutalomra pedig min-
denkinek szüksége van. Ennek az örömélménynek főleg a mozgástanulás kezdeti szakaszá-
ban van nagy jelentősége, de a fontosságát később sem veszíti el, csak másként használjuk 
fel. Ez a sikerélmény formájában él tovább. A siker motiváló ereje köztudott. Tudományos 
vizsgálatok igazolják, hogy a sikeres cselekvések következtében nő a tanulók érdeklődése 
a gyakorlás iránt, hiszen újabb sikereket remélnek tőle.

A kudarc viszont ellenkező hatást fejt ki, bár vannak olyanok, akiket éppen a sikerte-
lenség késztet nagyobb erőfeszítésre, a „csak azért is” megmutatom. Ehhez szorosan kapcso-
lódik az igényszint kialakítására való ösztönzés. A testnevelési kerettantervek jó lehetőséget 
kínálnak gazdag tartalmukkal arra, hogy minden tanuló a képességeinek leginkább megfelelő 
sportágban sikerélményhez jusson és ezáltal olyan igényszintet alakítson ki, amely mások 
megbecsülését is kivívja. Az igényszint és a sikerélmény öngerjesztő motivációs mechaniz-
musként működik és kapcsolódik a kíváncsisággal együtt az egész környezetéhez.

A gyermek fejlődésének velejárója a kíváncsiság, ami gyors válaszadásra készteti. 
A pszichológia ezt nevezi „explorációs késztetésnek”, azaz a tanuló azonnal kész a cselek-
vésre, ami lehet tanulás, gyakorlás, játék stb. A kíváncsiság a tanulás egyik nagyon fontos 
összetevője, hajtóereje.

A motiváció másik hatékony alakítója a tanuló környezetével való kapcsolatának 
milyensége. Ezt elsősorban a családi körülmények határozzák meg, hiszen ennek függvénye 
minden más, ún. vonatkozási csoporttal való kapcsolat. Vonatkozási csoportok azok, ame-
lyekkel a tanuló a szocializációs folyamat során meghatározó formában kerül kapcsolatba. 
Ilyen vonatkozási csoportok az óvodai közösség, az iskolai osztálya, iskolája, sportegyesülete 
(ha van ilyen), egyházi közössége stb., mint formális csoportok és ezeken túl a nem formális 
csoportok, mint különböző baráti társaságok.

Az ezekhez való kötödés, ezek értékrendjének elfogadása vagy elutasítása, vagy egysze-
rűen csak közömbösség iránta, a tanuló motivációjának sok esetben kiinduló pontját jelentik.

Nem közömbös tehát a szülők de a pedagógusok számára sem ennek a kapcsolatnak 
a minősége, hiszen jól látható, hogy pozitív és negatív motivációt egyaránt involválhat.

A színvonalas testnevelő tanári munka eredménye abban is megnyilvánul, hogy 
a gyengébb képességű tanulókat úgy tudja felzárkóztatni, hogy a vonatkozási csoportjaik ne 
bélyegezzék meg őket és ne visszahúzódó, a testgyakorlást elutasító, sértett személyiséggé 
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váljanak. A tanulók pozitív környezeti viszonyulással, motivációval, a közösség hasznos és 
a közösségben szívesen tevékenykedő, cselekvőképes személyiséggé formálhatók.

A testnevelés tanulásának már ismert sajátosságaiból mindenki látja a másik tanulását, 
ezáltal mindenki látja azt is, hogy „béna, ügyetlen vagyok”, ami negatívan hat a tanuló 
testneveléshez való viszonyulására (affektív viselkedés), ezért „nem szívesen veszek részt 
az órán, felmentetem magamat”.

Mindenki számára tipikus ez a viselkedés, pedig lehet, hogy a tanuló nem is ügyetlen, 
csupán tanulatlan, ami a hiányos gyakorlásból fakad. Ezért lényeges motiváló erő mindenki 
számára a tanár dicsérete, biztatása. A negatív hozzáállású tanuló viszonyulását pozitívra 
változtathatja, a tanulási folyamatot felgyorsíthatja, és segíti a tanár–diák viszony kedvező 
kialakulását. A tanulók dicsérete, biztatása a testnevelési óra hangulatát, légkörét alkotóvá, 
együttműködővé formálja. A dicséret fokozza a tanulók önbizalmát, alkotó kedvét és a te-
vékenység iránti pozitív viszonyulását. 

Fontos kiemelni, hogy nem szünet nélküli és érdemtelen dicséretről van szó, hanem 
olyan egészséges mértékű és aktuálisan ható dicséretről, amely a tanuló számára is egy-
értelműen igaz. A motoros tanulás magasabb szintjein ugyanilyen kedvező hatása lehet 
az elmarasztalásnak is. Természetesen a tanár csak akkor éljen ezzel a lehetőséggel, ha 
kellőképpen ismeri a tanulót és biztos abban, hogy jogos az elmarasztalás. Ezt a motivációs 
eljárást elsősorban képzési tevékenység során és ne a tanulási folyamatban alkalmazzuk.

A visszajelentés fejezetben már részletesen kitértünk az eredmények és a teljesítmény 
ismeretének fontosságára. Itt az előzőekben leírt tanári dicséret és biztatás környezetében 
még érthetőbbé teszi ennek jelentőségét és pozitív hatását a motoros tanulás esetében.

Az eredmények közvetlen megtapasztalása, azok pozitív voltának tanári megerősítése 
dicséret vagy biztatás formájában, mint módszertani eljárások jól egészítik ki egymást. A mo-
toros tevekénységek nagyon összetettek, sokrétű képességeket igényelnek, ezért nem minden 
tevékenységfajtát tanulnak egyforma szinten még a tehetséges tanulók sem. A morfológiai 
adottságaink egyes tartalmak, testgyakorlatok elsajátítását megkönnyítik, másokét megnehe-
zítik. Az eredmények és a teljesítmények ismerete mindkét esetben nagyon szükséges, mivel 
az önmagunk számára olyan megerősítés, amely a továbbhaladást kedvezően befolyásolja. 

Az értelmesen megfogalmazott céloknak is nagy motiváló ereje van, hiszen célfeszült-
séget keltenek, ami a legtöbb tanuló esetében kedvező hatást eredményez. A célfeszültség 
készteti a tanulót maximális erőkifejtésre, és ismerteti meg képességei aktuális színvonalával 
is, így a reális énkép kialakításához is hozzájárul.

Sokat segít a célok és az elért eredmények ismeretének pontos összekapcsolása, hiszen 
a célfeszültség így működik és motivál szüntelenül további, magasabb rendű célok eléré-
sére. Lásd az élsportolókat és motívumaikat. Például: a világversenyeken való részvételt 
teljesítményszintekhez kötik minden sportágban. Ezek elérése motiválja a versenyzőket 
a cél – a versenyen való részvétel – megszerzése érdekében.



II. fejezet 
Az információs csatorna szerinti módszerek

A fejezet tartalma

Az ismeretátadás módszerei vagy az információs csatorna szerinti módszerek
A verbális ismeretnyújtás
A vizuális ismeretnyújtás 
A feldolgozás módszerei vagy funkció szerinti módszerek
A feldolgozó gyakorlás
Rávezető eljárások
Alkalmazó gyakorlás
Előkészítő gyakorlatok vezetési módszerei

Az ismeretátadás módszerei vagy az információs csatorna  
szerinti módszerek

A testnevelés oktatása kapcsán, de más tantárgyak esetében is mindig vita tárgya, hogy mely 
ismeretközlő módszerek a leghatékonyabbak. Ez filozófiai kérdés is, mivel a megismerés, 
a világ megismerésének kérdésével (gnoszeológia) elsősorban a filozófia foglakozik. Így en-
nek módszertani megoldása filozófiai problémaként jelenik meg. Mivel, mint láttuk, a testkul-
túra is szerves része a bennünket körülölelő világnak, annak megismerése is filozófiai kérdés.

A magyar testnevelőtanár-képzés meghatározó alapvetése, hogy a testnevelő tanárnak 
tudnia kell bemutatni, motorikusan megjeleníteni az általa tanított tananyagot. Az ismeret-
átadás tehát nagyon fontos, mintegy alaptételeként fogalmaz meg egy olyan célt (motorosan 
képesnek lenni a tantárgyi tartalmak bemutatására), amely ezáltal a tanárképzés meghatározó 
céltételezéseként jelenik meg. Amennyiben az így kitűzött cél megvalósul, a testnevelő tanár 
rendelkezni fog azokkal a motoros kvalitásokkal, amelyek nélkül a szakmai kompetenciája 
elfogadhatatlan.

Gondolatmenetünket erre építve vizsgáljuk meg, hogy a testnevelésben az ismeretát-
adásnak melyek a legjellemzőbb módszerei?

Ezt a módszercsoportot az információs csatorna szerinti módszereknek is neveztük, 
ami érthetően azon érzékszerveket jelentik, amelyek által elődlegesen történik az informá-
ciófeldolgozás.

Ezek a verbális, a vizuális és a kinesztétikus csatornák.
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A verbális ismeretnyújtás

A verbális ismeretnyújtás: a szóbeli közlés, elbeszélés és magyarázat, minden oktatás 
nélkülözhetetlen eszköze, így a motoros tanulás során is fontos, a tanulói ismeretszerzés 
leggyakoribb módszereként határozhatjuk meg.

A tanulókkal verbális formában létesítünk kapcsolatot az iskolai munka minden formáját 
tekintve, így a tornateremben, pályán, öltözőben. Szóbeli közlés révén történik a motoros 
tanulás céljainak, feladatainak, a tanult elemek felhasználásának, a végrehajtás szabályainak 
stb. az ismertetése.

A magyarázattal alakítjuk, formáljuk a tanulók szemléletét is. Nagyon fontos, hogy mindenkor 
alkalmazkodjon a tanulók: életkorához, tudásszintjéhez, képességeihez.

A tanári magyarázat a testnevelés oktatása során a következő pedagógiai követelményeknek 
kell megfeleljen: legyen érthető, legyen rövid.

A magyarázat legyen érthető. Adjon világos, könnyen elképzelhető, szemléletes képed, 
az elsajátításra váró mozgásfeladatról. A tanulás céljainak pontos megértése már a feladattal 
való minimális tanulói azonosulást eredményez, ami megkönnyíti az ismeret elsajátítását. 
A nem érthető célok, feladatok a tanulóban feszültséget keltenek, és nem jön létre a kezdeti 
azonosulás a céllal, feladattal. 

A célok és feladatok ismertetése után – visszakérdezéssel – ellenőrizzük azok megérté-
sét, és az eredménytől függően kezdjük meg a tanulást (gyakorlás), vagy újra magyarázzuk 
el, már figyelmesebben, a feladatot. 

A tanulást (gyakorlást) csak mindenki által megértett célok esetében kezdjük el. Ennek 
kiemelése azért lényeges, mert – mint már tanultuk – a motoros tanulás baleset- és sérü-
lésveszélyes folyamat, amelyet a nem kellő megértés felerősít. Ennek akkor tud a tanár 
maradéktalanul eleget tenni, ha a tanulók megismerik a testnevelés és sport szaknyelvét, 
más szóval, fogalmi készletét.

Az érthetőség követelményének való megfelelést az új szakkifejezések fokozatos 
elsajátításával kell biztosítani. Ez garantálja a tanulásban az elméleti és gyakorlati előreha-
ladást. Az érthetőség követelményét a jól felkészült tanár a bemutatással (vizuális ismeret-
nyújtás – lásd következő rész) köti egybe, ami segíti a szaknyelv elsajátítását is, mivel ekkor 
az élmény–ismeret együtthatása érvényesül.

A magyarázat teszi világossá a testnevelés és a többi tantárgy szoros kapcsolódását is, 
valamint a más tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazhatóságát.

A magyarázat legyen rövid. Tantárgyunk a cselekvés tantárgya, ennél fogva lényege 
a cselekvés, a tevékenység. A túl sok magyarázat megöli a tettet. Tudjuk, hogy „a tett halála 
az okoskodás”. Tanítványaink mozogni akarnak az órán, és nem hosszú és „bölcs” eszme-
futtatásunkat hallgatni. Ez unalmas, érdektelen, időpocsékolás és a kívánt célt, a testnevelési 
óra feladatát, például: a megfelelő fizikai terhelést nem tudjuk elérni.

A tanulók számára az előző szempont, az érthetőség is azáltal lesz teljes értékű, hogy 
a végrehajtás, a cselekvés által ragadható meg. 

Ezért a rövid magyarázatok utasításokat jelentenek a tanulók számára. Amikor pél-
dául azt mondjuk, hogy „Jobbra át!”, röviden közöljük, utasításszerűen a tanulók számára 
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a feladatot. El is magyarázhatnánk, de az hosszadalmas lenne és a tanulók nem biztos, hogy 
megértenének bennünket.

Ahhoz viszont, hogy utasításaink hatékonyak, azaz érthetőek legyenek a tanulóknak, 
főleg új anyag oktatása esetén, csak a legfontosabbat mondjuk el. Ez a feladat első végre-
hajtását teszi lehetővé, vagyis a konkrét gyakorlás megkezdését biztosítja. A többi ismeret 
később, fontossági sorrendben, ugyancsak röviden kerüljön sorra.

A magyarázat alkalmazkodjon a tanulók életkorához, értelmi színvonalához. Minél 
fiatalabbak, annál egyszerűbb szavakkal, fogalmakkal ismertessük a feladatot. A bemutatás 
ebben a korban nagyon fontos, hiszen hasonlatokkal, utánzó mozgásokkal könnyen érthetővé 
tehetjük az elsajátítandó tananyagot és bővíthetjük szaknyelvi ismereteiket.

Felső tagozatos és középiskolai korosztály számára már a mozgásos feladatok során 
érvényesülő törvényszerűségeket is tanítani lehet, hiszen a többi tantárgy ismeretanyagára 
hivatkozva bővíthetjük tanítványaink ismeretkörét.

A magyarázattal tehát az elsajátítandó feladat lényeges összetevőit, összefüggéseit tárjuk 
fel az említett pedagógiai elvek mentén.

Ezek az összefüggések lehetnek oki (kauzális), törvényszerű, funkcionális, szerkezeti 
jellegűek. A magyarázatainkat az összefüggések jellege szerint is csoportosíthatjuk, így 
beszélünk:

• kauzális magyarázatról, amely a mozgásfolyamat okait tárja fel,
• törvényszerű magyarázat a mozgásfolyamat során érvényesülő törvényszerűségeket 

(mechanikai) elemzi,
• funkcionális magyarázat a mozgásfolyamat egyes részeinek az egész folyamatban 

betöltött funkcióját hivatott megvilágítani,
• strukturális magyarázat az egész tevékenység szerkezeti sajátosságait elemzi.

A magyarázattípusok ezen csoportosítása viszonylagos és csupán az alaposabb elemzés szem-
pontjából szükséges, hiszen mindegyik típust a funkcionális magyarázatra vezethetjük vissza.

Az információs csatorna szerinti módszerek másik fajtája:

A vizuális ismeretnyújtás

A szakirodalom tévesen a vizualitást úgy említi, hogy azért fontos a vizuális információ-
átadás, mert az emberek több, mint 70%-a úgynevezett vizuális típushoz tartozik. Ez azért 
téves, mert nem arról van szó, hogy vizuális típusúak vagyunk, hanem arról, hogy informáci-
óink több mint 80%-át vizuális úton szerezzük, még akkor is, ha verbális típusúak vagyunk. 
(Balogh J., 1979)

Az információk, különböző érzékszervi csatornáink révén, a következő százalékos 
arányban zúdulnak ránk:

• látással: 83%
• hallással: 11%
• tapintással: 1,5%
• ízleléssel: 1%
• kinesztézissel: nincs adat.
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A motoros tanulásban, de mindennapi mozgásos tevékenységeinkben is meghatározó meny-
nyiségű információt kapunk az izomérzékelés útján.

Fontos, hogy a százalékos megoszlásoktól függetlenül a tanulási, megismerő tevékeny-
ségben az érzékszervek együttesen vesznek részt, csupán nem egyenlő arányban.

A testnevelésben a vizuális ismeretnyújtás a konkrét tanári, vagy tanulói bemutatást 
jelenti. Mint említettük, ez a bemutatás, a magyarázathoz kapcsolódva, a megértést hivatott 
segíteni, ezáltal felgyorsítva a tanulási folyamatot.

A bemutatás vagy szemléltetés két leggyakoribb formája a közvetlen és közvetett 
szemléltetés.

A közvetlen szemléltetés alatt a bemutatást, illetve a bemutattatást értjük, mint 
a vizuális ismeretnyújtás legérthetőbb módját.

A bemutatás mindig tanári feladat, amelynek a feladat megértésén túl a helyes mozgás-
képzet kialakítása és a tanulók motiválása is célja. A tanári bemutatás minden esetben az ezt 
megelőző magyarázat, szemmel is érzékelhető, pontos másolatát jelenti a tanulók számára. 

Fontos, hogy minden bemutatás technikailag helyes legyen, hiszen a tanítványok a látott 
képi élményt rögzítik és próbálják meg utánozni. Bemutathatjuk a teljes gyakorlatot, vagy 
csak egy gyakorlatelemet, attól függően, hogy a tanulási folyamat mely fázisában tartunk.

A bemutatás motiváló jellege abból fakad, hogy a tanár, mint követendő példa áll 
mindig (optimális eset) a tanítványok előtt. A bemutatás lehetőséget biztosít számára, hogy 
szakmai felkészültségét, szakértelmét a gyakorlatban is bizonyítsa tanítványainak. Ha ezt 
magas színvonalon műveli, valóban olyan példaképként jelenik meg a tanítványai számára, 
akit követni érdemes.

A bemutatásnak mindig tükröznie kell a mozgásfeladat lényeges összetevőit, mint 
a helyes ritmust, a gyakorlatelemek pontos kiterjedését, a végtagok és a mozgásrészek se-
bességét. A technikailag helyesen végrehajtott bemutatásnak tartalmaznia kell a gyakorlat 
ezen összetevőit.

Gyakran nem a tanár mutatja be a feladatot, hanem ügyes, a többieknél jobban képzett 
tanulóval mutattatja be. Ezt nevezzük bemutattatásnak.

A bemutattatást a következő esetekben alkalmazhatjuk:
• ha a szemléltetést össze akarjuk kötni verbális (szóbeli) információval,
• alapszabály, hogy a gyakorlat végzése közben soha nem beszélünk, ezért a bemuta-

tással egybekötött magyarázatot csak más által történő bemutatáshoz fűzhet,
• ha a tanár valamilyes okból, például egészségi, életkor stb. nem tudja bemutatni 

a gyakorlatot,
• ha a tanár nem tudja hibátlanul végrehajtani a feladatot, így tekintélye csorbát szen-

vedne.

A bemutatásra vonatkozó módszertani követelmények a felsoroltakon túl:
• a tanulók megfelelő távolságról szemléljék a bemutatást. Minden esetben van egy 

optimális távolság, amely a legkedvezőbb a teljes gyakorlat folyamatának áttekinté-
sére. Ezt sem túl közelről, sem pedig nagy távolságból nem lehet megtenni,

• a bemutatást a tanulók, a gyakorlat jellegének leginkább megfelelő síkból szemlél-
jék. Így a gyakorlatok szemlélhetők oldalsíkból, szemből,



221Az információs csatorna szerinti módszerek

• a szemben történő szemléltetés esetében mindig tükörképet kell mutatni (gimnasz-
tikai gyakorlatok).

A közvetett szemléltetés a másik gyakran alkalmazott szemléltető eljárásmód. Azt 
jelenti, hogy a helyes mozgásképzet kialakításához, megértéséhez közbeiktatott eszközöket 
használunk fel.

Eszközei: fényképek, sorozatfelvételek, film, hurokfilm, lassított és normál gyorsasá-
gúak, poszterek, rajzok, rajzírással készített ábrák stb. 

Technikai eszközök: alkalmazásával gazdagíthatjuk, segíthetjük ezt a szemléltetési 
módot, például: filmvetítő, képmagnó, fényképezőgép.

A közvetett szemléltetés a cselekvéstanulásnak ugyanolyan fontos eszköze, mint a be-
mutatás, mert azokat a feladatokat, amelyek nagyon rövid idő alatt, nagyon gyorsan zajlanak 
le, és nagyon összetettek, ezzel a szemléltetési móddal egyszerűbbé és érthetőbbé tehetjük 
a tanulók számára.

Ilyen összetett, nagyon gyorsan lezajló gyakorlatok, például: az atlétikai ugrások, dobá-
sok, a szertornagyakorlatok, a sportjátékok egyes mozzanatai. Ezek könnyebb elsajátításához 
jó hatékonysággal alkalmazhatjuk a közvetett, képi szemléltetést.

A szemléltetésnek, mint már említettük, nagy előnyei vannak, de hátrányai is.

A közvetett szemléltetés előnyei:
• a látott élmény nagyobb motivációs hatású mint a szóbeli közlés, főleg akkor, ha 

a bemutatott filmen, képen neves versenyzők (például: olimpikonok, világbajnokok) 
láthatók,

• egymás után ismételhető, minőségi (technikai) hiba nélkül,
• a feladat egyes elemei részletesen elemezhetők,
• a megismételhetőségből fakadóan jobb lehetőséget nyújt a megfigyelésre és a meg-

értésre,
• tanulókban a képek, filmek azt a benyomást keltik, hogy könnyen utánozhatók, így 

fokozzák a tanulás iránti motivációt,
• szórakoztató, látványos hatásúak.

A közvetett szemléltetés hátrányai:
• a képek általában nem adnak reálisan érzékelhető információt a gyakorlat nehézsé-

gi fokáról, sőt – mint előbb írtuk – a könnyen utánozhatóság érzetét keltik. Vagyis 
a mozgásfeladatok dinamikai jegyeit nem képesek visszaadni, ezért mozgásképzet 
kialakítását nehezítik.

• Az állóképek csak helyzeteket mutatnak és nem érzékeltetik a gyakorlat tempóját, 
ritmusát, dinamikáját, az elemek valós kapcsolatait.

• A technikai eszközök, vetítőgépek komoly anyagi befektetést igényelnek.

A felsorolt hátrányok ellenére jó segítő eszközök a motoros tanulásban, különösen a tanulási 
folyamat magasabb szintjén, ahol már az egyes információközlő formákat (verbális, vizuális) 
összeköthetjük egymással.

Ha a verbális és vizuális információadást együttesen alkalmazzuk, akkor a kép és 
a magyarázat együttesen teszi lehetővé a megértést, a pontosabb képalkotást. Azért döntő 
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szempont ez, mert nem válik ketté az első jelzőrendszerbeli (képi) információ a második 
jelzőrendszerbeli (verbális) információtól, ami által a megismerési, tanulási folyamat haté-
konyabbá tehető.

Fontos viszont, hogy a tanulók életkorához igazodva kellő körültekintéssel válogassuk 
meg az információközlés módozatait. Ne gondoljuk azt, hogy a modern technikai eszközök 
korlátlan alkalmazása feltétlenül megkönnyíti a tanulók munkáját. A bemutatás és a magya-
rázat egy időben történő alkalmazása csak akkor sikeres, ha a tanulók megfelelő mozgás-
kulturáltsággal (tanultsággal) rendelkeznek egy adott sportágban, illetve bizonyos életkor 
után, de ott akkor is mozgástapasztalatot feltételezve. Ez általában az általános iskola felső 
tagozatában (7–8. osztály) és a középiskolában lehetséges.

A túl sok információ összezavarja a tanulókat, nem tudják a lényeges részeket kiemelni, 
elkülöníteni a lényegtelentől.

A közvetett szemléltetésnek van egy olyan formája is, amelyik nem kapcsolódik esz-
közökhöz, hanem a tanulók korábbi tapasztalatait, ismereteit használja fel.

Ezt belső szemléltetésnek nevezzük. Lényege, hogy a megértés érdekében olyan 
könnyen elképzelhető jelenségekre, tapasztalatokra hivatkozunk, amelyeket a tanulók már 
előzetesen tanultak, és ezt vissza tudják idézni. Képszerű hasonlatokat jelentenek, mivel 
valamilyen már ismert dologhoz, folyamathoz hasonlítjuk az elsajátításra váró feladatot, 
ezért nem szükséges hozzájuk semmiféle szemléltető eszköz.

Röviden tekintsük át a közvetett szemléltetésben használatos legfontosabb eszközöket.
A film: megállítható, lassítható, ezzel lehetővé teszi az egyes mozgásrészek egymásutá-

niságának, illetve egyidejűségének jobb megfigyelését, a mozgás végrehajtásának szerkezeti 
sajátosságait.

A hurokfilm: a mozgásfolyamat állandó ismétlésével a többszöri megfigyelést biztosítja.
A képsorozatok: a mozgásfolyamatok döntő fázisainak térbeli elhelyezését mutatják, 

ezáltal a pillanatnyi helyzetek jól kiemelhetők. Viszonylag kevés költséget igényelnek, 
könnyen beszerezhetők, bárhol használhatók.

Technikai eszközök:
Mágneses tábla: sportjátékokban a játékosok helyezkedését, megoldandó taktikai fel-

adatok bemutatására jól alkalmazható.
Digitális fényképezőgép: a motoros tanulás folyamatának, a tanulás helyszínén, egyes 

mozzanatait azonnal képes megjeleníteni, ezáltal képet adni a tanuló mozgásvégrehajtásáról.
Digitális videófelvevő: a digitális fényképezőgéphez hasonlóan azonnal jeleníti meg 

a tanuló mozgásvégrehajtását, de a teljes folyamatot. Képenként is megállítható, nagyítható, 
de egyben is a teljes folyamat a helyszínen visszanézhető.

Az utóbbi két eszköz elég költséges, de nagyon hatékonyak a motoros tanulásban. 
Sajnos csak tehetősebb iskolák rendelkeznek velük.

Említettük, hogy a bemutatás mint oktatási módszer minden életkorban, de elsősorban 
a cselekvéstanulás kezdeti szakaszában a legdöntőbb, hiszen a tanulás előrehaladtával mind 
fontosabbá válik egy másik információs csatorna tudatos bekapcsolása a tanulási folya-
matba, ez pedig: az izomérzékelés, vagy kinesztézis. Természetesen ennek az információnak 
a megjelenése nem csökkenti a szemléltetés jelentőségét, csupán átalakítja azt. Az átalakulás 
a vizuális információ érzékleti színezettel való gazdagodását jelenti. Az érzékleti színezet 
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pedig az izomérzékelés fokozatos tudatosulásából ered, és végül elvezet a képzet, moz-
gásképzet kialakulásához. 

Ezt a nagyon fontos átalakulást a gyakorlás eredményezi, amely révén a tanulók a gya-
korlatok dinamikai összetevőivel kerülnek kapcsolatba (lásd „A mozgásfejlődés sajátosságai” 
című fejezetben), ezáltal a mozgásvégrehajtásukról nemcsak külső vizuális információval, 
hanem belülről jövő információkkal is rendelkeznek. A külső, látott képi világot ez színezi 
meg, ez gazdagítja. Ez tökéletesíti a bemutatott gyakorlatot (képet), formálja a tanulók 
képzetét.

Minden tanulás legfontosabb célja ennek a képzetkincsnek a formálása, gazdagítása. 
A testnevelés sokféle érzékletességgel (vizuális, verbális, kinesztétikus, taktilis) segíti 
a képzetkincs kialakulását. Ez pedig minden tanulásnál előnyös helyzetbe hozza a tanulókat.

A szemléltetés kapcsán lényeges kiemelni: minden bemutatás a három dimenziós 
térben történik. Ezt kell a tanulónak képpé formálni, azaz kétdimenzióssá alakítani, majd 
ismét háromdimenziós térben végrehajtani. (Egri I., 1965). Azt feltételezni, hogy az egyszeri, 
nagyon rövid idő alatt lezajló tanári bemutatást képesek a tanulók a gyakorlás megkezdéséig 
kétdimenziós képpé formálni, majd a gyakorlásra való felszólításkor visszahelyezni a há-
romdimenziós térbe, hibás gondolkodásra vall.

