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Bevezető 
 

Az EFOP-3.2.10-16 Tehetséggondozás sport által projekthez tartozó B 2.3 Iskolai pilot prog-

ramok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával tevékenységkör (továbbiakban 

Klaszter alprojekt) megvalósítása kezdetén az MDSZ-ben egy elemző team alakult az egészség-

védő testmozgás klaszterekkel összefüggő helyzetének többoldalú bemutatására. A vizsgáló-

dásra a projekt megvalósíthatósági tanulmánya a SWOT-elemzés formát határozta meg. Jelen 

dokumentum a modellprogram hatékony működtetése érdekében egyrészt egy védjegyprog-

ram bevezethetőségét, másrészt a klaszterre fókuszálva a köznevelési rendszer mindennapos 

testneveléshez köthető célspecifikus működési összetevőit tárja fel. Beazonosítja a hiányossá-

gokat, és feltárja a problémákat. A SWOT-elemzések az alprojekt célrendszerének más-más 

időbeli ütemezésére összpontosítanak. Az elemző csoport belső és külső tagjainak neve az ál-

taluk készített fejezeteknél található meg. 

 

A dokumentum három nagy részből áll: 

 Az első rész hosszú távra összpontosít, egy testmozgásra fókuszáló védjegyrendszer beve-

zetésének lehetőségeit, esélyeit, vázolja fel. 

 A második rész a közvetlen projekttevékenységekre, a Testnevelés és sport műveltségi te-

rületre és az intézményi egészségfejlesztő testmozgásprogramok helyzetére fókuszál, a 

modellprogramot előkészítő, problémaorientált elemzést tartalmaz. 

 A harmadik rész a modellprogramot előkészítő problémaorientált helyzetelemzés az MDSZ 

TE IS diáksport-önkéntességi program tapasztalatai alapján. 

A Függelékben olyan dokumentumok találhatók, melyek az elemző csapat munkatársai tollá-

ból születtek a második részhez tartozó SWOT-elemzéshez. 

 

Budapest, 2017. április 28.  



 

3 

I. rész 
 

A magyarországi Ökoiskolai Hálózat és Cím, mint védjegyrendszer tapasztalatainak átadása, 

az adaptációs lehetőségek és kockázatok számbavétele. A közoktatási rendszerben már 12 

éve működő minőségalapú Ökoiskolai Hálózat programjának hosszú távon szerzett, a Klasz-

ter alprojekt számára hasznosítható tapasztalatai rendszerbe foglalva. 

 

Problémafeltáró SWOT-analízis az iskolai 

pilotprogramok szakmai koncepciójának 

kialakításához 
Készítette: Varga Attila külső munkatárs 

(Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, tudományos főmunkatárs) 

 

Jelen tanulmány célja egy új, az egészségvédő testmozgásklaszterek kialakítását figyelembe 

vevő védjegyprogram bevezethetőségének feltárását segíteni. A cél érdekében át kell tekin-

teni a Magyarországon működő védjegyprogram tapasztalatait és be kell mutatni a potenciá-

lisan bekapcsolható intézmények várható problémáit. Szükség van továbbá a fenntarthatóság-

gal összefüggő szakmai szempontok elemzésére és bemutatására, illetve a közoktatási rend-

szerben már működő minőségalapú Ökoiskolai Hálózat programjának hosszú távon szerzett, a 

Klaszter projekt számára hasznosítható tapasztalatok összegyűjtésére. 

A tanulmány bevezetéseként bemutatásra kerülnek a testmozgásklaszter számára megfogal-

mazható legfontosabb javaslatok, majd egy SWOT-elemzés keretében részletesebben is meg-

ismerhetők az Ökoiskola minősítési rendszer hasznosítható tapasztalatai. 
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Általános javaslatok 

 

Az Ökoiskola minősítési rendszer több mint egy évtizedes működése alapján megfogalmaz-

ható legfontosabb javaslatok bármely iskolai minősítési rendszer fejlesztői számára a követ-

kező pontokban foglalhatók össze: 

 

1. Részvételi fejlesztés 

Egy iskolai minősítési rendszer csak akkor lehet sikeres, ha a minősítési rendszer kialakításában 

részt vehetnek azok az iskolák, amelyek munkájának fejlesztéséhez a minősítési rendszer esz-

közül szolgálhat. Egy tisztán szakirodalmi, normatív alapon kialakított rendszer esetében 

semmi nem garantálja, hogy a minősítési rendszer beindít majd bármiféle fejlesztési folyama-

tot az iskolákban. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a minősítési rendszernek nélkülöz-

nie kellene a szakirodalmi hátteret vagy a normatív jelleget. A minősítési rendszer végleges 

formájának kialakításához azonban nélkülözhetetlen a gyakorló iskolai szakemberek részvé-

tele, akikkel a minősítési rendszer az iskolák számára felhasználóbarát formában véglegesít-

hető. Ez a felhasználóbarátság megjelenik abban, hogy a részvételi fejlesztés módszertanával 

kialakított rendszer könnyen beilleszthető az iskola általános működésmódjába, és olyan elvá-

rásokat fogalmaz meg, amelyek magasabbak az iskolák általános szakmai színvonalánál, de 

nem teljesíthetetlenek egy átlagos iskola számára. A testmozgásklaszterek kialakítása során 

magától értetődő módon elkerülhetetlen, a testnevelő pedagógusok bevonása a részvételi fej-

lesztés munkájába, de ahhoz, hogy a rendszer valóban iskolai szintű hatást gyakoroljon, elen-

gedhetetlen, hogy nem testnevelő iskolavezetők, osztályfőnökök, sőt lehetőleg iskolafenntar-

tók, valamint szülők és diákok is bekapcsolódhassanak a fejlesztés folyamatába. 

Az ökoiskola kritériumrendszerének esetében a részvételi fejlesztés oly mértékben megvaló-

sult, hogy az Ökoiskola Cím hivatalos bevezetése előtti pilotfázisban öt évig közel félszáz iskola 

önkéntes alapon alkalmazta a Cím elvárásait és eljárásait, és a végleges hivatalos kiírás az ő 

tapasztalataik, visszajelzéseik alapján alakult ki. A rendszer azóta többször jelentősen átalakult 

a változó körülményeknek megfelelően, de minden átalakítási folyamatban kulcsszerepet ját-

szottak az érintett iskolák képviselői. 

 

2. Rugalmasság, adaptivitás 

Minden ember egyedi, így minden iskola egyedi. Ez az egyedi jelleg nemcsak azt eredményezi, 

hogy minden iskolában mások a fejlesztési feladatok és lehetőségek, hanem azt is, hogy min-

den iskola igyekszik saját arculatot és identitást kialakítani. Ezért egy teljesen merev, rugal-

matlan, minden iskolától pontosan ugyanazokat a teljesítményeket, eredményeket elváró mi-

nősítési rendszer ellenállásra, értetlenségre számíthat az iskolák részéről. A minősítési rend-

szerek alapvető jellemzője, hogy közös követelményeket és általános fejlesztési irányokat fo-

galmaznak meg az iskolák számára, azonban ezek csak akkor tudnak érvényesülni, ha a minő-

sítési rendszer kellően tág teret ad az iskolák egyéni jellegének megjelenítéséhez. A testmoz-

gásklaszterek kialakítása során a sportágválasztási lehetőségek és a diákok fizikai teljesítőké-

pességének figyelembevétele két olyan terület, amelyeken egyfelől az iskolák jellege könnyen 
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érvényesíthető, másfelől, ahol a sokféleség negligálása erős ellenállást válthat ki az iskolák ré-

széről. 

Az Ökoiskola rendszer esetében a kritériumrendszer felépítése és működése biztosítja a rugal-

masságot és adaptivitást. Az iskola alapdokumentumait érintő kritériumokon kívül nincs köte-

lezően teljesítendő kritérium a kritériumrendszerben. Kritériumcsoportok vannak, amelyekkel 

kapcsolatban az iskola egy önértékelési folyamat során pontozhatja önmagát. Az Ökoiskola 

minősítés eléréshez minden kritériumcsoportban meghatározott minimumpontszámot kell el-

érnie az iskolának, és meg kell jelölnie, hogy az adott pontszámot milyen dokumentációval 

tudja alátámasztani. Ily módon közel száz kritérium mentén értékeli magát minden pályázó 

iskola és gyakorlatilag minden pályázat teljesen egyedi mintázatot mutat. Ezt erősíti, hogy az 

iskolának a központilag megadott kritériumokon túl legalább egy saját kritériummal ki kell 

egészítenie rendszert. A rendszer adaptivitása abban is megnyilvánul, hogy a második alka-

lommal pályázó iskoláktól magasabb pontszámot vár el, ezzel is ösztönözve az iskolák fejlesztő 

munkáját.  

 

3. A minősítési rendszer távoltartása a piaci versenytől 

A környezeti nevelés területén működő minősítési rendszerek története azt mutatja, hogy a 

piaci verseny elemeinek a megjelenése az oktatással kapcsolatos minősítési rendszerekben 

számos veszélyt rejt magában. Amennyiben a minősítés korlátozott finanszírozási források 

mellett anyagi előnyhöz juttat iskolákat vagy más szereplőket (pl. oktatási szolgáltatók az erdei 

iskolák esetén), az azt eredményezi, hogy a szereplők versenytársakká válnak, a köztük lévő 

együttműködési lehetőségek nem érvényesülnek. Mindez nem jelenti azt, hogy a minősítés 

megszerzése mellé nem érdemes anyagi erőforrásokat rendelni. Sőt érdemi fejlesztési lépések 

valójában csak fejlesztési források biztosítása mellett várhatók. Azonban ezeket a forrásokat 

úgy kell megtervezni, hogy minden, a minősítés megszerzésére képes iskola számára normatív 

alapon elérhetőek legyenek. Ez nem feltétlenül jelent többletforrásigényt az iskolák finanszí-

rozásához. A finanszírozás megoldható úgy is, hogy az iskolák számára rendelkezésre álló for-

rás egy részét „pántlikázzák”, és csak azoknak az iskoláknak teszik felhasználhatóvá, amelyek 

teljesítik a minősítési kritériumokat. Ily módon minden iskola motiválttá válik a minősítés meg-

szerzésére, hiszen így juthat hozzá a „saját” pénzének egy részéhez, nem piaci versenyben kell 

másokkal versenyeznie korlátozott erőforrásért. 
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Az Ökoiskola minősítési rendszer SWOT-analízise 

 

SWOT-táblázat 

 

Erősségek 
 

 projektidentitás 

 megkülönböztető jelleg 

 minőségfejlesztési eszköz 

 nemzetközi háttér becsatornázása 

 meglévő kezdeményezések megerősítése 

Gyengeségek 
 

 potyautasok 

 személyfüggőség 

 lokális szempontok elhanyagolása 

 rossz gyakorlatok érintetlenül hagyása 
 bürokrácia 

Lehetőségek 
 

 mozgalmi jelleg 

 teljes rendszerre való hatás 

 részvételi jelleg erősítése 

 külső partnerek bevonása 

Veszélyek 
 

 elitcsapattá válás – szegregációs szem-
pont 

 résztvevők kiégése 
 ellendrukkerek megjelenése 

 

Erősségek 
 

Projektidentitás 

Ahhoz, hogy a projektbe fektetett energia a lehető leghatékonyabban hasznosuljon, fontos, 

hogy a jövőben is azonosítani tudják a partnerek, hogy ennek a projektnek a folytatásáról van 

szó. Ezért a minősítés során elnyerhető Cím megfelelő elnevezésének megtalálása az egyik 

legfontosabb és legnehezebb feladat. A legmegfelelőbb elnevezés megtalálásánál is fontosabb 

az egyszer elfogadott név és logó megtartása. Csak ebben az esetben várható, hogy néhány év 

elteltével a Cím elnevezése elterjedt és elfogadott legyen. A Cím szabályozását akár részletei-

ben, akár alapjaiban át lehet alakítani idővel – sőt a folyamatos fejlesztés valójában elenged-

hetetlen –, de a Cím elnevezésén változtatni nem érdemes. Éppúgy, ahogy multicégek logót, 

design-t szoktak cserélni, de márkanevet gyakorlatilag soha (pl. Coca-Cola). 

Az Ökoiskola Cím elnevezés egyfelől egy nemzetközi kifejezés (Eco-school) egyértelmű átvéte-

lére példa, ugyanakkor bizonyos szakmai ellenállás is övezte ökológus körökből, akik az „öko-

” előtag inflációjától tartva ellenezték az elnevezést. Az óvodák esetében e szempontok mellé, 

kiejtési szempontok is társultak, így az Ökoiskolák „kistestvéreit” nem Ökoóvodáknak, hanem 

Zöld Óvodáknak nevezték el. Az Erdei Iskolák és Erdei Óvodák esetében szintén megfigyelhető, 

hogy a ismert márkanév fennmarad annak ellenére, hogy a név egyáltalán nem pontos: Le-

hoczky János híres hasonlatával élve az erdei iskola olyan, mint a tengerimalac: se nem erdei, 

se nem iskola, mégis erdei iskola. Ráadásul az erdészetek sincsenek kibékülve az elnevezéssel, 

olyannyira, hogy megalkották saját minősítésüket az Erdészeti Erdei Iskolák számára. 
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A fentiek miatt hangsúlyosan javasolt a testnevelésklaszter minősítési rendszer márkanevének 

kialakítására kiemelt figyelmet fordítani. Fontos a fejlesztés folyamatában az érintettek köré-

ből ötleteket gyűjteni, majd a felmerülő lehetőségek közül szintén az érintettek bevonásával 

kiválasztani azt az elnevezést, mellyel várhatóan a lehető legtöbben tudnak hosszú távon azo-

nosulni. 

