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A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

 

A pedagógusok a fenti feladatokat akkor képesek maradéktalanul ellátni, ha újszerű, az aktuális körülmé-

nyekre, tanulócsoportokra és tanítványokra hatékonyan reagáló, differenciált módszertani megoldásokat, 

stratégiákat alkalmaznak.

Könyvünk célja, hogy mindezeket szem előtt tartva, a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmi hátteret 

feldolgozva, a magyar testnevelés hagyományait is ápolva összegezze az oktatás elméleti és módszertani 

kérdéseit a 21. század testneveléssel kapcsolatos kihívásainak megfelelően. Ezen túl hatékony, a pedagógiai 

gyakorlatban is jól alkalmazható tanácsokat, ötleteket nyújtson az olvasónak.

A könyv első részében az iskolai testnevelés helyéről és szerepéről, valamint a minőségi testnevelés- 

tanítás oktatási keretrendszeréről olvashatunk. A második részben a pedagógus kommunikációjának, 

tanórai tevékenységrendszerének, az oktatás stratégiáinak, továbbá a pozitív tanulási környezet megte-

remtésének és fenntartásának (a fegyelmezésnek) módszerei, eljárásai kerülnek előtérbe. A kiadványban 

megjelenő újszerű módszertani tartalmak (például feladatkártyák használata) gyakorlati alkalmazásának 

bemutatása érdekében a könyv tartalmaz egy DVD oktatófilmet is.

A tankönyvet leendő és már gyakorló testnevelő tanároknak, tanítóknak ajánljuk, de óvodapedagógusok és 

edzők is meríthetnek belőle tudást és ötleteket.
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Hatékony testnevelésórákat és sportfoglalkozásokat 

vezetni nem könnyű feladat. Az elméleti és a mód-

szertani tudás, valamit a reflektív módon megélt  

tapasztalatok felhasználása egyaránt hozzájárulnak 

ahhoz, hogy testnevelésünk mindenkihez szóljon,  

ne csupán a legügyesebbekhez, legsportosabbakhoz.

Hogyan tudunk olyan testnevelésórát szervezni és meg-

valósítani, mely minden tanuló számára teljesíthető ki-

hívásokat tartogat, egyben pozitív tanulási környezetben 

valósul meg? Hogyan tudjuk pedagógusként támogatni 

a felelősségteljes, belső motiváción alapuló tanulást?
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AJÁNLÁS

A mindennapos iskolai testnevelés egyedülálló le-

hetőségeket és egyben kihívást jelent a magyar 

iskolarendszer, a pedagógusok és a diákok szá-

mára egyaránt. Az iskola 12 évfolyamán megvalósuló, 

mintegy 2000 testnevelésóra és sportfoglalkozás rendkí-

vül magas színvonalon felkészült szakembereket, s egy-

ben motivált, mozogni, sportolni vágyó fiatalokat kíván. 

A Nat 2012 és az arra épülő kerettantervek tartalmi elvá-

rásai és a testnevelést érintő infrastrukturális kihívások 

együttesen hatnak a mindennapos testnevelés minőségé-

re, így a tartalmi és módszertani fejlesztések azonnali se-

gítséget jelenthetnek, és gyors eredményeket hozhatnak 

magukkal.

A testnevelés tanításának didaktikai alapjai – Középpont-

ban a tanulás című kiadványunk a testnevelés oktatásá-

nak hagyományaira építkezik, de korszerű megközelíté-

seket, és nem egy esetben jelentős újításokat tartalmazó 

szakmai elképzeléseket is bemutat, összegez.

A Magyar Diáksport Szövetség a TÁMOP 3.1.13-12-2013-

0001 kódjelű kiemelt projektjének T.E.S.I. programjában 

kifejlesztett szakmódszertani könyvek és oktatófilmek, 

vagyis a Testnevelés Módszertani Könyvek sorozat abban 

kíván segítséget nyújtani, hogy a mindennapi gyakorlat 

egyre színesebbé, szerethetőbbé és változatosabbá vál-

hasson az iskolás tanulók számára oly módon, hogy köz-

ben folyamatosan, motiváltan tanuljanak és fejlődjenek.

Jelen kiadványra a fenti szakkönyvek és DVD-k metszés-

pontjaként tekinthetünk, hiszen minden kiadvány e szak-

didaktikai alapmű szellemében íródott.

Könyvünket ajánljuk ezért minden kedves kollégánknak, 

így különösen a testnevelő tanároknak, tanítóknak és 

mindazon pedagógusnak és sportszakembernek, akik a 

mindennapos testnevelés megvalósításában részt vesz-

nek.
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A magyar közoktatásban a testnevelés és sport 

mint műveltségi terület jelentős szerepet tölt 

be. Jól érzékelhető, hogy az Emberi Erőforrá-

sok Minisztériuma közoktatást irányító tevékenységének 

tartalmi és szervezeti megújítása az elmúlt időszakban 

felgyorsult. A mindennapos testnevelés bevezetése óriási 

eredménynek számít, és egyedülálló lehetőségeket bizto-

sít ahhoz, hogy a testnevelés tantárgyon keresztül az ok-

tatás-nevelés folyamatában megalapozza az egészséget, 

az egészséges életmódra nevelést.