Ne legyünk restek többször bemutatni a feladatot, hiszen testnevelési közhely, hogy „egy bemu-
tatás nem bemutatás”, vagyis a leírt képi transzformációs folyamat nem zajlik le, vagy helytelenül 
zajlik le. Ez az oka annak az alapvető filozófiai (módszertani) tételnek, hogy a tanár minél többször 
szemlélteti a megtanulásra szánt feladatot, annál eredményesebbek a tanítványai.

Mit jelent ennek az információs csatornának a tudatos használata? Azt, hogy a tanulók 
a gyakorlás folyamán minél előbb jussanak el oda, hogy pontosan érzékeljék a különböző 
testhelyzeteket, végtagjaik helyzetét, például: nyújtott, hajlított, emelt stb. anélkül, hogy 
odanéznének. Az izmokból, ízületekből érkező ingerjelzéseknek kell a tudatosság szintjére 
emelkedni azáltal, hogy megtanítjuk a tanulóknak azokat az érzeteket, amelyek – a helyes 
végrehajtás esetén – megjelennek a tanulásban részt vevő testrészeinkben, és erre szüntelenül 
figyelniük kell.

A mozgásérzetek korai tudatosítása, az azokra történő szüntelen figyelés gyorsítja fel 
hathatósan a motoros tanulást, mivel belső információk, dinamikus érzetek által gazdagítja 
a mozgásképet, alakítja, hozza létre a mozgásképzetet.

Az ismeretek ilyen vagy olyan módon történt közlése után – amely tulajdonképpen még 
egyoldalú információáramlás a tanártól a tanulók felé – kezdődik meg a közölt ismeretek 
együttes feldolgozása.

A feldolgozás módszerei, vagy funkció szerinti módszerek

A feldolgozás alatt megszűnik az egyoldalú információáramlás és igen élénk információ-
cserévé alakul a tanár–tanuló és a tanuló–tanuló között. Ezek képi és verbális információk 
formájában állandóan változnak és áttevődnek egymásba.

A tanuló a feldolgozás során kerül „megfogható” kapcsolatba a tananyaggal, amely 
kapcsolat során egyszer produktív (gyakorlati), egyszer pedig receptív (érzékelő: optikai, 
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verbális, értelmi) magatartást tanúsít. Ezt a kapcsolatot a tanár irányítja a visszacsatolt in-
formációk felvétele és értékelése alapján.

Az oktatási folyamatnak ebben a fázisában zajlik le a bemutatás és magyarázat kapcsán 
ismertetett szempontok részletes felhasználása, amikor az új ismereteket elemezzük, és álta-
lánosításokat fogalmazunk meg a már tanult magyarázattípusok szerint.

Az ismeretek feldolgozásának legfőbb módszerét a gyakorlás jelenti, amelyet a tanulás 
kezdeti szakaszában feldolgozó gyakorlásnak nevezünk.

A feldolgozó gyakorlás

A tanuló az új ismeretanyagot, mozgásfeladatot a tanár irányítása mellett próbálja meg vég-
rehajtani. A kijelölt feladatra a tanuló válasza – a mozgás végrehajtása, a cselekvés, azaz 
a tanuló a tananyaggal motorikus cselekvések révén kerülnek kapcsolatba.

Említettük, hogy a feldolgozás folyamán történik meg a mozgásfeladat valódi elemzése, 
értelmezése. Mivel a testnevelésben a mozgásos cselekvések játsszák mindig a központi 
szerepet, egy ilyen jellegű tevékenység részletes elemzésére, feldolgozására csak a konkrét 
végrehajtások alatt kerülhet sor. A tanulók ezen feldolgozás, próbálkozás során tesznek szert 
a szükséges tapasztalatokra, mozgásélményekre az említett tanári eljárások (bemutatás, 
magyarázat) segítségével, és jutnak hozzá a kinesztétikus információkhoz. 

A feldolgozás során az elemzést jól segítik a tanulók korábbi tapasztalatai, amelyek 
asszociációkat, átviteleket és az érdeklődés felkeltését teszik lehetővé.

Az embernek születése pillanatától fogva központi tevékenysége, „életben maradásának 
feltétele”, hogy bizonyos alapkészségeket elsajátítson, mint mászás, járás, futás, ugrás stb. 
Például a futások, ugrások, mint alapkészségek, jelentős helyet kapnak a tantervi anyagban. 
Amikor ezeket tanítjuk, akkor már hivatkozhatunk a tanulók e területen (ebben a mozgás-
folyamatban) meglévő tapasztalataira.

A feldolgozó gyakorlást jól egészítik ki azok az eljárásmódok, amelyeket a tanulás 
megkönnyítése, meggyorsítása és jobb megértése céljából alkalmazunk. Ezek az ún. ráve-
zető eljárások.

Rávezető eljárások

A motoros tanulás sajátos módszereit jelentik a rávezető eljárások. A sportágak összetett 
mozgásanyagának megértését, megtanulását segítik elő.

A leggyakrabban a következő rávezető eljárásokat alkalmazzuk:

Utánzás

A motoros tanulás alapvető formája, mivel minden tanulás az utánzással kezdődik, az után-
záson alapul. A gyermek születése pillanatától utánozza a felnőtteket. 

Az ún. mintakövetési funkció, amely kódolt tulajdonságunk, azt jelenti, hogy a látott 
mintaképet, szülőt követnünk kell. Az is kódolt tulajdonságunk, hogy ez nemi jelleggel 
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rendelkezik, vagyis a fiúgyermek az édesapját, a leánygyermek az édesanyját utánozza. 
Ezért is hasonlítanak a gyermekek szüleikre, nemcsak morfológiai hasonlatosságok miatt. 

Ez a sajátosság az állatvilágból is jól ismert.
Mivel nagyon pontosan tudunk utánozni, másolni, fontos a gyermek számára a látott 

kép (bemutatás) technikailag helyes kivitelezése.
A gyermekek fejlődésének fontos eleme a játék, amelyben nagyon gyakran vannak 

jelen az ún. utánzó- és szerepjátékok. Mivel szívesen is utánoznak, a motoros tanulásban jól 
használhatjuk fel mint módszert, és segítségével gyorsabban alakíthatjuk ki az első sikeres 
végrehajtásokat. Elsősorban a kisiskolások oktatásában alkalmazott módszer.

Hasonlat

A hasonlat a tanulók tapasztalatára, korábban tanult ismereteire épít, ezt használja fel az új 
feladat könnyebb megértéséhez, elsajátításához.

A korábban leírt belső szemléltetéshez hasonlóan olyan képi világot idézünk fel 
a hasonlatokkal, amely képi világ, vagy esetleg képzetkincs már a tanulók birtokában van. 
Például: úgy hajoljatok oldalra, mint ahogyan a szél fújja a fákat, vagy úgy másszatok fel 
a bordásfalra, mintha létrán másznátok fel stb.

A hasonlat, mint rávezető eljárás a kisiskolások oktatásában a gyakoribb, de haladók 
esetében is sikerrel alkalmazhatjuk éppen a magasabb összefüggések megvilágítása érde-
kében. Gyakran fordul elő még élsportolóknál is, hogy egy-egy nehezebb szerkezeti elem 
kivitelezését hasonlatokkal tesszük érthetőbbé, ezzel segítve a motoros kivitelezést. 

Játékos cselekvéstanulás

Ez a rávezető eljárás is a gyerekek korábbi tapasztalatait, illetve a korábban tanult cselek-
vésformákat használja fel. Olyan cselekvésformák, amelyeket a tanulók már valamilyen 
szinten végre tudnak hajtani, például: dobjátok a labdát, ugorjátok át a vonalat, másszatok 
fel valameddig a mászórúdra stb. A tanár csak a feladat teljesítését rendeli el. Célja, hogy 
játékos formában készítse elő konkrét technikai forma elsajátítását, például: a szabályos 
mászókulcsolásét, a távolugrásét, a labda dobásának valamilyen formáját stb.

A feladatok játékos végrehajtása után fokozatosan és észrevétlenül alakítjuk át a végre-
hajtás formáját kötött formájúvá. A tanulóknak így nem válik nehezére – a játékosság miatt 
– a technika pontos elsajátítása, hiszen szórakozva tanulnak, mégis pontosan. A feladatok 
végrehajtását kapcsoljuk össze versengéssel, mivel a tanulók nagy versengési kedvvel rendel-
keznek. Ezt mindig használjuk ki. A tanulók csoportosan vagy egyéni formában is szívesen 
versenyeznek.

Játék közben könnyebb megtanítani akár a technikai végrehajtás egyszerűbb, de pontos 
kivitelezését, de a játék szabályait is, valamint sajátos, a végrehajtásra vonatkozó elveket 
is, mint például: „mindig a futó játékos elé kell célozni, vagy dobni a labdát, ha azt akarod, 
hogy el tudja kapni.”

A játékosság teszi alkalmassá ezt a cselekvéstanulási formát a tanulók érdeklődésének 
fenntartására, hatékonyságát pedig a fokozott tanulói aktivitás miatt lehet jól kihasználni.
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Segítségadás

Bármilyen szokatlanul is hangzik, de a segítségadást úgy tekintjük, mint olyan rávezető eljárást, 
amely a cselekvéstanulásban komoly tanulási tényezőnek tekinthető. Elsősorban olyan motoros 
területeken, ahol a segítségadás tartós testi érintkezésben nyilvánul meg a tanár és tanuló között. 
A leggyakrabban a torna tananyagoktatásakor találkozunk ilyen lehetőségekkel. 

A segítségadás tanulást elősegítő összetevője, hogy a mozgások, gyakorlatok ritmusát 
tudjuk a megfelelően adott segítséggel könnyebben megéreztetni a tanulókkal. Ezáltal a moz-
gásszerkezet – tanulás szempontjából – legfontosabb összetevőjét, a dinamikai összetevőt 
hozzuk „testközeli” helyzetbe. Vagyis az izom- és mozgásérzékelés tudatosítását segítjük 
elő azáltal, hogy például: kézzel megtámasztjuk a tanuló hátát vagy a csípőjét, ami a tanulás 
kezdeti szakaszában a helyes mozgásritmust hangsúlyozza. A segítségadással így valóban 
a mozgásritmus, a mozgásdinamika kiemelése történik meg. Természetesen a segítségadás 
a hiányos fizikai képességek helyettesítését is jelenti az adott pillanatban, amelyet a sikeres 
tanulás érdekében a tanulónak majd pótolnia kell.

Hangsúlyozzuk, hogy a segítségadást mértékkel alkalmazzuk. A tanulók minél korábbi 
önálló feladatvégrehajtása érdekében csak a legfontosabb pillanatban adjunk segítséget, 
és tudatosítsuk az elvégzett feladatot.

Nagyon fontos szerepe van a segítségadásnak a tanár–tanuló kapcsolatrendszer kiala-
kításában is. A tanár segítségadása, biztosítása – főleg nehéz, veszélyes gyakorlatok eseté-
ben – segít a tanuló félelmének leküzdésében, önbizalmának kialakulásában azáltal, hogy 
a mellette álló tanárra mindig számíthat.

Segítséget nemcsak kézzel, hanem hangjelzésekkel is adhatunk, ami lehet taps, füttyjel, 
vagy bármi más. A hangjeleket ugyanabban a pillanatban kell adni, mint amikor kézzel segí-
tünk a tanulónak. Ezek a jelek is a mozdulatok, gyakorlatok helyes ritmusának kialakítását 
segítik elő és gyorsítják fel ezáltal a tanulási folyamatot.

Előkészítő műveletek

Olyan gyakorlatokat jelentenek, amelyeket az egyes gyakorlatok megtanítása előtt alkalma-
zunk, a főgyakorlat vezető műveletét leegyszerűsítve. A vezető művelet minden gyakorlat 
esetében azt a gyakorlatrészt jelenti, amelynek helyes kivitelezésétől függ annak eredmé-
nyessége.

Ilyen vezető műveletek például a távolugrásnál a lendítés–elugrás mozzanata, a tor-
nában a billenések esetében a csípő nyitó mozdulata, szekrényugrásoknál a vállból történő 
ellökődés stb.

A testnevelés tanításának fontos módszertani sajátossága, hogy ezeket a vezető műve-
letrészeket kiemelten taníthatjuk, gyakoroltathatjuk. Lényege, hogy a tanuló könnyebben, 
gyorsabban értse meg a gyakorlat lényegét, főleg úgy, hogy ezek a rávezető gyakorlatok sok 
esetben játékos jellegűek is.

Rávezető gyakorlat például a szekrényugrások oktatásához a nyusziugrás, tigrisbukfenc 
oktatásához a bukfenc tömött labda vagy zsámoly fölött stb.

A rávezető gyakorlatok – a játékosságuk mellett is – nagy figyelmet igényelnek, ezért 
alkalmazásuk csak megfelelő értelmi és fizikai fejlettség esetében ajánlatos. 
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Kényszerítő helyzetek

A testnevelés tanításában a kényszerítő helyzetek olyan sajátos módszertani eljárást jelen-
tenek, amelyek a gyakorlatok helyes végrehajtását valamilyen kényszerhez folyamodva 
próbálják meg elérni, nehezített feltételekkel.

Jól alkalmazhatók a tanterv sportági ismeretanyagának mindegyikében.
Ilyen kényszerítő helyzet például az atlétikában a futás oktatásakor, a megfelelő lépés-

hossz kialakítása érdekében, a meghatározott távolságra felrajzolt vonalakon történő futás, 
vagy a távolugrás helyes ívben történő elugrásának megtanítása céljából valamilyen akadály 
fölött történő átugrás.

Kényszerítő helyzet, amikor a szekrényugrás oktatásakor a kéztámasz megfelelő tá-
volságban való megtanulásához vonalat húzunk az ugrószekrényen, vagy a lebegőtámasz 
kialakítása érdekében a szekrény közelebbi végén sérülést nem okozó tárgyat helyezünk el, 
amely fölött kell előrevinni a tanulónak a lábait.

Hasonlóképpen a sportjátékok is gazdag lehetőséget kínálnak a kényszerítés vonatkozá-
sában. A sportjátékok feladatait a tanulók, játékosok mindig valamilyen kényszer (ellenfél) 
jelenlétében kell megoldják. A legegyszerűbb technikai feladatokat, mint például labdaátadás, 
labdavezetés zavarja az ellenfél, mégis végre kell hajtani, mégpedig biztonságosan, pontosan. 
Ezen tartalmak tanításakor jól használhatjuk fel a kényszerítő helyzeteket. Például: slalom 
labdavezetés kitett akadályok között, meghatározott pályán, vagy labdaátadás társnak meg-
határozott távolságra akadálybábu vagy mozgó társ közbeiktatásával stb.

A kényszerítő helyzeteket mindig a teljes gyakorlatsor végrehajtása mellett alkalmaz-
zuk. Ez egyben azt is feltételezi, hogy a tanulás előrehaladottabb fázisában kerül rájuk sor. 

Alkalmazó gyakorlás

Többször említettük, hogy a testnevelésben használt legfontosabb módszer a gyakorlás. 
Amikor a tanulók a tantervi tananyag feldolgozása  során már némi jártasságra tesznek szert, 
vagyis az izom-ideg kapcsolatok kialakulása elért egy bizonyos szintet, akkor a továbbha-
ladás érdekében ismételten gyakorolniuk kell. Ez a gyakorlás a már elsajátított ismeretek 
tökéletesítése érdekében történik. Ez azt jelenti, hogy az eddig megszerzett tudásukat alkal-
mazva gyakorolnak. „A motoros tanulás folyamata” című fejezetben már említést tettünk 
arról, itt csak hivatkozunk rá, hogy ez nem egyszerűen csak ismétlést jelent. Felismerik, hogy 
a további fejlődést az ismereteik gyakorlati alkalmazásával érhetik el, például rendszeresen 
kosárlabdáznak. Ezt a köznyelv játéknak nevezi, de a játék alkalmával történik az ismeretek 
alkalmazása, azaz gyakorlása. Ez a másodlagos absztrakció szintjét jelenti, amelyet az abszt-
rakció kérdésénél már szintén tárgyaltunk.

Fontos a tanulókkal megértetni az alkalmazó gyakorlás jelentőségét. Az alkalmazó gya-
korlás, a verbális tanuláshoz hasonlítva a folyamatos tanulással vethető össze, ami a tanuló 
számára a fejlődést jelenti. Ez a testnevelés esetében, vagyis a motoros tanulás vonatkozá-
sában mindig látható és többnyire állandó változásokat eredményez.

Módszertani szempontból az alkalmazó gyakorlás megszervezése és biztosítása igényli 
a legnagyobb körültekintést, mivel a testnevelési órán kell a tanulók számára elegendő gya-
korlási, tanulási lehetőséget biztosítani. Ezt a testnevelési órák olyan szervezésével érhetjük 
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el, amely szervezési formákat „A sportági készségek oktatásának módszerei” című fejezetben 
„a foglalkoztatások szervezeti formái”-ként mutatunk be részletesen.

Előkészítő gyakorlatok vezetésének módszerei

A testnevelés oktatásának jelentős tartalmi részét képezik az előkészítő gyakorlatok, ame-
lyeket a „gimnasztika” gyűjtőnévvel illet a szakirodalom.

Fontos módszertani kérdés ezen gyakorlatok ismertetése és vezetése, mivel minden órán 
jelen vannak, és a 45 perces testnevelési órából 8–10 percet ezekre fordítunk. Lényeges tehát 
a gimnasztikai gyakorlatok minél hatékonyabb, eredményesebb oktatása.

Az iskolai testnevelés gyakorlata az alábbi módszereket dolgozta ki ezek ismertetésére 
és vezetésére:

A részletes vagy „klasszikus” módszer több részletből tevődik össze, amelyek a kö-
vetkezők:

• a gyakorlat ismertetése, elmondása,
• a gyakorlat bemutatása,
• a gyakorlat egyszeri végrehajtása,
• az egyszeri végrehajtás hibáinak kijavítása,
• a gyakorlat folyamatos végeztetése.

A leírtak alapján megállapítható, hogy nagyon hosszadalmas, aprólékos módszerről van 
szó, amely a mindennapok gyakorlatában rengeteg időt emészt fel az órából, a hatékonysá-
ga (a terhelés szempontjából) megkérdőjelezhető. Ennek ellenére jól használható módszer 
összetett, új gyakorlatok megtanításakor, vagy olyan sajátos alkalmakkor például, amikor 
tornabemutatóra, vagy ünnepélyre készülünk. Ekkor a nagyon pontos végrehajtás, jó meg-
értés és az együttes gyakorlás szempontjából nélkülözhetetlen megoldás.

Összevont módszer, amely a klasszikus módszer egyes elemeit összevonja, illetve 
elhagyja. Az összevonás célja, hogy időt nyerjünk a konkrét cselekvésre, gyakorlásra. El-
hagyhatjuk: az egyszeri bemutatást, az egyszeri gyakorlat-végrehajtást, illetve az egyszeri 
hibajavítást, főleg akkor, ha a tanulók már ismerik az egyszerű alapformákat, tartásokat, 
helyzeteket, a gyakorlat egyes elemeit, vagy az egész gyakorlatot.

Ebben az esetben a gyakorlat megkezdése előtt, a kiinduló helyzet felvétele előtt ismer-
tetjük, és csak ezután végzik a tanulók a gyakorlatot. Abban az esetben, ha a tanulók már 
ismerik a gyakorlatot, elégséges csupán megnevezni azt, és máris kezdődhet a gyakorlás.

Összevonható a bemutatás és a magyarázat, amellyel tovább szűkíthető a klasszikus 
módszer, és ezután azonnal végezhető a gyakorlat. Ezt az összevonást csak akkor ajánlatos 
megtenni, ha a gyakorlat bemutatása nem nehezíti a magyarázatot, azaz a beszédet. 

Szabály, hogy ne beszéljünk olyan helyzetekben, amelyek zavarhatják a szabályos 
hangképzést, ezáltal a megértést. Ilyen helyzetek például: fejjel lefelé, törzshajlításban előre, 
hátra helyzetek.

Az összevonásoknál figyelembe kell vennünk a tanulók tudásszintjét, a gyakorlatok 
összetettségét (nehézségét). Csak olyan összevonásig menjünk el, ami nem rontja a gyakorlás 
hatékonyságát.
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Utasításos módszer 

A hatékonyság és időkihasználás szempontjából egyik leghatékonyabb módszer az utasításos 
gyakorlatvezetés.

Az utasításos gyakorlatvezetési módszert akkor alkalmazhatjuk, ha:
• a tanulók már rendelkeznek megfelelő sport és testnevelésbeli fogalmi készlettel 

és így az utasításokat végre tudják hajtani,
• ha a gyakorlatok ütemcsoportokra bonthatók és ütemenként lassíthatók, megállít-

hatók,
• ha a gyakorlatok a tanulók számára már ismertek, továbbá
• gyorsütemű gyakorlatoknál, például: szökdeléseknél.

A gyakorlat végrehajtását egyszerű ütemekre bontva, utasításokkal rendeljük el, azaz utasít-
juk a tanulókat, hogy mit csináljanak. Például:

• „Ugorjatok terpeszállásba karemeléssel oldalsó középtartásba, 1!”
• „Végezzetek törzsdöntést előre, 2!” 
• „Emeljétek a törzseteket vissza, 3!” és 
• „Ugorjatok alapállásba, 4!” majd „folyamatosan, rajta!”
A leghatékonyabb gyakorlatvezetési módszerként tartjuk számon, mivel a tanulók 

az utasítással, verbális információval (szóbeli közlés) egy időben végzik a feladatot, nincs 
holt idő, felesleges ácsorgás. A gyakorlatot részleteiben pontosabban ismerik meg, és ugyan-
akkor egyben is látják. Így könnyebb a megértés is.

A hibajavítás már a részleteknél (az első utasításoknál) lehetővé válik.

Folyamatos gyakorlatvezetés

A folyamatos vagy megszakítás nélküli gyakorlatvezetés a legnehezebb gyakorlatvezetési 
technika. Nagy figyelmet és felkészültséget igényel a tanártól, de a tanulótól is.

Lényege, hogy a gyakorlással egyidejűleg ismertetjük az új gyakorlatot, ami a tanulók 
számára kettős figyelmet jelent, mivel figyelniük kell a gyakorlat végrehajtására motorikusan 
és mentálisan, illetve az új, ezt követő gyakorlatra, majd a vezényszó után az új gyakorlattal 
folytatni.

A folyamatos gyakorlatvezetés akkor alkalmazható, ha:
• a tanulók elég képzettek a leírt koncentrációs követelmények szempontjából,
• ha a tanulók motorikus tudása megfelelően gazdag,
• ha a fizikai felkészültségük színvonala életkoruknak megfelelő átlagnál magasabb.

A középiskola felsőbb osztályaiban vagy tagozatos osztályok esetében már általános iskola 
felsőbb osztályaiban alkalmazható módszer.

Legismertebb formái:
• amikor a két egymást követő gyakorlat közé összekötő elemet iktatunk be, amelyet 

az új gyakorlat ismertetése alatt végeznek a tanulók,
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• a tanár a gyakorlatok indulásakor lehetőleg mutassa a gyakorlatokat, mindig tükör-
képet, az összekötő elemet úgy vezényelje, hogy: „összekötő gyakorlat most!”, vagy 
„átmenet most!” vezényszavakkal biztosítsa a folyamatosságot,

• összekötő gyakorlat nélkül az egymást követő gyakorlatok összekapcsolhatóságához 
(folyamatosság) az előző gyakorlat befejező helyzetének meg kell egyezni a követ-
kező gyakorlat kiinduló helyzetével. 

Ennek a módszernek fontos követelménye, hogy a folyamatosság érdekében ne áldozzuk 
fel a gyakorlatok hatását, ami azt jelenti, hogy például: a gyors ütemű gyakorlatokat gyor-
san végezzék, a lassúakat lassan és az összekötő gyakorlat elemet is jellegének megfelelő 
ütemben hajtsák végre. A folyamatosság nem jelenthet monotóniát.

Az új gyakorlat ismertetésekor biztosítsuk, segítsük az előzőt a helyes ütemben tartani 
tapsolással, vagy bármilyen hangjelzéssel. 

Az ütemezés, számolás

Az ütemezés célja a gyakorlatvégzés ritmusának megadása, hogy megfelelő hatást tudjunk 
kiváltani, ezáltal szabályozva a terhelést. Látható, hogy ez a kettős cél: a ritmusérzék 
fejlesztése és a terhelésszabályozás minden testnevelési órán jelen van.

Az ütemezés leggyakoribb formája a számolás, tapsolás, valamilyen hangjelzés. A tech-
nikai eszközök bekapcsolásával egyre gyakoribbak a zenés gyakorlatvezetési formák, így 
a zenét nagyszerű ütemezési módszernek tekintjük. A zene feloldja a gimnasztikai gyakor-
latok egyhangúságát, változatos, a tanulók életkorához igazítható, szórakoztató és nagyon 
jó motiváló hatása van.

Az ütemezés, számolás alapvető követelményei:
• az ütemezés hangereje legyen megfelelő. Mindenkor alkalmazkodjon a testnevelési 

óra helyének (tornaterem, szabadtér) akusztikai sajátosságaihoz: a terem mérete, 
szabadban például: a szél iránya, az udvar, pálya nagysága, a környező zajok.

• Az ütemezés érzékeltesse a gyakorlatok jellegének, céljának megfelelő dinamikát. 
Gyorsütemű gyakorlatok esetében a számolás legyen: rövid, pattogó, elnyújtott, 
amikor a gyakorlatok hatását ez által kívánjuk fokozni. Lágyan vagy keményen is 
ütemezhetünk, számolhatunk.

• Fontos az irányok pontos megjelölése az egységes gyakorlás, a sérülések elkerülése 
végett: balra, jobbra, előre, fel, le stb. Az irányszavakat számok helyett is gyakran 
használjuk, hogy a számolás, ütemezés monotóniáját feloldjuk. Például: menet veze-
tése esetében gyakran alkalmazzuk a következő formulát: „Lépés indulj! Egy, kettő, 
egy,” majd „bal, jobb, egy, kettő, bal!” Gyakorlatvezetés közben hasonlóképpen 
váltogathatjuk az irányokat a számolással, megjegyzésekkel.

• Az ütemezés közbeni megjegyzések segítenek a gyakorlatok folyamatosabb, ponto-
sabb végrehajtásában, például: „hajlíts, emelj, nyújtsd, döntsd stb.” 

• Az ütemezés legyen színes, változatos hanghordozással a mozdulat jellegéhez igazít-
suk hangunk emelésével, nyújtásával, vagy leengedésével, gyorsításával, lassításával. 
Ezzel elkerülhető az ún. „éneklő” ütemezés.
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• Az egy osztályba járó tanulók testméretei, azonos életkoruk ellenére is nagyon kü-
lönbözőek, ezért a gyakorlatok végrehajtásában is eltérő tulajdonságot mutatnak 
a gyorsaság, ritmus tekintetében. Ezért az ütemezést, számolást mindig az átlag 
tanulók ritmusképességéhez próbáljuk igazítani.

• Az előző anatómiai különbségeket figyelembe véve azokat a gyakorlatokat, ame-
lyeknél nem található meg ilyen közepes értékű ritmus, ütemezés nélkül, egyéni 
tempóban végeztessük, mint például: szökdelés közbeni felugrások és lendítések.

• Az ütemezés a gyakorlás célja szerint lehet gyors, élénk, közepes, lassú.
• A gyakorlás közben a gyakorlásra vonatkozóan utasításokat adunk a tanulóknak, 

hogy pontosabb és folyamatosabb legyen a gyakorlatok végrehajtása, vagyis, hogy 
a tanulók minél kevesebb hibával dolgozzanak. Fontos, hogy ezek a megjegyzések 
és utasítások ne zavarják meg a gyakorlatvégzés folyamatosságát. Ezt akkor érhet-
jük el, ha: érthetőek, rövidek, konkrétan a feladatra vonatkoznak, például: „emeld 
a fejedet!”, „nyújtsd ki a térdedet!” stb.

• Ezeket a megjegyzéseket ne ütemezve mondjuk, hanem összefüggő, folyamatos 
utasításként hangozzanak el, és mindig felszólító módban, például: „emeld!”, „haj-
lítsd!”, „nyújtsd!” stb. 