 

Megkülönböztető jelleg 

Az elismerés egyik legnagyobb vonzereje a megkülönböztető jelleg. Az iskolák azért pályáznak 

a Címre, mert ezzel is meg tudják különböztetni magukat más iskoláktól. Az Ökoiskolák eseté-

ben abból is látható, hogy azoknak az iskoláknak a körében népszerűbb az Ökoiskola Cím, ahol 

a megkülönböztetésnek fontos szerepe van. Kistelepülések, kisváros egyedüli általános/kö-

zépiskolái körében kevésbé népszerű a Cím, mint olyan nagyobb városok iskolái körében, ahol 

a diákokért versenyezniük kell az iskoláknak. 

A testnevelésklaszter esetében megfontolandó, hogy akár többféle területen szerezhessen 

egy iskola minősítést (pl. tömegsport, versenysport, csapatsportok, atlétika, természetjárás, 

fittségi mutatók), ily módon lehetőséget biztosítva arra, hogy az iskolák megkülönböztető jel-

lege a minősítés megszerzésével még hangsúlyosabb lehessen. Ugyanakkor figyelni kell arra 

is, hogy olyan iskola is megszerezhessen egy általános minősítést, amelyik nem valamelyik spe-

ciális területen mutat fel kiemelkedő eredményeket, hanem több terület kombinációjával éri 

el a kívánt testmozgásszint-mennyiséget. 

 

Minőségfejlesztési eszköz 

Az Ökoiskola Cím legfontosabb szakmai hozadéka, hogy útmutatással, ötletekkel szolgál a kör-

nyezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája terén elkötelezett iskolák számára. A Cím kri-

tériumrendszere iránytűként szolgál a szakmai fejlesztések számára. A kritériumrendszer fej-

lesztése során a minőségfejlesztési szemléletet mindvégig igyekeztek érvényesíteni a fejlesz-

tők. Ennek köszönhető, hogy a kritériumrendendszer egyfelől törekszik arra, hogy az iskolai 

élet minden területére ötleteket adjon a fejlesztés számára, másfelől a Cím elnyeréséhez nem 

szükséges a kritériumok mindegyikét teljesíteni. Maga a teljes kritériumrendszer tekinthető 

egy olyan ökoiskola ideáltípus leírásának, amely valós körülmények között el nem érhető, de 

amelyre minden (öko-)iskolának törekednie kell. 

A testnevelésklaszter esetében is javasolt az elvárások közé beépíteni a terület legújabb ered-

ményeit, és ezeket időről időre felülvizsgálni annak érdekében, hogy rendszer egy folyamatos 

minőségfejlesztési munkát tartson életben az iskolákban, ne egyszeri alkalommal, az akkori 

viszonyoknak megfelelően rögzített tevékenységek bemerevedését segítse elő. 

 

Nemzetközi háttér becsatornázása 

Az Ökoiskola Cím erőssége, hogy kapcsolódási felületet biztosít a hazai iskolák fenntartható-

ságra nevelési tevékenységei és a területen zajló nemzetközi folyamatok között. A kapcsoló-

dásnak legalább három aspektusát érdemes megjeleníteni: 
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– nemzetközi tapasztalatok hazai adaptációja 

Maga az ökoiskola Cím nem más, mint az ENSI nemzetközi kormányközi hálózat több mint 

30 évre visszatekintő ökoiskolai elveinek és kezdeményezéseinek a magyar viszonyokra 

való adaptálása. Ez a háttér igen erős, szinte megkérdőjelezhetetlen szakmai tekintélyt ad 

a Cím rendszerének, ami sokszor segíti a Cím érdekében végzett lobbitevékenységet. 

– hasonló iskolákkal való kapcsolattartás, közös projektek kialakítása 

A nemzetközi kapcsolatok erősítése nem csak a koordináció szintjén jelentős, hanem az 

Ökoiskola Cím sok iskolának nyújt szakmai hátteret külföldi partnerek felkutatásához és kö-

zös projektek kialakításához. 

– a hazai eredmények nemzetközi szintű kommunikációja 

Alapvetően a koordinátorszervezet feladataként jelentkezik, hogy a legkülönfélébb nem-

zetközi politikai és szakmai közegekben (pl.: ENSI, UNECE- ESD SC, GAP, UNESCO) folyama-

tosan kommunikálja az ökoiskolák eredményeit. Mindez nem csak a magyar eredmények 

külföldi elismertetése, így hazánk nemzetközi megítélése szempontjából fontos, hanem a 

nemzetközi eredmények az ökoiskolák számára is folyamatosan tudatosítják, hogy a világ 

élvonalához tartozó munkát végeznek a fenntarthatóság területén.  

A testnevelésklaszter esetében a nemzetközi példák és a jó gyakorlatok becsatornázása véle-

ményem szerint leginkább a tömegsport, a szabadidősportok és az iskola testnevelés gyakor-

latának összekötése terén lenne kiemelkedően fontos. 

 

Meglévő kezdeményezések megerősítése 

Az Ökoiskola Cím a monitoringvizsgálatok eredményei alapján sok iskolában kulcsszerepet ját-

szik abban, hogy az iskolákban dolgozó környezettudatos pedagógusok egyéni kezdeménye-

zései egyrészt tartósan fennmaradjanak, másrészt intézményi szintű kezdeményezésekké fej-

lődjenek. A Cím egyfajta központi közvetítő szerepet tölt be a pedagógusok és az intézmény-

vezetők, fenntartók között. Rendszeresen megfigyelhető mintázat, hogy egy pedagógus kez-

deményezésére a Címre hivatkozva indulnak el az Ökoiskola-fejlesztések, amelyek a Cím el-

nyerésének hatására az iskola identitásának fontos részévé válnak, és a kezdeményező peda-

gógus a Cím elnyerését követően perifériás helyzetből indulva az iskola életének egyik szakmai 

irányítójává válik. 

A testnevelésklaszter esetében megfontolandó az, hogy az Ökoiskola Cím rendszer esetében 

még hiányzó egyéni elismerési lehetőséget már a minősítési rendszer fejlesztése során az in-

tézményi minősítéssel párhuzamosan el lehetne kezdeni. Az Ökoiskola rendszer tapasztalatai 

azt mutatják, hogy szinte minden Ökoiskola cím mögött egy-két pedagógus kiemelkedő szak-

mai teljesítménye húzódik meg, ritka az, amikor a pedagógusközösség egyöntetű csapatmun-

kája a siker oka. Ezért egyre erősebben merül fel az igény arra, hogy az Ökoiskola mozgalom 

motorjaként szolgáló pedagógusok ne csak az iskolák elismerése által közvetetten, hanem va-

lamilyen módon közvetlen elismerésben is részesülhessenek, akár számukra alapított díj, akár 
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a pedagógusminősítési rendszerben az ökoiskolai munkájukból adódó előlépési lehetőség for-

májában. 

 

Gyengeségek 
 

Potyautasok 

Minden bürokratikus rendszer elkerülhetetlenül megszüli a maga potyautasait, akik a tartalmi 

kérdések kiüresítése mellett, a formai követelmények maradéktalan megvalósításával igye-

keznek hasznot húzni a rendszerből. Ez a gyengeség az ökoiskolák esetében is fennáll. A Cím 

elnyeréséhez szükséges kritériumai pontszámok emelésével és a monitoring rendszer erősíté-

sével próbálja az oktatásirányítás elrettenteni a potyautasokat, de emellett nagyon érdekes, 

hogy az Ökoiskola Cím elnyerését követően olyan érdekelt csoportok is árgus szemekkel el-

kezdik figyelni az adott iskola környezeti nevelési tevékenységeit, amelyek korábban nem iga-

zán foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Például, amint ökoiskolává vált az intézmény, rögtön 

szóvá tették egy iskola előtti közterület állapotát a szülők, amely pedig korábban is éppoly 

koszos és elhanyagolt volt. 

A testnevelésklaszter esetében talán két szempontból érdemes figyelmet fordítani a potya-

utasok kiszűrésére. Egyfelől a klasszikus „lepapírozós” megoldások kiszűrése lehet fontos, ami-

kor a dokumentumok mögött nem feltétlenül áll tényleges testmozgás. Másfelől a diákok kö-

telező kivezénylésével megoldott teljesítések visszaszorítása érdemel figyelmet. Mert nem na-

gyon lehet a testnevelésklaszter céljaival ellentétesebb és rombolóbb pedagógiai hatást el-

képzelni, mint ha mindenféle belső motiváció elérése nélkül diákok tömegeit vezényelnék ki 

valamely sporteseményre a minősítési szint teljesítése érdekében. 

 

Személyfüggőség 

Előfordul, hogy a Cím elnyerésének hátterében álló pedagógus távozik az iskolából, és vele 

együtt az ökoiskolai munka is hanyatlásnak indul, legrosszabb esetben meg is szűnik. Vannak 

esetek, amikor a személyfüggőség a Cím elvesztésében nyilvánul meg anélkül, hogy a szakmai 

munka színvonala csökkenne. Ezekben az esetekben arról van szó, hogy az iskola vezetése a 

későbbiekben nem tartja fontosnak a Címmel járó előnyöket, ami a Cím alapvetően erkölcsi 

elismerés jellege és nyitott filozófiája miatt érthető.  

A testnevelésklaszter esetében a fejlesztés személyfüggése úgy csökkenthető, ha a tervezett 

minősítés eléréséhez szükség lesz a pedagógusok közti kooperációra, iskolai szintű együttmű-

ködésre, tevékenységekre. 

 

Lokális szempontok elhanyagolása 

Egy központi rendszer nem képes teljes mértékben figyelembe venni a helyi adottságokat. Az 

Ökoiskola Cím rendszerében ugyan megjelenik a helyi kritériumok kialakításának igénye, de ez 

csak töredékét képezi a kritériumrendszer egészének. A helyi kritériumok kialakításának báto-

rításán kívül kétféleképpen kezelhető ez a gyengeség:  
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– Teret lehet adni a központi kritériumok helyi interpretálásának (pl. nincs megszabva, hogy 

pontosan mely hulladékfajtákat kötelező szelektíven gyűjteni egy ökoiskolának) 

– Maga a teljes kritériumrendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, és az iskolákból érkező visz-

szajelzések alapján alakul, így biztosítható, hogy a központi kritériumok is a lehető legin-

kább megfeleljenek a helyi adottságoknak. (Pl. a madáretető kihelyezése belvárosi iskolák 

visszajelzése alapján került ki a kötelező kritériumok közül, mert nem voltak hajlandóak a 

galambokat odaszoktatni a betonudvarokra.) 

A testnevelésklaszterek esetében a lokális szempontok érvényesülése remek lehetőséget biz-

tosít arra, hogy akár a diákok által kedvelt, helyben népszerű mozgásformák iskolai munkában 

való beillesztésével váljon a minősítési rendszer a diákok számára is vonzóvá. 

 

Rossz gyakorlatok érintetlenül hagyása 

Az Ökoiskola Cím jól alkalmazható a színvonalas környezeti nevelési munkát végző intézmé-

nyek továbbfejlesztésére, az elkötelezett pedagógusok szakmai támogatására. Ugyanakkor 

erőteljes gyengesége a Cím rendszerének, hogy semmiféle hatást nem gyakorol az alacsony 

színvonalú környezeti nevelési munkát végző iskolákra és a környezeti nevelés terén passzív 

vagy esetleg a környezeti nevelés értékeit elutasító pedagógusokra. 

A testnevelésklaszterek fejlesztése során a kezdetektől érdemes szem előtt tartani azt a célt, 

hogy ne csak a testnevelés terén egyébként is élenjáró iskolák profitáljanak a klaszterek fej-

lesztéséből, hanem olyan iskolák is, ahol a testnevelés színvonala még sok kívánnivalót hagy 

maga után. E cél elérését szolgálhatja, ha már a fejlesztés folyamatába sikerül olyan szereplő-

ket is bevonni, akik ezeket az egyelőre még alulteljesítő iskolákat képviselik. Segítségükkel fel 

lehet tárni azokat a gátló tényezőket, amelyek akadályozzák az iskola testnevelési munkájának 

fejlesztését, meg lehet határozni azokat a beavatkozási pontokat, fejlesztési lépéseket, ame-

lyek pontos meghatározásával a minősítési rendszer segítheti őket elindulni, továbblépni a 

szakmai fejlődés útján. 

 

Bürokrácia 

Minden közpénzekkel gazdálkodó rendszer esetében számolni kell bürokratikus elemek meg-

jelenésével. A bürokrácia minimalizálható, de el nem kerülhető. Törekedni kell a Cím elnyeré-

sével járó bürokratikus terhek könnyítésére. Ennek a legjobb módja, ha bemutatjuk, hogy a 

Cím elnyeréséhez szükséges dokumentáció már nagyrészt megvan (vagy egyéb szabályozók 

miatt meg kellene, hogy legyen) az iskolában. Vagyis a pályázati anyag elkészítésén kívül az 

Ökoiskola Cím valójában nem várja el további olyan adminisztrációs rendszer működtetését, 

amelyet egyébként az iskoláknak nem kellene működtetniük. Az Ökoiskola Cím akkor működik 

hatékonyan, ha az iskola nem új dokumentumokat készít, hanem a használatban lévő doku-

mentációját áttekinti ökoiskolai szemszögből, és ahol lehetséges, a meglévő dokumentációkba 

beépíti az ökoiskola elveinek megvalósulását igazoló részeket. 