Indokoltnak látszik és mára a helyzet is megérett arra, 

hogy a testnevelés oktatásában a tartalmi szabályozás és 

a kapcsolódó szakmódszertan a hagyományos értékekre 

építve megújuljon, a modern társadalmi igényekhez iga-

zodjon.

A könyv nagy segítséget nyújt a pedagógusok számára. 

Célja, hogy közvetlen segítséget adjon a testnevelésórák 

hatékony megtartásához. Az egyes témakörökön belül is 

foglalkozik módszertani kérdésekkel. Tartalmas, változa-

tos, gazdag és tudományos igényű elméleti, illetve mód-

szertani ismereteket, a gyakorlatban jól alkalmazható 

gyakorlati javaslatokat tartalmaz.

Az igényes kivitelű, jól szerkesztett, magas szakmai szín-

vonalú „A testnevelés tanításának didaktikai alapjai – Kö-

zéppontban a tanulás” című könyv, kiváló segítséget nyújt 

a testneveléssel és a sporttal foglalkozó testnevelő taná-

roknak, tanítóknak, edzőknek, oktatóknak.

A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének 

nevében jó szívvel ajánljuk, és kívánjuk, hogy minden kol-

léga lelkiismeretes munkáján keresztül, minél több gyer-

mek ismerje meg a testedzés, az önfeledt játék örömeit.

Szerezzenek minél többen feledhetetlen élményeket a 

testnevelésben e könyv segítségével is!

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE (MTTOE) SZAKMAI AJÁNLÁSA
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ELŐSZÓ

A testnevelés tanításának didaktikai alapjai – Közép-

pontban a tanulás című tankönyvünkben első-

sorban az iskoláskorú fiatalok testnevelés- és 

sportoktatásának szakdidaktikai alapjait összegeztük és 

rendszereztük. A szakdidaktika nem más, mint egy tan-

tárgy vagy műveltségi terület (esetünkben a Testnevelés 

és sport műveltségi terület) specifikus pedagógiai kérdé-

seit és oktatásának módszertanát átölelő oktatáselmélet. 

Kiadványunk azonban nem kizárólag az iskolai testneve-

lés tantárgy-pedagógiai kérdéseire fókuszál. Tartalmai 

segítik az óvodai testnevelés, testmozgás és mozgás-

fejlesztés hatékony megvalósítását, továbbá elméleti és 

módszertani alapokat kínál a köznevelési rendszeren kí-

vül eső sportoktatás számára is.

A tartalom fejlesztésekor több kiemelt szempontot vet-

tünk figyelembe. Egyrészt arra törekedtünk, hogy az álta-

lunk elérhető, legfontosabb hazai és nemzetközi szakiro-

dalmi hátteret áttekintsük és összegezzük a 21. századi 

testnevelés szempontjából. Jelen kiadásban 78 db magyar 

nyelvű szakirodalom és 246 db nemzetközi szakirodalom 

segítségével tekintettük át a testnevelés tanításának ok-

tatáselméleti alapjait. Célunk, hogy a szaktudományos 

eredményeket felhasználva olyan korszerű elméleti és 

módszertani tudást ismertessünk, amely megfelelő ala-

pot teremt a folyamatos szakmai fejlődésre, új metodikai 

eljárások, módszertani megoldások tudományos igényű 

vizsgálatára, illetve a gyakorlati alkalmazásukra. Har-

madrészt konkrét, a gyakorlati életben – a tanítás-tanulás 

folyamatában – azonnal alkalmazható javaslatokat, aján-

lásokat, ötleteket is megfogalmaztunk.

Végső soron célul tűztük ki magának a hazai testnevelés-

oktatás elméletének és módszertanának áttekintését, a 

magyarországi hagyományokra épített kiterjesztését, to-

vábbfejlesztését.  

Tankönyvünk alcíme: Középpontban a tanulás, amely egy-

aránt vonatkozik a diákokra és a pedagógusokra. A diákok 

esetében talán nem szükséges különösebben indokolni, 

hogy miért a tanulás, mint a személyiségfejlesztés és az 

integrált testkulturális tudás megszerzésének eszköze áll 

az oktatási folyamat középpontjában.

A pedagógusok számára (legyen szó testnevelőtanárról, 

tanítóról, óvodapedagógusról vagy sportoktatóról, -edző-

ről) a tanulás ugyancsak kulcskifejezés. A pedagógusok 

életpályája az élethosszig tartó tanulás egyik referencia-

területe. Mind a pályakezdő, mind a tapasztalattal már 

rendelkező pedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlő-

désében alapvető elvárás, hogy a folyamatos önképzés-

sel, az elméleti tudásuk és a tapasztalat által irányított 

módszertani kultúrájuk folyamatos továbbfejlesztésével 

egyre hatékonyabb és eredményesebb, egyszóval pro-

fesszionálisabb pedagógussá váljanak, amelyhez a ref-

lektív szemléleti attitűd kialakulása esszenciális feltétel.