A gyakorlatok megindítása és megállítása

A gimnasztikai gyakorlatokat a „gyakorlat rajta!”, vagy csak egyszerűen „rajta!” vezényszó-
val indítjuk meg és „elég!”, vagy „gyakorlat állj!” vezényszóval állítjuk meg.

A befejezés előtti ütemet felemelt hanggal érzékeltessük, így a tanulóknak jelzés, hogy 
a következő ütemmel befejeződik a gyakorlat, például: egy-kettő- „há-rom”, elég!” 
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A sportági készségek oktatásának módszerei,  
vagy az elsajátítandó tudás jellege szerinti módszer

Az oktatási módszerek legfontosabb, legizgalmasabb kérdése az egyes sportági témakörök, 
technikák, készségek oktatásának módszerei.

A testnevelés- és a sportoktatás gyakorlatának kulcskérdéseként is megfogalmazhatjuk, 
hiszen a legtöbb szakmai vita, egyetértés és egyet nem értés ezen a területen jelentkezik. Mindig 
izgalmas és összetett probléma, hiszen a motoros tanulás folyamatánál láttuk, hogy mennyire 
összetett tevékenységről van szó. Ez az összetettség okozza a kutatók közötti nézetkülönbségeket, 
ami azért hasznos, mert még alaposabban és részletesebben tárja fel a kérdés egyes mozzanatait.

Véleményünk szerint a sportági tartalmak oktatásmódszertani elemzésénél a követke-
zőkből kell kiindulnunk:

• az oktatásra váró sportági ismeretet jellemző vagy meghatározó készség (zárt, nyílt),
• az adott készségcsoport összetettsége (egyszerű, bonyolult),
• a tanulók életkora, előképzettsége.

Emlékeztetőül felidézzük a készségek tárgyalásakor kiemelt tényt, hogy a készségek elem-
zésének legfontosabb szempontja, hogy megtaláljuk a legkedvezőbb oktatás-módszertani 
megoldást az adott sportági készségre vonatkozóan. Most érkeztünk el a két témakör össze-
kapcsolásához és a módszertani rész elemzéséhez.

A tapasztalatok és a tudományos vizsgálatok alapján a következő oktatási módszereket 
alkalmazzuk a sportági tartalmak (készségek) oktatásakor:

• egész (globális) oktatási módszer,
• rész (parciális) oktatási módszer,
• egész-rész-egész oktatási módszer.
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A felsorolt eljárásmódok elnevezésükben hordozzák lényegüket, mivel a kérdés az, hogy 
az elsajátításra váró sportági ismereteket egészben, vagy részekre bontva oktassuk?

A rész és egész értelmezését is meg kell adnunk, hiszen ezek mást és mást jelentenek 
a motoros tanulás különböző szintjein. Vagyis az egész nem egy konstans valami az oktatás, 
a motoros tanulás nézőpontjából, még akkor sem, ha pontosan tudjuk, hogy a teljes kész-
séget, például a távolugrás esetében a nekifutás megkezdésétől a homokgödörbe érkezésig 
terjedő cselekvés jelenti. 

Minél alacsonyabb szinten tanuljuk a készségeket, annál kisebb egységek, „részek” 
jelentik az „egészet”, és minél magasabb szintű tudással rendelkeznek a tanítványaink annál 
több „rész”-ből fog állni az „egész”. Más szavakkal fogalmazva, az egyszerűtől haladunk 
az összetett felé. 

Fentebb említettük, hogy a tanulók életkora is meghatározó szempont a módszer 
megválasztásában, vagyis az alsóbb osztályokban jellemzően a „rész”, míg a magasabb 
osztályokban az „egész oktatás” lesz meghatározóbb. Rögtön cáfolhatjuk is ezt az állítást, 
hiszen tény, hogy ez az általános, de valójában az előképzettség lesz a meghatározó faktor 
a módszer megválasztásában. Kérdezhetjük, hogy miért?

Azért, mert nemcsak iskolai testnevelésről, hanem sportoktatásról is beszélünk. A sport-
oktatás pedig általában az iskolai testnevelésen kívül folyó tevékenység, és bármilyen élet-
korban történhet. Sokan már az iskolába lépés előtt járnak külön tornára, úszás, sí vagy egyéb 
sportági oktatásra. Ezek a tanulók motorosan előképzettebbek lesznek osztálytársaiknál, így 
az ő esetükben a készség tanulásmódszerének megválasztását már nem az életkoruk, hanem 
előképzettségük fogja befolyásolni.

Bárki ellenvetésként cáfolhatná is ezt az állításunkat, hiszen ez is csak részigazság. 
Minél többet magyarázzuk ezt a kérdést, annál bonyolultabbnak tűnik, ahelyett, hogy egy-
szerűsödne.

Vajon miért részigazság az előző állításunk? Azért, mert „elvileg” csak a már tanult 
készségre vonatkozik az előképzettség, mint módszert befolyásoló tényező. Minden új 
készség megtanulásakor ez az előny elvész, és csupán bizonyos koordinációs előnyök hasz-
nosíthatók a korábbi ismeretekből, amelyek viszont nem elhanyagolhatóak.

A leírtak igazolják, hogy a motoros tanulás folyamatában milyen sok tényezőt kell fi-
gyelembe vennünk, azaz a tanulási folyamat korábban említett összetettségét. Így érthetővé 
válik a kutatók esetében jelentkező egymásnak ellentmondó vélemény is. E rövid elemzés 
után vizsgáljuk meg részletesen az egyes módszereket.

Egész (globális) oktatási módszer

A módszer lényege a nevében van, vagyis az elsajátításra váró készséget teljes egészében 
a mozgás szerkezeti egységében (téri, idői, dinamikai) oktatjuk, azaz így tanulja meg a tanuló.

Ezek olyan készségek, amelyek szerkezetüknél fogva nem bonthatók részekre: futás, 
távol-, magasugrás, kislabdahajítás az atlétikában, tornában a bukfenc, cigánykerék, fejbil-
lenés, fejenátfordulás, kézenátfordulás, sportjátékokban a labdavezetések, átadási formák.

Ennek az oktatási formának a legfontosabb jellemzője, hogy a tanulók egészben látják 
és végzik az elsajátítandó készségeket.
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Tanultuk, hogy minden készség szerkezeti összetevője között a dinamikai a legdöntőbb 
a tanulás és elsajátítás, az eredményesség szempontjából. Az egész módszer esetében a ta-
nulók közvetlenül kerülnek kapcsolatba a készségek dinamikájával, ritmusával, tempójával 
– még akkor is, ha az első próbálkozáskor ezek az összetevők nem tökéletesek – így képe-
sek valamilyen eredményt produkálni. Lásd a felsorolt tantervi tartalmakat, azaz például: 
átugrotta a magasságot. 

Ez olyan többlet motivációt jelent, amely azon a pszichikus tényen alapszik, hogy 
a feladat sikeres végrehajtása (átugrotta a lécet) önmagában jutalom a végrehajtónak. Ter-
mészetesen még nem a helyes technikával végrehajtott ugrásról, gyakorlatról van szó, de 
a siker akkor is megjelenik a léc átugrása által. Az így jelentkező tanítási, tanulási előnyt 
feltétlenül használjuk ki.

A nehézséget ennél a módszernél az jelenti, hogy a sportmozgások nagyon gyorsan zajlanak 
le, ezért nehéz őket pontosan megfigyelni – főleg, ha a tanár nem mutatja be elégszer – ezért az első 
próbálkozások nem mindig járnak együtt az előbb leírt motoros sikerrel.

Az egész tanulási módszer alkalmazása – de a többié is – feltételezi a tanulók szükséges 
fizikai képességeinek meglétét.

Amennyiben nem sikerül az egész tanulás módszerével eljutni a kívánt eredményhez, 
a részekre osztott tananyag megtanításával kell folytatnunk az oktatást. Természetesen a ta-
nulók egyéni képességeitől és előképzettségétől függ minden módszer alkalmazásának sikere. 
Ennek ellenére az átlagot figyelembe véve próbálkozzunk a készség jellegének megfelelő 
egész oktatási módszer alkalmazásával.

A sportági tartalmak felsorolásánál láthattuk, hogy ezek a sportági készségek leginkább 
a zárt készség csoportba sorolhatók, így az a motivációs többlet is kedvezőbben aknázható 
ki, ami az azonnali teljesítésből származik. Ennek oka, hogy ez a készségcsoport (zárt) gya-
korlóhelyzetet igényel és egyedül végezhető. Vagyis minden egyes gyakorlatvégrehajtás, 
próbálkozás után azonnali visszajelentést kap az eredményről. A tanárnak ezt kell tudatosítani 
– lásd előző fejezetekben a visszajelentésekről írottakat: az eredmény ismerete, a teljesítmény 
ismerete részeknél.

Rész- (parciális) oktatási módszer

Ez a módszer az előzővel ellentétben a készségeket részekre bontva tanítja meg, majd a ré-
szenként elsajátított elemeket összekapcsolva alakítja ki a teljes mozgásfolyamatot. A diákok 
számára, a tanulás kezdetén, könnyebb és egyszerűbb kevesebbet megérteni és megtanulni, 
mint az egész mozgásfolyamatot. Viszonylag látványosabb eredményt ígér a rövidebb, ke-
vesebb tanulási tartalom miatt, de csak rész, amelynek önmagában nincsen értelme a tanuló 
számára. Ezáltal céltalan, az egésztanulással összevetve.

A leírtaktól függetlenül az összetett és nagy nehézségi fokú gyakorlatokat részekre 
bontva kell oktatnunk. Fontos, hogy olyan részeket alkossunk, amelyek csak kis nehézséggel 
köthetők egymáshoz, mivel a részek megtanulásakor mindig kialakul egy rögzült véghelyzet, 
amelyet fel kell oldani és folyamatosan kapcsolni a másik gyakorlatrész elejéhez.

Amikor a tanulók már elsajátítottak két egymás után következő gyakorlatrészt, kössük 
össze azokat, és a továbbiakban már mint összefüggő elemeket gyakoroltassuk, és azután 
oktassuk a harmadik gyakorlatrészt, és így lépegetve haladjunk tovább az egész gyakorlat 
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megtanulása felé. Ezzel a formával lecsökkenthető a részek összekapcsolásakor keletkező 
szakaszosság, hamarabb jutunk el az egész mozgásfolyamat elsajátításához.

A részoktatás elsősorban olyan sportági tartalmak oktatásánál használható kedvezően, 
amelyeknél az egyes részek önállóan is jól gyakorolhatók, és ez nem veszélyezteti az egész 
folyamat koordináltságát. Leggyakrabbak a torna, a sportjátékok alapgyakorlatai, mivel 
ezek önállóan is jól gyakorolhatók. (Az alapgyakorlatok az egyes sportágakban előforduló 
önállóan is gyakorolható technikai elemek. A tornában gyakorlatelem, a sportjátékokban 
játékelem a nevük).

A résztanítás alkalmazásának is ugyanazok a szempontjai, mint az egész tanuláséi, azzal 
az eltéréssel, hogy a nagyon összetett feladatokat még magas fokú előképzettség esetén is 
felbontjuk elsősorban a sérülések és balesetek elkerülése miatt.

A két ismertetett módszer mintha ellentmondana egymásnak, és olyan látszatot kelthet, 
hogy az alkalmazást illetően versenyeznek egymással. Erről szó sincs, hanem ahogyan írtuk, 
a meghatározó szempontok szerint döntjük el egyik vagy másik módszer alkalmazását.

Egész-rész-egész oktatási módszer

Az ismertetett globális és parciális módszer mellet gyakran használjuk olyan készségek 
alakítására, amelyet elsősorban egész tanulási módszerrel tanítunk. A tanulók az egész cse-
lekvést végzik, majd pedig annak egyes lényeges, nehezebben végrehajtható elemeit külön 
is gyakorolják, de csak úgy, hogy a külön gyakorlás ne veszélyeztesse az egész cselekvés 
folyamatos koordinációját (összerendezettségét). Ezáltal a kiemelt rész bármikor visszahe-
lyezhető a teljes mozgásfolyamatba.

Ezt a módszert alkalmazhatjuk például: az atlétikai készségek esetében, a magasugrás 
oktatásakor a lendítés külön gyakorlására, a dobószámok esetében a dobóterpeszbe érkezést 
emelhetjük ki külön tanulás céljából, vagy a rúdugrásnál a rúd betűzése lehet ilyen kiemelt 
feladat.

Az egyes sportági készségek oktatását nagyon sok kutató vizsgálta, tanulmányozta 
és nagyon sokszor egymásnak teljesen ellentmondó eredményre jutottak. Így nem lehet 
komolyan azt állítani, hogy ebben a sportági készségben szignifikánsan (jelentősen) megha-
tározó lenne egyik vagy másik módszer. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen irányú kutatások 
haszontalanok lennének, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy a sportági készségek meg-
tanítása, tanulása mennyire sok szempontú tényező.

A tananyag elrendezése szerinti oktatási módszerek

A körben bővülő oktatási menet

A tantervek anyag-elrendezésének tárgyalásakor tanultuk az ún. koncentrikus és lineáris 
tananyag-elrendezést. 

Ismétlésként röviden a kétféle elrendezésről csak annyit, hogy a koncentrikus elren-
dezés azt jelentette, hogy a tananyag ismétlődik az egyes osztályfokokon, mindig a tanulók 
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pszichikai fejlődésének megfelelően. Magyarul egyszerűtől az összetettebb, a könnyebbtől 
a nehezebb felé, az alapvetőtől a gazdagabb tartalmak felé haladva.

Az elgondolás már módszertani megfontolást rejt magában, valamint azt az igazságot, 
hogy az oktatási folyamat minden egyes összetevője szerves egységet alkot, ahogyan tanultuk 
a cél- és eszközrendszer összefüggésénél.

A körben bővülő oktatás tehát az egyszerűtől halad a bonyolult felé, és fokozatosan 
gazdagítja a mozgáskészségeket, alakítja, gazdagítja a tanulók mozgásképzetét a sportági 
tartalmakról. 

Ez a módszer alkalmazkodik a képességek fejlődésének üteméhez is, ami révén mindig 
a képességek színvonalának megfelelően alakítja a készségeket, hiszen a készségek egyre 
összetettebbé válása magasabb képességszinteket követel a tanulóktól.

A koncentrikus anyagelrendezés szerinti oktatási módszer a képességek fejlesztésére is 
kényszerítő érvényességgel bír. Igazolva a fizikai (kondicionális) képességek szükségességét 
a készség tanulásához.

A legmagasabb szintű készségekig való eljutáshoz a tanulóknak „szünet nélkül” 
gyakorolniuk kell, vagyis amikor első ízben találkoznak egy sportági készség tanulásával, 
akkor csupán a képességeik színvonalának megfelelő begyakorlottságig jutnak el. Ezt az is-
meretszintet bővítjük és gazdagítjuk a következő egyre magasabb szinteken, hogy a tanult 
cselekvés egyre tökéletesebbé váljon.

Ennek a módszernek a lényege tehát, hogy az elsajátításra váró készségekhez szükséges 
ismereteket a begyakorlás mértékétől függően állandóan bővíteni, gyarapítani kell.

Amikor „Az oktatás és tanulás folyamata” című fejezetben bemutattuk a tanulási 
hierarchiát, nem tettünk mást, mint azt a tervszerű egymásra épülést mutattuk be, ahogyan 
módszertanilag kell felépíteni a körben bővülő menetnek megfelelően az oktatást.

Ebben a folyamatban aztán a készségek nehézségi fokától függően használjuk, illetve 
alkalmazzuk a korábban említett egész-, résztanulásos oktatási eljárásokat, amelyek révén 
jutnak el tanítványaink a teljesítőképes tudáshoz. 

A mozgáskészségek tárgyalásakor a zárt és nyílt jellegű készségcsoportok esetében rö-
viden említettük azok tanulásának legfontosabb módszertani sajátosságait is, mint a gyakorló 
és feladathelyzeteket. Most vizsgáljuk meg ezeket részletesen.

Gyakorló- és feladathelyzetek

A gyakorló- és feladathelyzetek olyan módszertani lehetőségeket jelentenek, amelyekkel 
a különböző készség dimenziójú sportágakat előnyösebben oktathatjuk.

A zárt készségcsoportba tartozó sportágak esetében, mint például az atlétika, torna, 
úszás stb. azt mondtuk, hogy a gyakorlóhelyzet jelenti a sikeres tanuláshoz vezető módszert.

Ennek oka, hogy az ilyen készségek tanulásakor Poulton (1957) szerint a belső inger-
jelzések (interocepcio) segítik az eredményes cselekvés kialakulását.

A tanulás során az ingerek azonosak, és az a cél, hogy mihamarabb sikerüljön kiépíteni 
a biztos reflexkapcsolatokat, amelyek a cselekvés végrehajtásának automatizáltságához ve-
zetnek el. Mivel az ingerek ennél a készségcsoportnál azonosak, a folyamatos gyakorlással 
juthatunk el a kívánt reflexkapcsolatok létrejöttéhez. A testnevelési órán tehát minél több 
gyakorlási lehetőséget kell a tanulók számára biztosítanunk, ami azt jelenti, hogy minél 
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többet ugorjanak, dobjanak, azaz gyakorolják azonos körülmények között az elsajátítandó 
készségeket.

Ezek a gyakorlások azt a benyomást kelthetik bennünk, hogy nem kell mást tenni, csak 
ismételni ugyanazt, és már tudjuk is a tananyagot. Valóban az ismétlés a motorikus cselek-
vések, a testnevelési órák fontos módszertani eljárása.

A megismételt cselekvések azonban sohasem azonos hatékonysággal mennek végbe, 
még akkor sem, ha ezek formája azonos az előző gyakorlattal. A gyakorlás lényege, hogy 
az ismételt megoldás hatására a motorikus feladat tökéletesedik, vagyis az idegrendszeri 
kapcsolatok pontosabbá, gyorsabbá válnak, minőségileg változnak. Helytelen elképzelés, 
hogy a gyakorlás puszta ismétlés.

A gyakorlás ismétléssel valósítható meg, de az ismétlés (gyakorlás) mindig állandó 
változást, fejlődést jelent, amely végül elvezet az automatizáltság szintjéig.

A gyakorlás jellemzői tehát az ismétlés és a fejlődés, változás. A megtanulásra váró 
mozgásmintát, készséget a gyakorlóhelyzetek biztosításával alakíthatjuk ki. Ez a testnevelési 
órák lényege, hiszen a testnevelést úgy jellemeztük, hogy a motoros tevékenység van a kö-
zéppontjában, vagyis a gyakorlás, a tevés, a csinálás. Ha ezt biztosítjuk, akkor kialakulnak 
a reflexkapcsolatok, a tanulók elsajátítják a kívánt készségeket.

A nyílt készségcsoport esetében az eredményességet meghatározó ingerek a külvilágból 
érkeznek (exterocepcio). A tanulóknak elsősorban a kívülről jövő ingerekre kell reagálniuk, 
válaszolniuk valamilyen formában. Ezeket a helyzeteket nevezzük feladathelyzeteknek, 
amelybe a tanuló belekerül egy sportjáték, küzdősport űzése közben.

A feladatokat pedig meg kell oldani, ami döntések sorozatát jelenti. Ha még azt is te-
kintetbe vesszük, hogy az események milyen gyorsasággal követik egymást, akkor belátható, 
hogy a tanulóknak igencsak nehéz jó döntést hozni, helyesen, eredményesen megoldani 
a feladatot.

A feladat helyes megoldásához a nyílt készségek esetében is a gyakorlás vezet el, de 
ez a gyakorlás nem lehet azonos a zárt készségek esetében végzett gyakorlatismétléssel.

A sportjátékokat játszani kell, vagyis játékhelyzetekben, küzdő helyzetekben kell gya-
korolni. A tanulóknak a játékhelyzetekben, a fokozatosan tökéletesedő reflexkapcsolatokkal 
együtt – zárt készségek kialakulása – párhuzamosan az állandóan változó feladatokat kell 
megoldaniuk.

A külső környezet szüntelen ingerhatásai, amit a különböző sportjátékok állandóan 
változó képe, vagy a küzdőjátékok, küzdősportok dinamikus hullámzása jelent a tanuló 
számára, a voltaképpeni feladathelyzetek, amelyekben döntést kell hozni. Ezeket a dönté-
seket is tanulni kell. A döntések megtanulása is gyakorlással lehetséges, amely gyakorlás 
a feladathelyzetben való gyakorlást jelenti.

Hogyan képzelhető el ez a gyakorlás, ha nem azonos a gyakorlóhelyzetben végzett 
gyakorlással?

A feladathelyzetbeli gyakorlás több változata ismert. Legismertebbek az adott sportjá-
tékra jellemző tipikus játékhelyzetek, támadó, védő stb. gyakorlása, amikor a tanulók az adott 
feladatot valós játék közben tanulják, gyakorolják.

A szabályos játék közbeni gyakorlás, ami azt jelenti, hogy vagy teljes, vagy csök-
kentett létszámú csapatok játszanak és konkrét támadó vagy védő, vagy egyéb feladatot 
kell megoldaniuk. Ezek a feladatok a tanulók életkorának, előképzettségének megfelelően 
nagyon sokfélék lehetnek. Lényegük, hogy a szüntelenül változó játékban kell helytállniuk, 
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megoldani a feladatokat, döntéseket hozni, és lehetőleg jó döntéseket. Ehhez pedig sokat 
kell játszani, gyakorolni, mert ez vezet eredményre.

A nyílt készségdimenziók esetében a tanulók érzékelési (perceptuális) képességeit 
alakítjuk, fejlesztjük. Az érzékelés különböző szintjei befolyásolják a teljesítmény színvo-
nalát. Az érzékelések külső és belső formáit egyaránt gyakorlással fejleszthetjük. Említettük, 
hogy a feladathelyzetek is gyakorlást jelentenek, tehát az érzékelési képesség fejlesztésére 
a gyakorló-, és a feladathelyzetek, de különösen az utóbbi kiválóan alkalmasak.

A feladathelyzetek a tanultak alkalmazásának lehetőségét, valószínűségét is előkészítik. 
Ezen túlmenően fontos, hogy a tanult készségek ne csak a megszokott viszonyok, hanem 
megváltozott körülmények között is alkalmazhatók legyenek. 

Hangsúlyozni kell, hogy a gyakorlatban, de a testnevelés mindennapi gyakorlatában 
sem, a zárt és nyílt készségek ilyen mereven nem határolhatók el egymástól. 

A készségek tárgyalásakor említettük, hogy részletes elemzésüket elsősorban módszer-
tani okokból végeztük el. Mivel a sportgyakorlatban az egyes készségdimenziók egységet 
alkotnak, csak a jobb megértés és az említett módszertani indokok miatt különítjük el őket 
egymástól. Például: egy nyílt készségcsoporthoz tartozó sportjáték esetében egy technikai 
elem pontos végrehajtása csak a gyakorlóhelyzetekben végzett tanulás után lehet eredmé-
nyes. Vagyis attól függetlenül, hogy melyik készségdimenzióról van szó egy testnevelési 
órán, mind a gyakorló-, mind a feladathelyzetet alkalmazzuk, csupán azok helyes arányait 
kell megtalálnunk az eredményesség, a cél elérése érdekében.

A helyes arányok alkalmazása jelenti, sok más mellett, módszertani kultúráltságunk 
egyik összetevőjét.

A tanuló számára azért fontos ez, mert az adott helyzetben neki kell megtalálnia a helyes 
választ vagy válaszokat. 

A foglalkoztatások szervezeti formái a testnevelési órán

A testnevelési órákra kijelölt oktatási, nevelési és képzési feladatokat akkor tudjuk optimá-
lisan elérni, ha megfelelő szervezeti keretet biztosítunk a feladatok feldolgozásához. A test-
nevelésben ezeket a szervezeti kereteket foglalkoztatási formáknak nevezzük.

A testnevelő tanár szakmai felkészültségének minőségét jelzi, hogyan választja ki ezeket 
a foglalkoztatási formákat a cél elérése érdekében. A feladat nem könnyű, hiszen nagyon sok 
szempontot kell figyelembe vennünk ezek helyes megválasztásához, amelyek a következők:

• foglalkozás időtartama,
• a tananyag mennyisége,
• a tananyag jellege: új anyag, gyakorlási anyag,
• a rendelkezésre álló létesítmények, szerek, eszközök,
• az osztály létszáma,
• a tanulók előképzettsége, tudása.

A szempontok sokasága jelzi, hogy a fentebb írottak a testnevelő tanár szakmai felkészült-
ségéről mennyire valósak. Ennyi szempontnak megfelelni csak széles körű szakmai felké-
szültség mellett képzelhető el.
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Minden tevékenységünknek az idő szab határokat. A testnevelési órák, de az edzések 
is, elsősorban a tanulók más irányú tevékenységei miatt is, behatároltak. Az iskolai órák idő-
tartama 45 perc. Ebben az időkeretben kell elhelyeznünk mindazokat a feladatokat, amelyek 
segítségével a céljainkat kívánjuk megvalósítani. Vagyis minél gazdaságosabban használjuk 
ki a rendelkezésünkre álló időt! 

A testnevelés gyakorlata, feldolgozandó tananyag azonossága és/vagy különbözősége 
alapján a következő foglalkoztatási formákat dolgozta ki:

• együttes és 
• egyéni foglalkoztatás.

Az együttes és egyéni foglalkozásoknak is több formáját ismerjük, amelyek alkalmazását 
a leírt szempontok közül, elsősorban a tanulói létszám alapján csoportosítjuk. Ennek alapján:

a) ha az osztály minden tanulója egy időben azonos tananyaggal foglalkozik, akkor 
osztályfoglalkoztatásról beszélünk, amelynek leghatékonyabb formái:

 – együttes osztályfoglalkoztatás,
 – csoportonkénti osztályfoglalkoztatás és
 – egyenkénti osztályfoglalkoztatás.

b) ha az osztály tanulói egy időben különböző tananyaggal foglalkoznak, akkor csa-
patfoglalkoztatásról beszélünk, ez lehet:

 – együttes csapatfoglalkoztatás,
 – csoportonkénti csapatfoglalkoztatás,
 – egyenkénti csapatfoglalkoztatás.

Az osztályfoglalkoztatások

Az együttes osztályfoglalkoztatás

Amennyiben az egész osztály egy időben azonos tananyaggal foglalkozik, együttes osz-
tályfoglalkoztatásról beszélünk. Ennek sajátossága, hogy az időkihasználás szempontjából 
a legelőnyösebb, leggazdaságosabb forma. A tanár közvetlenül irányíthatja minden tanuló 
cselekvéstanulását, gyakorlását, és szabályozhatja a terhelést.

Nincs várakozási idő, a tanuló nem várakozik, miközben a társa gyakorol. Minden tanu-
ló munkavégzése ellenőrizhető, ezért a fegyelem kialakítására és a pontosságra nevelésben 
is jól használható forma.

Általában a testnevelési óra bevezető részében alkalmazzuk a bemelegítő járás-futás-, 
valamint a bemelegítő és képességfejlesztő gimnasztikai, társas-, kéziszer-, pad- és bordás-
falgyakorlatok esetében.

Alkalmas még az atlétika futószámainak oktatására is, de a tornában az egyszerűbb 
talajgyakorlatok együttes oktatására, valamint a játékok oktatására.

Az együttes foglalkoztatás esetében a cél függvényében bármelyik alakzat alkalmazható, 
mint a vonal-, oszlop-, köralakzatok, helyben és járás közben egyaránt.
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23. ábra: Együttes osztályfoglalkoztatás

A tanár helyezkedése és az osztály elhelyezése
Bármelyik alakzatot alkalmazzuk is, mindig alapvető módszertani szempont a tanár helyez-
kedése. 
Általános szabály, hogy mindig szemben álljunk az osztállyal, lehetőleg minden tanulót 
lássunk, vagy legyen mindenki a látóterünkben. Ez nem jelenti, hogy a tanár mindig ugyan-
azon a helyen mereven, mozdulatlanul vezeti a gyakorlást, sőt lehetőleg mozogjon a tanulók 
előtt és között is. Ezzel közelebb kerül hozzájuk, könnyebb ellenőrizni, hibát javítani és 
az együttes munkavégzés ellenére is személyessé tehető a kapcsolattartás. 