A testnevelésklaszterek sikeres elterjedésében is kulcsszerepet játszhat, ha sikerül olyan rend-

szer kiépíteni, amely csak minimális pluszadminisztrációt jelent az iskolában amúgy is meglévő 

bürokratikus keretekhez képest. 
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Lehetőségek 
 

Mozgalmi jelleg 

Az Ökoiskola Cím szellemiségének terjedése szempontjából a legfontosabb lehetőség a Címet 

elnyert iskolákból kialakuló hálózat mozgalmi jellege. A mozgalmi jelleg képes lehet kompen-

zálni a Cím önkéntességéből adódó gyengeségeket. A Hálózat tagjai példájukkal, személyes 

kapcsolataikon keresztül képesek aktiválni a passzív iskolákat, pedagógusokat is. A mozgalmi 

jelleg kialakítását a Cím pályázati rendszere több módon is segíti: 

– Az elnyerhető és megújítható Címek száma nincs maximalizálva. 

– A rendszer kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Címre jelentkező iskolák lehetőleg el is 

nyerjék a Címet, ennek elemei:  

o részletes pályázati segédanyagok 

o információs napok 

o pályázati tanácsadás 

o hiánypótlási lehetőség 

A testnevelésklaszterek esetében a mozgalmi jelleg kialakításában kulcsszerepet játszhat, ha 

sikerül a helyi sportegyesületekkel, testmozgás terén aktív civil szervezetekkel, helyi közössé-

gek tagjaival és vezetőivel aktív együttműködést kialakítani, a testnevelésklaszter céljait az is-

kola közössége és helyi közösség közös jövőképének fontos elemévé tenni. 

 

Teljes rendszerre való hatás 

A mozgalmi jelleg mellett egyéb lehetőségei is vannak az Ökoiskola Hálózatnak arra, hogy a 

teljes magyar köznevelési rendszerre hatást gyakoroljon. A Hálózat növekedésével válnak 

egyre jelentősebbé e lehetőségek. Politikai szempontból a legfontosabb, hogy a hálózat szak-

emberei részt vesznek a különféle központi szabályozó dokumentumok (jogszabályok, tanter-

vek) fejlesztésében. Szakmai szempontból kiemelt jelentőségű, hogy tananyagok (tankönyvek, 

e-tananyagok…) kidolgozásába is bekapcsolódnak a hálózat szakemberei és lehetőségeikhez 

képest érvényesítik az ökoiskolák eszmerendszerét. További, eddig még kevésbé kihasznált 

lehetőségek: 

– központi iskola- és a pedagógusértékelés szempontrendszerében megjeleníteni az ökois-

kolaság szempontjait 

– a szaktanácsadói rendszer működése során érvényesíteni az ökoiskolaság szempontrend-

szerét 

– pedagógusképzési programokban megjeleníteni az ökoiskolaság szempontrendszerét 

A testnevelésklaszterek fejlesztésében is jelen van a teljes köznevelési rendszerre való hatás 

lehetősége, amely akkor aknázható ki maximálisan, ha a kezdetektől a fentebb említett konk-

rét lehetőségekre figyelemmel történik a rendszer kialakítása. Ennek fontos lépése lehet, ha 

különböző érintett szereplőkkel (pl. Oktatási Hivatal a pedagóusminősítések terén, egyetemek 

a pedagógusképzés terén) már a fejlesztési szakaszban aktív munkakapcsolat alakul ki. 
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Részvételei jelleg erősítése 

Bár az Ökoiskola Cím alapvető célja a résztvevők minél aktívabb bevonása a fenntarthatóság-

gal kapcsolatos tevékenységekbe, ezen a téren még rengeteg kihasználatlan lehetőséget rejt 

az Ökoiskola Hálózat. Az iskolai jó gyakorlatok folyamatos gyűjtése, és más iskolák számára 

használható formában való közzététele, valamint a horizontális tanulás legkülönfélébb szemé-

lyes és online formáinak támogatásával jelentősen növelhető lehetne az ökoiskolai eszméknek 

a mindennapi pedagógiai gyakorlatra és így a diákokra való hatása. 

A testnevelésklaszterek kialakítása során is erősen javasolt az iskolák közötti horizontális tu-

dásátadás formáinak és csatornáinak meghatározása és működtetése a fejlesztés kezdetétől 

folyamatosan. 

 

Külső partnerek bevonása 

Kismértékben már ma is működik, hogy a Cím kiíróin és az Címet elnyert iskolákon kívül más 

partnerek (cégek, más minisztériumok, állami szervek, civil szervezetek) akár helyi, akár regi-

onális, akár országos szinten támogatják az ökoiskolák munkáját, de ezen a téren igen nagy 

lehetőségek vannak a továbblépésre. A továbblépés egyik lehetséges iránya a Fenntartható-

sági Témahét keretében megjelenő önkéntes-koordináció, amely során az iskolák pedagógiai 

munkájába környezeti kérdésekkel, fenntarthatósággal foglalkozó – állami, magán- vagy civil 

szférában dolgozó – szakemberek kapcsolódnak be oly módon, hogy a Témahét szervezői egy 

koordinációs felülettel segítik az érdeklődő iskolák és az önkéntes szakemberek összekapcso-

lását. 

A testnevelésklaszterek esetében a már korábban is említett helyi sportegyesületek, civil szer-

vezetek bevonása az, amely megsokszorozhatja az iskolák erőfeszítéseit és eredményeit. 

 

Veszélyek 
 

Elitcsapattá válás – szegregációs szempont 

Az ökoiskolák és nem ökoiskolák Országos Kompetenciamérési eredményeinek összehasonlí-

tása azt mutatja, hogy az ökoiskolákba járó diákok családi háttere kedvezőbb, mint a nem öko-

iskolákba járó diákoké. Az iskolavezetők válaszai alapján az ökoiskolák éppúgy a szülői elvárá-

sokkal is magyarázzák, hogy miért lettek ökoiskolák, mint a nem ökoiskolák, hogy miért nem 

pályázzák meg a Címet. Mindez arra utal, hogy az Ökoiskola Címet leginkább a jó szociális hát-

térrel rendelkező és környezettudatos szülői közösséggel bíró iskolák pályázzák meg. Így az 

Ökoiskola Cím ahelyett, hogy a környezettudatosság, a fenntarthatóság eszményének össztár-

sadalmi közvetítőjévé válna, megmarad az elit környezettudatos részének elkülönített iskola-

rendszerévé. Ez egy olyan veszély, amely a Cím önkéntes jellege és az anyagi források szűkös-

sége mellett nehezen vagy egyáltalán nem orvosolható. Amíg a központi ellenőrzési rendsze-

rek nem várják el minden iskolától, hogy „ökoiskolai szinten” teljesítsen, vagy amíg az iskolák 

nem lesznek anyagilag is erősen motiváltak a Cím elnyerésében, nehezen képzelhető el, hogy 
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az érdektelen elitiskolák és a forráshiányos, hátrányos helyzetű iskolák erőfeszítéseket tegye-

nek a Cím elnyerésére. 

A testnevelésklaszterek esetében véleményem szerint különösen erősen fennálló veszélyről 

van szó. Ezért a fejlesztés kezdetétől kezdve minden lehetséges módon tisztázni kell, kommu-

nikálni szükséges, hogy a testnevelésklaszterek célja semmiképpen nem valamilyen verseny-

sportoló gyerekek számára kialakított elkülönített iskolarendszer kialakítása. Sajnálatos mó-

don a magyar pedagógiai közegben bármilyen területspecifikus kezdeményezés nagyon köny-

nyen találhatja magát olyan helyzetben, hogy csak az arra a területre amúgy is nyitott iskolák 

körében fejt ki hatást, amivel maga is éppen azt a felfogást erősíti, miszerint az adott ügy csak 

az iskolarendszer egy szelete számára fontos, és amely ellen a fejlesztés maga elindult. 

 

Résztvevők kiégése 

A résztvevők folyamatos motiválása a rendszer egyik legnagyobb kihívása. Először elnyerni az 

Ökoiskola Címet rangot ad, örömöt okoz. Másodszorra jutalmazza az erőfeszítéseket és büsz-

keséget ad. De harmadszorra már kezd rutinná válni. Ezt ismerték fel a Cím kiírói és ezért al-

kották meg az Örökös Ökoiskola Címet. Félő volt, hogy negyedszerre már senki nem fog Öko-

iskola Címre pályázni. Ez a lépés természetesen csak a bürokrácia szintjén előzte meg a részt-

vevők kiégését. A résztvevő pedagógusok szakmai kiégésének megelőzéséhez folyamatos 

szakmai támogatásra, és ami még talán ennél is fontosabb, a résztvevő pedagógusok (legalább 

erkölcsi) elismerésének lehetőségére van szükség. Ezért kezdődött meg a gondolkodás a ki-

emelkedő ökoiskolai pedagógusi teljesítmények elismerését célzó pedagógus díj előkészítésé-

ről. 

Korábban is szó esett már arról, mennyire fontos a testnevelésklaszterek működtetésében 

részt vevő pedagógusok munkájának elismerése, itt csak ismételni tudom ezt a megállapí-

tást. 

 

Ellendrukkerek megjelenése 

Minden olyan kezdeményezésnek, amely sikereket eredményez, törvényszerű velejárója az 

ellendrukkerek megjelenése. Ezt a veszélyt az Ökoiskola Cím kiírói és üzemeltetői többféle-

képpen is megpróbálják minimalizálni. Az ellendrukkerek távoltartásának egyik leghatásosabb 

módja, hogy maga a Cím nem jár anyagi elismeréssel, így gazdasági érdekek nem füzödnek 

sem a Cím elnyeréséhez, sem a Címmel (nem) járó anyagi források elosztásához. A másik fon-

tos momentum a Cím fejlesztésének és működésének demokratikus, transzparens módja, 

amely lehető teszi minden motivált érintett fél részvételét a Cím adományozásával kapcsola-

tos fejlesztésekben. Mindez természetesen nem szünteti meg az ellendrukkerek jelenlétét, 

akik az ökoiskolák esetében is megjelennek, például egy nagyobb pályázati forrás elnyerése 

esetén ellenzőként, vagy éppen hasonló csak kissé más profilú (pl. óvodai) Cím kialakításával. 

 

A testnevelésklaszterek esetében is az ellendrukkerek megjelenésének egyetlen lehetséges 

módja, ha a fejlesztés a lehető legnyitottabb keretek között, az esetleg hasonló kezdeménye-

zéseken dolgozó egyéb szereplőkkel együttműködve történik.  
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II. rész 
 

 

Problémafeltáró SWOT-analízis a Klaszter 

iskolai pilotprogram szakmai koncepciójá-

nak kialakításához 
Készítette: 

Pignitzkyné Lugos Ilona, MDSZ belső munkatárs, szakértő, fejlesztő 

Paic Róbert, MDSZ belső munkatárs, szakértő, fejlesztő 

 

A második rész a Testnevelés és sport műveltségi területre és az intézményi egészségfejlesztő testmoz-

gásprogramok jelen helyzetére fókuszál, a modellprogramot előkészítő, problémaorientált elemzést 

tartalmaz. A legfontosabb, mérvadó összegző részek a modellprogram lehetőségeit és kockázatait tag-

lalják a Klaszter alprojekt munkatársai számára. Az elemzés a megvalósítók problémaérzékenységét is 

bővíteni kívánja. 
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SWOT-táblázat 

 

Erősségek 
 

 támogató törvényi háttér 

 kötelező dokumentációs rendszer 

 pedagógusok minősítési rendszere 

 rögzített elvárások és új szakfelügyeleti 
rendszer 

 továbbképzések 

 NETFIT® rendszer 

 Diákolimpia® 

 köztestület, egyesületi sporthoz kapcsoló-
dások új minősége 

 projektek, pályázatok 

 a testnevelésóra és más testmozgásprog-
ramok a szabadban 

 több fizikai aktivitás – jobb kognitív műkö-
dés 

 diák-szülő-tanár kapcsolat közvetlenebb 
megjelenése 

Gyengeségek 
 

 felkészületlen iskolai környezet 

 a tervek nem a gyakorlatot erősítik 

 fejletlen tervezési kultúra 

 motiválatlan pedagógusok 

 nem rendszerelvű és gyakorlatias gondol-
kodásra nevelés 

 a mozgás rossz élmények forrása 

 a szülők érdektelensége 

 edzői szemlélet a testnevelők körében 

 a pedagógusképzés diverzitása 

 a formális és informális kommunikáció ke-
veredése 

 a NETFIT® nem teljeskörű használata 

 kiforratlan intézményi minősítési rendszer 

Lehetőségek 
 

 minőségváltozás a műveltségterületen 

 egyszerűbb önkontroll 

 előrelépés a pedagóguspályán 

 több elkötelezett testnevelő 

 tehetséggondozás látható útvonala 

 tudatos pedagógiai tervező munka 

 egészségfejlesztés, alternatív környezet, 
környezettudatosság 

 szélesebb körű tájékozottság 

 más tantárgyakkal való kapcsolódás 

 modellprogramok 

Veszélyek 
 

 az intézményvezetőkre háruló teher 

 nem reális intézményi énkép, önértékelés 

 pedagógusok negatív hozzáállása 

 nincs felkészítés a tervezési feladatokra 

 bürokratikus dokumentumrendszer 

 projektek, pályázati tevékenységek nem 
fenntarthatók 

 más műveltségi területek ellenlobbija 

 a szülői passzivitás, ellenállás 

 minőségi testnevelés szemlélete nem 
rendszerszintű 

 a formális és az informális kommunikáció 
keveredése 

 torzított adatok bekerülése a NETFIT® 
rendszerbe 
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Erősségek 

 

Támogató törvényi háttér 

A mindennapos testnevelést szabályozó törvényi háttér biztosítja az aktualitását az egészség-

fejlesztő klaszterek tartalommal való megtöltésének. A törvényi előírások érintik a partnerek-

kel való együttműködéseket is. 