Könyvünket olyan szellemben írtuk, hogy lehetővé váljon 

a tudományos igényű elméleti és módszertani ismeretek 

konkrét, gyakorlati megvalósítása, valamint a pedagógus-

diák interakciók szintjén történő értelmezése. Ez a könyv 

tehát a testnevelés tanításának tanulásához kíván hatha-

tós segítséget nyújtani.

Az első kiadás megjelölés ugyancsak lényeges informáci-

ót hordoz magában. Törekvésünk, hogy a jelenlegi kiadás-

ból – terjedelmi okok miatt – kimaradt, de a szakdidakti-

ka szerves részét képező tématerületek a későbbiekben 

folyamatosan beépüljenek. Jelen kiadásban csak felüle-

tesen érintettük a tanítási-tanulási folyamat tervezését, 

az értékelés kérdéseit, a tantervelméleti ismereteket, a 

fittségi állapot fejlesztésének módszertanát, a biológiai 

és pszichoszociális fejlődést, a modern oktatástechnikai 

eszközök alkalmazási lehetőségeinek módszereit, illetve 

a különleges bánásmódot igénylő gyermekek és csopor-

tok oktatásmódszertani kérdéseit. Reményeink szerint 

a következő kiadásokban a fenti területeket fokozatosan 

integrálni tudjuk kiadványunkba. 
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Tankönyvünk felépítése két fő egységre tagozódik. Az első 

részben a testnevelés funkcióit, helyét és szerepét járjuk 

körül a 21. század iskolájának hatórendszerében. Emel-

lett kitérünk a minőségi testnevelés értelmezésének 

kérdéseire, a nemzetközi törekvésekre, továbbá az álta-

lunk kidolgozott pedagógiai alapelvekre és fő fejlesztési 

területekre. A második részben a tanórai kommunikáció 

alapjait a testnevelés-oktatás stratégiai irányainak be-

mutatása követi, majd a pedagógus tanórai tevékenység-

rendszerének összetevőit tárgyaljuk. További fejezetben 

értekezünk a pozitív tanulási környezet megteremtéséről, 

a hatékony osztálymenedzsment kérdésköréről, amit a 

hetedik fejezetben a pozitív tanulási környezet fenntartá-

sának módszerei és a fegyelmezés kérdésköre zár.

A könyv felépítésében tudatosan törekedtünk arra is, 

hogy konkrét gyakorlati szituációk, példák bemutatásával 

tegyük életszerűvé és érthetőbbé az ismereteket. Min-

den fejezetet „tanulást segítő kérdések, feladatok” zárnak, 

amellyel az önálló tanulást és a tudás ellenőrzésének le-

hetőségét kínáljuk olvasóinknak.

A tankönyvet egy önálló DVD-melléklet egészít ki, ahol 

néhány, a könyvben is tárgyalt módszertani megoldás 

testnevelésórai alkalmazását is bemutatjuk. 

Reméljük, hogy kiadványunk hasznos és tartalmas olvas-

nivalót jelent minden érdeklődő jelenlegi és jövőbeli kollé-

gánk számára!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A könyvet ajánlom feleségemnek, Csányi-Csecsődi Nikolettának, aki nem csupán szere-

tetet és folyamatos támogatást adott a könyv megírásához, hanem aktívan részt vett a 

szöveg gondozásában is.

Két fiamnak, Zéténynek és Zalánnak, akik mindennap hitet, erőt és energiát adnak a munkámhoz, 

valamint átlendítettek a nehezebb pillanatokon.

Köszönöm szüleimnek és az egész családomnak a támogatásukat és megértésüket.

Köszönöm minden közvetlen munkatársamnak, a Magyar Diáksport Szövetség vezetőinek, kol-

légáinak, akik aktív és áldozatos munkájukkal segítették a módszertani anyagok elkészülését.

Csányi Tamás

Kedvesemnek, Kingának és kislányomnak, Kirának.

Köszönöm Kingának a megértést, a támogató hátteret és a gondoskodást, mely nagyban 

segítette a könyv elkészítését. Munkámat a szakmai tanácsok mellett szeretettel és tü-

relemmel támogatta.

Köszönöm Kirának a boldog pillanatokat, amelyek kizökkentettek a mindennapi munka fáradal-

maiból, és amelyek mindig kikapcsolódást nyújtanak és feltöltenek.

Köszönettel tartozom munkatársaimnak is, akik inspirálóan hatottak rám, és hasznos ötletekkel, 

tanácsokkal járultak hozzá a könyv elkészüléséhez.

Révész László
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