Fontos, hogy a különböző alakzatok esetében az egész alakzatot át tudja tekinteni, ami 
megfelelő távolságot jelent az alakzat első sorától.

Kör alakzat esetében, vagy amikor a tanulók körbe futnak a teremben, a tanár 
mindig a körön kívül helyezkedjen el. Csak ebben az esetben nem fordulhat elő, hogy 
háttal áll a tanulóknak.

Az osztály elhelyezésénél a tanulók létszáma, a gyakorlatok jellege, például: szabad-
gyakorlatok, páros-, csoportos gyakorlatok más-más elhelyezést kíván. Mindig a végrehajtás 
szempontjából elegendő tér és a sérüléseket kizáró feltételek a meghatározóak.

A teremben is, de legfőképpen a szabadban olyan szempontokat is figyelembe kell 
venni, hogy merről süt a nap, merről fúj a szél. A tanuló számára a tanár mindig jól látható 
és hallható legyen.

A szabadban mindig a tanulók álljanak háttal a napnak, erős szél esetében a tanár álljon 
háttal a szélnek, hogy a hangját a szél a tanulók felé vigye.

Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás

Az osztályfoglalkoztatás azon formája, amikor az osztály egy csoportja egyszerre azonos 
feladattal foglalkozik, a másik fele pedig várakozik. Olyan esetekben alkalmazzuk, amikor 
nem áll elegendő szer minden tanuló rendelkezésére. Például: csak tíz mászókötél van a tor-
nateremben, az osztálylétszám pedig húsz fő. Ilyen esetben két csoportot alakítunk ki. Az első 
csoport kötelet mászik, a második pedig ülésben várakozik.

Ez a forma megfelel az együttes foglalkozás kritériumának is, hiszen az egy időben 
dolgozó csoport minden tagja ugyanazt a feladatot végzi. A képességfejlesztő gyakorlatok 
esetében még külön ajánljuk is, hiszen megfelelő pihenőidőt biztosít az ismétlések között.
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24. ábra: Csoportonkénti osztályfoglalkoztatás

A tanár helyezkedése ennél a formánál is hasonló az előbbiekben leírtakkal, vagyis a tanár 
még a nem dolgozó tanulóknak se fordítson hátat. Mindenki, még a pihenő és rendezett 
formában várakozó tanulók is legyenek a tanár látóterében.

Egyenkénti osztályfoglalkoztatás

A foglalkozatási formák legkevésbé hatékony, de mégis nélkülözhetetlen formája, amelyet 
elsősorban olyan esetekben alkalmazunk, amikor fontos, hogy mindenki számára jól látható, 
érthető legyen a feladat. Például versenyre, bemutatóra való felkészülésnél. De ezt a formát 
alkalmazzuk a tanulók összegző, lezáró értékelése alkalmával is.

25. ábra: Egyenkénti osztályfoglalkoztatás

Ez a forma gazdaságtalan, a tanulók számára unalmas, tétlenségre készteti a motivált, csele-
kedni vágyó tanulókat. A terhelés, élettani hatás kiváltása szempontjából szinte hatástalan. 
Egyetlen értelmezhető előnye, hogy a tanár hatékonyan foglalkozhat a gyakorlást végző tanu-
lóval, viszont ebben a formában nagyon kevés gyakorlási alkalom jut egy tanulóra. Alacsony 
osztálylétszám mellett még használható módszer is lehet, de csak sajátos tartalmak mellett.

Csapatfoglalkoztatások

Ebben az esetben az oktatásra váró tananyagnak és a tanórán elérni kívánt célnak alárendelve, 
valamint az osztály létszámához, a létesítményhez és eszköz-, szerellátottsághoz igazítva 
csapatokat alakítunk ki. Így egyszerre több munkahelyen folyik a tanulás.
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Együttes csapatfoglalkoztatás

A csapatfoglalkoztatások esetében az egyes csapatok azonos időben különböző tartalmakkal 
foglalkoznak, ezáltal nagyon hatékonnyá tudjuk tenni a tanulási folyamatot. A hatékonyságot 
azzal biztosítjuk, hogy a különböző tartalmakhoz különböző foglalkoztatási formákat tudunk 
rendelni. Az együttes csapatfoglalkoztatás esetében a csapat tagjai egyszerre dolgoznak, 
gyakorolnak, tanulnak. A csapat minden tagja ugyanazt a gyakorlatot, tananyagot igyekszik 
elsajátítani.

Ennek a formának az előnyei megegyeznek az együttes osztályfoglalkozásnál leírtakkal.
A tanár helyezkedése és a tanulók elhelyezése is hasonló. Fontos viszont figyelni arra, 

hogy a csapatfoglalkoztatások esetében a tanári helyezkedés, helymegválasztás sokkal több 
figyelmet igényel az osztályfoglalkozásokhoz viszonyítva. Ennek oka, hogy egyszerre több 
munkahelyen folyik a tanulás és különböző foglalkoztatási formák mellett.

A szabály itt is ugyanaz, vagyis mindig mindenkit kell látni.

26. ábra: Együttes csapatfoglalkoztatás

Csoportonkénti csapatfoglalkoztatás 

Nagyon hatékony, mivel egyszerre két vagy több helyen gyakorolhatnak a tanulók. Ameny-
nyiben a tornaterem felszereltsége lehetővé teszi, hogy a csapat tagjai egyszerre több szeren 
is gyakoroljanak, ezt a formát válasszuk. Például ha szekrényugrás oktatásához egyszerre 
két szekrényünk is van, akkor alakítsunk két csapatot. A csapatok egy-egy tagja végzi a gya-
korlatot, a többiek várnak.

Változatos, a terhelést is jól szabályozhatjuk ennél a formánál. Motiváló hatása a tanu-
lókra, az egyszerre több helyen végzett gyakorlás által, a versengés jellegéből fakad. Arra 
nagyon kell figyelni, hogy ez ne menjen a tanulás, a biztonság rovására.

A tanár helyezkedése és a csapatok elhelyezése nagy körültekintést igényel, hogy meg-
feleljen a biztonságos, balesetmentes oktatás követelményének.

A képességfejlesztő feladatok esetében is alkalmazhatjuk, és hasonlóképpen járunk el, 
mint a csoportonkénti osztályfoglalkoztatásnál írtuk.

A tornateremben vagy udvaron a csapatok munkahelyeinek kijelölését úgy kell elvé-
gezni, hogy a tanár bármelyik munkahelyen tartózkodik is, mindig lásson minden tanulót, 
de legalább a látóterében legyen.
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Amennyiben például két vagy több egymás mellett elhelyezett szeren (ugrószekrény, 
gyűrű stb.) dolgoznak a tanulók, soha ne a két szer közé álljon a tanár, hanem mindig a szé-
leken helyezkedjen el. Lásd az ábrán a tanár jelét!

27. ábra: Csoportonkénti csapatfoglalkoztatás

Egyenkénti csapatfoglalkoztatás

A leggyakrabban alkalmazott foglalkoztatási forma, amelyet elsősorban az eszköz és sze-
rekkel való ellátottság determinál.

Hatékonyságát elsősorban a csapat létszáma határozza meg, mivel a nevében is benne 
van, hogy egy tanuló dolgozik a csapatból, a többiek várakoznak. Így a tanulók egymást 
követően jutnak gyakorlási, tanulási lehetőséghez. Optimális csapatlétszám esetében haté-
kony, változatos, jól áttekinthető forma. Lehetőséget biztosít a terhelés szabályozására is 
a pihenőidők ismételt és megfelelő tartamú közbeiktatásával. Nagy létszámú csapat esetében 
a hatása már jóval kedvezőtlenebb.

A tanulók munkáját a tanár alaposabban, részletesebben ismeri meg. Pontosabb és sze-
mélyre szóló megjegyzéseivel nagy motiváló hatás érhető el.

28. ábra: Egyenkénti csapatfoglalkoztatás

A csapatfoglalkozások megszervezése, a foglalkozások vezetése

A csapatfoglalkoztatási formák lényege, hogy a tanulási–oktatási folyamatot minél haté-
konyabbá tegyük a minél nagyobb számú tanuló egy időben történő foglalkoztatása által. 
A tanórák tartalmának legmegfelelőbb formák kiválasztásához szakmai ismeretekre és ta-
pasztalásra is szükség van.
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Egy-egy testnevelési órán mindhárom csapatfoglalkoztatási forma jelen lehet, és álta-
lában jelen is van. Ezzel a tanár az egész órán át biztosítja a minél nagyobb létszámú tanuló 
egyszerre foglalkoztatását. 

A csapatfoglalkoztatások szervezésekor a következő szempontokat vegyük figyelembe:
• Csapatalakítás: a tananyag, a tanulók előképzettsége, motiváltsága dönti el a kiala-

kítható csapatok számát. Lehetőségek (terem, udvar mérete, szer-, eszközellátottság) 
függvényeként 2, maximum 3 csapatot alakítsunk ki. Ennyit képes a tanár áttekinteni, 
és ellenőrzése alatt fegyelmezetten és hatékonyan mozgatni. Kérdés, hogy a csapatok 
összetételét hogyan, minek alapján állapítsuk meg. Lehetnek ugyanis állandó jellegű 
és alkalomszerű csapatok. Az állandó csapatokat a tanév elején, az alkalomszerűeket 
a tanórán szervezzük meg. Képességek alapján is többféle megoldás ismert: az azo-
nos képességű és vegyes összetételű csapatok. Mindkét csapatösszetételnek vannak 
pedagógiai előnyei és hátrányai is. Az oktatás-nevelés céljainak megfelelően alkal-
mazzuk mindkét lehetőséget a tanév során.

• Gyakorlóhelyek kialakítása: a munkahelyek számának megfelelően jelöljük ki 
az egyes csapatok kezdő munkahelyét, majd pontosan határozzuk meg a szerek 
kikészítésének csapatonkénti, egyénenkénti rendjét. A terem, a munkahelyek el-
készítése jelre történjen.

• Ennek biztosítása csak azáltal lehetséges, ha a tanulók pontosan ismerik a szerek 
helyét a szertárban, a szerek hordásának leggazdaságosabb módját. Ezeket meg kell 
tanítani. A tanulók a lehető legkevesebb idő alatt végezzék el a berendezést, hogy 
minél több idő jusson a gyakorlásra, tanulásra. A terem rendjének helyreállítására 
ugyanez vonatkozik.

• Csapatok mozgása a munkahelyek között: a gyakorlóhelyek berendezése után 
mindegyik csapat a saját munkahelyénél sorakozik. A tanár ezekután ismerteti 
az egyes helyeken elvégzendő feladatokat, és meghatározza a gyakorlás befejezése-
kor az egyes munkahelyek közötti pontos csapatcseréket.

• A tanulási, gyakorlási anyag ismertetése: a tanár mindegyik csapat számára a többi 
tanuló, vagyis az egész osztály figyelme mellet ismertesse a tananyagot. Először az új 
anyagot ismertesse és mindenképpen mutassa be! Amennyiben a többi munkahelyen 
nehéz, összetett feladatot tanulnak, azokat is mutassa vagy mutattassa be.

• Irányítás, ellenőrzés: a csapatok munkájának irányítása a tanár optimális helyezke-
désével biztosítható. A fentebb leírt módon való tanári helyezkedésre vonatkozóan 
fontos kiegészítés, hogy a tanár az új tananyagot tanuló csapatnál tartózkodjon a leg-
többet. Itt van leginkább szükség jelenlétére, elsősorban a biztonság miatt. Mozogjon 
a csapatok között, hogy a tanulók érezzék biztató, motiváló jelenlétét, magyarázatát, 
segítségadását, ellenőrzését. A segítségadást a tanulóknak is tanítsuk meg! A hiba-
javításokat, amennyiben általános jellegűek, az egész osztály figyelme mellett tegye 
meg. Az irányítás és ellenőrzés, minden esetben, nevelő jellegű legyen.
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A motoros képességek fejlesztésének módszerei

A fejezet bevezetőjében említettük, hogy tantárgyunkban jól elkülöníthető az oktatás és 
a képzés módszertana. Az elkülönítés lehetősége a testnevelés tantárgy azon sajátosságából 
fakad, amelyet úgy fogalmaztunk meg, hogy a tanítás-tanulás során a motoros tevékenység 
játssza a központi szerepet. A motoros tanulás lényege pedig, hogy csak meghatározott képes-
ségek (motoros képességek) birtokában láthatunk neki. Első tehát a tanulás alapfeltételeinek 
biztosítása, kialakítása, a képzés által fejleszteni a motoros képességeket, amelyekről már 
tanultunk, vagyis az:

• a gyorsaság,
• az erő és 
• az állóképesség.

Tekintsük át ezen képességek fejlesztésének, a képzésnek legfontosabb módszereit. 

Motoros képességek fejlesztésének módszerei a testnevelési órán

A motoros képességek fejlesztését a testnevelési órák keretében kell megoldanunk. A test-
nevelési órák keretében a képességeket, kellő szervezettséggel, előkészítéssel jól fejleszt-
hetjük. A testnevelési órák tanult szerkezeti felépítése: bevezető, fő és befejező részek közül 
a képességek fejlesztése elsősorban az óra fő részében valósítható meg.
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Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a képességek a testnevelésben, jól elkülönítve 
a készségtanulástól, önállóan fejleszthetők, de a készségek tanulásakor is fejlődnek. Ami 
azt jelenti, hogy a tanulás alkalmával is fejlődik a tanulók ereje, gyorsasága és állóképessége, 
és javul mozgáskoordinációjuk.

Azért beszélünk külön képességfejlesztési módszerekről, mert a képességek fejlődnek 
ugyan a készségek tanulásakor is, de hatékonyan csak

• megfelelő mozgásterjedelem (gyakorlásra fordított idő, a gyakorlatok ismétlés-
száma), 

• intenzitás (a végrehajtás sebessége, a gyakorlatok sűrűsége, az ellenállás nagysága),
• szervezettség,
• terhelés–pihenés helyes arányának kialakítása esetén fejleszthetők.

A terhelés és pihenés értelmezése testnevelési órán

A képességek fejlesztése a testnevelési órákon csak a terhelés-pihenés helyes arányának 
kialakításával valósítható meg. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert a képességek fejlesz-
tése és a motoros tanulás is fizikai terhelést jelent a szervezet számára, ami elfáradáshoz 
vezet. A szervezet erre az elfáradásra élettani alkalmazkodással reagál. Az elfáradás üteme 
és mértéke életkoronként más és más. A különbségek mögött egyrészt biológiai, másrészt 
lélektani sajátosságok húzódnak meg. Alapvető kérdés a terhelés mennyisége és minősége, 
amelyet elsősorban a tanulók életkora határoz meg.

A tanórai terhelés pontos kialakításához ezekkel tisztában kell lennünk.
A motoros tanulásban a terhelés értelmezése mást jelent, mint a verbális tanulás esetén, 

ugyanis a verbális tanuláskor nem beszélünk élettani alkalmazkodásról, jóllehet a verbális 
tanulás is magatartásbeli alkalmazkodást kíván meg a tanulótól. A kettő mégsem ugyanaz.

Az iskolai testnevelés sikerének kérdése, hogyan tudjuk a tanulókkal elfogadtatni 
a terhelés okozta fáradalmakat, vagyis mennyire vagyunk képesek rávenni őket a fizikai 
terhelésekre.

A terhelés fajtái: 
• külső terhelés
• belső terhelés.

A külső terhelést a tantervben szereplő tartalmak élettani szempontból történő helyes 
alkalmazása jelenti. Ebben a tantervi előírások megkönnyítik a tanár dolgát, mivel a tan-
tervi tartalmak eleve életkoroknak megfelelően kerülnek csoportosításra. Ettől függetlenül 
pontosan kell tudnunk a tanulók fizikai felkészültségének színvonalát, amelyet az év eleji 
motoros képességfelméréssel tudunk megállapítani.

A külső terhelés összetevői, mint fentebb már említettük:
• a terhelés terjedelme (a gyakorlás időtartama, a gyakorlatok száma, a megtett táv stb.)
• a terhelés intenzitása (az ellenállás nagysága, a mozgás sebessége, a pihenésre szánt 

idő stb.)
• a terhelés sűrűsége (a terhelés és pihenés viszonya)
• a gyakorlatok nehézségi foka (a végrehajtás bonyolultsága)
• a testnevelési órák gyakorisága. 
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Belső terhelésen a tanulók szervezetének, személyiségének a külső terhelésre bekövet-
kezett válaszát értjük. A válasz a szervezetben fellépő fiziológiai, biokémiai és morfológiai 
változások jellegével, mértékével és a pszichikai terhelés fokával van szoros összefüggésben.

A külső és belső terhelés között jól érzékelhető és egyértelmű különbséget kell 
tennünk.

A testnevelési órán a tanulók különböző fizikai és lelki állapotban jelennek meg. Az op-
timális terhelés kialakításához a tervezeten túl elsősorban ezt kell alapul vennünk. Ameny-
nyiben nem vagyunk tekintettel a tanulók aktuális pszicho-fizikai állapotára, soha nem 
érhetjük el a kívánt célokat. Azonos külső terhelések eltérő belső változásokat eredményez-
hetnek. Ennek megértése nem engedményt jelent a tanár részéről, hanem a tanítványok 
megbecsülését és valódi együttműködést a közös cél megvalósítása érdekében.

A terhelés terjedelme és intenzitása között fordított a viszony, vagyis minél kisebb 
a gyakorlás intenzitása annál tovább folytatható a teljesítmény csökkenése nélkül.

A motoros képességek fejlesztése érdekében általában intenzív, közepes terjedelmű, 
illetve közepes intenzitású nagy terjedelmű gyakorlást kell végezni. Ez a munka jelentős 
energiafelhasználással jár, ami a terhelés és pihenés tervszerű váltakozását tételezi fel. 

A pihenés tehát a képzési folyamat meghatározó eleme. A pihenő szünetek idejét 
a megelőző terhelés terjedelme és intenzitása, a képzés célja (például erőfejlesztés), a tanulók 
edzettségi szintje, teljesítőképessége alapján lehet meghatározni.

A helyes, mindenki számára megfelelő pihenőidő megállapításának nehézségét a ta-
nulók különböző szintű fizikai és tudásbeli különbsége jelenti, ami differenciált megoldást 
követel a tanártól.

A terhelést és pihenést az egyes órák, valamint az órák heti elosztása szerint kell a ta-
nárnak megterveznie.

A tervezéskor a következőkre kell figyelni:
• A terhelés nagysága és a pihenési szakaszok legyenek összhangban a tanulók telje-

sítőképességével.
• A tanóra egyes részeinek tartalma és szervezési formái teremtsék meg a terhelés 

és pihenés tervszerű váltakozását.
• A nagy erőkifejtést kívánó mozgásfeladatokat mindig kövessék közepes vagy mér-

sékelt terhelést jelentő gyakorlatok.
• Ha a tanóra mozgásfeladata bonyolultabb, összetettebb, akkor az optimális erőki-

fejtést a fiziológiailag kedvező pihenési szünettel kell elősegíteni.
• Az oktatási anyag hatékony elsajátítását ne veszélyeztesse az esetleg terhelési céllal 

beiktatott más struktúrájú kiegészítő gyakorlatanyag. Ebben az esetben a magasabb 
szintű terhelést a tanóra más részébe célszerű elhelyezni.

• A motoros tanulási folyamatban a tanár eredményesen használhatja ki a tanulók 
együttműködését, ha a tananyag egyes elemeit vagy műveleteit jelöli ki kiegészítő 
feladatként, de nem terhelési szándékkal, hanem az elsajátításra váró készség meg-
tanulása érdekében.

• Aktív és passzív pihenési szünetek váltakozzanak egymással, amit mindig a tananyag 
jellege határoz meg.

• A terhelés tervezésekor vegyük figyelembe, hogy a tanóra a nap melyik szakában kerül 
sorra. A kora reggeli órák (a nulladik és első óra) nem alkalmasak a nagyfokú terhelésre.
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• Arra is tekintettel kell lenni, hogy a testnevelési óra milyen óra után következik, 
illetve milyen óra követi.

Amikor a tanulók folyamatos és módszeres terhelését kiemelt alapelvként kezeljük nem 
szabad megfeledkezni a sokoldalú képzésről sem. Az iskolai testnevelésben az optimális 
terhelés és a sokoldalú képességfejlesztés egymást kölcsönösen kiegészítő alapfeladatok.

A tanórák anyagkiválasztásával biztosítjuk a képességek harmonikus fejlesztését és 
az ennek megfelelő terhelés biztosítását. 

A sokoldalúság elve a legtöbb – de nem mindegyik – testnevelési órára érvényes mind 
a terhelés, mind a képzés vonatkozásában. Átgondolt tervezési munkát kíván meg a követ-
kezők figyelembe vételével:

• a kiválasztott mozgásfeladatok sokoldalú terhelést jelentsenek,
• a gyorsasági feladatok az erőgyakorlatok előtt kerüljenek alkalmazásra, és csak ezt 

követően alkalmazzuk az állóképességi gyakorlatokat,
• a hajlítóizmokat foglalkoztató gyakorlatok után a feszítőizmokat fejlesztő gyakor-

latok következzenek és fordítva (például függeszkedés után támasz- vagy ugró-
gyakorlat)

• a nagyobb figyelmet igénylő technikai gyakorlást még a fáradás beállta előtt végez-
tessük,

• felváltva alkalmazzuk a kis és nagy terjedelmű gyakorlatokat,
• minden feladatot annyi ismétlésszámmal végeztessünk, amennyi a tanulók teljesítő-

képességének és a képzési célnak is megfelel. (Báthori B., 1991).

A terhelésszabályozás pedagógia szempontjai

A terhelés szabályozás első feltétele: a megfelelő gyakorlat kiválasztása, ami képzési eszköz 
a terhelés adagolására.

Másik fontos szempont, hogy a tanulók teljesítőképességét vegyük alapul, a tantervi 
követelményekkel összhangban. Ez már bizonyos differenciálási tényezőket is magában rejt, 
azzal, hogy figyelembe veszi az egyéni különbségeket.

További szempont, hogy mindig a tantervi feladatokat kell irányadónak tekintenünk.
A terhelési szint fokozatos növelése azt a célt szolgálja, hogy a tanév eleji fizikai 

„alapszintről” a tanév végére „magasabb szintre” kerüljenek, és ez a folyamat tanévenként 
ismétlődjön.

A terhelés ellenőrzése és elemzése

A terhelés ellenőrzése a testnevelő tanár számára kiemelt feladatot jelent, mivel a tanulók 
egészségi állapotának megőrzése, a szakszerű és pontosan tervezett terhelés révén lehetséges.

A terhelés és elfáradás mértékének megállapítására a legegyszerűbb módszer az ún. 
külső jelek figyelemmel kísérése, mint: az izzadás mértéke, az arcbőr kipirosodása, a lég-
zésszaporaság megnövekedése, mozgáshibák megjelenése. Ezek a megfigyelési adatok jól 
használhatók a túl-, illetve alulterhelés megelőzésére.
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További ellenőrzési módszerek:
• rendszeres feljegyzések készítése a tanóráról a terhelés-pihenés arányának hatásait 

illetően,
• a gyakorlás terjedelmének, intenzitásának rögzítése és hatásának mérése, elemzésre 

alkalmas módon
• a teljesítményváltozások rögzítése adott tanítási egységen, vagy féléven belül,
• a tanulók orvosi vizsgálatokon való részvétele.

Lehetőleg az adatok rögzítése úgy történjen, hogy azok pontosan elemezhetők és összevet-
hetőek legyenek a tanév eleji és tanév végi motoros teszteredményekkel, (például EUROFIT 
tesztek). Az ilyen minőségű tanári munka valóban lehetővé teszik a tanulókkal való együtt-
működést, és a terhelés tudatos megtervezését is.

A képességfejlesztés (terhelés) hatásai

A szervezet a képességfejlesztésre (terhelés) élettani alkalmazkodással reagál, ami azt jelenti, 
hogy megváltozik a szervezet energetikai szintje és működésének minősége. A képességek 
fejlesztése voltaképpen olyan élettani hatáskiváltáson alapul, amely elfáradást okoz, és végül 
abban nyilvánul meg, hogy a tanulók gyorsabbak, erősebbek és állóképesebbek lesznek. 
A szervezet alkalmazkodik a környezeti hatásokhoz, amely alkalmazkodásnak látható jelei 
vannak. A látható jelek elsősorban morfológiai karakterűek. Például: megnövekedik az izmok 
keresztmetszete, ezért erősnek látunk valakit.

Mindenfajta céltudatosan tervezett motoros terhelés fiziológiai hatásai, amelyeket 
az egész évi tanmenet készítésekor is figyelembe kell venni, és korábban már elemzett ter-
helés–pihenés témakörben érintettünk, a következők:

• elfáradás: az energiafelhasználás eredménye,
• helyreállítás: a pihenést jelenti, amikor a szervezet az elhasznált energiát pótolja,
• fokozott helyreállítás: amikor a szervezet az elhasznált energiát túlbiztosítja, fel-

halmozást hajt végre, raktároz,
• kiinduló szintre térés: az energiabázis visszaállása a terhelést megelőző szintre, ha 

a terhelés után hosszú ideig nem következik be újabb terhelés (Nádori, 1994).

A legutolsó hatást nyomatékosan szeretnénk kiemelni, mivel ennek lényege, hogy amennyiben 
a tanuló nem gyakorol, vagyis a szervezetét nem éri fizikai, élettani hatásokat kiváltó terhelés 
a rendszeres testmozgás révén, nem történik többletenergia-felhalmozás.
A tanulót ez a többlet energia teszi munkabíróvá, szervezetét a betegségekkel szemben ellenál-
lóvá. A képességek fejlesztésére mindig csak a versenysport oldaláról tekintünk, holott az átlagos, 
napi terhelések sikeres leküzdéséhez éppoly szükségesek. 

A leírtak miatt érdemes megfontolni a testnevelési órák heti gyakoriságát, mivel a kívánt 
hatás, vagyis a fokozott helyreállítás, csak megfelelő terhelési ritmus megléte estén jön létre. 
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Ezért említettük, meghatározó szempontként, a terhelés–pihenés helyes arányát a képességek 
hatékony fejlesztésekor.

A tanári tervezőmunkában, a tanmenet készítésekor éppen ezért említettük, hogy mérhe-
tően fogalmazzuk meg a követelményeket a képességek fejlesztésének tervezésében is. Csak 
így követhető nyomon a helyes terhelés–pihenési arány tanítási egységről tanítási egységre.

Az iskolában a koordinációs és kondicionális képességeket, mint az állóképesség, 
gyorsaság, erő fejlesztjük. A legfontosabb ezek közül az állóképesség, mivel fejlesztésének 
hatásai majdnem minden szervrendszerre hatással vannak, és alapjaiban növeli a tanulók 
kondicionális állapotát. 

A kondicionális képességek fejlesztésének módszerei

A kondicionális képességeket korábbi fejezetünkben már elemeztük, itt csupán az egyes 
képességek fejlesztési módszereit elemezzük. Nádori (1994) hangsúlyozza, hogy a tanítási 
órán terhelési módszert és terhelési eljárást, terhelésmódot alkalmazunk. A terhelési módszer 
a meghatározó.

Az állóképesség alapvető módszereit, a három alapvető állóképességfajta szerint írja le:
• tartós,
• intervallumos,
• verseny- és ellenőrző módszerek.

      
A testnevelési órákon a módszerek mindegyike valamilyen formában alkalmazható és álta-
lában, ha nem is egyforma gyakorisággal, de beépítjük az óra menetébe.

A módszerek milyenségét mindig a testnevelési óra célja, a megvalósítandó képzési 
cél fogja eldönteni.

A tanulók állóképességének fejleszthetősége a szakmai köztudatban a valóságosnál és 
a lehetségesnél negatívabb megítélésű. Jól tudjuk, hogy a tanulók szervrendszereinek fej-
lesztéséhez megfelelő mozgásingerek szükségesek. Az állóképesség esetében tartós, közepes 
intenzitású terheléseket kell biztosítanunk. Bakonyi és Nádori egy korábbi (1980) vizsgálata 
igazolja, hogy az iskoláskorú népesség futóteljesítménye jobb a feltételezettnél (lásd 17. 
táblázat). Az eredményeiket érdemes áttekinteni a fejleszthetőség megítélése szempontjából.