 

Kötelező dokumentációs rendszer 

Az iskolai dokumentumokban rögzített a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztés terv-

rendszere, aktualizált éves lebontások, ütemtervek, működési, szervezési útvonalak állnak 

rendelkezésre (PP, tanmenetek, helyi tanterv stb.). 

 

Pedagógusok minősítési rendszere 

A közelmúlt köznevelési rendszer eredményességének javítását célzó oktatáspolitikai intézke-

dései: a szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és a pedagógus-élet-

pályához kapcsolódó pedagógusminősítés. A minősítés és a támogatás hármas egysége a pe-

dagógusprofesszió és az iskolai szervezet fejlesztése érdekében jött létre. 

 

Továbbképzések 

A pedagógus kollégák számára számos akkreditált továbbképzés érhető el, a 7 évente 120 óra 

képzés elvégzése napjainkban is kötelező érvényű minden testnevelést tanító pedagógus szá-

mára. A minőségi testneveléshez kapcsolódó változás lényeges elemeit többnyire a Magyar 

Diáksport Szövetség szervezésében lebonyolított továbbképzések képviselik. 

 

NETFIT® rendszer 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amelyek 

egészében jellemezik egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát A NETFIT® rendszerhez 

kapcsolódó felmérések eredményei online adatkezelő rendszer segítségével minden partner 

(intézmény, tanár, diák, szülő, fenntartó) számára célzottan elérhetők. 

 

Diákolimpia® 

A Diákolimpia® mozgalmi jellegét erősíthető programelemek egy régóta jól működő rend-

szerre alapoznak, annak szerves beépítése a projekt programelemeibe nélkülözhetetlen. A di-

ákolimpiai 46 sportágban érhető el minden iskolás tanuló részére az érettségivel bezárólag. 

Több sportágban megyei és országos szintű versenyek, valamint az A és B kategóriás esemé-

nyek is lebonyolításra kerülnek. Az A kategóriás verseny az egyesületben leigazolt versenyzők-

nek szól, a B kategóriás pedig az amatőr, nem igazolt tanulókat érinti. A verseny országos ta-

nulmányi versenynek is minősül, így továbbtanulási többletpont is jár érte. 
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Köztestület, egyesületi sporthoz kapcsolódások új minősége 

2017. január 1-től az új Sporttörvény értelmében a nem olimpiai tagozatok kiváltak a Magyar 

Olimpiai Bizottságból és újonnan alakult köztestületek formájában működnek tovább. Az 

MDSZ, mint az iskolai sportért, a diákolimpiáért felelős sportszervezet a Nemzeti Diák, Hallga-

tói és Szabadidősport Szövetség nevű köztestület alá tagozódott be. A szervezet ezen a terü-

leten a legmagasabb döntéshozó testület sportszakmai, sportigazgatási feladatokkal kapcso-

latosan. A munkafolyamatok, a döntéshozatal és a működés még kialakulóban van. 

 

Projektek, pályázatok 

Az EU és más európai alapok által biztosított keretekben jelentősen megnőtt az európai és a 

hazai projektlehetőségek, pályázatok száma. Számos közülük köznevelési, közoktatási fej-

lesztő feladatokat lát el, mint pl. az MDSZ kiemelt projektjei is. 

 

A testnevelésóra és más testmozgások a szabadban 

A köznevelési szabályzás a Testnevelés és sport műveltségi területen előírja a szabad levegőn 

való testmozgást. A kerettantervi felosztásban az alternatív és szabadidős mozgásrendszerek-

hez, szabadtéren végzett természetes mozgásformákhoz erősen köthető az egészségfejlesz-

tés. 

 

Több fizikai aktivitás – jobb kognitív működés 

Számos kutatás bizonyítja, hogy a fizikai aktivitás jobb kognitív működést is eredményez. Kü-

lönösen hangsúlyos ez a gyermekek körében. 

 

Diák-szülő-tanár kapcsolat közvetlenebb megjelenése 

A testmozgás, fizikai aktivitás területén a résztvevők kapcsolata testközelibb, közvetlenebb és 

erre épülnek egyes programelemek a szülők és a tanárok bevonására. 

 

Erősségek – összefoglalás 

A köznevelés 2012 óta kiemelt figyelmet fordít az iskolás korúak testnevelésére, az egészség-

fejlesztő testmozgásokra. Az oktatáspolitikában rendszerszintű beavatkozásra törekszenek. Az 

óraszámnövekedés, a NAT 2012, a kerettantervek, a szaktanácsadás, pedagógus-életpályamo-

dell, az új mérési eszköz, a kiemelt pályázatokon keresztül támogatott szakmai modernizáció 

mind-mind támogatják a testi nevelés-oktatás fejlesztését. A Klaszter program olyan időszak-

ban működik együtt az intézményekkel, amikor a mennyiségi változások erősen kikövetelik a 

minőségi változások igényét. 
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Gyengeségek 

 

Felkészületlen iskolai környezet 

A mindennapos testnevelés megoldása törvényi kötelezettség, a megvalósítása infrastruktu-

rális, szakmai, szervezési vagy egyéb okok miatt nehézségekbe ütközik. A felmenő rendszer-

ben belépett többletórák az intézményeket erősen megterhelték. Új szakmai megoldásokra a 

pedagógusokat nem készítették fel. 

 

A tervek nem a gyakorlatot erősítik 

A köznevelési intézményekben a dokumentumokat a vezetők kivételével a pedagógusok felü-

letesen vagy egyáltalán nem ismerik. A gyakorlatban az alapdokumentumok arra valók, hogy 

az iskola megfeleljen a törvényi előírásoknak. 

 

Fejletlen tervezési kultúra 

Az oktatáspolitikai, intézményi tervek nem jelentenek tényleges végrehajtási segítséget, útvo-

nalat a pedagógusoknak, dolgozóknak. Az önálló, folyamatkövető, gyakorlatias tervezési kul-

túra nehezen gyökeresedik meg, hosszú távú intézményi testnevelés műveltségterületi terve-

zés csak elvétve jellemző. A tanulás tervezése gyakran a központilag gyártott szakmai kínálat 

dokumentumainak letöltésére korlátozódik. 

 

Motiválatlan pedagógusok 

A pedagógusok kötelező óraszáma megnőtt, munkabeosztásuk megváltozott. A korábban dí-

jazott többletfeladatok, pótlékok beolvadtak az alapfeladatok, alapbér körébe. Nagy az inno-

vációs teher, ráadásul a tanulók új generációi (Z, alfa) másként élnek, tanulnak. A módszertani 

kultúra pedig a régi. 

 

Nem rendszerelvű és gyakorlatias gondolkodásra nevelés 

Bizonyos tantárgyak esetében, valamint a PISA-felmérés tükrében az is megállapítható, hogy 

a rendszerben való, komplex gondolkodás és bizonyos gyakorlati készségek alkalmazása defi-

cites a magyar tanulók körében. 

 

A mozgás rossz élmények forrása 

A köznevelési rendszerben jelen van a mozgással és/vagy a testmozgás megvonásával bünte-

tés. Ez a megoldás ellentétes szemléletű az aktív, a testmozgást, az egészségfejlesztést kiemelt 

területként kezelő szemlélettel. 

 

A szülők érdektelensége 

Számos szülő érdektelen nemcsak a gyermeke testmozgásban való részvétele, hanem általá-

ban az iskolai információk iránt is. A gyermekek sikeres karrierépítése során nem törődnek 

azzal, hogy a lelki és fizikai teljesítőképesség szerves része a munka világának. 
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Edzői szemlélet a testnevelők körében 

A magyarországi testnevelő pedagógusok képzése sportközpontú. A sportágakra, verseny-

zésre koncentráló képzés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy túlnyomóan edzői felfogás jellemezi 

a testnevelésórákat. 

 

A pedagógusképzés diverzitása 

A hazai testnevelőtanár- és sportszakemberképző intézmények értékei, tanítási stratégiái és a 

kimeneti követelményei nagy változatosságot mutatnak. A képzés tartalma, időtartama is kü-

lönböző. 

 

A formális és informális kommunikáció keveredése 

Az ügyeket, problémákat nem ott beszélik meg, ahol közvetlenül érintettek a partnerek. A 

kommunikáció sok esetben nem éri el a célközönséget. 

 

NETFIT® nem teljes körű használata 

A NETFIT® rendszerbe feltöltött adatok lehetnek torzítottak a nem megfelelően elvégzett mé-

rés következtében. Nem minden iskola mér fel minden tanulót, a rendszerhez való kapcsoló-

dás nem oldható meg minden tanuló és szülő esetében. 

 

Az intézményi minősítési rendszer kiforratlansága 

A köznevelésben előírt minősítési rendszer nem foglalkozik a mindennapos testnevelés rend-

szerszintű elemzésével. 

 

Gyengeségek – összefoglalás 

A mindennapos testnevelés minőségi változásokat még nem hozott a rendszerben. Az akkre-

ditált képzések tartalma, tágabban a testnevelő pedagógusokat felkészítő felsőoktatás to-

vábbra sem egységes. A minőségi testnevelésórák és az egészségközpontú fejlesztés tekintet-

ében alapvetően problémát okoz a közös nevező hiánya. A pedagógusok önállósága a saját 

munkájuk tervezése során nem általános igény, a tervkészítés a rendszer gyenge oldala. A test-

nevelés tanítása hagyományosan a sportági edzés logikáját követi, a központban a teljesít-

ményfokozás, a verseny áll. Az egészségfejlesztés személyre szabott megközelítése a NETFIT® 

mérésekkel előírt feladat lenne, de nem használják fel hatékonyan. A Klaszter modellprogram 

több területen – mint például minőségi testnevelés, tervezési, önértékelési kultúra, célirányos 

kommunikáció az egészségről – segítő, fejlesztő tevékenységgel szándékozik a gyengeségeket 

felszámolni, a hiányt pótolni.  
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Lehetőségek 

 

Minőségváltozás a műveltségterületen 

Az új NAT előrevetíti a köznevelési rendszer modernizálását. A minőségi testnevelés összete-

vőinek tudatosítása és alkalmazása minőségi változást hozhat a testnevelésórák tanításába, 

azok tartalmát és szerkezetét korszerűsítheti. 

 

Egyszerűbb önkontroll 

A pontos minőség meghatározása elősegíti olyan indikátorok megfogalmazását, amelyek az 

önértékelés lehetőségét megteremtik. A minőségi testnevelés kontrollja, önkontrollja szerves 

részét képezheti köznevelési rendszer minőségirányításának. A szervezetfejlesztési előnyök 

mellett az erős önkontroll jó eszköze lehet a pedagógus-életpályán történő előrehaladásnak. 

 

Előrelépés a pedagóguspályán 

A köznevelés minőségirányítási rendszere érinti a testnevelő pedagógusokat is. A program 

részelemei – pl. a továbbképzési ütemezések, a szaktanácsadás, a szakfelügyelet, a minősítési 

eljárások megtervezése és az ezek során megszerzett tapasztalatok beépítése a mindennapi 

tevékenységekbe – hozzájárulnak a kiégés megelőzéséhez, az elégedettséghez, önbecsülés-

hez. A pedagógus-életpályamodell szakmailag, bérezésben (is) előrelépési lehetőségeket kí-

nál. 

 

Több elkötelezett testnevelő 

A minőségi változást támogató tantárgyfejlesztő programok (pl. MDSZ-továbbképzések) hatá-

sára egyre több elkötelezett testnevelőt mozgósíthat a rendszer. A komplex, mozgáscentrikus, 

egészségfejlesztés és a játékos versengések (grassroots) pedagógiai szemlélete gyökeret ver 

és fókuszba kerül az intézményekben. A szakma presztizse erősödik. 

 

Tehetséggondozás látható útvonala 

A tehetség erős és gyenge oldalát egyaránt támogató, kedvező légkörű intézményi munka mi-

nőségének emeléséhez, végső soron pedig a hatékonyabb tehetséggondozáshoz az iskola a 

helyi, térségi szereplők tudatos és hangsúlyos együttműködésével is hozzájárul. A központi, 

regionális és helyi tehetséggondozási programok átjárhatóságának megteremtésével jó hatás-

fok érhető el a talentum ápolásában. 

 

Tudatos pedagógiai tervező munka 

A tudatos tervezésre való igény felkeltése különösen időszerű, mert anélkül a személyre sza-

bottan fejlesztő testnevelői munka elképzelhetetlen. A tervezési színvonal emelését számta-

lan, önképzésre alkalmas interaktív szakmai segédanyag támogatja. A tervkészítő dokumentu-

mok lépésről, lépésre fogódzót adhatnak a célok meghatározásától az operatív tevékenysége-

ken át az önellenőrzés, értékelés megtervezéséhez. Amennyiben az igény megteremtődik, 

fennáll, lehetőség van a minőségi tervkészítés gyakorlatában a fejlődésre. 
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Egészségfejlesztés, alternatív környezet, környezettudatosság 

A mindennapos testnevelés óraszervezési megoldásai kiváló lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy a tanulók kimozduljanak a megszokott környezetből. A megemelkedett óraszám teret ad 

olyan területek, feladatok gyakorlatias megközelítésére, mint a környezettudatos, az egészsé-

get kiemelt helyen kezelő és a környezetért tenni kívánó személyiségek nevelésére. 

 

Szélesebb körű tájékozottság 

A szülőket be lehet vonni a mindennapos testmozgásra, aktív életre nevelő, önnevelő folya-

matokba, a mozgás pozitív hatásainak hiteles képviseletére, a tevékeny részvételre. A szemlé-

letformálás fontos szereplői lehetnek. 

 

Más tantárgyakkal való kapcsolódás 

A köznevelési rendszer középtávú tervei között található, jelenségalapú oktatási szemlélet 

sokkal erősebb köteléket teremthet a Testnevelés és sport és más műveltségi területek között. 

A világ dolgainak komplex módon történő megismerése, vizsgálata, megítélése közelebb hozza 

a tantárgyakat egymáshoz, a pedagógusok pedig jobban rászorulnak más kollegák tudására, 

hogy az új szemlélet szerint helyt tudjanak állni. 

 

Modellprogramok 

A modellprogramok példát mutatnak bizonyos lehetőségek kiaknázására, megvalósítására. A 

Klaszter program ezek közé tartozik, kiemelt céljaként a helyi közösség és a helyi lehetőségek 

kiaknázásával és a helyi szereplők bevonásával lokális szinten kíván tenni az egészségmegőrzés 

fizikai aktivitáshoz, testmozgásokhoz kapcsolódó területén. 

 

Lehetőségek – összefoglalás 

Az olyan rendszerszintű köznevelési szabályozó, mint a NAT bevezetése mindig fejlődést akar 

előidézni, kikényszeríteni. A Klaszter projekt elébe megy a központi változtatásoknak a mo-

dellprogramban. A fent említett lehetőségeket kiaknázva szeretne hozzájárulni a kiválasztott 

intézmények fejlesztéséhez. A részt vevő testnevelőket támogatja, hogy a tanulók számára 

élvezetes, kihívást jelentő, változatos mozgásformákat tartalmazó foglalkozásokat vezesse-

nek. Lehetőséget ad az egészségfejlesztést, tehetséggondozást központban kezelő intézményi 

kapcsolatok teremtésére, erősítésére. A program további lehetőség arra, hogy megfelelő és 

mindenki számára átlátható és hozzáférhető tervekkel, tevékenységekkel az iskolai szintéren 

tevékenykedő külső és belső partnereket, valamint elsősorban a tanulókat érintő egészségfej-

lesztő testmozgási alkalmak bővítéséhez segítséget nyújtson. Hozzájárul ahhoz, hogy új inge-

rek, új hatások érjék őket változatos környezetben, valamint hogy a helyi környezetet még 

jobban megismerjék, és lehetőségeiket jobban kihasználják. Hangsúlyos elem az önértéke-

lésre épülő tudatos tervezés, a szakértők segítségével felépített program és annak megvalósí-

tása. 
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Veszélyek 
 

Az intézményvezetőkre háruló teher 

A mindennapos testnevelés megszervezése komoly nehézséggel terhelte meg az intézmények 

vezetését. Az innováció kezdetén számos probléma- és veszélyforrást jelentett és jelenthet 

továbbra is a nem megfelelő intézményvezetési támogatottság, a vezetői elkötelezettség hiá-

nya, valamint a passzív hozzáállás. A jó vezetés dolga lenne a lelkesedést és elhivatottságot 

táplálni és fenntartani, lehetőségeket teremteni, illetve minden adódó lehetőséget az egész-

séges testmozgások, mindennapos testnevelés körülményeinek javára fordítani. 

 

Nem reális intézményi énkép, önértékelés 

A minőségirányítási rendszer gyenge oldala a mindennapos testnevelés helyzetének reális fel-

tárása. A legnagyobb igyekezet ellenére is lehetnek olyan intézmények, amelyekben hozzáér-

tés hiányában a nem teljes körűen és részletesen elemzett önértékeléssel félig pontos vagy 

hamis válaszokat adnak, és az iskola énképét nem reálisan ítélik meg. 

 

Pedagógusok negatív hozzáállása 

A mindennapi testnevelés a sok megoldandó probléma miatt a testnevelők frusztrációját nö-

velte, bevezetésével egyidejűleg történtek a köznevelésben a vártnál kevésbé előnyösebb vál-

tozások a munkafeladatok és bérek tekintetében. A mindennapi elfoglaltságokon túl vagy mel-

lett megvalósítandó pedagógiai tervezési, szervezési, értékelési, tartalmi innovációk gyakori-

sága, súlya a pedagógusok tartós túlterhelését eredményezhetik. A mindennapos testnevelés-

sel járó mennyiségi növekedés és az ezzel kapcsolatos minőségi elvárásokra való felkészítés 

késleltetett ütemezése feszültséget teremt, az elköteleződés elmaradhat, az újítás visszauta-

sítást és ellenállást válthat ki. A tartós elégedetlenség a kollegák közötti „panaszkodás”, pasz-

szív állapot végsősoron a kiégés forrása lehet. 

 

Nincs felkészítés a tervezési feladatokra 

A Testnevelés és sport műveltségi terület új helyzete, a megnövekedett óraszám a helyi tan-

terv, tanmenetek, óratervezés tekintetében is minőségi követelményeket támasztott a test-

nevelő pedagógusok elé. Erre ők nem lettek felkészítve. A tervezői kompetencia hiányosságai 

eredményezhetik azt, hogy nem tudatosan felépített, ad-hoc jellegű tervek készülnek. Az 

adott kijelölt tevékenységre fókuszáló, átgondolt tervezés hiánya a végrehajtás minőségét, az 

elégedettséget, önmegvalósítást nagy mértékben akadályozhatja. 

 

Bürokratikus dokumentumrendszer 

Amennyiben az intézmény vezetése kevéssé fordít gondot arra, hogy a pontosan és praktiku-

san kidolgozott dokumentumai aktívan, napi szinten használhatók legyenek, megnövekszik a 

formális kommunikáció. A folyamatok irányítása e-mailek, értekezletek sokaságát igényelheti, 

megnehezíti a lényegi elemek, a mindennapi tevékenységek lebonyolítását. 
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Projektek, pályázati tevékenységek nem fenntarthatók 

Számolni kell azzal a jelenséggel, hogy egyes intézmények a projektekhez, pályázati progra-

mokhoz való csatlakozással nem annak az elsődleges célját kívánják elérni. Másodlagos érde-

kek – pl. nagyobb merítés a felvételiken, tekintélynövelés, eszközfejlesztés – mentén használ-

ják fel, így az eredeti célok elérése, fenntartása jelentősen sérülhet. 

 

Más műveltségi területek ellenlobbija 

A mindennapos testnevelés törvényi hátterének bevezetésével a testnevelő tanárok óraszáma 

és alkalmazási biztonsága hosszú távon megoldottnak tűnik. Más műveltségi terület képvise-

lői, azonkívül, hogy nem minden esetben kaphatnak megfelelő óraszámot, még azt is érezhe-

tik, hogy a több lehetőséget élvező testnevelő pedagógusok plusz érdemeket szerezhetnek, 

könnyebben haladnak előre a pedagógus életpályán. Az oktatáspolitika döntéshozói irányába 

lobbizhatnak a mindennapi testnevelésóra okozta vélt tanulói túlterhelésre hivatkozva. Az 

eredményesen működő Klaszter program fontos érv a műveltségterületi presztizs, a minden-

napos testnevelésórák megőrzése mellett. 

 

A szülői passzivitás, ellenállás 

A tanulói túlterhelésre való hivatkozás a szülők részéről is előfordulhat. Amennyiben az okta-

táspolitikai szándékról a mindennapos testneveléssel kapcsolatban az intézmény nem megfe-

lelő formában tájékoztatta a szülőket, nem történt meg az egészségközpontú szemléletre való 

érzékenyítés, felmerülhet a szülők ellenállása a programmal szemben. Fontos tényező az elég-

telen infrastruktúra okozta akadályoztatás, ebben az esetben a felelős vezetésre is hárul az 

óraszám-növekedés indokoltságának a határozott képviselete. 

 

Minőségi testnevelés szemlélete nem rendszerszintű 

Amennyiben a testnevelésórák, testmozgásprogramok túlzottan edzés jellegűek, versenycent-

rikusak, úgy megnövekedhet azon tanulók száma, akik a részvételt kudarcként könyvelik el, és 

rossz élményeket őriznek ezekről a mozgásos tevékenységekről. A személyre szabott fejlesz-

tés, a minden tanulóra kiterjedő törődés a sikert erősítheti kudarccal szemben. 

 

A formális és az informális kommunikáció keveredése 

A megnövekedett testnevelés-óraszám, a külső szakemberek alkalmazása a 3 + 2 óraelosztás-

ban gyakran tanár-diák, diák-diák és egyéb konfliktusok hordozója. A problémák megoldásá-

hoz pontosan meghatározott kommunikációs útvonalak kellenek. Amennyiben a partnerek 

nem az optimális helyen és időben, illetve informálisan intézkednek, beszélgetnek, torzul az 

ügyekről való beszéd, késhetnek, elmaradhatnak a konstruktív megoldások. 

 

Torzított adatok bekerülése a NETFIT® rendszerbe 

A NETFIT® adatok felvétele pontosan leírt protokoll szerint végezhető. A kézikönyv részletezi 

az útvonalát, fogja a tanár kezét a reális eredmények érdekében. Azonban az országos tapasz-
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talatok számtalan torzulási tényezőt mutatnak mind a felkészülés, a megfelelő tesztkörülmé-

nyek, a végrehajtás, az egészségközpontú, egyéni értékelés, az informatikai bevitel, a partne-

rek körében történő tudatosítás, érzékenyítés, motiváció területén. A torzított adatok gátolják 

az idősoros, egészségközpontú, fejlesztő hatások egymásra épülését. 

 

Veszélyek – összefoglalás 

A veszélyek minden eleme elhárítható a célirányosan tervezett, szervezett, megvalósított te-

vékenységek során a Klaszter modellprogramban. A szakértői csoport munkájában jelentős 

szerepet kap az érzékenyítés, ami a programot megelőző év során a veszélyek minimalizálá-

sára szolgáló első lépcsőfok. Az intézményvezetés finom, presszió nélküli irányítása, ösztön-

zése, a testnevelők között a minőségi testnevelés szemléletének erősítése és a diáksportön-

kéntesség meghonosítása alkalmas lehet a pilotév sikerességének megalapozására. Kiemelt 

szakmai feladat a NETFIT® mérések előtti megfelelő gyakoroltatás, az adatfelvétel biztonsága 

feletti őrködés, a fejlesztő értékelések színvonalának és kommunikációjának biztosítása, és a 

testnevelési órák tervezésére való tudatos felkészüléshez tanácsadás, mintaadás. A tanítási 

órákon és az egyéb testmozgások alkalmával hatást kell gyakorolni arra, hogy a gyengébb ké-

pességűeket eleve hátrányos megkülönböztetés ne érje, és számunkra is élmény legyen a 

mozgásos cselekvések végrehajtása, azokat ne kudarcként éljék át. A siker további letétemé-

nyese a partnerek közötti pontos kommunikáció, a nem testnevelő pedagógusok érdeklődése 

a téma iránt és a dokumentumok, valamint a gyakorlat szorosabbá kapcsolása. Kitartóan, 

rendszeresen ösztönözni kell az iskolarendszer szereplőit, a tanulókat és szülőket, különösen 

a pedagógusokat, az iskolához kapcsolódóan ellátást, szolgáltatást nyújtó külső partnereket, 

az egészségtudatos iskolai kultúra, a sportos iskola kialakítására, az aktív részvételre. 
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III. rész 
 

Diákönkéntesség az általános iskolák 

életében – helyzetelemzés 
Készítette: 

Aranyosi Mónika, MDSZ TBÖ osztály, projektkoordinátor 

 

A Klaszter alprojekt fontos pillére a diáksportönkéntesség. Az alábbi, a modellprogramot elő-

készítő problémaorientált helyzetelemzés az MDSZ TE IS diáksport-önkéntességi program ta-

pasztalatai alapján egészíti ki az I. és II. rész megállapításait, ajánlásait. 
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SWOT-táblázat 
 

Erősségek 
 
 segíti és megerősíti az elköteleződést a program 

mellett 

 a diákok tevékenységükkel aktívan hozzájárul-
nak az iskola vállalt missziójához 

 saját erőforrásokat mozgósít 

 fenntarthatóvá teszi a működést 

Gyengeségek 
 
 az önkéntesség fogalmának tisztázatlansága 

 információ- és tapasztalathiány 

 ellentmondásos törvényi háttér 

Lehetőségek 
 
 innovációs tevékenységre nyitott munkacsoport 

alakul 

 elterjed az önkéntesség kultúrája 

 tehetségfelismerés/-gondozás egy új felületét 
nyitja ki 

 az önkéntesség kultúrája (az IKSZ mellett) beke-
rül a közoktatási tanügyi szabályozás rendsze-
rébe 

 a partnerkapcsolatok kiépülése, megerősödése 
révén nő az iskola presztízse, közösségi térré vá-
lik 

Kockázatok 
 
 a tévhitek és félelmek megnehezítik a szükség-

szerű szemléletváltást 

 a folyamatos bizonytalanság az iskolák működé-
sében zárt rendszerré teszi azokat 

 az iskolai kultúra alacsony szintű reakciókész-
sége az diákok felől érkező kezdeményezésekre 

 a feladatra kijelölt időkeret nélkül mind a peda-
gógus, mind a diákok számára túl nagy leterhe-
lést jelent 

 a motiváció csökkenése, megszűnése 

 

A modellprogramot előkészítő problémaorientált helyzetelemzés az MDSZ TE IS program ta-

pasztalati alapján készült. 