A mérés alkalmával a kísérlet vezetői csupán annyi utasítást adtak, hogy: „Gyerekek! 
Fussatok kényelmes iramban olyan sokáig, ameddig csak tudtok. A megtett távolságot fogjuk 
feljegyezni. Ne versenyezzetek társaitokkal!”

Az eredmények alapján joggal feltételezhető, hogy az állóképesség terén a fejleszt-
hetőség nagyon kedvező, csupán nagyobb figyelmet kell rá fordítanunk. A kísérletvezetők 
utasításának lényege, hogy „ne versenyezzetek társaitokkal!” Ebben az esetben nem a be-
futási sorrend, hanem a megtett távolság a döntő, vagyis a folyamatosan elvégzett munka 
mennyisége. Ez pedig nem verseny kérdése, hanem az állóképességé. Egész életünkben erre 
van szükségünk. A tanulókat tehát erre készítsük fel. Az alábbi módszerek ehhez nyújtanak 
módszertani megoldásokat a testnevelési órán.



251A képzés módszertana

Életkor (év) N X (m) S (m)
Fiúk

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Lányok
4
5
6
7
8
9

10
11
12

41
101
138
100

55
43
45
59
41

40
86

107
80
41
56
50
50
41

917,67
1 172,13
1 631,24
3 415,98
6 509,62
9 573,51

10 756,43
10 894,18
10 989,65

645,83
1 002,50
1 188,12
2 910,07
3 817,93
4 773,79
5 980,22
7 752,32
8 737,73

182,11
182,11
195,20
200,10
254,21
302,10
478,32
659,27
813,19
852,31

86,13
129,41
145,72
231,27
318,91
411,03
548,78
581,43
618,12

17. táblázat: Futóteljesítmények (Bakonyi, 1980)
Jelölések: N = a minta  elemszáma, X = átlag, S = szórás

Tartós módszerek

A tartós terhelést hosszú ideig tartó munkavégzéssel lehet elérni. Iskolai keretek között ezt 
elsősorban a futással érhetjük el. A tartós terhelés fontos kritériuma az azonos iram. A kellő 
hatást 150–160-as pulzusfrekvencia mellett érhetjük el. 

Testnevelési órákon ritkán fordul elő, hogy ezt biztosítani tudjuk. Akkor viszont, amikor 
kifejezetten képességfejlesztő órákat tartunk, már van rá lehetőségünk, hiszen akár a terem-
ben, de inkább szabadban meghatározott távolság lefutása, vagy meghatározott ideig tartó 
futás esetében már biztosítható a kívánt intenzitás vagy pulzusfrekvencia.

Ilyen feladatként jelenik meg, amikor az óra bevezető része után a tanulók az udvaron 
folyamatosan futnak, mint említettük, például: meghatározott távolságot, vagy meghatározott 
ideig, például 5 percig adott iramban (intenzitással).

Tartós terhelést érhetünk el váltakozó iram mellett is. Lényege, hogy a tartós terhelés 
keretében váltogatjuk az iramot. Ennél a módszernél az a fontos, hogy a tanulók a megadott 
távolságot – futás, vagy úszás esetében – oxigénadóssággal teljesítsék, amit a következő, 
lassúbb iramú szakaszon fognak kiegyenlíteni.

Testnevelési órán teremben és szabadban is alkalmazzuk, még nem képességfejlesztő 
órákon is. Amikor a tanulók folyamatos futás esetén a teremben átlósan gyorsabban futnak, 
majd az oldalvonalakon lassabban, és ezt a feladatot meghatározott időn át végzik. Jól sza-
bályozhatjuk a váltakozó iramot azzal, hogy pontosan meghatározzuk a gyors tempójú és 
a lassú tempójú szakaszok intenzitását. 

A tartós terhelés egyik formája az iramjáték is. Ennek meghatározója a sebességével 
való játék, ami a feladat (futás) végrehajtásának sebességére vonatkozik.
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A tanuló maga döntse el, hogy mikor változtat a sebességén, és ne a tanár szabja meg. 
Ez voltaképpen váltakozó iramú terhelés, de kevésbé merev, mint az előbbiekben leírt 
módszer, így lélektanilag alkalmasabb a terhelés elviselésére. Teremben és szabadban is jól 
alkalmazható módszer (Nádori, 1991).

Intervallumos módszerek

A terhelés és pihenés (intervallum) fázisait tervszerűen változtatjuk úgy, hogy az újabb 
terhelés megkezdésekor a pulzusszám nem mehet 120–130/perc alá. Ez azt jelenti, hogy 
a szervezet nem kerül a teljes helyreállítás fázisába.

Ezzel a módszerrel háromféle állóképességet fejleszthetünk:
• a rövidtávú állóképesség fejlesztéséhez a 15 másodperc–2 perces terhelést alkal-

mazzuk
• a középtávú állóképesség fejlesztésére a 2–8 perces terhelést,
• a hosszú távú állóképesség fejlesztését pedig a 8–15 percig tartó terheléssel és az ezt 

követő lassúbb iramú futásokkal, amelyek helyreállítják a szervezet oxigénegyen-
súlyát, oldjuk meg.

Mindegyik módszernél a terhelés időtartama szabja meg az intenzitás mértékét. Minél rövi-
debb a terhelés, annál nagyobb az intenzitás és fordítva (Nádori, 1991).

Kérdés, hogy a képességfejlesztő testnevelési órák keretében mennyire használható 
módszer. A kérdést azért is fel kell tenni, mert a szükséges terhelési időtartamokhoz kapcso-
lódó futások számára megfelelő létesítményekre van szükség.

Hangsúlyoztuk, hogy iskolai keretek között az állóképesség fejlesztése a legfontosabb 
képzési feladat. Az intervallumos módszerek pedig, mint látjuk, állóképesség fejlesztésére 
szolgálnak. A terhelési időtartamok kedvező hatásának kiváltása nemcsak fiziológiai feladat, 
hanem lélektani is. Nagyon nehéz kedvező lélektani hatást kiváltani 10 m x 20 m-es tornate-
remben, vagy még ennél is kissebben történő 5 perces futás révén. Viszont ha az iskolaudvar 
méretét tekintve nagyobb mozgásteret biztosít a futások lebonyolítására, a lélektani hatás 
is kedvezőbb lesz.

Fontos, hogy az intervallumos terhelések formáinak megválasztásánál gondosan mér-
legeljük iskolánk lehetőségeit, a kívánt hatás elérése érdekében.

Verseny- és ellenőrző módszerek

Ezeknek a módszereknek a lényege, hogy minél jobban közelítsenek pszichológiai, fiziológiai 
és technikai szempontból a versenyfeltételekhez. Céljuk, hogy a tanulók verseny- (speciális) 
állóképességét fejlesszük (Nádori, 1991).

A módszer legismertebb változatai testnevelési órán a versenyek. A versenyek többféle 
formája ismert, hiszen testnevelési játékokból ismerjük a sor- és váltóversenyeket, amelyeket 
a képességek fejlesztésébe a valódi versenyeket megközelítő formában állítsuk be.

Fontos, hogy ezek mindig a tanulók életkorához és felkészültségéhez igazodjanak. 
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A versenyszerű edzések már idősebb korosztály esetében alkalmazhatók, amikor 
a képességfejlesztő órát edzésszerűen tartjuk meg.

Az ellenőrző módszernek azt tekintjük, amikor különböző próbákat alkalmazunk 
a tanulók edzettségi állapotának megállapítására.

A próbák jól beépíthetők a testnevelési órák különböző típusaiba, nemcsak a kifejezetten 
képességfejlesztő és felmérő-, ellenőrző órákon alkalmazhatjuk őket.

Az állóképesség fejlesztésére felsorolt próbák semmiféle kizárólagossággal nem 
rendelkeznek az eredményesség szempontjából. Alkalmazásukat mindig az elérni kívánt 
cél határozza meg, valamint azok a sajátos pszichikai jegyek, amelyek az adott életkorra 
jellemzőek. Minél változatosabban alkalmazzuk az ismert módszereket, a szervezet annál 
sokrétűbben fog reagálni, és teszi lehetővé a magas szintű teljesítmények elérését.

Az alábbiakban javasoljuk Knappe (1980) az állóképesség fejlesztésére összeállított 
normáit, mindig a fejlesztési cél szempontjából való elemzését és tanulmányozását.

A táblázatban közölt adatok használhatósága minden életkorban elfogadható, mivel 
az adott életkori sajátosságoknak megfelelő szinten történő végrehajtást tételezi fel.

Fejlesztési  cél Ismétlésszám Időtartam Intenzitás (%) Szünet Példák
Erő- 
állóképesség

Több mint 
10 ×

Egy ismétlés 
időtartama 
10–30 sec.

50–70 Nem teljes 
kipihenésig
20–40 sec.

Köredzés

Gyorsasági állóké-
pesség
(1. változat)

3–5 × 8–45 sec. 90–95 Nem teljes 
kipihenésig
2–5 perc

Megismételt 
vágták

Gyorsasági  
állóképesség
(2. változat)

1–2 × 45 sec.–2 perc 70–90 Nem teljes 
kipihenésig
30–60 sec

Iramfutások

Gyorsasági  
állóképesség
(3. változat)

1–3 × 2–8 perc 50–80 Nem teljes 
kipihenésig

2 × 3 perc 
futás, egyper-
ces szünettel 
sétával

Alap- 
állóképesség

1 Több mint 
8 perc

40–70 Szünet nélkül 15 perces  
tartós futás

18. táblázat: Az állóképesség fejlesztésére javasolt normák (Knappe, 1980)

A gyorsaságfejlesztés módszerei

Minden szerző azt hangsúlyozza, hogy a gyorsaság hatékony fejlesztésének jellemzője 
a technika. Vagyis helyes technikai végrehajtás mellett beszélhetünk maximálisan gyors 
végrehajtásról. Ezzel kapcsolatban kell visszaidéznünk a kondicionális képességek fejlesz-
tésénél bemutatott, összefoglaló táblázatunkat (16. táblázat), amelyben az egyes képességek 
fejleszthetőségének érzékenységi fázisait gyűjtöttük egybe. Az optimális életszakasz a 9–12. 
évekre esik.

Amennyiben a gyorsaság fejlesztésének jellemzőit, mint:
• a helyes technika előzze meg,
• a technika olyan szintű legyen, hogy a tanuló figyelmét az erőfeszítésre fordítsa,
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• a gyakorlat olyan időtartamú legyen, hogy a fáradás ne csökkentse a gyors (maxi-
mális) végrehajtást, figyelembe vesszük a gyorsaság fejlesztésében, akkor érhetünk 
el kedvező eredményeket.

A gyorsaságfejlesztés komplex módszere az ismétléses módszer. Az ismétléses módszer 
lényegét már leírtuk. Az ismétlések hatásfoka az ismétlés alatt kifejtett gyorsaság mértékével 
áll arányban.

A gyorsaságfejlesztés annál hatásosabb, minél többször érjük el vagy lépjük túl saját 
eddigi gyorsaságunkat. A kifejezetten gyorsaságot fejlesztő gyakorlatokat tehát optimális 
gyorsaságra törekedve kell végrehajtani.

Ez tehát a döntő, alapvető feladatunk, vagyis mindent ennek a feladatnak kell aláren-
delni:

• az ismétlések számát,
• a táv hosszát,
• a pihenőket (azok időtartamát, számát).

Hangsúlyozni kell, hogy ez az igény magában foglalja a gyorsaságfejlesztés pszichikai 
oldalát is, hiszen csakis belső és nem külső parancs szerint kell a maximális mozgósításnak 
megtörténni.

A pihenők célja, hogy elősegítsék a központi idegrendszer kipihenését a következő 
ismétlések maximális iramú végrehajtásához.

A pihenők időtartama nem egyszerű kérdés, hiszen a pihenők idejének növelésével egy-
szerre csökken az idegrendszer frissessége. Így a pihenőket csak a szükségesnek megfelelően 
csökkentsük. Talán érthetőbb, ha olyan esetekben történő gyorsaságfejlesztő tevékenységek-
ről van szó, ahol valamilyen szer mozgatása is megjelenik, nemcsak a futás. Ilyenek például 
az atlétikai dobások, a sportjátékokban a labdavezetés stb. A további nehézség, hogy mind-
annyiunk regenerációs (helyreállító) készsége, amit a helyreállításhoz szükséges időtartam 
fejez ki, más és más. Ezért fontos az egyéni program kidolgozása. 

Cél Intenzitás Időtartam Ismétlésszám Szünet
Futógyorsaság Maximális

(lendületből)
2–5 sec

(15–30 m)
1–3 sec

(10–20 m)

3–8 Teljes kipihenés

Gyorsulási 
képesség

Maximális
(lendületből)

2–5 sec
(15–30 m)

6–12 Teljes kipihenésig

Gyorsasági  
állóképesség

(1) szubmaximális

(2) szubmaximális

6–15 sec
(40–100 m)
15–25 sec

(100–150 m)

3–6 +
(szériánként)

2–4 +
(szériánként)

Nem teljes  
kipihenés
Nem teljes  
kipihenés

19. táblázat: A gyorsaság fejlesztésére alkalmazható normák (Knappe, 1980)

Kérdés, hogy iskolai keretek között milyen mértékben alkalmazhatók a tanulókra szabott, 
egyéni programok kidolgozása. A nehézséget elsősorban a rendelkezésünkre álló időtartam 
(45 perc) jelenti, de a Knappe (1980) által gyorsaságfejlesztésre, kidolgozott normák segí-
tenek ezt megoldani.
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A pihenő kedvezőbb hatású, ha aktív pihenőként töltik el a tanulók, és nem tétlenkednek. 
Ez laza, lassú mozgás, a terheléskor alkalmazott mozgás szerkezetének megfelelő mozgás 
legyen, például futás esetében könnyű kocogás, úszás után könnyű, laza mozgású úszás. 
Ilyen módon a központi idegrendszer „ébrenlétét” kedvezőbben biztosíthatjuk. Ezzel ugyanis 
a mozgásvégrehajtásban szerepet játszó idegpályák továbbra is aktívak maradnak, vagyis 
a pihenő alatt sem szűnik meg az aktuális kérgi központok ingerlése. Ugyanakkor az in-
tenzitás csökkenésével a többi szervrendszerben beindulhatnak a helyreállító folyamatok.

Amennyiben a mozgásgyorsaság, jól láthatóan a haladási sebesség csökken, abba kell 
hagyni a gyakorlást. Ellenkező esetben már az állóképességet fejlesztjük.

A gyorsaságfejlesztés legfőbb követelménye tehát a pihent állapot. Ezért a gyorsasági gyakorla-
tokat módszertanilag, mindig a testnevelési órák első részében kell végeztetnünk. 

Az erőfejlesztés módszerei

Mint a többi képességnél, az izomerő fejlődésében is életkori sajátosságok figyelhetők meg. 
A szakaszosság, a kutatási eredmények alapján, az egyes izmok fejlődésében is eltérő. A fej-
lesztési módszereket is ehhez kell igazítanunk.

Az izomerő fejlődése az egyetlen látható képesség, hiszen a tanuló morfológiai sajá-
tosságainak, a testmagasság mellett, jól érzékelhető oldalát mutatják.

A fiúk és lányok fejlődésében jelentkező eltérésekről már korábbi fejezetekben szóltunk.
A test egyes izmainak erőfejlődési sajátossága nemenként, hogy a lányok és fiúk fejlő-

dése 11–13 éves korig majdnem teljesen együtt fut, és a teljesítményük közel azonos. Később 
a fiúk erejének fejlődése intenzíven nő, míg a lányok ereje csak mérsékelten emelkedik.

Iskoláskorúaknál Stemmler (1968), Gropler (1979), Thiess (1979) által mért adatok, 
minden főbb izomcsoport esetében igazolják ezt az állítást, vagyis a kar ereje (biceps), alsó 
végtagizmok, hasizom, hátizmok mind ennek a trendnek a mentén fejlődnek.

Módszertanilag, az izomerő fejlesztésében választóvonalat jelent az említett 11–13 éves 
kor. A módszertani különbséget fiúk és lányok esetében, mint korábbi képességek fejleszté-
sében is, a cél fogja meghatározni.

Erőfejlesztéskor az izmok erejének közvetlen fejlesztésére törekszünk. Általános és spe-
ciális erőfejlesztésről beszélhetünk.

Az általános erőfejlesztés, amikor a terhelést általános erőfejlesztő gyakorlatokkal 
oldjuk meg:

• az állóképességi tantervi tartalmakban (sportokban),
• a technikai-taktikai jellegű (ügyességi) sportokban a sportág jellegének megfelelő 

izomerő fejlesztését segítjük elő,
• a gyorserőt és maximális erőt követelő tevékenységekben (sportágakban) a terhelés 

elviselését tesszük kedvezőbbé.

Látható, hogy amennyiben az általános erőfejlesztés feladatát megoldjuk, akkor a speciális 
izomerő-fejlesztés alapját biztosítjuk, teremtjük meg. Ezért az iskolai testnevelésben az ál-
talános erőfejlesztés kerül a középpontba. Ennek szakszerű végrehajtása esetén a speciális 
erőfejlesztés esetleges károsodást okozó faktorait ki tudjuk küszöbölni.
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A speciális erőfejlesztés közvetlen célja a sportág sajátosságainak megfelelő maximá-
lis-, gyorserő, erő-állóképesség növelése. A speciális erőfejlesztésre versenygyakorlatokat 
és a sportág megkívánta speciális gyakorlatokat alkalmazunk.

A legismertebb erőfejlesztő módszerek:
• a dinamikus,
• statikus,
• ellentétes,
• reaktív erőfejlesztő módszer.

 
A dinamikus erőfejlesztő módszerrel az ellenállással szemben engedő és azt legyőző erőké-
pességet fejlesztjük. A módszer tehát kétféle: engedő és legyőző mód. 

Engedő munkamódszer, amikor a külső erő nagysága nagyobb, mint 100%, vagy-
is meghaladja a maximális dinamikus erőképességet. Ebben az esetben mozgósítjuk 
leginkább a meglévő belső erőket. Ilyenkor a mozgás teljes terjedelmén át optimálisak 
az izomösszehúzódással kapcsolatos követelmények.

Az iskolai testnevelésben gyakran előforduló tevékenységek, mint például az ugrásokat 
megelőző előlendületek, az ugrást követő rugózások, utánaengedések, mind ezt az erőfejlesz-
tési módot igénylik. Az izmok eredési és tapadási pontjai távolodnak, mivel az erőkifejtés 
közvetíti a külső erőket, és ellenállást vált ki.

Legyőző munkamódszer, amikor a belső erők felülmúlják a külső erőket. Az iskolai 
testnevelés gyakorlatanyagában (a sportmozgásokban) leggyakrabban előforduló munka-
mód. Az izom összehúzódik, rövidül és eközben ellenállást fejt ki, vagyis legyőzi a saját test 
és a külső erők ellenállását. Ilyen például a mellső fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, 
kötélmászás, függeszkedés, súlylökés stb.

A maximális erőedzésnél a mozgássebességre a lassú, folyamatos mozgás a jellemző, 
a gyorserő edzésnél a gyorstól a robbanékonyságig terjedő sebességgel jellemezhetjük 
a mozgást.

A statikus erőfejlesztő módszerrel közvetlenül a tartó, megtartó erőképességet tudjuk 
fejleszteni. A statikus erőkifejtésnél a mozgósított belső erő nagyságát pontosan tudjuk 
mérni, a terhelést bármilyen nagyságú teherrel adagolhatjuk, a test saját gravitációs erejével, 
rugalmas ellenállással. Ilyenek a sporttorna erőgyakorlatai, mint például támaszban ülőtartás 
és egyéb szereken végzett tartásos gyakorlatelemek.

A statikus erőgyakorlatokat mindig dinamikus munka után alkalmazzuk a sérülések 
és károsodások elkerülése érdekében. Ebben az esetben ugyanis ha a statikus gyakorlatot egy 
dinamikusan is végrehajtható mozgásszerkezetbe ágyazzuk, jobb az ideg–izom kapcsolat.

Az iskolai testnevelésben viszonylag ritkán alkalmazott módszer.
Az ellentétes erőfejlesztő módszer esetében az egyik erőkifejtésből egy másik erőkifej-

tésbe váltunk át, vagyis olyan módszer, amely ezt az átváltást lehetővé teszi, például maximá-
lis erőkifejtésből gyorsasági erőkifejtésbe. Legismertebb formái például: a súlyemelés sport-
ágban a lökésgyakorlat. A legyőző erőkifejtést a súly felemelése a vállra jelenti, maximális 
erőkifejtés a súly megtartása, majd a gyorserő kifejtésére, átkapcsolás a súly fej fölé lökése.

Az iskolai testnevelésben ritkán alkalmazott módszer.
A reaktív erőfejlesztő módszerrel közvetlenül a gyorserő fejleszthető. Ilyen erőfejlesztő 

gyakorlatok a ciklikus szériaugrások, végrehajtott lökések, például medicinlabdával, leug-
rások 40–60 cm-ről, ezt követő azonnali felugrással, előreugrással. 
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Az iskolai testnevelésben gyakran és jól alkalmazható erőfejlesztő módszer, hiszen 
a gyorserő fejlesztésének ez a módja majdnem mindegyik izom gyorserejének fejlesztésére 
alkalmas, csupán megfelelő gyakorlatot kell alkalmazni.

Az erőfejlesztés alapkövetelményeit mindig tartsuk szem előtt:
• az alkalmazott gyakorlat szerkezete feleljen meg a versenygyakorlat izomműködési 

szerkezetének,
• a felhasznált súly, ellenállás nagysága legyen megfelelő (kellő hatást fejtsen ki),
• a tanuló mindig az ellenállás leggyorsabb leküzdésére törekedjen.

Ezen követelmények betartásával jönnek létre az izmokban azok a változások, amelyek 
formai, biokémiai alkalmazkodásokat, más szóval az erő fejlődését eredményezik. (Nádori, 
1991)

Erőfajta Maximális erő százaléka ismétlésszám Pihenőidő két gyakorlat között
Maximális erő 90–100 01–3 Teljes pihenést adó
Gyorsasági erő 75–90 04–9 Teljes pihenést adó
Erőállóképesség 
60–75

60–75 10–24 Viszonylagos pihenést adó  
vagy pihenés nélkül

20. táblázat: Az egyes erőfajták és fejlesztésükhöz javasolt ismétlésszámok összefüggései 
(Nádori, 1981)

A képességfejlesztő módszereknél bemutatott ilyen jellegű táblázatok jó támpontot bizto-
sítanak elsősorban a kezdő, de a gyakorlott testnevelő tanárnak is. Hasznosságuk abban is 
megmutatkozik, hogy a tanulók „miért?” kérdéseire is pontosabb választ tudunk adni. A vá-
laszok lényege mindig az elvégzett munka által kiváltott hatások megértését kell jelentse 
a tanulók számára. Ettől lesz a munkájuk céltudatos, és ez jelenti a nagyon fontos motiváló 
erőt is a nehéz gyakorlatok ismételt elvégzéséhez.

Bemutatunk a képességek fejlesztésére egy jól alkalmazható formát.

A köredzéses foglalkoztatás

A köredzés olyan sajátos foglalkoztatási forma, amely voltaképpen a csapatfoglalkoztatás 
egy sajátos formája. A tanulók munkájára az jellemző, hogy egyszerre, de önállóan dolgoz-
nak, gyakorolnak. A tanár csak felügyeli munkájukat. A tanár által kijelölt feladatot végzik 
az előre meghatározott terjedelemben, ismétlésszámban vagy intenzitással.

Ez a foglalkoztatási forma csak már megfelelő tanultsági, előképzettségi szinttel ren-
delkező tanulóknál alkalmazható. Az általános iskola felső tagozatában a 7–8. osztálytól 
felfelé javasoljuk.

A terhelés a csapat jellegű gyakorlás miatt magas. A pihenőidőket az egyes gyakorlatok 
és munkahelyek között pontosan szabályozhatjuk.

A köredzés szervezése: a tanár a képzési cél által vezérelve, a lehetőségek (létesítmény, 
eszközök) és az osztálylétszám függvényében megtervezi a gyakorlóhelyeket, amelyek szá-
ma 4–6 vagy esetleg több is lehet. Ezután az egyes gyakorlóhelyeken végzendő feladatokat 
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tervezi meg, amelyek a már említett cél függvényében minden gyakorlóhelyen más és más 
feladatot jelentenek. A gyakorlatok összeállításánál arra kell törekedni, hogy a terhelés–pi-
henés arányait tartsuk be, az adott osztály életkorának megfelelően.

Mindenfajta iskolai képzés lényege a sokoldalúság, vagyis mindegyik motoros képes-
séget arányosan fejlesszük. Ez a köredzés esetében kiegyenlítést is jelenthet és jelent is, 
hiszen a tanulók képességei nem egyforma szinten vannak, tehát az alacsonyabb szinten 
lévő képességeket próbáljuk a magasabban lévő szintjére emelni. Így a gyakorlatok össze-
állítása súlyozott arányokat fog mutatni, de ettől még eleget kell tennünk a sokoldalúság 
követelményének.

Leggyakoribb és leghatékonyabb formája a gyakorlás megszervezésének, ha az egyes 
munkahelyeken elvégzendő feladatokat előre elkészített feladatlapon rajzírással, a tanulók 
számára érthető módon, a gyakorlás helyén kifüggesztjük, hogy mindenki jól láthassa. A fel-
adatlapon az ismétlések számát, az intenzitás mértékét (élénken, gyorsan stb.) tüntessük fel. 

29. ábra: Köredzéses foglalkoztatási forma

A munkahelyek számát sorszámozzuk be, hogy világos legyen a gyakorlási sorrend.
Gondosan végezzük el a gyakorlatok összeállítását, hogy a kívánt képességfejlesztő 

hatást elérhessük, ugyanakkor a tanulók számára motiváló hatása is legyen a változatosság 
és a mérhetőség szempontjából is. A gondosan összeállított gyakorlatanyag jó lehetőséget 
biztosít az önértékelésre.

A köredzést önálló formában rendszeresen is beépíthetjük az oktatás folyamatába 
a készségtanítás igényeinek megfelelően.

A sportgyakorlat nagyon körültekintően dolgozta ki az egyes motoros képességek fej-
lesztésének különböző, az iskolai testnevelésben is alkalmazható módszereit. Ennek érdekes-
sége, hogy az iskolai testnevelés gyakorlatából kinőve fejlődött az egyes sportágakban a ver-
senyekre való felkészítés gyakorlata, ami végül elvezetett az önálló sportági felkészítésekhez. 
A felkészítések összegyűjtött tapasztalatai, felhalmozott ismeretei és tudományos vizsgálatai 
tették lehetővé az önálló edzéselmélet létrejöttét. Az edzéselmélet, mint a sportági felkészí-
tések tudományos alapjait összefoglaló diszciplína, úgy gazdagította a motoros képességek 
fejlesztésének módszertanát, hogy az termékenyítően hat vissza az iskolai testnevelésre is.

A motoros képességek fejlesztését meghatározott elvek alapján végezzük, amelyek: 
élettani, lélektani, pedagógiai törvényszerűségeket jelentenek. Ezeket a törvényszerűsége-
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ket az eredményesség érdekében, ami minden esetben a tanulók egészségének megőrzése 
és fejlesztése mellett lehetséges csak, be kell tartanunk.

A képességfejlesztés terhelést jelent, terheléssel jár a tanuló számára. Legtöbbször ez 
a terhelés fiziológiai terhelésben nyilvánul meg, pszichikai terheléssel párosulva. Ez utóbbi 
legtöbbször akarati, erkölcsi változásokban nyilvánul meg.

A koordinációs képességek fejlesztési módszerei 

A koordinációs képességekről már tudjuk, hogy óriási jelentőségük van mindennapi felada-
taink zökkenőmentes elvégzésében, hiszen bármit teszünk, minden motoros koordinációnk 
szintjének a függvénye. Napi motoros feladataink megoldása csak akkor lesz sikeres, ha 
a cselekvéseink koordináltak, összerendezettek. Az összerendezettség nem egyéb, mint kész-
ségszinten (szabályozottan) végrehajtani valamit. Ezt, mint tudjuk, tanulással lehet elérni. 
A testnevelésben a konkrét tantervi tartalmak elsajátítása révén juthatunk el a megfelelő 
koordinációs, vagy készségszintre.