 

Önkéntesség és elkötelezettség 
 

Az önkéntesség kultúrájának kialakulása ma hazánkban még gyerekcipőben jár. Az tény, hogy 

az utóbbi időben egyre többet hallunk róla, de még mindig rengeteg tévhit, félreértés övezi 

ezt a témát. 

Az önkéntesség fogalmának tisztázatlansága nehezen megfoghatóvá teszi a tartalmat, to-

vábbá a mindennapokban inkább azzal lehet találkozni, hogy „ingyen munkaként” definiáljak 

azt, melynek gyökerei kulturális előzményekre vezethetők vissza. Ezek a hatások együttesen 

falat vonhatnak az iskola életében érintett döntéshozók köré az önkéntesség szó hallatán, 

amelynek lebontása egyaránt kihívást jelent az iskolák és a programot implementáló, támo-

gató szakemberek számára. 

A magyar társadalmat jelenleg még inkább az öncélú, egyénben/egyéni érdekben gondolkodó 

látásmód jellemzi. Remélhetőleg itt is, mint más hasonló fejődési utat bejáró társadalmakban 

egyre inkább eljutunk a közösségben való gondolkodásig, a társadalmi felelősségvállalás min-

dennapokba való beépüléséig. Ehhez azonban széles körben végbemenő szemléletváltás is 

szükséges. 
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A társadalmi felelősségvállalás és azon belül az önkéntesség jelentőségének hangsúlyozása ér-

dekében a nemzetközi törvényhozási irányelveket és tendenciákat követve hazánkban is meg-

született az ún. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011–2020, amelynek hatására a 2011-ben nap-

világot látott új köznevelési törvény az érettségi vizsga megszerzésének feltételeként kötötte 

ki, vagyis kötelező érvénnyel írja elő az 50 óra iskolai közösségi szolgálat elvégzését. Több száz 

iskolának és diáknak ezen a lehetőségen keresztül van információja és tapasztalata az önkén-

tességnek nevezett tevékenységről. 

Ezen a viszonylag széles körben ismert és sokakat érintő megvalósulási formán kívül számos 

kisebb, jól működő, az iskolákat is érintő kezdeményezésre találunk példát. A Magyar Diák-

sport Szövetségen belül a diákönkéntesség a sporteseményeken és a TE IS program koncepci-

ójának részeként szintén több iskolai közösségben megjelenik, amelyek hasznos tapasztala-

tokkal látnak el bennünket a pozitív példákkal kapcsolatban, viszont nagyobb arányban szá-

míthatunk olyan intézményekre, ahol nincs előzmény és hiteles példa az érintettek előtt. 

Esetünkben az elköteleződés kulcsfogalomként funkcionál. Nélküle ugyanis egyrészt nehezen 

nevezhető önkéntességnek az adott tevekénység, másrészt a hosszú távú sikeres fennmara-

dása is veszélybe kerül. 

Elköteleződni egy olyan ügy érdekében, amit sztereotípiák öveznek, bátor, innovatív megol-

dásokra nyitott személyeket igényel. Iskolák esetében az iskolaigazgató és a tantestület leg-

alább egy-két tagja részéről szükséges ez a nyitottság, hogy a szemléletformálás közösségük-

ben el tudjon kezdődni. 

Az elköteleződés ugyan nem szükséges mindenki részéről (főleg a kezdeti időszakban), aki az 

adott iskola életében bármilyen formában érintett, de idővel a sikeres önkéntesség érdekében 

a közösség nagy részének támogatása elengedhetetlen. Az önkéntesek (legyen az pedagógus 

vagy diák) a tervezéshez, szervezéshez és akár a csapattál alakuláshoz is időt, teret és eszkö-

zöket igényelnek. Ennek biztosítása szintén nagyrészt az intézmény vezetőjén múlik. Fontos, 

hogy ez a kötelező feladatokon kívül ne jelentsen túl nagy leterheltséget. Optimális esetben, 

egy idő után a diákok aktívan tudnak önállóan is működni, de mindvégig szükséges a pedagó-

gus(ok) háttérből támogató jelenléte. Motivációjuk fenntartása az intézményvezető és a kol-

légák felelőssége is. Azonban az intézményvezetők manapság bizonytalansággal küzdenek a 

kompetenciaköreiket illetően, úgy érzik, nem hozhatnak önálló döntéseket, vagy nem ismerik 

az ehhez szükséges módszereket, utakat. 

Mérlegelni érdemes továbbá a pedagógusok erőforrásait és a motivációs lehetőségeit is. A 

közoktatás rendszere jelenleg nagy terhet ró a motivált pedagógusokra is, sokan azonnali és 

konkrétabb megoldásokat várnának. 

A tapasztalat sok esetben azt mutatja, hogy az első önkéntes aktivitásig vezet a legnehezebb 

út, viszont ahhoz az eseményhez köthető a szemléletbeli átfordulás is egy intézmény életében. 

Ezt az utat kell biztonságot és rugalmasságot is biztosítva átgondolni, aminek az első és egyben 

legfontosabb lépése az iskola megszólítása. A tervezés nagy része optimális esetben már az 

adott intézményben, a részvevőkkel együtt zajlik. Ilyen esetben az önkéntesség hasznát egyéni 
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és intézményi szinten is fontos hangsúlyozni. Ebben a folyamatban az önkéntességről már ta-

pasztalatot szerzett iskolák hálózatának aktivizálása is értékes lehetőségeket rejt, hiszen ők 

azok, akik gyakorlati tapasztalataikat hitelesen tudják megosztani másokkal. 

A diákönkéntesség egy alulról (diákok felől) szerveződő kezdeményezést jelent, aminek sike-

res működésének érdekében elengedhetetlen, hogy egy őket körülvevő támogató és bizton-

ságot jelentő szociális háló alakuljon ki. 

Ennek érdekében fontos: 

– az önkéntességgel kapcsolatos információk kommunikálása, 

– a tévhitek tisztázása, 

– a szemléletformálódáshoz szükséges feltételek biztosítása, 

– a helyi feltételeket figyelembe véve, a saját célokkal összhangban történő elköteleződés 

támogatása, 

– az önkéntességből származó egyéni, közösségi szintet érintő értékek hangsúlyozása 

– a saját tapasztalatok megszerzésnek motiválása. 
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Helyzetelemzés a „Zöld könyv” alapján 

 

Magyarországon A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 27. § (11); 97. § 

(6) szerint a mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfo-

lyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kellett megszervezni. Ma 

már a fenti törvény a teljes rendszerre érvényes, a helyi tantervekben legalább heti öt testne-

velésóra került beépítésre. A többletet jelentő testnevelési órákkal a Kt. 52. § (3) bekezdésé-

ben meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnőtt, így a tanulók iskolai 

napjai hosszabbak lettek ugyan, ám több a fizikai aktivitásra, az egészséges életmódra neve-

lésre fordított idő. A fő kérdés az, hogy a mennyiségi növekedés milyen minőségi változással 

párosult, illetve a vélt egészségfejlesztő eredményt milyen mutatókkal lehet minden partner 

számára átláthatóvá tenni. A mérhető minőség ugyanis minden rendszer számára megmutatja 

a fejlődést és lehetővé teszi a további fejlesztés tervezését. 

Az EU-n belül a közpolitikák harmonizálására irányuló igény a 90-es évek elején elérte az ok-

tatáspolitikákat is. Az Európai Unió számára a szükséges indikátorok kialakításához nagyban 

hozzájárult az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, magyar je-

lentése: Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) célirányos tevékenysége. Az en-

nek érdekében indított INES (Indicators of the Education Systems) projektjének alapvető célja, 

hogy kialakítson egy indikátorrendszert, amely révén az egyes országok oktatásügyének adatai 

és azok változásai nemzetközi kontextusban is mérhetővé és összehasonlíthatóvá váljanak. Az 

EUPEA (European Physical Education Association, magyar jelentése: Európai Testnevelési Szö-

vetség) megközelítése szerint a minőségi testnevelés kialakításának és fenntartásának egyik 

fontos feltétele a minőséget különböző szinteken meghatározó indikátorok kidolgozása, ame-

lyek alapján mérhetővé válik egy adott intézmény eredményessége a szakterületen. Emellett 

az egységes teljesítményértékelésre az oktatási rendszerek, valamint a testnevelés-oktatás 

eredményességének meghatározása céljából a kulcskompetenciák mérésére is szükség lenne. 

A Zöld könyv alapján kijelenthető, hogy a testnevelést – mint az egészségtudatos életvezetést 

és a fizikai aktivitást leginkább előmozdítani képes műveltségi területet – szabályozó doku-

mentumok szerkezeti és tartalmi széttagoltságot mutatnak, amit a hazai köznevelési rendszer 

vizsgálata az európai színtéren is tapasztalt. Szembetűnő ellentmondás, hogy a NAT 2012 

(Nemzeti alaptanterv) alapelveit és műveltségterületi tartalmait nem követik a hozzá tartozó 

Kerettantervek, mert a szerkezeti diszharmónia miatt ellehetetlenítik a mozgásműveltségi és 

ismereti, személyiségfejlesztési tartalmak egymásnak való megfelelését. A MTTOE (Magyar 

Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete) megállapításai szerint a hatékony oktatásban a sze-

mélyi és tárgyi feltételek egymással szoros kölcsönhatásban vannak, és rendkívül nagy a kü-

lönbség a testnevelés oktatására használt infrastruktúrák között. Az MDSZ a T.E.S.I. (Testne-

velés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedések) nevet viselő, TÁMOP 3.1.13.-12-2013-

0001 jelű projekt keretében elvégzett kutatása eredményei alapján az igazgatók hangoztatták 

az iskolán kívüli fizikai aktivitás fontosságát, továbbá döntő többségük szorgalmazta a testne-

velés és az egyéb tantárgyak kereszttantervi feladatainak megoldását. 
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A pedagógusok kompetenciaalapú minőségi felsőoktatása és a testmozgásra fókuszáló klasz-

terek minőségi elvárásainak összefüggései tekintetében sem pozitív a fent említett kutatás, 

elemzés eredménye: nincs országosan egységes, a pedagógusképzési szak kívánalmainak meg-

felelő értékelési szempontsor. A tanítói képzési szakon a tanárképzésben lévő tanári kompe-

tenciáktól eltérő szerkezeti és tartalmi felosztás jelenik meg. Továbbá erősen kétséges, hogy 

az osztatlan testnevelő- és gyógytestnevelőtanár-képzés során az elvárt pedagóguskompeten-

ciák fejlesztése országosan egységes elvek alapján, a minőségi testnevelés oktatását támogató 

módon történik. 

A minőségelvű megközelítésre törekvés tapasztalható a 2013 óta alkalmazott életpálya-mo-

dellekben újonnan felállt pedagógus-előmeneteli rendszerben – ez a teljesítményértékelés. 

Jelentős eredménye, hogy a pedagógusi hivatás megítélésének javítását szolgálja itthon és a 

nemzetközi gyakorlatban is. Az életpályamodellek − hasonlóan a pedagóguskompetenciák tar-

talmi elemeihez − igen sokfélék lehetnek, ennek ellenére megállapíthatók a legtöbb EU-or-

szágra jellemző közös elemek. Az erről szóló elemzések során világossá vált, hogy az egyes 

pedagóguskompetencia-szintekhez (sztenderdek) és tevékenységekhez (indikátorok) kapcso-

lódóan szükséges a kifejezetten a Testnevelés és sport műveltségi területre vonatkozó isme-

ret-, képesség-/készség-, illetve attitűdelemek, valamint az ezeknek megfelelő indikátorok fe-

lülvizsgálata, illetőleg kidolgozása. A pedagógusok előmeneteli rendszerének alapvető hiá-

nyossága a minőségi testnevelés szempontjából az, hogy az alsó tagozaton nevelési-oktatási 

tevékenységet ellátó tanítók szakmai kompetenciáinak megítélése jelenleg nem műveltségte-

rület-specifikusan történik meg, ami alapvetően nehezíti meg, illetve teszi lehetetlenné a Test-

nevelés és sport műveltségi területi oktatásban végzett munkájuk minőségének megítélését, 

valamint folyamatba épített támogatását, ellenőrzését. 

A 2012-ben, 2013-ban törvényerőre emelkedtek [Nkt. 61. § (4) 48/2012. (XII. 12.) EMMI ren-

delete, Nkt. 78. § (1) f, 86-87. §. 20/2012 (VII. 31.) EMMI rendelete, és az 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet] a szakmai tanácsadási, a tanfelügyeleti, és a pedagógus- (előmeneteli) mi-

nősítő rendszerek. Céljuk a pedagógusok munkájának folyamatos és rendszeres szakmai érté-

kelése, valamint a pedagógusok munkájával kapcsolatos visszajelzések eljuttatása a minőség-

biztosítási rendszer számára. A szaktanácsadás, a tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőr-

zés) és a pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógusminősítés jellemzően külső kontroll 

által jön létre, többnyire a pedagógus aktuális tevékenységét minősíti, és nem terjed ki a rend-

szer számos elemére. Emellett egy minőségalapú önértékelési rendszer működtetésének esé-

lyei is nehezen kiszámíthatók. 
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Az intézményvezetés a mindennapos testnevelés szolgálatában 

 

A Nkt. által bevezetésre került mindennapos testnevelés szükséges, utolsó pillanatban szüle-

tett döntés volt. 

Az érintettek körében a fogadtatása változó volt. A lelkesedők mellett sok aggályoskodó véle-

mény is megjelent. Pozitív irányú elmozdulást jelentettek a NETFIT® programra felkészítő pe-

dagógus-továbbképzések, melyekről kifejezetten kedvező élményekkel, lelkesen távoztak a 

résztvevők. 