A koordinációs képességeink a mozgásos cselekvések végrehajtásának szabályozásában, 
valamint azok összerendezésének és ellenőrző működésnek területén fejtik ki hatásukat. Ezek 
a mozgásos cselekvések pedig a mindennapi tevékenységeinket alkotó cselekvések. Nem 
mindegy tehát, hogyan oldjuk meg azokat.

Koordinációs képességeink, alapvetően a motoros teljesítőképesség (kondicionális ké-
pességek), függvényeiként működő képességek. Vagyis csak megfelelő motoros képességek 
birtokában vagyunk képesek elsajátítani, megtanulni mindenféle technikát, sporttechnikát, 
kialakítani a készségeket, kialakítani bizonyos koordinációs szintet, fejleszteni a koordiná-
ciós képességeinket.

Ezentúl a koordinációs képességeket teljesítményfeltételként kell kezelnünk, ami azt jelenti, hogy 
meghatározott mozgásfeladatokra vonatkoztatva alkotnak teljesítményfeltételt. A koordinációs 
képességek meghatározott szintje a készségfejlesztés nélkülözhetetlen feltétele és állandóan 
ható szabályozója (Nádori, 1991).

A leírtak alapján jól kirajzolódik az a komplex rendszer, amely jellemző a képességek közötti 
kapcsolatra, koordinációs és kondicionális oldalról egyaránt.

Amennyiben ezen képességeink fejlesztési eljárásait keressük, a mozgástanulás érzé-
kenységi fázisait, ezen belül a kritikus szakaszokat kell alapul vennünk.

A koordinációs képességek fejlesztése a tanulási folyamatba ágyazottan valósul meg, 
vagyis a képességfejlesztés érzelmi, motivációs és akarati működések életkori sajátosságok-
nak megfelelő szintű bekapcsolásával kell megvalósuljon.

A koordinációs képességek fejlesztése nagyon szorosan kötődik az oktatási folyamban, 
a tantervek által megfogalmazott és a tanmenetben pontosan, mérhető (taxonómiai) pontos-
sággal meghatározott menethez.

Módszertani alapelv, hogy:
• a természetes mozgásformák (generikus mozgások) futás, dobás, ugrás kialakítása, 

finomítása legyen a képességfejlesztés középpontjában,
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• a koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése legyen összhangban az egész 
oktatási folyamatban, de az egyes testnevelési órákon is,

• A képességek fejlesztése a tanmenetben a fejleszthetőség érzékenységi szakaszaihoz 
igazodjon. Lásd a 16. számú táblázatot 

• Széles körűen alapozzuk meg a koordinációs képzést, mielőtt valamilyen sportágra 
való képzést megkezdenénk (Nádori, 1991).

A 16. táblázatban feltüntetett súlyponti szakaszokra vonatkozóan nagy biztonsággal állít-
hatjuk, hogy az adott koordinációs képességek fejlesztésének optimális időszakait jelentik.

Az is világos, hogy ez nem egy rövid időpont, hiszen mindegyik legkevesebb három 
évet fog át. Kiemelt jelentősége van ennek, hiszen arra is lehetőséget ad, hogy a testnevelő 
tanár valóban megbizonyosodjon a tanuló esetlegesen kimagasló képességeiről. Ha valóban 
sikerül kimagasló adottságokkal rendelkező tanulóra lelnünk, mindenképpen a jelölt idő-
pontokban szükséges a fejlesztést elkezdenünk. Ellenkező esetben tanítványunk számára 
lehetetlen kimagasló teljesítményt elérni. 

Másik nagyon fontos szempont, hogy amennyiben a kritikus fázisban nem történt meg 
valamely képesség fejlesztése, nem reménytelen a helyzet, hiszen ezek a képességeink, 
a kondicionálisakkal ellentétben, jól fejleszthetők. Ezt mutatják a súlyponti szakaszokat 
követő, világossal festett oszlopok. Az iskolai testnevelésben ez utóbbi számunkra a legfon-
tosabb, hiszen minden tanuló számára megadja a lehetőséget a sikeres cselekvéstanuláshoz, 
de minél később kezdjük el, annál nehezebb. Kerékpározni bármikor meg lehet tanulni, de 
az iskoláskor előtt a legkedvezőbb.

Módszertani szempontból már nehezebb dolgunk van, ha a tanuló nem használta ki 
az optimális fejlesztési időszakot és átcsúsztatta azt a kevésbé hatékony periódusra.

„Minden képességfejlesztési módszer személyiséghez kötötten érvényesül, az ösztönző, 
tájékozódó és végrehajtó szabályozás eredményeként.” (Nádori, 1991).

A koordinációs képességek fejlesztésének összeállításánál ebből kell kiindulnunk. 
Közismert, hogy az említett ösztönző, tájékozódó és végrehajtó szabályozás szociálisan is 
meghatározott. Ez azt jelenti, hogy az iskolai teljesítményünket szüleink társadalmi rangsor-
ban elfoglalt helye befolyásolja. Az iskolai testnevelés tanulónként is pozitívan alakíthatja 
az esetleg kedvezőtlen társadalmi determinizmusokat és a motoros tanulás révén sokat segít 
a kedvezőtlen hatások kiküszöbölésében.

Említettük, hogy a koordinációs képességeink szintje határozza meg mindennapi 
cselekvéseink színvonalát, ezért ezek fejlesztése és az elért színvonala dönti el minden-
napjaink sikerességét vagy sikertelenségét. Az iskolai testnevelésnek arra kell törekedni, 
hogy a tanulókat alkalmassá tegye, sőt minél magasabb szinten, a mindennapi munkában, 
termelőmunkában való helytállásra.

A koordinációs képességeket fejlesztő gyakorlatokat, Knappe (1980) után, három 
csoportba soroljuk: 

• általános előkészítő koordinációs gyakorlatok,
• a tanulást segítő, a sporttechnikai készségek elsajátításában szerepet játszó gyakor-

latok,
• kondicionális képességek (erő, gyorsaság, állóképesség) fejlesztésében nélkülözhe-

tetlen koordinációs gyakorlatok.
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Módszertanilag döntő, hogy az első gyakorlatcsoport az, amelyikre az iskolai testnevelésben 
a legtöbb figyelmet kell fordítanunk. A másik két csoport a sportági képzéshez kapcsolódóan, 
lásd sportági tartalmak a tantervben, a sokoldalú képzést teszik lehetővé.

Az általános előkészítő gyakorlatok a mozgástapasztalatok kialakítását, megalapozását 
és gazdagítását jelentő gyakorlatokat ölelik fel.

Ennek alapján a koordinációs képességeink fejlődése, fejlesztése a születés pillanatában 
kezdődnek. 

A koordinációs képességek fejlesztésének lényeges, módszertanilag meghatározó szem-
pontja az érzékszervi működések: érzékelés, észlelés fejlesztése. Alapvető nevelői feladat 
ez, amely szintén a születés pillanatában kezdődik el. Semmilyen koordinációs képesség 
nem képzelhető el ezen alapok hiányában. Vagyis nyomatékosan hangsúlyozzuk ezeknek 
az érzékszervi modalitásoknak a folyamatos fejlesztését, minél ingergazdagabb környezetet 
teremtve a gyermekek számára.

Ezek kialakításában alapvető módszertani szempont, mint minden más képesség-
fejlesztés esetében, hogy az életkornak megfelelő, de minél ingergazdagabb környezetet 
biztosítsunk a gyermekek számára. Az iskolai testnevelésben szintén minél változatosabb 
gyakorlatanyaggal tegyük lehetővé az összetettebb, magasabb koordinációs feladatot jelentő 
gyakorlatok elsajátításának megkönnyítését. 

Fő követelmény: a gyakorlatok pontos végrehajtása. Ez vonatkozik azokra a gya-
korlatokra is, amelyek nem szerepelnek a testnevelési tantervekben, de mindennapi, „rutin” 
cselekvéseknek számítanak. A pontosság a koordinációs képességek gyakorlása során 
személyiségjeggyé válik, és a személyiségre jellemző jegyként végigkíséri a tanuló életét.

A tanulást segítő, a sporttechnikai készségek elsajátításában szerepet játszó gyakorla-
tokkal már találkoztunk „speciális előkészítő és rávezető gyakorlatok” néven.

Ezek a gyakorlatok segítenek a készségtanulás folyamatában kialakítani azokat a reflex-
kapcsolatokat, amelyek a koordinált cselekvés végrehajtását fogják eredményezni. A sport-
technikai készségek kialakításának kétféle módját ismerjük, amelyek szorosan kapcsolódnak 
a képességek alakításához is, az ún. könnyített és nehezített feltételek mentén történő végre-
hajtást. Egyszerűbben fogalmazva változtatott feltételek mellett gyakoroltassunk, tanítsunk.

A változtatás vonatkozhat: 
• a mozgás irányára,
• az erőközlés nagyságára,
• a mozgás terjedelmére,
• a mozgás ritmusára,
• a kiinduló és befejező helyzetekre.

A kondicionális képességek fejlesztésében szerepet játszó koordinációs gyakorlatok eseté-
ben fontos módszertani követelmény, hogy a gyakorlatok mozgásszerkezetüket tekintve 
feleljenek meg az adott fizikai képesség, például erő jellemzőinek. Ellenkező esetben nem 
szolgálják az adott képesség fejlesztését és koordinációs zavarokat idéznek elő. A megfelelés 
ezen túl még legyen sportágspecifikus is, mivel például az erőtényezők, mint az erőfajták, 
ugyanazon izom esetében, nem ugyanúgy jelennek meg például tornában és az atlétikában. 
A tornában egy támaszhelyzetben a háromfejű karizom (triceps) szerepe meghatározó, de 
a súlylökésben is. A tornában egy statikus jellegű, míg a súlylökésben dinamikus jellegű 
erőfajtáról van szó.
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Az egyes koordinációs képességek, mint mozgásérzékelés, ritmus-, reakció-, téri tájé-
kozódó-, egyensúlyozó képesség fejlesztését az egyes sportágak sajátos mozgásanyagának 
elsajátítása révén, azok speciális módszertani követelményei mentén valósítjuk meg. Lásd 
erre vonatkozóan az atlétikai, sportjátékok, torna oktatásmódszertani előírásait. 

Az ellenőrzés módszertani kérdései

A motoros tanulásban az előrehaladás mértékének megállapítása, az értékelés, a tanulók 
tudásszintjének megállapítása látszólag egyszerűbb, mint a verbális tanulás esetében. Ez 
a sajátosság a testnevelés jellegéből fakad, azaz a tükrözés elmélet alapján, azonnal láthatóvá 
válik a produktum, a tanulói teljesítmény által. A tanár és a tanuló egyaránt megállapíthatja 
a végrehajtás eredményét.

Az ellenőrzés funkciója

Az oktatási folyamat tárgyalásakor részletesen elemeztük az ellenőrzés, értékelés, visszaje-
lentés folyamatban betöltött helyét, és ezt pedagógiai szempontból tárgyaltuk. Természetesen 
minden pedagógiai tevékenység át van szőve módszertani elemekkel, de ezekről a korábbi 
fejezetben nem tettünk említést.

A motoros tanulás kapcsán szóltunk a visszajelentés fontosságáról, mint az eredmények, 
valamint a teljesítmények tanulók részéről való ismeretéről. Kiemeltük, hogy a tevékenység 
eredményeinek ismerete a teljesítmények javulását segíti elő. Ezért az ellenőrzés révén olyan 
pedagógiai erő van a kezünkben, amely az ellenőrzés alapvető funkcióinak megvalósításához 
segít hozzá mindannyiunkat.

Az ellenőrzés alapvető funkciói közül a
• didaktikai funkcióját kell kiemelni, amely vonatkozik a tanulói tevékenységek 

ellenőrzésére, illetve a tanári tevékenység ellenőrzésére, mint ezt már az oktatási 
folyamat tárgyalásakor bemutattuk,

• nevelési funkciója a tanulók testnevelési és sporttevékenységhez és az ezekből fa-
kadó követelményekhez való viszony kialakításában nyilvánul meg,

• társadalmi funkciója, bár szervesen kapcsolódik az előző, nevelési funkcióhoz, 
a testnevelés élethez való szoros kapcsolatát fejezi ki, ami a motoros tevékenységek 
egész életünket átható szerepéből fakad (Báthori B, 1985).

Az ellenőrzés ezt a sokrétű funkcióját akkor képes ellátni, ha rendszeres és folyamatosan jelen 
van a pedagógia gyakorlat mindennapjaiban, azaz a testnevelési órákon. Voltaképpeni hatása 
is csak ebben az esetben nyilvánul meg. Az ellenőrzés következő formáit különböztetjük meg:

• Folyamatos ellenőrzés, amikor a tanár az oktatás folyamatában végig figyelem-
mel kíséri a tanulók munkáját, majd értékeli azt. A motoros tevékenység jellegéből 
fakad ez az állandó ellenőrzési, értékelési lehetőség, hiszen a tanár és tanulótársak 
számára a gyakorlat, a feladat végrehajtása azonnali visszajelentést hordoz. A fo-
lyamatos ellenőrzés biztosítja, teszi lehetővé a fejlődés megállapítását a tanuló és 
a tanár számára egyaránt.
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• Fontos, hogy a kijelölt feladatokat mérhető, objektív formában adjuk meg. Ennek 
alapján a tanuló számára világossá válik, hogy hol tart, mennyit fejlődött és nem a ta-
nár szimpátiája vagy ellenszenve alapján fogja őt minősíteni. Ez a tény meghatározó 
önnevelő erőt jelent. (A taxonómiai kérdéseknél már említést tettünk erről). A tanulót 
egyenletes, következetes munkavégzésre serkenti. A folyamatos ellenőrzés terjed-
jen ki az egész osztály együttes munkájára, de egyenként is ellenőrizzük a tanulók 
munkáját. Lehet az ellenőrzés tanítási egységenként minden tananyagrészre, de lehet 
konkrét feladatokra vonatkozó. 

• Időszakos ellenőrzés, amikor előre kijelölt ellenőrző feladatok alapján, meghatá-
rozott időszakonként végzünk ellenőrzést. Ezeket az ellenőrző feladatokat előre is-
mertetjük a tanulókkal már a tanév első óráján. Nem árt ezt időnként megismételni, 
főleg ha a fejlődés nem a kívánt mértékű, és figyelmeztetni a tanulókat a számonké-
résre. Hasznos módszertani megoldás, ha a tanulók számára ezeket írásban és képes 
illusztráció formájában, jól látható helyen kifüggesztjük. Ennek motivációs hatása 
is nagyon kedvező. 

• Az ellenőrzéseket úgy határozzuk meg, hogy lehetőleg minden tanulónak megfelelő 
idő álljon rendelkezésére a követelmények teljesítésére. Ezek az időpontok általában 
a tanítási egységek végére kerüljenek.

• Az ellenőrzés egyaránt vonatkozik a készségtanulásban megfogalmazott, tantervileg 
előírt követelményekre, valamint a képességek fejlődésének ellenőrzésére is.

• Az ellenőrzés általános módszertani sajátossága, hogy az alacsonyabb korosztályok 
(alsó tagozat, 6–10 évesek) esetében csak a folyamatos ellenőrzést alkalmazzuk, 
a felső tagozat és a középiskola esetében pedig mindkét formáját.

Értékelés, hibafeltárás, hibajavítás

Az értékelés fajtái, az osztályzás kérdései

Az értékelés témakörének vizsgálatakor az oktatási folyamattal összefüggésben azt mond-
tuk, hogy „az értékelés a cél, a folyamat és a hatás közötti szervezett visszajelentés elmélete 
és gyakorlata” (Báthori Z., 1972).

Az értékelés számtalan olyan módszerbeli eljárást, technikát tartalmaz, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a tanár számára. Ennek ellenére az értékelés nem csupán módszertani eljárások 
összessége, hanem az értékelés folyamat, egy folytonos tevékenység, amely jó tanításhoz 
és a jó tanuláshoz vezethet.

Tudjuk, hogy az értékelés: 
• a tanuló mennyiségi jellemzése (motoros tesztek eredménye + értékek megállapítása),
• a tanuló minőségi jellemzése (készségszint + értékek megállapítása).

A testnevelésben a mérésen alapuló értékelést törvény teszi kötelezővé, így elvileg minden 
tanulóról, rendelkezünk mennyiségi mutatókkal. 

Az értékelés legfontosabb módszertani feladata, hogy az oktatás során a tanulók 
magatartásában, tudásában a cél által megfogalmazott változásokhoz vezessen. Ezeket 
a változásokat, jól tudjuk, hogy a testnevelés estében, a személyiség teljes viselkedési te-
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rületeire vonatkoztatjuk, mint a pszichomotoros, affektív és kognitív, valamint a szociális 
szféra. Az értékelés a testnevelésben és a sportoktatásban valóban kiterjed mindezen visel-
kedési területekre.

Logikus, hogy az oktatási–nevelési folyamat céljait és az elvárt eredményeket az egyes 
viselkedési területekre egyaránt meg kell határozni. A tanmenetkészítés kapcsán ezekkel 
már részletesen foglalkoztunk, hiszen mérhetően határoztunk meg minden egyes célt már 
a tananyag-elrendezés időszakos csoportosításakor is. 

Az értékelés különböző fajtáit tekintettük át, mint:
• állapotértékelés: a tanulók kezdeti képességeinek és tudásának megállapítása (mo-

toros tesztek alkalmazása, mérés),
• a formáló–segítő értékelés (az egész oktatási folyamaton végigvonuló értékelés),
• diagnosztikai értékelés (a tanulók tanulási nehézségeinek, a célok elérésének érté-

kelése),
• összegző–lezáró értékelés (a tanulási folyamat végén a tanulók elért teljesítményé-

nek értékelése).

Állapotértékelés: amelyről azt írtuk, hogy a tanulók kezdeti képességeinek és belépő tudás-
szintjének a megállapítását jelentik, mennyiségi mutatók alapján.

Módszertanilag viszonylag könnyű dolga van a testnevelő tanárnak, hiszen a kezdeti 
képességeket, de nemcsak a kezdetieket, motoros tesztek alkalmazásával viszonylag gyorsan 
és pontosan meg tudja állapítani. Lényeges, hogy olyan teszteket alkalmazzunk, amelyek 
megfelelnek a tudományos mérésekkel szemben támasztott kritériumoknak, mint a való-
diság, objektivitás és megbízhatóság. Az iskolai testnevelés számára felajánlott motoros 
próbák ilyenek, ezzel tehát nincsen gond. Akkor legyünk körültekintőek, ha olyan teszteket 
használunk, amelyek nem találhatók meg kézikönyvekben és nem biztos, hogy a leírt felté-
teleknek eleget tesznek.

A tanulók készségszintjének, tudásának mérése a tantervi tartalmakban való előrejutásuk 
szintjének megállapítását jelenti. Erre szolgál a kritérium vonatkozású értékelési eljárás, 
amelyet az oktatási folyamat tárgyalásánál már szintén elemeztünk, tanultunk.

Formáló–segítő értékelés
Ebben a fejezetben szokatlan formában kapcsoljuk össze a formáló–segítő értékelést a hi-
bafeltárás, hibajavítás problémájával. Viszonylagos ez a furcsaság, hiszen az értékelés, 
a formatív értékelés tárgyalásakor már beszéltünk a hibákról. A hibák feltárása és javítása 
nem más, mint értékelés. Amennyiben a tanuló rosszul, hibásan hajt végre egy gyakorlatot, 
feladatot és azt mondjuk rá, hogy rossz vagy nem jó, értékelünk. Az értékelésnek ez a meg-
jelenési formája pedagógiailag helytelen.

Helytelen, mert negatív viszonyulást alakít ki a feladattal, gyakorlattal szemben, és nem 
motiválja a tanulót újabb erőfeszítésekre. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, tekintsük át a tradici-
onálisan hibajavításnak nevezett értékelési folyamat egyes mozzanatait.
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Hibafeltárás

A helyes értékelés kiindulópontja, hogy tisztában legyünk a helytelenül, rosszul végrehajtott 
gyakorlatok okaival. Ezek a következők:

• a nem megfelelő szintű képességek (mennyiségi értékelésként jellemeztük),
• a hiányos, rossz megértés, pontatlan mozgáselképzelés (mennyiségi, minőségi érté-

kelésértékek megállapítása),
• korábbi helytelen beidegződések (minőségi értékelés),
• görcsös, merev első végrehajtás (minőségi értékelés).

A nem megfelelő szintű képességeknél a már tanultakra utalunk, hogy minden készségtanulás 
csak megfelelő szintű fizikai képességek birtokában kezdhető el eredményesen. A tantervek 
ugyan évfolyamonként épülnek egymásra, ami eleve feltételezi a szükséges képességek 
birtoklását, de ez nem jelenti azt, hogy valóban minden tanuló esetében ez így is van.

A tanulók első próbálkozásai világosan elárulják a szükséges képességek meglé tét 
és hiányát. 

A megoldásmódot először az dönti el, hogy milyen életkorú tanulókról van szó, másod-
szor pedig a hiányosság mértéke, mennyisége.

A hiányos, rossz megértés több tényezőre vezethető vissza. A tanár kommunikációs 
szintje a meghatározó mindig ebben az esetben. Vagyis nem a tanuló életkorának megfelelő 
szinten ismerteti az elsajátítandó tananyagot. (Lásd a verbális ismeretközlésnél írott mód-
szertani követelményeket!) 

A helyes elképzeléshez érthető magyarázatra van szükség, a korosztály értelmi szint-
jének megfelelően. Amennyiben nem értenek meg a tanulók, (a már tanult formáló segítő 
értékelés külső visszacsatoló gyűrűje a tanári tevékenység ellenőrzésére vonatkozik), az azt 
jelenti, hogy felül kell vizsgálni önmagam oktató tevékenységét. Természetesen nehéz be-
látni, hogy én hibáztam és nem a tanulók. Ki kell javítanom saját magamat.

A megoldásmód: újabb magyarázat, vagy ismételt bemutatás, mivel a rossz megértés 
a helytelen vagy elégtelen bemutatásból is származhat. (Lásd a vizuális ismeretnyújtásnál 
írott módszertani követelményeket!) Nincsen olyan korosztály, amelyiknek egyetlen bemu-
tatás elégséges és pontos információval szolgálna az új tananyagról.

A hibás elképzelés oka lehet még, hogy a tanulók nem rendelkeznek megfelelő szintű, 
és mennyiségű fogalmi készlettel az új anyagról.

A megoldásmód: meg kell tanítani az új fogalmakat, mint például: kitámasztás, haránt 
terpeszállás, fejbillenés stb. A megértés ebben az esetben is életkor- és tanultság spe ci fikus, 
de az eltérések természetesen mindig jelen vannak minden korosztálynál.

A tanulók figyelmetlensége, magatartása: hasonlóképpen befolyásolja a feladatok 
megértését. 

A megoldásmód: mindig követeljük meg a magyarázat és bemutatás alkalmával a rendet 
és a tanulók maximális figyelmét.

Korábbi, helytelen beidegzések: abban az esetben jelent hibaforrást, ha a tanulók koráb-
ban helytelenül sajátítottak el gyakorlatot, és ez a rossz technika zavarja az új megtanulását. 
Azért zavaró tényező, mert a rosszul beidegzett mozgás kialakult, rögzült reflexfolyamatai 
nehezen változtathatók meg.
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A megoldásmód: a gyakorlat újbóli, részletes felépítése az alapoktól. Gyorsabb és ered-
ményesebb, mint a régi átalakítása.

Görcsös, merev első végrehajtás: szintén több tényezőre vezethető vissza, mint hiba-
forrás. 

Önbizalomhiány, amelynek az okait is fel kell tárni. Ezek a már korábban felsoroltak 
közül elsősorban a hiányos fizikai képességek terén keresendők, vagy valamilyen korábbi 
rossz élmény, baleset, sérülés, ebből fakadó félelem, fáradtság stb. lehetnek. Ide soroljuk 
a tapasztalatlanságot is. Ezek a hiányosságok fokozzák a motoros tanulás elején, serkentő 
folyamatok túlsúlya miatt, természetesen is jelenlévő, merev végrehajtást.

A megoldásmód: a gyakorlatok olyan szintre történő egyszerűsítése, amely még megőrzi 
annak egységét, de ugyanakkor biztosítja a tanulási folyamat természetes, zavaró gátlásoktól 
mentes lebonyolítását.

Amennyiben sikerül a felsorolt hibaokok valamelyikének feltárása, amelyet voltaképpen 
egy elméleti jellegű tanári tevékenységnek tekintünk (hiszen nem fogjuk hangosan mondani, 
hogy „kisfiam, te gyenge vagy”), hanem a ténymegállapítást követően értékelni fogjuk a ta-
nuló tevékenységét, ami már a hibajavítást jelenti. Ez az értékelő eljárás, vagy hibajavítás 
attól függ, hogy a hiba milyen fajtájáról van szó.

A hibák fajtái

A cselekvéstanulás folyamatában előforduló hibákat két nagy csoportba sorolhatjuk:
• a testi épséget veszélyeztető, károsító-,
• a mozgás szerkezetében előforduló hibák.

A testi épséget veszélyeztető, károsító hibák
Mivel minden testnevelő tanár elsődleges kötelessége a tanulók testi épségének megőrzése, 
ezért természetes, hogy az oktatás során azok a legsúlyosabb hibák, amelyek ezt veszé-
lyeztetik.

Az ilyen jellegű hibák eredménye a sérülés. A leggyakoribb sérülés az izomhúzódás, 
amely nagyon sokféle okra vezethető vissza, mint például a helytelen vagy elégtelen be-
melegítés. A használt sportszerek és eszközök helytelen használata, vagy azok állapota is 
okozhat sérülést. Az egyes gyakorlatok helytelen végrehajtásából is nagyon gyakran szár-
maznak sérülések.

Amennyiben a tanulók az egyes sportági készségek elsajátításához nem rendelkeznek 
a kívánt fizikai képességszinttel, hasonlóképpen sérülést eredményezhet. 

A mozgásszerkezetben előforduló hibák
A mozgásszerkezet ismert összetevői a téri, idő és a dinamikai összetevők nem megfelelő 
kapcsolódása, vagy egyes elemek hibás volta jelentik a szerkezetben előforduló hibákat. 
Ezek a hibák legtöbbször, főleg a mozgástanulás kezdeti szakaszában, az idői és dinamikai 
összetevőkben jelennek meg, mint például a helytelen ritmusban végrehajtott elemek össze-
kapcsolása. Nagyon fontos ezeket mindjárt kijavítani, hiszen ezek vezetnek a rossz, helytelen 
beidegzésekhez, amelyeket később már nehéz korrigálni. 
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A tanár többszöri, technikailag helyes bemutatása sokat segít a tanulóknak a helyes 
mozgásritmus kialakításában, ami megkönnyíti a dinamikai jegyek pontos elsajátítását is.

A lényegtelen hibákat is meg kell említenünk, amelyek a mozgásvégrehajtásban előforduló 
hibák, de nem érintik a gyakorlat szerkezetét. Ilyenek például a tornában hanyag tartással, 
vagyis nem szép, elegáns tartással végrehajtott gyakorlatok, amitől még a gyakorlatok szer-
kezete és dinamikája helyes. Az ilyen típusú hibák bemelegítéskor jelennek meg. 

A tipikus hibák sajátos csoportot jelentenek, hiszen minden gyakorlott tanár előre tudja, hogy 
melyek ezek, és biztosan meg is jelennek a tanulás, gyakorlás során.

Az óra bemelegítő részében alkalmazott gimnasztikai gyakorlatok végrehajtásakor 
találkozunk a leggyakrabban ezzel a hibafajtával. Például: törzsdöntésben nem egyenes 
a hát, törzshajlításkor nem nyújtott a térd, mellső fekvőtámaszban lógó has, vagy magasra 
emelt csípő stb.

A sportági tartalmak esetében (atlétika, torna, sportjátékok), szintén felsorolhatók ezek 
a tipikus hibák, mint például a dobások esetében egy lábról történik a szer elengedése, ez 
még a sportjátékok dobásaiban is megjelenő hiba.

Általános megjelenésüknél fogva a sportági ismeretek oktatásakor tanuljuk is a leg-
gyakrabban előforduló hibákat, amelyeket ismételt bemutatással és rövid magyarázattal 
könnyen javítani lehet. 

A hibajavítás elvei

Most érthetjük meg, hogy a korábban tárgyalt értékelési eljárás, a formáló segítő értékelés 
voltaképpen nem más, mint hibajavítás. A fejezet címe ennek alapján az is lehetne, hogy 
az értékelés elvei.

A hibajavítás tehát az értékelés sajátos válfaját jeleníti meg, aminek a lényege, hogy 
minél kedvezőbb atmoszférát teremtsünk a nehéz és fáradtságot jelentő motoros tanuláshoz, 
illetve a szakmai célunkat minél gyorsabban érhessük el. 

A pedagógiai tevékenység és folyamat kétoldalúsága igazán az értékelés által érhető 
tetten a tanuló és a tanár részéről egyaránt. A tanuló és tanár egymásrautaltsága a tevékeny-
ségben válik kézzelfoghatóvá.

A hibajavítás alapelvei a következők:
• a hiba okának feltárása,
• a hibák fontossági sorrendbe állítása,
• egyszerre csak egy hibát javítsunk,
• a hibajavítás ne szakítsa meg a gyakorlás folyamatosságát,
• a hibajavításban jussanak érvényre a nevelési szempontok.

A hiba okának feltárása jelenti mindig az első lépést. Ahogy írtuk, a hiba csak következ-
ménye valaminek, amit a szakembernek illik tudni. Ezt megtalálni az első feladatunk. 
Láttuk, hogy sokféle ok, mint a hiányos fizikai képességek, rossz elképzelés stb. létezik. 
Csak a tanultságunk színvonala az egyetlen tényezője az okok megállapításának. Látszólag 
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ismétlésnek tűnik amit írunk, hiszen fentebb már elemeztük ezt a kérdést, de a hibajavítás 
elveinek tanulmányozásakor nem kerülhetjük meg.

A hibák fontossági sorrendben történő javítása azt jelenti, hogy először a lényeges hibát 
kell javítani, vagyis azt, amelyik a gyakorlat mozgásszerkezetében jelent zavart. Ez a lénye-
ges hiba sok más apróbb hibát gerjeszt, amelyek eltűnnek, ha ezt a lényeges hibát kijavítjuk. 
Kedvező motivációs hatást fejt ki, hogy a lényeges hiba csökkenése eredményeként eltűnnek 
az apró hibák, amely által fokozódik a sikeresen végrehajtott motoros tevékenység kiváltotta 
örömérzés. Ez a neveléslélektani tény hatalmas nevelő erőt jelent, amelyet minden tanárnak 
jól kell tudni kihasználni. 

Egyszerre csak egy hibát javítsunk elv, kapcsolódik az előző alapelvhez, ugyanis ha 
a legfontosabb hibát javítjuk, akkor egészen addig, ameddig ki nem javítottuk, ezzel az egy 
hibával foglalkozunk. Az egyszerre több hiba javítása esetében a tanulók képtelenek lesznek 
követni a sok javítandó feladatot, figyelmük szétszórtabbá, teljesítményük pedig eredmény-
telenné válik. Egy hibára, helyesebben egy megoldandó feladatra képesek koncentrálni, ami 
a sikerhez vezeti el őket. Más szavakkal, és ez a lényege a hibajavításnak, hogy a tanulók-
nak feladatot adunk, amelyet meg kell oldania, és nem azt mondjuk, hogy mi a hibája! 
Ez a formáló–segítő értékelés lényege, ami végigvonul az oktatási folyamat egészén.

A gyakorlás folyamatosságának biztosítása minden testnevelési óra alapfeladatai között 
szerepel. A tanulóknak a folyamatosság révén nyílik alkalmuk olyan kapcsolatba kerülni 
a tananyaggal, gyakorlatokkal, amely lehetővé teszi egyrészről a terhelés kialakítását, más-
részről az ideg–izom kapcsolatok mielőbbi kialakítását. A folyamatos gyakorlás teszi lehe-
tővé a formáló–segítő értékelés hatásának biztosítását, valamint a kialakuló izomérzékelés 
mielőbbi tudatossá válását.

A nevelési szempontok érvényesítése nélkül a hibajavítás, vagyis a formáló–segítő érté-
kelés fabatkát sem ér. Mit kell tennünk, hogyan értékeljünk, hogy nevelő hatásokat, pozitív 
nevelő hatásokat váltson ki a tanulókból a tanári értékelés (hibajavítás)? Az egyszerre csak 
egy hibát javítsunk tételnél már kiemeltük, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy mit kell a tanuló-
nak tennie, azaz a feladatot emeljük ki, és nem a hibákat, a rossz végrehajtást tudatosítsuk. 
Ennek lényege, hogy a tanulóban az tudatosodjék, hogy képes a feladat végrehajtására, de 
még gyakorolnia kell. Gyakorolnia a tanár által kijelölt módón, a helyes technikára törekedve 
kell. Így nem nevezzük tanítványainkat „fakezű” és „botlábú”, „idétlen” és „reménytelen” 
személyeknek, hanem épp ellenkezőleg, olyanoknak, akik képesek megtanulni a gyakorlatot.

Fontos kiemelni, amit már a motoros tanulás kapcsán is említettünk, de itt módszertani 
nézőpontból, hogy a készségek megtanulása, elegendő időmennyiség esetében, mindany-
nyiunk számára lehetséges. A kérdés csupán az, hogy biztosítjuk-e minden tanuló számára 
az elsajátításhoz szükséges időt? Amennyiben igen, akkor elmondhatjuk, hogy sikerhez 
vezető tevékenységet és jó nevelőmunkát, vagyis pozitív személyiségformálást végeztünk. 
Csakhogy a nevelési gyakorlat, a valóság nem ilyen szép. Az iskolai oktatás mindig időhi-
ánnyal küzd és nem minden tanuló rendelkezik azonos képességekkel, ezért mindenkinek 
különböző mennyiségű időre van szüksége egy bizonyos ismeret elsajátításához (Caroll J. 
B., 1975, Makszin I., 1978). Mindenfajta értékelés (hibajavítás) alapja az alázat, a ta-
nítványok szeretete és a tanári türelem.

Amennyiben szeretem a tanítványaimat, van türelmem megérteni, hogy bizonyos 
gyakorlatok megtanulása „nehézséget” és nem „lehetetlent” jelent számukra, akkor az érté-
kelésem segítő, sikerhez vezető értékelés lesz és mindig nevelő erejű.
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A motoros tanulás nehézségein, mint a fáradtság, fájdalmak, kisebb sérülések stb., is 
át kell segítenünk a tanulókat. A nehézségeken való átsegítés a legfontosabb nevelő erő 
a tanulási folyamat során. Ezek a nehézségek a verbális tanulás esetében nem jelennek 
meg és találkozunk olyan tanulókkal, akik ezeket a fajta nehézségeket kritikusan viselik 
el. A türelmünk, szeretetünk a tanulók iránti segíteni akarásunk és hitünk a sikerben fogja 
biztosítani, hogy mindegyik tanítványunkat el tudjuk juttatni a tudás valamilyen szintjére.

Az ilyen tanári hozzáállás teszi lehetővé, hogy a tanulók motiváltak lesznek a testneve-
lési órán, és szeretni fogják a testnevelést, és aktívan bekapcsolódnak a sporttevékenységbe 
is. Ez fokozza biztonságukat is, a mindennapi életben való helytállásukat is. Emlékezzünk 
rá, hogy a kultúra egyik fontos összetevőjeként jelöltük meg a biztonságot és a jogot. 

Ki kell emelni, hogy sportolni, rendszeresen edzéseken részt venni nemcsak a kiemel-
kedő képességű tanulóknak lehet és van joga. Versenyezni is különböző szinteken lehet.

A formáló–segítő értékelés (hibajavítás) tehát olyan fontos módszertani tanári tevé-
kenység, amely mint láttuk, végigvonul az oktatási folyamat egészén, és elvezeti a tanulót 
tudásszintjének objektív megállapítására.

Az értékelés további fajtái

A diagnosztikai értékelés
A tanulók tanulási nehézségeinek megállapítását, azok kiküszöbölésének módozatait, vala-
mint a kitűzött célok teljesítési szintjének megállapítását jelenti.

Az előbbiekben tárgyalt formáló–segítő értékelés, mivel az egész oktatási folyamaton 
végigvonul, nem tudja megkerülni ezt a problémát sem. Az elemzéskor bemutattuk, hogy 
tanítványainknak milyen nehézségeik (képességek hiánya, rossz megértés stb.) lehetnek 
a tanulás során, és ezeket milyen módon orvosoljuk. A diagnosztikai értékelés során a célok 
teljesítésének szintjére vonatkozó feladatokat tekintjük át.

Hogy teljesen érthető legyen, egy orvosi hasonlattal próbáljuk megvilágítani, a formá-
ló–segítő értékelés az elsősegélynyújtás, a diagnosztikai értékelés pedig azokat az okokat 
keresi, amelyek oda vezettek, hogy elsősegélyt kellet adnunk, illetve amelyek elkerülik 
az elsősegélynyújtást. Nem a testnevelési órán, hanem azon kívül jelenik meg a tanár elemző, 
egységek (félév, tanév vége) lezárásakor, tervezőmunkája idején.

Összegző, lezáró értékelés, osztályozás
Az értékelő eljárásoknak ez a fajtája, az osztályozás, mindig az oktatási folyamat egy-egy 
tanítási egységének a végén, vagy félévkor, illetve év végén jelenik meg.

Célja, hogy megállapítsa, a tanulók tudásának mekkora területére terjed ki az oktatási 
célok megvalósulása, illetve a tanulók tudásszintjének megállapítása adott készségek ese-
tében.

Azt, hogy milyen összegző, osztályozó eljárásokat (technikát) alkalmazunk, annak 
a függvénye, hogy milyen oktatási célokat fogalmaztunk meg. A testnevelésben jól ismertek 
a célok, hiszen a képességek és a készségek területén fogalmaztuk meg őket, így tipikusan 
teljesítményt mérő tesztek és különböző normákhoz viszonyított készségtudást értékelünk. 

Az összegző, lezáró értékelés, az osztályozás legfontosabb célja a tanulók tudásszint-
jének mérhető megállapítása, osztályzatban kifejezve (Magyarországon 1-től 5-ig, máshol 



270 A testnevelés elmélete és módszertana

ettől eltérő osztályzatok vannak). Ettől függetlenül ez az értékelés információkat ad arról 
is, hogy megfelelően választottuk-e meg az oktatási célokat, és tájékoztat az oktatás haté-
konyságáról is.

Belátható, hogy a különböző értékelési eljárások szervesen kapcsolódnak, és át-, meg 
átszövik egymást, vagyis nem függetlenek egymástól. Csupán a jobb megértés, a célok 
pontosabb meghatározása és a feladatok pontosabb elvégzése érdekében vizsgáljuk őket 
egymástól elkülönítve.

Az osztályozás (az összegző, lezáró értékelés) mindenfajta iskolai teljesítménynek 
számszerű kifejezése, a legizgalmasabb pedagógiai probléma.

A testnevelés esetében állandó vita tárgya, hogy kell-e osztályozni? Tudjuk, hogy 
a nehézségét és fontosságát az határozza meg, hogy társadalmi megítélésként jelenik meg 
a tanuló mindennapjaiban és további sikereinek is meghatározója. Emlékeztetünk rá, hogy 
nem egyforma képességekkel rendelkezünk, és a motoros képességeink ráadásul genetikailag 
determináltak is, ezért elképzelhetetlen, hogy mindenki ugyanolyan szinten teljesítse az előírt 
tantervi célokat. Az elérni kívánt teljesítményt, tantervi célokat máris két faktor, az idői és 
a genetikai határolják nehezen feltörhető korlátok közé. Pesszimizmust sugalló tények ezek, 
amelyek áthatják a pedagógia gyakorlatát, és felteszik a megfogalmazott kérdést, hogy kell-e 
a testnevelést osztályozni?

Az osztályzás a tanulók értékelésének pedagógiailag elfogadott módja. Annak ellenére 
elfogadott, hogy az előbb feltett kérdés szüntelenül jelen van a társadalom minden rétegében 
a szülőktől, pedagógusokon, kormánytisztviselőkön át még néhány tanulóban is. Az osz-
tályzattal azt juttatjuk kifejezésre, hogy egy átlagos, egészséges tanuló saját korosztályában 
milyen szinten teljesítette a nevelési-képzési célokat.

Korábban szóltunk a tanulók tudásszintjének az idői tényező általi meghatározottságá-
ról, ezért fontos kiemelni, hogy az osztályzatok nem mindig alkalmasak a tanulók tudásának 
összehasonlítására, jóllehet az osztályozás mindig rangsorba állítást is jelent.

Az osztályozásnak motiváló ereje van. A pedagógiai gyakorlatban jól ismert, hogy 
a tanulók állandóan versengenek egymással, a testnevelésben ez azonnali visszajelentés-
ként, rendszeresen felismerhető. A tanuló elvárja a tanár értékelő véleményét, megerősítését 
a végzett munka minőségét, mennyiségét illetően. Az osztályzásnál ezt nem szabad figyelmen 
kívül hagyni.

Az osztályzat megállapításakor a következőket vegyük figyelembe:
• a tantervi célok által meghatározott követelmények teljesítésének szintjét, amelyek
• a pszichomotoros,
• affektív és 
• kognitív területekre vonatkoznak.
• A pszichomotoros területen a képességek elért szintjét jelentik, hiszen ezek meg-

határozzák ennek a követelménynek a készségek tudásában elérhető mértékét is. Ki 
kell hangsúlyozni, hogy a tanuló teljesítményének értékelésénél vegyük figyelembe 
az önmagához mért fejlődést is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy már minimális 
fejlődés esetében is elégedettek vagyunk a teljesítményével, és ne sarkallnánk jobb 
eredmények elérésére. A tantervek minimumkövetelményeit úgy fogalmazták meg, 
hogy minden tanuló számára teljesíthetők legyenek, ez pedig több mint az önmagá-
hoz viszonyított fejlődés.
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• Az affektív viselkedés esetében a testneveléssel kapcsolatban bekövetkező változásá-
ról van szó, amely olyan erkölcsi, akarati megnyilvánulások hordozója, ami a tanuló 
teljesítményében nyilvánul meg.

• A kognitív terület a motoros feladatok, cselekvések megoldásának, a szabályoknak 
az ismeretében, alkalmazásában érhető tetten.

• Mindezeket a paramétereket csak a tantervben kötelezően előírt tananyag esetében 
állapíthatjuk meg, mivel a követelmények ezekre vonatkoznak.

A rendtartás a hazai iskolákban 1-től 5-ig érdemjegyet állapít meg minden tantárgy esetében.
A tanulók által elért eredményeket osztályzatok formájában fejezzük ki, amelyeket 

a tanárnak nyilván kell tartania.
Az osztályzatok a készségtanulás esetében alkalmazhatók, vagyis a sportágak ismeret-

anyagában elért, megszerzett tudásra vonatkoznak. A készségtanulásban való előrehaladás 
mértékét is osztályozzuk (folyamat jelleg), amely részosztályzatként meg kell jelenjen 
az osztályozó naplóban, vagyis a tanuló neve mellé kell írni.

A képességek változását (fejlődés, visszafejlődés) nem osztályozzuk, hiszen az egyes 
motoros próbákban nyújtott teljesítmény önmaga minősíti a tanulót. 

A tanulói aktivitás jelentősen befolyásolja az elért eredményt, tudásszintet. Ezért külön 
ezt nem osztályozzuk, hiszen a pszichomotoros teljesítményre kapott osztályzatban implicite 
szerepel. A testnevelésben célként fogalmaztuk meg a tanulók érdeklődésének felkeltését 
a testnevelés és a rendszeres sporttevékenység iránt. Amennyiben ez és a játékigény kielé-
gítése is megvalósul, akkor a tanulók aktivitása elérheti a kívánt mértéket. Ezért mondtuk, 
hogy ez megjelenik a készségtanulásban és a képességek fejlődésének mértékében, vagyis 
az osztályzatban.

A tanuló viselkedése más fogalom, mint az aktivitása. Rossz magaviseletű tanuló nagyon 
jó eredményt produkálhat a készségtanulásban. Ezért a két dolgot külön kell választanunk. 
A magaviselet minősítése nem jelenhet meg a motoros tevékenység értékelésében. Ez a ta-
nuló bizonyítványában önálló osztályzatként szerepel, ami az összes tantárgyban nyújtott 
teljesítménye, magatartása alapján kerül megállapításra.

Az osztályozás által a személyiséget értékeljük és fejezzük ki, remélhetőleg objektíven, 
a tanuló teljesítményének értékét.

Az osztályozás nélküli testnevelés
Az ellenőrzés, értékelés különböző szemléletei között már említést tettünk egy kérdés kap-
csán arról, hogy osztályozzuk-e a testnevelést?

Azért fontos ezt részletesebben kibontani, mert a pedagógiai hatása messzebbre ér, 
mint csupán a testnevelés tantárgy. Tantárgyunkat a közoktatásban a készségtantárgyak közé 
sorolják, ami minősítést jelent, mégpedig alulminősítést. Ez azért jelent alulminősítést, mert 
különbséget tesz a tantárgyak között azáltal, hogy megkülönböztet a személyiségfejlesztésben 
lényeges és csak készségszintű ismereteket tartalmazó tárgyakat. Azokat a tárgyakat sorolja 
készség kategóriákba, amelyek alapvetően motoros megnyilvánuláson keresztül jelenítik 
meg a tanuló tudását, vagyis tanulás szempontjából a motoros tanulás kategóriájába sorolja 
a pedagógia. Ilyenek az ének-zene, rajz és a testnevelés.

A pedagógia intellektuális gőgjébe zárva nem hajlandó tudomásul venni, hogy nincsenek 
készségtárgyak, hiszen ha a készségre vonatkozó, saját meghatározását idézné fel: „a tudatos 
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cselekvés automatizált komponense”, máris értelmetlenné válna az említett csoportosítás. 
Ennek alapján minden tárgy készségtárgy, hiszen minden ismeretet cselekvés utján veszünk 
birtokba, más szavakkal motoros úton, ami azt jelenti, hogy minden tanulás motoros tevé-
kenységen alapszik.

A pedagógia a teljesítményszerkezet egyetlen aspektusát hangsúlyozza és emeli ki 
a személyiségfejlesztés folyamatából, történetesen az ismeretszerzés intellektuális oldalát.

Ez a tény vezet el a készségtárgyak csoportjához és oda, hogy ne osztályozzuk a tanulók 
ilyen tárgyakban nyújtott teljesítményét, mert rontja a tanulmányi átlagot.

Másik ürügy, hogy a testnevelés veszített népszerűségéből és az osztályzás nélkül nö-
velhetőbb lenne a tanulók aktivizálása.

A testnevelés népszerűségvesztésének valódi okait tudományos vizsgálattal kellene 
feltárni, de semmivel nem veszített többet népszerűségéből mint bármely másik tantárgy.

Tekintsük át a pro és kontra vélemények sorát az osztályzás nélküli testnevelést illetően.

Az osztályzat eltörlését javasló vélemények és érvek: 
• a tantervi követelmények teljesítése megoldhatatlan feladat elé állítja azokat a tanu-

lókat, akik alkati tulajdonságaik, motoros képességeik miatt nehezebben sajátítják 
el a tananyagot,

• a teljesítmények értékelése, neurózist okozó túlterhelése elriasztja a tanulókat és szü-
lőket, s emiatt felmentetik gyermekeiket a testnevelés alól,

• a testnevelésben gyengébb teljesítményű, de jó tanuló gyerekek tanulmányi átlagát 
lerontja a testnevelési osztályzat,

• a testnevelés tartalma, művelődési anyaga csak mechanikus értékelésre ad lehetősé-
get, ezért nevelő értéke csekély,

• a testnevelés készségtárgy, ami csak a tanulók egyéni különbségeit, született adott-
ságait és képességeit jeleníti meg,

• osztályzás nélkül a tanulók az örömélményért szívesebben vesznek részt az órán, 
fokozódna az aktivitásuk.

Az osztályzás megtartását szorgalmazó érvek:
• A testnevelés tantervi tartalma függetlenül az alkati és képességbeli tulajdonságoktól 

mindenki számára könnyű, vagy mindenki számára nehéz.
• A tantervi követelményrendszer pedagógiailag és lélektanilag tudományosan fel-

épített, így minden osztályfokon a tanulók életkorának megfelelő, vagyis teljesíthető 
neurózis nélkül.

• Az elsajátítható tananyag nem vezethet oda, hogy lerontsa a tanulmányi átlagot és 
az átlag szempontjából nem lehet fontossági sorrendet felállítani tantárgyak között.

• A testnevelés művelődés anyagának, tartalmának elsajátítása, a rendszeres fizikai 
aktivitás, gyakorlás olyan kedvező és nélkülözhetetlen hatásokat, változásokat 
eredményez a tanuló szervezetében és személyiségében, amelyet egyetlen más tan-
tárggyal nem lehet kiváltani. (Korábban ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy a testneve-
lés- és sporttevékenység totális hatást fejt ki a személyiségre!) Ezt minden tanárnak 
és pedagógiai vezetőnek, döntéshozónak tudnia kellene.
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• Az osztályzás nélküli testnevelés mellékes tantárggyá minősítené a tantárgyunkat. 
Ezáltal a tanulók és a társadalom előtt is értéktelenné, másodrendűvé válna, és nem 
tenné lehetővé a sokoldalú ember megformálását,

• A tanulók rendszeresen versengenek egymással, és maguk is igénylik teljesítményük 
érdemjegyben való kifejezését. Vizsgálatok alapján a tanulók 80–85%-a el is várja 
teljesítményének számszerű értékelését.

• A tanulmányi átlag a továbbtanulás szempontjából teljesen lényegtelen.
• A követelményrendszer differenciáltsága és sokfélesége minden tanuló számára 

lehetővé teszi, hogy a testnevelés nevelő értéke egyaránt alkalmas a tanuló reális 
értékrendjének kialakítására.

A két érvrendszer közül az utóbbi a szakmailag és pedagógiailag megalapozott, hiszen nem 
szakítja ki a tanulót az életre való felkészítés folyamatából, valamint egészséges és az élet 
megkövetelte versenyre, küzdelemre készíti fel.

Pozitív gyermekszemléletű, mert feltételezi a tanulóról, hogy képes a tantervi követel-
ményeket teljesíteni és nem menti fel a feladatok vállalása alól.

Leendő testnevelő tanárok számára fontos kihívást jelent, hogy a testnevelés tantárgy 
szakmai megítélésekor, legyen az kedvező vagy kedvezőtlen, pontos szakmai érvek alapján 
tudják megfogalmazni álláspontjukat.

Az osztályozás nélküli testnevelés csak kísérletként indult, de mai napig ható érvény-
nyel létezik. Számunkra mindig a tanuló a fontos és nem a tantárgy, míg nem mondhatjuk 
el ugyanezt a többi kollégáról. Az kell tudatosodjon, hogy személyiséget fejlesztünk, és 
a személyiségben meglévő legkedvezőbb diszpozíciókat kell maximálisan kibontakoztatni 
az iskolai oktató–nevelő munka révén.

A teljesítmény, a fent leírtak szerint, a személyiséget meghatározó tényező. Láttuk, 
hogy a tanuló teljesítményében egyaránt benne van a motoros, az affektív és értelmi össze-
tevő, amelyek együtt alkotják a tanuló teljesítményét.

A tanuló teljesítményét a teljesítőképesség, a teljesítőkészség és a teljesítményt befo-
lyásoló körülmények határozzák meg. (Nádori L, 1994.).

A teljesítőképesség alapját a tanuló motoros képességeinek szintje adja. A képességek 
minden készségtanuláshoz a nélkülözhetetlen alapot, feltételt jelentik, amelyek a motoros 
cselekvések sikeres végrehajtását biztosítják. 

A teljesítőkészség a teljesítmény legfontosabb meghatározója. Ezt elsősorban a teljesít-
ményhez való viszonya jellemzi. Mozgósítja a személyiség pszichikus és fizikai erőit a tel-
jesítmény elérésére. Motiváló erők a céltudatosság és az aktivitás. Tartalmilag az objektíve 
átgondolt belátások és a szubjektív becslések irányítják.

A befolyásoló körülmények alatt azokat a körülményeket, feltételeket értjük, amelyek 
között a teljesítmény megszületik. Ezek az egyén szociális viszonyai (családi körülmények, 
iskola stb.), életmódja, erőnléte, egészségi állapota, de ide tartozik például a teljesítés alatti 
időjárás is, a felszereltség, eszközök színvonala, pálya állapota stb. Ezek egy része segíti, 
más részük gátolja a tanulót a teljesítmény létrehozatalában.

Amikor a tanulót értékeljük, osztályozzuk, ezt a bonyolult, összetett szerkezetű telje-
sítményt minősítjük. 

Nádori (1994) ezt a kapcsolatrendszert a 30. ábrán látható formában jeleníti meg. 
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Teljesítményszerkezet

Személyiség

Teljesítmény

KÉPZÉSI TÉNYEZŐK NEVELÉSI TÉNYEZŐK EGYÉB SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐK
• Képességek fejlesztése
• Technikai képzés
• Taktikai készség
• Organikus feltételek 

megteremtése
• Erőnlét
• Ismeretszerző készség
• Módszertan
• Szervezési eljárások
• Oktatási eljárások

• Szükségletek
• Szociális erkölcs kialakítása
• Igénykeltés, érdeklődés
• Motiválás a testnevelésre
• Személyi tulajdonságok 

kialakítása: akarat, önuralom, 
kitartás, becsvágy, önállóság, 
szerénység, sportszerűség, 
bátorság, határozottság, 
céltudatosság stb.

• Tanár–tanuló kapcsolat  

• Egészségi állapot
• Életmód
• Időjárás, klíma
• Tehetség
• Temperamentum
• Milliő
• Szerek, eszközök
• Szociális viszonyok
• Kapcsolatteremtő készség
• Diszpozíciók

TELJESÍTŐ KÉPESSÉG
Képesség–ismeret–tudás

TELJESÍTŐ KÉSZSÉG
Mobilizáló erők

BEFOLYÁSOLÓ KÖRÜLMÉNYEK
Serkentő és gátló tényezők

30. ábra: A tanulói teljesítményszerkezet összetevői (Nádori L., 1994).

Az előző ábrából jól látható, hogy a teljesítmény, mint a személyiséget meghatározó faktor 
milyen összetevőkből áll. A teljesítmény, legyen bármilyen jellegű, a leírt összetevők függ-
vénye. Így minden teljesítmény alapvetően pszichomotoros bázison épül fel. E nélkül nagyon 
nehéz komoly teljesítmény elérése. 

Teljesítménymérés

A közoktatási törvény, kötelező jelleggel, írja elő a tanulók fizikai képességének mérését. 
A fizikai képességek mérésére sokféle motoros próba létezik, amelyek közül csak azokat 
célszerű használni, amelyek megfelelnek a tesztekkel szemben támasztott tudományos kritéri-
umoknak, mint a valódiság vagy érvényesség, a megbízhatóság és az objektivitás. Az oktatási 
minisztérium nem határozza meg, hogy milyen próbarendszert használjanak a testnevelő 
tanárok. Mindenki maga dönti el, hogy milyen motoros képességeket mér az iskolájában. 
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Ennek az a szépséghibája, hogy nem tudunk sztenderd értékeket megállapítani az egyes 
életkorokban. A mért eredményeket legfeljebb csak az adott iskolákra lehet érvényes szten-
derdként elfogadni, amennyiben a tanár konzekvensen minden alkalommal azonos próbákat 
alkalmaz. 