A mindennapos testnevelés megvalósításához a törvény minden lehetőséget biztosít, ter-

mészetesen megfelelő kreativitást, szakmai felkészültséget vár el a testnevelőktől. 

A hirtelen lehetőségtől megdöbbent intézményvezetői és a szakmát képviselő kör, sajnos egy-

ből a megvalósítás nehézségeivel, a problémákkal kezdett foglalkozni (pl. a tárgyi feltételek 

hiánya – tornaterem, uszoda, sportpályák …; személyi nehézségek – kevés a testnevelő, a 

„testnevelést nem szeretem tanítók” …) 

A megvalósításban a legnagyobb kárt jelenleg is az intézményvezetői negatív hozzáállás 

okozza. Ebben látom a legnagyobb problémát! 

Az intézményvezető az, aki az iskola szakmai munkájáért felel (ő osztja el az órákat, ő készíti 

el a tantárgyfelosztást), ő „tálalja a feladatokat”, állítja össze a munkatervet, döntő szerepet 

játszhatna a megvalósításban, de amíg 

– a testnevelőt napközis, tanulószobai feladatokkal bízza meg, 

– a helyettesítéseket rá osztja, 

– a törvény által előírt sportköri (ISK) feladatokat nem teljesíti [Nkt. 27. §. (13), nincs sportkör, 

nem működik együtt a diáksport egyesülettel (DSE-vel)], 

– külsős bérlők tanfolyami keretben szervezik a délutáni foglalkozásokat (Ebben az esetben 

a foglalkozást tartó szakmai végzettsége sem kérhető számon!), 

– nem élnek az intézmény közelében lévő uszodák, sportpályák (műanyag sípálya, tornacsar-

nok, park…) kínálta lehetőségekkel, 

addig valóban gond a megvalósítás! 

További probléma, hogy 

– az igazgató nem a törvényi szabályozásnak megfelelően ad felmentést a testnevelési óra 

alól [Nkt. 27. §. (11)/c.], 

– a délutáni testnevelési órákat fakultatívnak tekintik, 

– nem élnek az óraösszevonás lehetőségével, 

– a tanítói kör testnevelésből is megfelelő, sok esetben kiváló felkészültséggel rendelkezik, 

tagjai képesek nagyszerű testnevelési órákat tartani, ha igényes szakmai (vezetői) felügye-

lettel kísérnék a munkájukat, de a gond az, hogy sok esetben elsikkad a testnevelési óra, 

vagy alibi óraként zárul, esetleg más tantárgyak óráira használják fel – mindezek a vezetői 

igényesség és ellenőrzés hiányára írhatók! 
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– nem élnek az igazgatók az órakeret megosztásának a lehetőségével, a heti öt órából pl. 

kettő órát a tanító, három órát a testnevelő tarthat meg, közösen összeállított tanmenet 

alapján – kiváló szakmai együttműködés lehetne, és aki ebből profitál, az a gyerek! 

Ezért lenne szükséges vezetői szinten is tudatosítani a mozgás, a sport, a testnevelés minden-

nél fontosabb szerepét, mert gyerekeink egészsége, kognitív teljesítménye múlik rajta! 

Talán fontosabb lenne igazgatóknak, tankerületi vezetőknek továbbképzést tartani, mert raj-

tuk múlik e nagyszerű program megvalósításának sikere. 

A testnevelők körében mind kevesebben vannak azok, akik a problémás tárgyi feltételekre 

hivatkoznak (arról nem is beszélve, hogy ezek folyamatosan javulnak, ha nem is az iskolában, 

akkor mellette, a közelében). 

A nagy létszámú továbbképzéseknek (NETFIT®, atlétika, labdás programok, …) is köszönhető 

ez! Viszik haza a kollégák a pozitív szemléletet, a friss információkat, tudást, az iskolában pedig 

falakba ütköznek, mert csak az igazgatón keresztül, az igazgató együttműködésével, támoga-

tásával, valósítható meg minden! 

 

Összefoglalva: 

1. A testnevelő szakórát tartson! 

2. Délután legalább a minimum sportköri foglalkozásokat (testnevelőnként 2 óra/hét) tartsák 

meg. (Én biztosan többet terveznék erre – ez mehet a lekötött és a kötött órakeret terhére 

is. Ez az óra egyrészt fakultatív program a gyereknek, másrészt tehetséggondozás, felkészü-

lési lehetőség a versenyekre.) 

3. Az iskola sportlétesítményeit, csak az iskolai igények teljesítése után szabad külsős bérlőnek 

kiadni! 

4. Az óraösszevonás, projektprogramok, alternatív tantervek lehetőségével élni kell! 

5. Az intézményi SZMSZ-ben szabályozni kell az iskolán kívüli programok szervezését (pl. kul-

turális és sportprogramok, iskolán kívüli tanórák, nyári, téli táborok, erdei iskolák). Sem a 

Nkt., sem a végrehajtási utasítás a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, sem az intézmények 

működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet nem szabályozza ezt a kérdést! 

6. Minél előbb a legfelkészültebb szakemberre (testnevelő) kell a kicsiket bízni. Ezért, ahol 

nem megoldható, hogy szaktanár tanítson első osztálytól, a „tanító-testnevelő” program 

keretében, szakmai együttmunkálkodás és pl. 3/2–2/3 óramegosztás segítheti az eredmé-

nyes munkát. 

7. A szakmai továbbképzéseket folytatni kell, ennek köszönhetően „ébredezik” a szakma! 

Ezen képzésekbe kell bevonni a vezetői kört! Ők a kulcs! 
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Ajánlás az osztatlan testnevelőtanár-képzés képzési struktúrájának módosítá-

sára 

 

A mindennapos iskolai testnevelés bevezetése egyedülálló lehetőségeket teremt, ugyanakkor 

kihívást jelentő, változásra kényszerítő hatással bír a közoktatási rendszerben szereplő vala-

mennyi résztvevőre. A legnagyobb óraszámban tanított-tanult tantárgy – a testnevelés – a 

köznevelés 12 évfolyama alatt több mint 2000 órát jelent, amely jelentős fejlődési potenciált 

biztosíthat a mozgáson keresztüli személyiségfejlesztéshez, mint a NAT 2012 egyik fő célkitű-

zésének megvalósulásához. 

Erre komoly biztosíték, hogy a magyar iskolai testnevelés közel 150 éves múlttal rendelkezik. 

Szakszerűen ötvöződnek benne a német, majd később a svéd és dán tornairányzatok testgya-

korlatai és az angolszász labdajátékok gyakorlatrendszere. Ez a sokoldalú képzés jellemzi a ma-

gyar testnevelés oktatását. Egyedülálló jelenség, hogy a sportágak közös elemeit pozitív 

transzferhatásként felhasználva segíti elő a mozgások hatékony tanulását. Bátran nevezhetjük 

ezt a modellt hungarikumnak annak ellenére, hogy létrejötte és felvirágzása sajátos paradox 

jelenségként írható le. 

A rendszerváltásig az aktuális tudományos ismeretek csak egy sajátos szűrőrendszeren keresz-

tül jutottak el az iskolai testnevelés szintjére és ez hazánkban jelentősen meghatározta a test-

nevelés szemléleti keretét. Ez a szemléleti keret az élsport- vagy teljesítményszemlélet, amely 

az élsportban dolgozó szakemberek a külföldi edzőtáborokban és versenyeken a külföldi edzők 

módszereiből építkező és a saját edzéstervbe beledolgozó módszer jellemezte. A külföldön 

gyakran megforduló sportszakemberek egy része hozzájuthatott modern könyvekhez, folyó-

iratokhoz is, és ezek információit, ismereteit szintén bele tudták dolgozni a versenyzők felké-

szítésébe. Nem titok, hogy a testnevelő tanárképzésben bizonyos egyetemeken ma is használt 

tankönyv – a graduális, posztgraduális és doktori képzésben egyaránt – Nádori László: Az edzés 

elmélete és módszertana című könyve is ilyen körülmények között született 1968-ban, mely-

nek előzménye az 1962-ben megjelent Edzés-versenyzés című könyv volt. 

Ez a szemléleti keret omnipotens hatalmat biztosított az edzők számára és jelentős mértékben 

meghatározta a testnevelő tanárképzésben uralkodó szemléletet, hiszen a felsőoktatási intéz-

ményekben a tanárképzésben dolgozó sportági szakemberek korábban sikeres edzők voltak. 

A magyar felsőoktatásban a bolognai rendszer bevezetését követően elkülönült a sporttudo-

mány (edzőképzés) és a pedagógia tudomány (tanárképzés). Ez a szétválás a két terület leg-

fontosabb céljában is megjelenik. A sport teljesítményközpontú, az iskolai testnevelés egész-

ségközpontú cél- és feladatrendszert tervez és valósít meg. És a kettő nem összekeverendő! 

Sajnos a valóságban ez a szétválás nem valósult meg. A változásoktól félő informálisan döntési 

pozícióban lévő sportszakemberek nem támogatják az egészségközpontú/tanulóközpontú 

szemlélet elterjedését, oktatási szinten történő megjelenését üldözendőnek tartják. Ez a lé-

nyegtelennek tűnő „apró” probléma akaszt meg komoly innovációkat, hátráltatja a változáso-

kat, amelynek pszichológiai dinamikáját az alábbiakban kifejtem. 

Véleményem szerint ez az egyik legfontosabb és a megoldását tekintve legsürgetőbb prob-

léma. Jelentős hátráltató tényező, hogy a szakmán belülről érkezik, és éppen az erős lojalitás 
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és elköteleződés a sikeres edzői teljesítmények irányába nehezíti meg, hogy szakszerűen ke-

zelni lehessen a problémát. Az edzői (élsport-) szemlélet ugyan sikerekkel kecsegtet, és időle-

gesen kielégítheti nárcisztikus igényeinket, emiatt rendkívül vonzó, de az iskolai testnevelés 

nem (csak) a kiválókról szól. (Sőt ők is annak a kisebbségnek a részét képezik, akik sajátos ne-

velést igényelnek valamilyen okból) Hanem az iskolai osztály 70%-áról, akik sem nem különle-

gesen tehetségesek, sem nem szorulnak rá komoly fejlesztésekre (a pedagógiai klasszifikáció-

ban nem számítanak sajátos nevelési igényű gyermeknek). A testnevelő tanári munka sajátos-

ságainál fogva inkább tekinthető missziós tevékenységnek, mint eredmény- és sikerorientált 

tevékenységnek. Ráadásul, aki minőségi (eredményes) testnevelésórát szeretne tartani, an-

nak meg kell küzdeni a magas osztálylétszámmal, az érdektelenséggel, az alacsony előképzett-

séggel, a tárgyi feltételek elégtelenségével (tornaterem-, szer-, eszközhiánnyal), az irreális el-

várásokkal, az aránytalan adminisztrációval, hogy csak a leggyakoribb problémákat említsem. 

Ebben a sajátos nevelési környezetben kell a tanárjelöltnek, gyakornoknak kifejtenie a nevelő 

hatását, érvényesíteni szakmai kompetenciáját. (Emiatt sem ártana a tanárképzést önismereti 

csoportok kötelező működésével kezdeni.) 

A probléma nem a KKK-ban (képzési és kimeneti követelmények) a mintatantervek és tantár-

gyi tartalmak szintjén, hanem a gyakorlati megvalósulásban jelenik meg. A testnevelő tanár és 

edzőképzés tantárgyi struktúrája át lett mentve a bolognai rendszerbe, azzal a hibával, hogy 

sok esetben az alapképzésben tanított anyagok változatlan tartalommal más néven a mester-

képzésben is megjelentek. Ez a redundancia a régi tudás konzerválásának egyik útja. Az osz-

tatlan tanárképzés mintatantervei a bolognai rendszerű képzés mintatanterveiből lettek kiala-

kítva, így a rendszer virágzik tovább hasonló tartalommal más néven. (Ez vonatkozik a vidéken 

működő sportegyetemekre is, hiszen ott is a TF-ről „adaptált” mintatanterveket használják. 

Talán kevésbé hatékonyan, az oktatók szakmai óraterhelése miatt.) A probléma, hogy közben 

az iskolákban bekövetkező változások modern szemléletű és beállítottságú és korszerűen kép-

zett tanárokat igényelnek. A szolgáltató rendszerű iskolai működés jól képzett, szakmailag és 

emberileg egyaránt jól teljesítő gyakornokokat vár az iskolákba, akik megfelelnek a 21. századi 

nevelés követelményeinek. Ehhez az osztatlan rendszerű képzésben 4. vagy 5. évben 8/10 

félév képzés során „késznek” kell lennie a hallgatónak. A valóságban azonban itt fog kiderülni, 

hogy egyáltalán a tanári szerepet össze tudja-e illeszteni a hallgató a saját személyiségével, 

tud-e iskolában gyermekekkel hatékonyan foglalkozni vagy nem. Ez azért problémás, mert így 

az alkalmazkodási, összecsiszolódási idő megnyúlik és a pályakezdő tanár első 2-3 évét igénybe 

veszi, rontva a hatékonyságot. Más esetekben a pályakezdés elején kiderül, hogy az én-szerep 

konfliktusok feloldhatatlanok, és a korai pályaelhagyás az egyetlen megoldás. 

A mindennapos testnevelés bevezetése magasan képzett, az iskola elvárásainak megfelelően 

felkészített testnevelő tanárokat igényel. Az évente ezer testnevelésóra megtartása állóképes-

séget, monotóniatűrést, szívósságot igényel a legmagasabb fokú sportszakmai és pedagógiai-

pszichológiai gyakorlati ismeretek mellett. 