Mivel hazánk tagja az EU-nak, javasoljuk, az Európai Unió bizottsága által kidolgozott, 
ún. EUROFIT tesztrendszer alkalmazását. A motoros képességek európai szintű összeha-
sonlításra ad lehetőséget, mivel Európa számos országában használják, és az eredményeket 
közzé is teszik. Az EUROFIT tesztrendszer megfelel a tudományos kritériumoknak.

A teljesítménymérést részletesen nem elemezzük, hiszen a „Bevezetés a tudományos 
kutatásba” című tantárgy keretében részletesen tanulunk a különböző mérési eljárásokról, 
a kapott adatok statisztikai feldolgozásáról és az adatok helyes értelmezéséről is. Mindezt 
azért tanuljuk, hogy a testnevelő tanárok oktató–nevelő tevékenységének értékelése pon-
tos, objektív mutatók mentén történjen és a tanulók számára egyértelmű és világos legyen 
előrehaladásuk mértéke.

Testnevelés-elméleti tanulmányaikhoz kötelezően hozzátartozik, gyakorlóiskolákban 
az EUROFIT tesztrendszerrel, a tanulók motoros teljesítményadatainak felvétele a tanév 
első és második félévében is. Ezáltal biztosítunk lehetőséget arra, hogy tanári tevékenysé-
gük megkezdésekor, minimális mérési tapasztalattal rendelkezzenek, azok megszervezését, 
lebonyolítását, az adatok feldolgozását és értékelését illetően.

Ebben a rövid bekezdésben csupán emlékeztetünk rá, hogy a tanári tevékenység min-
dennapjaiban kötelező a tanulók teljesítményének mérése és értékelése.

Természetesen a teljesítménymérés nem szorítkozik csupán a fizikai képességek 
mérésére, hanem a tanulók készségtanulásban mutatott előrehaladását és teljesítményét is 
magában foglalja.

A készségtanulásban nyújtott teljesítmények mérését a kritériumvonatkozású értékelés-
sel valósítjuk meg. Erről az oktatási folyamat elemzése kapcsán részletesen szóltunk. Senki 
ne gondolja tehát, hogy a teljesítménymérés csak egy területre korlátozódik.

A tanítványaink számára világossá kell tennünk a kritériumok és végrehajtás feltételei-
nek pontos ismerete által a teljesítménycélokat. Így megvalósítjuk azt a korszerű pedagógiai 
igényt, hogy nem a tanár, hanem a tanuló saját maga értékeli a teljesítményét. Ez a köve-
telmény a tanár részéről komoly szakmai felkészültséget és elemzőmunkát igényel, de így 
valóban biztosított a tanuló teljesítményének minden oldalú felmérése.



Fogalomtár

Egyes fogalmak esetében több definíciót is bemutatunk, hogy gazdagabb ismeretanyag bir-
tokában könnyebb legyen az adott témakörben való tájékozódás. Némelyek egyszerűbben, 
mások összetettebben fogalmazzák meg az egyes fogalmak lényegét, de nem ellentmondá-
sosan. Ez lehetővé teszi a fogalom árnyaltabb megismerését.

Alaptanterv
Tantervtípus, amely meghatározza egy adott iskolarendszeren belül annak teljes képzési 
idejére szóló, minden iskolára és tanulóra vonatkozóan az általános képzés keretében zajló 
nevelő-oktató munka kötelező, közös céljait. A magyarországi közoktatásra értelmezi az EU-
ban elfogadott ún. kulcskompetenciákat.
Kiemelten tartalmazza a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi szaka-
szokban érvényesítendő fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat. Definiálja 
a közvetítendő műveltség fő területeit, az ún. műveltségi területeket. Iránymutatóul szolgál 
a kerettantervek kidolgozásához.

Cselekvés – mozgás
Komplex kognitív-motoros tevékenység, amelyben a mozgás a cselekvés eszköze, annak műve-
leti szintje. Ez a műveleti szint teszi lehetővé a mozgás végrehajtását, mivel annak energetikai 
alapját biztosítja. Minden cselekvés komplex, mivel rendelkezik a lebonyolításhoz szükséges 
irányító, vezérlő, szervező központtal (kognitív összetevő), lebonyolítást végző apparátussal, 
ideg-, mozgató rendszerrel, és a végrehajtáshoz energiát biztosító háttérrel (műveleti összetevők). 

Egészség
A szervezet külső hatásokkal szembeni kivédő, stabilizáló képességét fejezi ki, így a teljes 
fizikai, lelki és szociális jóllét állapotát jelenti.

Ellenőrzés
Az ellenőrzésről, az értékeléshez való viszonyát illetően, többféle értelmezés terjedt el:
1. az ellenőrzés önálló módszer, amely végigkíséri az oktatási folyamatot, hozzákapcsolódva 

kiegészíti annak minden mozzanatát, esetenként önálló didaktikai folyamatként megha-
tározza a folyamat nagyobb szakaszát (például dolgozatírás, testnevelésben bemutatás),

2. az ellenőrzés és értékelés egységes oktatási módszer, amelyek együtt jelennek meg az ok-
tatási folyamatban,

3. az ellenőrzés az értékelés első részművelete, amelynek célja az adatgyűjtés. Az adatgyűj-
tés a tanulói és tanári munkán kívül nagyon sok területre kiterjedő tevékenységet jelent.
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Érték
„Köznapi értelemben: mindaz, ami számunkra, valamilyen szempontból fontos, jelentős, 
lényeges. Ebből a szempontból beszélünk anyagi és szellemi értékekről.
Tudományos szempontból az érték filozófiai, minőségi kategória, amely egy társadalom 
fejlődésének, alakulásának függvényeként jelöli az általánosan vagy a többség által elismert 
és bensővé lett elképzelést/képzetet valamiről, ami kívánatos, elérendő, elismert vagy tisz-
teletre méltó.” (Váriné Sz. I., 1987)
„Meghatározott (erkölcsi, vallási, kulturális, esztétikai, gazdasági stb.) értékek általános 
és alapvető tájékozódási mércét jelentenek azon esetekben, amikor a különböző cselekvési 
alternatívák között kell választani. Jellemző sajátosságuk az előnyben részesítés (preferencia) 
az, hogy választjuk őket.” (Pedagógiai lexikon, 1997)

Értékelés
„A köznapi tudat szinte állandóan értékel. Az értékelő aktusok és folyamatok közös neve-
zője, hogy minden esetben valamely tárgy (dolog, esemény, állapot, cselekvés) jelentéséről, 
érdeméről van szó pozitív vagy negatív előjellel valamiről, ami kívánatos, előnyös vagy nem 
kívánatos, végzetes, nagyjából a jóról vagy a rosszról” (Váriné Sz. I., 1987)
Pedagógiai értelmezés szerint: „Az értékelés a cél, a folyamat és a hatás közötti szervezett 
visszajelentés elmélete és gyakorlata.” (Báthori Z., 1972)
Az értékelési folyamat, egy folytonos tevékenység, amely jó tanításhoz és a jó tanuláshoz 
vezet. 
Az értékelés a tanuló: mennyiségi jellemzése (motoros tesztek eredménye + értékek megál-
lapítása), minőségi jellemzése (készségszint + értékek megállapítása).
Az értékelés fajtái: 
• diagnosztikai, a kitűzött célok teljesítési szintjének megállapítására szolgál, 
• formáló-segítő értékelés egyfelől a tanulók előrehaladásának mértékéről szóló folya-

matos tájékoztatást jelenti, másfelől az oktatás folyamatának felülvizsgálatát biztosítja,
• összegző-lezáró értékelés az oktatási folyamat ciklusait lezáró (témák, félév, tanév vége) 

értékelés, magyarán: osztályzás.

Fejlesztési feladat
Jellemzően a tananyag feldolgozása során a tanár által megszabott és a tanuló által végrehaj-
tott tevékenységi forma, amely a képességek, kompetenciák fejlesztését szolgálja. A fejleszté-
si feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit. Kijelölik, 
hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos az iskoláztatás képzési szakaszaiban.

Fejlesztési területek – nevelési célok
A műveltségi területeken átívelő fejlesztési területek-nevelési célok, a kulcskompetenciákkal 
együtt az iskolai nevelés-oktatás szinte valamennyi elemét áthatják, elősegítik a tantárgyközi 
kapcsolatok erősítését, a tanulás-tanítás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének 
fejlődését.

Helyi tanterv
A háromszintű tantervi szabályozás legalsó, de a gyakorlat szempontjából legmeghatározóbb 
szintje, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak alapelveinek megfele-
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lően kiválaszt, összeállít. A helyi tantervek úgy alakulnak ki, hogy az egyes nevelőtestületek 
a helyi sajátosságoknak megfelelően választanak a jóváhagyott kerettantervek közül, és azt 
megadott keretek között saját viszonyaikra adaptálják.

Ismeret
Az objektív valóságról, a valóság rendszereiről a megismerés folyamata eredményeként 
a pszichikumban kialakuló képmások.

Jártasság
Gyakorlás eredményeként létrejövő tudás, az ismeretek alkalmazásának egyik szintje.

Képesség (motoros képességek)
A képességek olyan alapvető adottságok, amelyek elősegítik bizonyos készségek kifejlesz-
tését. A képesség viszonylag stabil, alapvető, jellemző vonása az egyénnek, amelyen – egyes 
képességek esetében – gyakorlással alig lehet változtatni, genetikailag kódolt tulajdonsá-
gokról van szó.
Fajtái: kondicionális képességek: elsősorban az erő, a gyorsaság és az állóképesség 
 koordinációs képességek: a téri tájékozódó képesség, mozgásérzékelés, reakcióképes-

ség, ritmusképesség, az egyensúlyozás képessége.

Képzés
Az oktatáshoz, az oktatás folyamatához szorosan kapcsolódó kategória.
Az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása segítségével, meghatározott műveletek 
(jártasságok és készségek) kialakítása, amely során fejlődnek a képességek.

Kerettanterv 
A Nemzeti alaptantervre épülve meghatározzák a tantárgyak rendszerét, az egyes tantárgyak 
időkeretét (óraszámát), a tananyag felépítését és felosztását egyes évfolyamok között, to-
vábbá egy adott szakasz befejező évfolyamának kimeneti követelményeit. A kerettantervek 
adott iskolatípusra (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola stb.) készülnek.

Készség
„A tanulás révén kialakított, jól begyakorolt, részben automatikussá vált, szekvenciális, 
eszközjellegű műveletsor, mely ugyanakkor rugalmasan alkalmazható eltérő szituációkban 
is.” (Pedagógiai lexikon, 1997)
Didaktikai megfogalmazás szerint „A készség a tudatos tevékenység automatizált kompo-
nense” (Nagy S., 1967)
„Készség az a tanult képesség, amely előre meghatározott eredményt hoz maximális bi-
zonyossággal, gyakran a minimális idő vagy energia, vagy mindkettő felhasználásával” 
(Guthrie, 1952)

Közműveltség
Közösségi értékű elismert, lényeges (releváns) tudás, amely magában foglalja az együttmű-
ködéshez szükséges készségeket, képességeket és kompetenciákat is. Tartalmaz közösségi 
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és személyes értéktudatot, nemzeti és európai azonosságtudatot, valamint ezek átéléséhez 
közös erkölcsi normákat.

Kultúra
„Kultúráról mint egy közösség irányított magatartásáról akkor beszélhetünk, ha a természet 
birtoklása anyagi, erkölcsi és szellemi téren olyan állapotot teremt, mely magasabb és jobb, 
mint az, amelyet a természetes viszonyok nyújthatnak. Ismertetőjele a szellemi és anyagi 
értékek egyensúlya és eszményképe, melyben a közösség különböző aktivitásai összponto-
sulni igyekeznek, lényegében egyöntetű.” (Huizinga, 1935)
„A kultúra sokféle, egymással többé-kevésbé összhangban álló tevékenységek produktuma, 
amelyeket önmaguk kedvéért űznek.” (T. S. Eliot, 1949)
„A kultúra nem más, mint az ember és az általa teremtett objektivációk közötti vi-
szony. Az objektivációk igen összetett rendszert alkotnak, amelyekbe beletartoznak: az ember 
által átalakított (denaturált) természet, a mesterséges „természet”, vagyis a művi környezet 
(öltözet, lakás, város stb.), a tárgyak halmaza, a termelési és fogyasztási szokások, a társa-
dalmi struktúrák (család, munkahelyi közösség, sportcsoportok stb.), az életmód beleértve 
például a „testkulturális” életvitelt, a különböző ismeretek és tudományok, az erkölcsi és val-
lási normák, a szimbólumok, a művészetek, illetve mindezek intézményei.” (Takács F., 1999)
„A kultúra tapasztalatok, tevékenységek és normák rendszere, amelyek a közösséget összetartják, 
miközben a közösség tagjai a környezet kihívásaira reagálnak.” (Pedagógiai lexikon, 1997)

Mozgásérzékelés
Görög elnevezése: kinesztézis, a saját testhelyzet, a test, illetve egyes részeinek mozgását 
jelző és feldolgozó ún. proprioceptív készülékek nyújtotta információ.

Mozgásfejlődés
„A motorikus fejlődés térben és időben megfigyelhető emberi mozgások szabályozási 
és funkció folyamatait jelenti.” (Roth, 1981)
„A motorikus fejlődés az ember kondicionális és koordinációs képességeinek, valamint 
mozgásformáinak és mozgáskészségeinek individuális fejlődése a születéstől a halálig.” 
(Meinel, 1977)

Mozgásképzet
Valamely mozgásfolyamatnak vagy -résznek a mozgásemlékezetben tárolt viszonylag szilárd 
formája, amely az adott mozgás téri, idői, dinamikai jellemzőit foglalja magába.

Mozgáskészség (sportági készségek)
„Olyan tanult (motoros) viselkedésformák, amelyek (több-kevesebb bizonyossággal) előre 
várható eredményt hoznak minimális idő és energia felhasználásával. Az előre várható 
eredmény vonatkozhat a sebességre, a pontosságra, az erőkifejtés nagyságára, a kivitelezés 
minőségére, a nehézségi fokára, ill. mindezek kombinációjára.” (Pedagógiai lexikon, 1997)

Mozgáskoordináció
A mozgásfolyamatok térben és időben összerendezett együttműködése. Célirányosan szer-
vezett mozgássorokat eredményez, melyek cselekvésprogramba illeszkednek.
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Mozgásműveltség
A kulturált (művelt), képzett ember műveltségének része, tanulás, gyakorlás áltál megszer-
zett sokrétű mozgáskészség, az ezekhez kapcsolódó ismeretek, normák, attitűdök és értékek 
rendszere.
Potenciális cselekvőképességként is értelmezhető, amelynek alapja és feltétele a motoros 
(kondicionális, koordinációs) képességek optimális szintje, ezek variabilitása, a jó helyzetfel-
ismerő képesség, a gyors döntési készség, a leleményesség, a célszerűség, a kezdeményező 
készég és gyakorlatiasság.

Mozgásos játékok
Az iskolai testnevelés meghatározó jelentőségű – játék jellegű cselekvések – tartalmi ösz-
szetevői, amelyek a tanulók életkorának megfelelően, mindig konkrét céllal rendelkeznek. 
Lényegük a játéktípusonként eltérő játékfeladat, mozgásfeladat, szabályok, teljesítmény 
és versengés.

Mozgásszerkezet
„A mozgás funkcionális egységét jelenti, amely három összetevőből épül fel: téri, idői és dinami-
kai.” (Appelt, K. 1964)

Mozgástranszfer
A motoros tanulás során már elsajátított mozgáselemek, gyakorlatelemek segítő vagy gátló 
hatása más mozgások, gyakorlatok megtanulására.

Motoros tanulás
Olyan tanulás, amely a mozgásélmények útján szerzett érzékletek, tapasztalatok, ismeretek 
elraktározása, felidézése, feldolgozása, gyakorlása során történik.

Módszer
Módszeren legáltalánosabb értelemben olyan eljárást értünk, amellyel a nevelés-oktatás 
feladatait megoldjuk.
A tanári és tanulói munkaeljárások együttese valamely pedagógiai feladat teljesítésére.
„A módszer a tanulók ismeretszerzését segítő oktatásban a pedagógus által alkalmazott 
egyes módok ismétlődő, közös elemeiből spontán szerveződő vagy célszerűen szerkesztett 
eljárások („fogások”) együttese.

Művelődés
A társadalom kulturális életének alapvető és legtágabb folyamata. Az egész életen át tartó 
permanens személyiségfejlődést jelenti, az ehhez kapcsolódó, kialakulását elősegítő kör-
nyezeti, társadalmi feltételrendszerrel együtt. A művelődés következtében a személyiség 
formálódik, gazdagodik, fejlődik, műveltség birtokába jut. 
Pedagógiai értelmezés szerint a nevelési-oktatási folyamatot jelenti.

Műveltség
John Dewey szerint „A világtörténelemben elgondoltak, elmondottak és véghezvittek legja-
vának ismerete. A műveltségnek egyfajta átalakulást kell jelentenie, az adott anyag olvadjon 
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be az egyén jellemébe, és nemcsak az erkölcsi szférájába, hanem az értelmi és esztétikai 
arculatába is.”
„Mindama – főleg egyéni és elsősorban szellemi – tudás és képesség rendszerezett összessé-
ge, melyet egy adott történelmi korban és társadalomban – többé vagy kevésbé az objektív 
szükségletek, érdekek és hagyományok alapján – a kulturális elit értékesnek minősít; kultu-
rális színvonal.” (Pedagógiai lexikon, 1997)
„Testnevelésben a műveltségnek – tartalmát tekintve – két, egymástól viszonylag jól elvá-
lasztható, gyakorlatban azonban egymásba átmenő rétege különböztethető meg:
• egyik a mozgásműveltség kialakításában fontos szerepet játszó játék- és sportműveltség,
• a másik szorosabban az egészségügyi kultúrához kapcsolódó kondicionálás, kompen-

zálás ismeret és eszközrendszere.” (Burka E. 1975)

Műveltségi terület
A Nemzeti alaptanterv átfogó műveltségi területeket ír körül, melyek alkalmasak arra, hogy 
rendszerükhöz igazodva önálló vagy integrált tantárgyak jöjjenek létre a keret- és helyi tan-
tervekben, tantervi programokban, melyek már természetszerűen tantárgyakat definiálnak.

Nemzeti alaptanterv
A magyar nemzeti köznevelés és közoktatás szabályozásának alapdokumentuma. Nem 
hagyományos értelemben vett tanterv, mivel nem ír elő tantárgyakat, óraszámokat és évfo-
lyamonkénti tananyag-elrendezést. Alap a keret- és helyi tantervek, tantárgyi programok, 
vizsgakövetelmények, tankönyvek és más taneszközök készítéséhez. Az alaptanterv nemzeti 
jellegét az adja, hogy a közös nemzeti értékeket közvetíti és szolgálja. Ezzel hozzájárul 
a nemzeti hagyományok ápolásához, a nemzeti azonosságtudat fejlesztéséhez.
A nemzeti alaptantervet a Kormány rendeletben adja ki. A nemzeti köznevelési törvény adta 
előírás szerint ciklikusan sor kerül az alaptanterv felülvizsgálatára.

Nevelés
Célirányos, rendszeres, tervszerű, szakszerű, szervezett folyamat, amely a személyiség 
fejlesztésére irányul.
Tudatos értékválasztás, és értékekre orientáló tevékenység.
Társadalmilag releváns egyéni képességek intenzív fejlesztése.

Pihenés
A testnevelésben és a sportban a képzési folyamat meghatározó eleme. A motoros képessé-
gek és készségek fejlesztése érdekében a szervezetet érő külső és belső terhelések közötti, 
eltérő időtartamú, szüneteket pihenésnek nevezzük. A pihenési szünet lehet aktív és passzív.

Propriocepció
A mozgások végrehajtásakor az izmokban, inakban, ízületekben lévő érzékelő készülékek 
(izomorsó, Golgi-féle ínreceptor, Ruffini-végződések, Paccini-testecskék) által kiváltott 
érzékelés, amely eredménye a mozgás érzékelése lesz. A propriocepció és kinesztézis szi-
nonim fogalmak.
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Oktatás
Intézményesített, célok által irányított tervszerű, rendszeres pedagógiai tevékenység.
A tananyag ismertetése, közvetítése, magyarázata, rendszerezése, rögzítése, ismétlése, el-
lenőrzése, értékelése segítségével végzett személyiségformálás.
Tanulásra, tartós tudásra, ismeretek szerzésére, megértésére, alkalmazására irányuló tevé-
kenység.
A kultúra közvetítése, értékeinek, vívmányainak továbbadása a művelődéssel egységben.

Oktatási folyamat
Az oktatási folyamat középpontjában a célirányosan vezérelt és irányított tanulás útján 
a személyiség alakítása áll. A folyamat kifejezés arra utal, hogy a tanítási tevékenység idő-
ben lezajló processzus. Különböző időpontokban, megszakításokkal folyik a tanítási órákon 
és ezek közé ékelődő, órákon kívüli tevékenységek láncolatában.

Sport
Elsősorban a versenyzéssel, a teljesítmény minél magasabb szintre emelésével jellemezzük.

Sportágak
A testkultúra fejlődése során létrejött, szerek, eszközök felhasználásával vagy azok nélkül 
végzett sajátos hely- és helyzetváltoztató, helyzetfenntartó mozgásos tevékenységek, amelyik 
mindegyike kidolgozott, továbbfejlődő mozgásrendszerrel és szabályokkal rendelkezik.

Személyiség
Személyiség az a humán egyed, akinek fizikai és pszichés tulajdonságai integrált dinami-
kus rendszerré ötvöződnek, és aki „én” élménye birtokában – részben tudatosan, részben 
tudattalanul – képes megélni önmaga „egységét”, képes elérni viszonylagos „autonómiáját” 
fizikai és szociális környezetével szemben, továbbá a fejlődés, tanulás, tapasztalatszerzés 
révén bekövetkező változásai ellenére is képes megélni időbeli „folytonosságát.” (Pedagógiai 
lexikon 1997)
E meghatározás legfontosabb összetevői:
• a személyiség egy integrált és dinamikus rendszer,
• fontos összetevője az „én”,
• sajátos kölcsönhatásban van a környezetével,
• egy fejlődési folyamat terméke és alanya.

Tanítási egység
A tanítási egység didaktikailag rendelkezik egy szűkebb és tágabb értelmezéssel.
A szűkebb értelmezés szerint a tananyagnak az a legkisebb része, amely új anyagként egy 
tanítási óra keretében feldolgozható.
A tágabb értelmezés szerint a tananyagnak nagyobb, tartalmilag és didaktikailag összefüggő 
része, homogén tananyag. (Pedagógiai lexikon, 1997)

Tanmenet
„Egy tantárgy adott évfolyamának egész évre szóló oktatási terve, a tanítás menete, amelyet 
a pedagógus készít a tanév elején, a központi tanterv alapján.” (Kotschy B., 1997)
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A tanmenet összekötő kapocs a testnevelési tanterv és az óratervezés között, ami biztosítja 
a tanítás, tanulás folyamatosságát és logikai egymásra épülését, valamint a terhelés szabá-
lyozását. A tanmenet a tervszerű, folyamatos nevelő-oktató munka végzését biztosító tanári 
dokumentum.

Tantárgy
Az általános didaktika szerint: „a művelődési javak viszonylag homogén csoportja, melyet 
az egyes tudományterületekről, művészeti ágakból, a társadalmilag szükséges tevékeny-
ségek tudományos alapjaiból, pedagógiai céloktól irányítottan kiszemelünk és tantárggyá 
szervezünk.” ( Nagy S., 1972)
„A tanulók életkorának, befogadó- és teljesítőképességének megfelelően felépített ismeretkör, 
amelyet a hagyományos értelmezés szerint az egyes tudományok, művészetek művelődési 
anyagából szakemberek állítanak össze, figyelembe véve a pedagógiai és pszichológiai 
szempontokat.” (Pedagógiai lexikon, 1997)

Tanterv
„A tantervek átfogják, tükrözik és befolyásolják az iskolai nevelés-oktatás legtöbb nagy-
fontosságú kapcsolatrendszerét, intézményeit, tevékenységeit – a kultúrától, a céloktól, az ér-
tékektől kezdve a tananyagon, tantárgyakon, a tanítás-tanulás folyamatán, a tan könyveken 
és más taneszközökön a tanulók tervezett tudásán, annak értékelésén át az iskolarendszerig.” 
(Ballér E., 1996) 
„A tanterv az iskolai oktató-nevelő munka legfontosabb irányító eszköze. Az oktatási főha-
tóság által kiadott, kötelező jellegű, állami dokumentum (úgy is felfogható, mint törvény), 
amely nevelési és képzési célokat, a tartalmat egységesen határozza meg minden iskolafok, 
iskolatípus és ezen belül minden osztály számára.” (Báthori B., 1985)

Tanulás
Pszichológiai értelmezése: az információ, illetve a készség különböző típusainak elsajátítása. 
Tudatos akarati erőfeszítés. A tanulás az emlékezeti rögzítés bármely formája, az élmények 
és szóbeli anyag megtartása a tudatos, explicit emlékezetben, s a mozgási készségek, vagy 
különféle helyzetekre való érzelmi reakciók rögzítése az implicit emlékezetben.

Taxonómia
Görög szó, ami rendezést, rendszert jelent, mégpedig egységes elvek alapján létrehozott 
rendezést. 
A pedagógia ma a cél- és tantárgytaxonómia fogalmát használja.
Céltaxonómia: a tantárgyaktól független pedagógiai célok hierarchizált rendszere.
Tantárgytaxonómia: a pszichikus tevékenység figyelembevételével strukturált tananyag, 
értelmi műveletek és tartalmi elemek megfeleltetése.

Teljesítmény
Személyiséget meghatározó tényező, amelyet teljesítőképesség, a teljesítőkészség és a be-
folyásoló körülmények jelentenek.
A teljesítőképesség alapját a tanuló motoros képességeinek szintje adja, amelyek a motoros 
cselekvések sikeres végrehajtását biztosítják.
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A teljesítőkészség a teljesítmény legfontosabb meghatározója. Mozgósítja a személyiség 
pszichikus és fizikai erőit a teljesítmény elérésére.
A befolyásoló körülmények azok a körülmények, feltételek, amelyek között a teljesítmény 
megszületik. Ezek az egyén szociális viszonyai, életmódja, egészségi állapota, időjárás, 
felszerelések, eszközök színvonala, pálya állapota stb.

Terhelés
Megkülönböztetünk külső és belső terhelést.
Külső terhelés: egyrészt a testnevelésben, sportban szereplő mozgásos cselekvések élettani 
hatása, másrészt a környezeti feltételek.
Belső terhelés: a külső terhelés hatására a szervezetben bekövetkező fiziológiai, biokémiai 
és morfológiai változások, valamint ezek nyomán fellépő pszichés folyamatok.

Testgyakorlatok
Olyan sajátos mozgásos cselekvések, amelyek a történeti és társadalmi fejlődés során, mint 
tapasztalati tevékenységformák halmozódtak fel, majd kiválasztották őket és a mindennapi 
gyakorlat során átformálódtak, újraképződtek. A cselekvéskulturáltság kialakításának meg-
határozó eszközei.

Testi nevelés
Olyan nevelési terület, amely felöli mindazon tevékenységek és intézkedések széles körét, 
amelyek életminőségünk kialakításáért felelősek. Egész életen át tartó tevékenység, azaz 
a születés pillanatától a halálig tart.

Testkultúra
„A testkultúra az egyetemes kultúra részeként tartalmazza a test egészségét, teljesítőképes-
ségét, a testi, lelki képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevékeny-
ségeket, az e tevékenységek űzéséhez szükséges eszközöket, valamint a tevékenységek 
szellemi tükröződését az egyes tudományokban, köztük a testnevelés- és sporttudományban.” 
(Takács F., 1972)

Testnevelés
A testkultúra, intézményes formában történő művelésének, legismertebb formája, iskolai 
tantárgy. A testi-lelki képességek szervezett, tudatos, kollektív formában történő fejlesztése 
nevelési feladatokba ágyazottan. Olyan nevelői tevékenység, amelynek konkrét célja, tar-
talma és követelményei vannak. Ezek megvalósításához a testnevelés művelődési és esz-
közrendszerét használja fel.
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