 

Célként határozható meg a tanárképzés képzési struktúrája számára olyan ajánlások megfo-

galmazása, melyek a gyakorlati tapasztalatok visszacsatolásaként működve visszahatnak a 
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képzési struktúra változásának folyamatára.: a mindennapos testnevelés oktatásával kapcso-

latos iskolai elvárások felmérése alapján a testnevelőtanár-képzésben érdekelt felsőoktatási 

intézmények vezetőivel és szakfelelőseivel közösen létrehozott munkabizottságok ajánlásokat 

fogalmaznak meg az osztatlan testnevelőtanár-képzés képzési struktúrájának módosítására. 
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KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTRENDSZER 

A pilot programok megvalósítási helyszíne-

ként szolgáló intézmények kiválasztásához 
 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által 

című pályázat keretében 

2.3.1. tevékenység (Az iskolai pilot programok szakmai koncepciójának kialakítása – kutatás, 

elemzés) 

– A köznevelési rendszer mindennapos testneveléshez köthető célspecifikus működési jellemzőinek feltárása, 

a hiányosságok beazonosítása az egészségvédő testmozgás klaszterek kialakítása érdekében (problémafeltá-

rás). 

– A klaszterben résztvevő szereplők beazonosítása és szerepük meghatározása hatáskörük szerint. 

– A pilot programok megvalósítási helyszíneként szolgáló intézmények kiválasztásához szükséges konkrét 

szempontrendszer kidolgozása. 

– A kiválasztott intézmények fejlesztését támogató beavatkozási pontok meghatározása.  

– A feltárt beavatkozási pontok alapján intézményspecifikus fejlesztési javaslatcsomag kialakítása a pedagó-

giai programok és a mindennapi működési jellemzők alapján.  

– A klaszterek kialakítását biztosító résztvevők lehetőségeinek, feladatainak, felelősségi köreinek meghatáro-

zása. 

Eredmény: 1 db problémafeltáró dokumentum (SWOT); 1 db kiválasztási szempontrendszer; 6 db kiválasztott 

iskola számára beavatkozási pontokat bemutató specifikus fejlesztési javaslat és feladatleírás 

 

Szerzők: Pignitzkyné Lugos Ilona, Paic Róbert, Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

 

Készült: 2017. március 
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A pilot programok megvalósítási helyszíneként szolgáló intézmé-

nyek kiválasztásához szükséges konkrét szempontrendszer (MT 

alapján) 
 

Fő szempontok, amelyeknek érvényesülni kell az EFOP 3.2.10-16-0001 jelű pályázat megvaló-

síthatósági tanulmánya (továbbiakban: MT 2016.) és helyi megegyezés alapján: 

 Összesen 1500 résztvevő a projektben (a 6 iskola tanulói alkotják a résztvevőket, azok 

a tanulók is, akiknek fittségi indexe nem került megállapításra – nem mérik őket). Ez alatt 

elsősorban az általános iskolák 1–4 osztályos tanulóit értjük. 

 2 kistelepülési / 2 városi / 2 járási iskola a projektben (az említett településtípusok helyi 

kategorizálása: kistelepülés: 5000 fő alatt; város: 5000–20000; járás: 20000 felett). 

 A 6 iskola között szerepeljen 4 általános iskola, 1 szakképző vagy szakiskola és 1 gim-

názium. 

 A 6 iskola közül 4 állami fenntartású iskola, 1 egyházi fenntartású és 1 alapítványi iskola 

legyen. 

 A gyermekek, tanulók fittségi állapota a 2015/2016. tanévi adatai mentén a legtöbb pro-

filban kívül essen az egészségzónán (ISKOLAI FITTSÉGI INDEX kisebb, mint 5,5). 

 Az intézmények a konvergenciarégióból származzanak, valamely kedvezményezett já-

rásban vagy kedvezményezett településen találhatók. 

 Az iskolákban a közneveléshez kapcsolódó egyes ellátások, (köz)szolgáltatások meg-

szervezése jellemzően területi jelleggel történik, vagy a település, ahol az iskola található 

szolgáltatáshiányos, így például: 

o nincs önálló iskolavédőnő, hanem a területi védőnő látja el ezeket a feladatokat; 

o a pedagógiai szakszolgálati feladatokat (különösen a gyógytestnevelést) a szakszolgá-

lati intézmények keretei között valósítják meg, nem pedig a nevelési-oktatási intéz-

mény keretei között; 

o nincsenek vagy kis számban (szűk kínálati portfólióval) érhetők el sportszervezetek 

(sportegyesületek, sportvállalkozások), sport-rekreációs szolgáltatások. 

 

Megjegyzések: 

– Segíthet az Ökoiskola programban való részvétel tapasztalata. 

– Amely iskola nagy szakmai monitoring előtt áll, ott a tankerületvezetővel egyeztetni kell a 

túlterhelés elkerülése végett. 
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MELLÉKLET: A kiválasztás folyamata (időterv) 
 
 
2016. december 

Értekezlet keretében megállapodás: Vass Zoltán vállalta, hogy a TÁMOP 3.1.13-12-2013-

0001 kódjelű kiemelt projekt alapkutatásába bekapcsolódott iskolák együttműködési hajlan-

dósága tekintetében készít egy bő kínálatot, listát 2016. december végéig. 

A NETFIT IFI (intézményi fittségi index) eredményekre vonatkozó választási kínálatot Kaj Mó-

nika, az ETO I. csoport vezetője azonnal rendelkezésre bocsátotta. 

 

2017. január 

A fentiek alapján 938 iskola került a listára. Paic Róbert 100 iskolát rangsorolt a kiválasztási 

szempontok szerint, súlyozva az IFI adatok prioritása szerint. 

Eldöntésre kerül: minden konvergenciarégióban egy iskola kerül a programba, 90%-ban vég-

legessé válik a kiválasztási szempontrendszer az MT és az azt kiegészítők alapján. Felkérik a 

projekt szakmai menedzserei a régiókat, hogy nevezzenek meg egy Klaszter programért fele-

lőst az irodából. Régiósok az értekezlet keretében értesülnek a feladatokról. 

 

2017. február 

Elkészülnek a régiók számára az intézménylisták, amelyek alapján a projektmenedzser indítja 

el hivatalosan a régiós szintű információgyűjtést és a javaslattételt. 

A pilot programok megvalósítási helyszíneként szolgáló intézmények kiválasztásához szüksé-

ges a konkrét szempontrendszer véglegesítése. 

 

2017. március 

A régiós felelősök indoklással javaslatot tesznek 3-3 iskolára. A klaszter szakmai felelősei 

szükség esetén további kommunikációt kezdeményeznek a döntés előkészítésére. Adatgyűj-

tés: a kiválasztandó iskolákat körülvevő szolgáltatások minősége, a tankerületvezetők, akik-

hez a leendő klaszteriskolák tartoznak. 

 

2017. április 

A régiók javaslatainak felülvizsgálata, szükséges változtatások, hiányzó információk begyűj-

tése. A kiválasztott iskolák hajlandóságának felmérése. Az alprojekt munkatársai javaslatot 

tesznek a 6 iskolára a szakmai vezetésnek. 

 

2018. május 

Végleges döntés az MDSZ részéről klaszter projektben részt vevő pilot iskolákról. Egyeztetés 

a régiók segítségével az intézményvezetővel és a tankerületvezetővel. Az esetleges változá-

sok gyors koordinálása. 



3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Hatásvizsgálat és monitoring 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Pignitzkyné Lugos Ilona, Paic Róbert, Aranyosi Mónika, Vass Zoltán, Kiss 

Attila, Sáfrán Ferencné, Csernyánszky Erzsébet 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2020. február 

  



Hatásvizsgálat és monitoring 

 

Bevezető 

 

Ez a dokumentum az EFOP-3.2.10-16 TEHETSÉGGONDOZÁS SPORT ÁLTAL projekt B 2.3 Iskolai pilot 

programok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával /továbbiakban Klaszter/ alprojekt 

outputja, nevezetesen 1db Hatásvizsgálati dokumentum /monitoring/.  

A monitoring tényszerű támogatással szolgálhat a jövőbeni iskolai egészségvédő testmozgás 
programok megvalósításához szükséges, az összes érintett szereplő együttes, összehangolt 
együttműködésének modellezésére, eltérő települési struktúrában. 

A dokumentum felölel lehetséges kijelzőket, műszaki eredményeket, adatokat, szubjektív 

véleményeket és objektív értékeléseket. Mindezeket összefoglalva bemutatja a Klaszter program 

iskolai pilot programok eredményességét, hatékonyságát, hatásait az érintett pedagógusok, tanulók, 

szüleik és más partnerek körében. 

A hatásvizsgálatot alkotó összetevőket az alábbi három fejezetben tárgyalja a dokumentum: 

I. A Megvalósíthatósági Tanulmány által elvárt műszaki-szakmai eredmények 
teljesítése 

II. Számszerűsített eredmények 
III. Szöveges /strukturált /értékelések 

 

I. FEJEZET 
A Megvalósíthatósági Tanulmány által elvárt műszaki-szakmai eredmények teljesítése 

A 2-3.10. Tehetséggondozás sport által projekt Megvalósíthatósági Tanulmányában a Klaszter 

modellprogramhoz három műszaki-szakmai irányszám tartozik: 

6 db pilot projekt megvalósítása 

1500 fő gyermek, tanuló a létrehozott egészségvédő testmozgás klaszterekben 

6 db együttműködés 

A három műszaki-szakmai irányszám teljesítése a következő: 

1. Műszaki szakmai eredmény  

MT: Magyarország egymástól gazdasági és társadalmi fejlettség szempontjából különböző területein 

– kistelepülés / város /járás; 2-2-2, összesen 6 db pilot projekt megvalósítása. 

A kiválasztási folyamat során minden konvergencia régióban 1-1 iskola vállalta a 2 évig tartó közös 

tevékenységeket. A települések létszámuk, szociokulturális hátterük szerint megfeleltek az 

elvárásoknak. A résztvevők csoportját iskolatípus tekintetében 4 általános iskola, 1 gimnázium, 1-

1szakiskola-szakgimnázium alkotta. Az intézményi fenntartásban képviseltette magát állam, egyház 

és alapítvány. A NETFIT® mérések un. IFI számértéke mind a hat helyen átlag alatti tanulói fizikai 

mutatókat jelzett.  

A fenti kiválasztást követően az alábbi iskolák kerültek a modellprogramba: 



Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola 
Tanulói létszáma: 417  
Település népessége: 6100  
Fenntartó: Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
 
 
Kovács Mihály Általános Iskola – Abádszalók   
Tanulói létszáma: 352  
Település népessége: 4270  
Fenntartó: Karcagi Tankerületi Központ 

 

Kölcsey Ferenc Gimnázium – Körmend   
Tanulói létszáma: 162  
Település népessége: 12.000  
Fenntartó: Szombathelyi Tankerületi Központ 
 

Máltai Óvoda és Általános Iskola – Tarnabod  
Tanulói létszáma: 131  
Település népessége: 629  
Fenntartó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány 
 

Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma - /Tagintézmény/ 
Tanulói létszáma:437  
Település népessége: 25.880  
Fenntartó: NGM 
 

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Tanulói létszám: 380 
Település népessége: 27.700 
Fenntartó: KALOCSA-KECSKEMÉTI Érseki Hatóság 
 

Az iskolai pilot program mind a hat iskolában megvalósult. A hatékonysági beszámoló számszerű és 

strukturált szöveges formában e tanulmány 2. és 3. fejezetében olvasható. 

 

2. Műszaki szakmai eredmény  
MT: 1500 fő gyermek, tanuló, akik a létrehozott egészségvédő testmozgás klaszterek 

szolgáltatásaiban, ellátásaiban részesülnek a projekt megvalósítási időszaka alatt. 

Iskola Létszám 

Abádszalók Kovács Mihály Ált. Isk. 330 

Kiskunhalas Szt. József Katolikus Ált. Isk. 356 

Komló Pécsi SZC SZG és SZK 476 

Körmend Kölcsey F. Gimn. 162 

Pusztaszabolcsi József A. Ált. Isk. 403 

Tarnabod Máltai Alapítványi Ált. Isk. 108 



Összesen: 1835 

Az indikátor teljesülését az igazgatók hivatalos nyilatkozata igazolta. Az eredeti dokumentumok a 

dokumentumtárban találhatók. 

S:\EFOP-3.2.10\01. Szakmai megvalósítás\Outputok\2.3\2.3.2\Létszámnyilatkozatok 

 

3. Műszaki szakmai eredmény 
6 db minőségi testnevelés oktatás szakmai feltételeinek biztosítását támogató informális és formális 

együttműködés 

Az iskola és választott kapcsolataik, nevezetesen a működtetéssel összefüggő, iskolán belüli, kívüli, 

települési, sportegyesületi, civil és egyéb szereplők, az iskolás fiatalok egészséges életszemléletéért 

felelős környezet aktív védőhálója működésének formalizálását segítették elő az un. Kerekasztal 

összejövetelek. 

A 6 iskolából 3 már az előkészítő év zárásakor 1-1 kapcsolatát Megállapodással rögzítette. Az öt 

Kerekasztal program végeredményeként a projekt megvalósításában előre tervezett 6 elemszám 

jóval több lett, 24 Megállapodás született. Többnyire már meglévő, informális kapcsolatokat 

formalizáltak a partnerek. A valós partneri együttműködésről teljességgel az utógondozás során 

számolhatnak be majd az iskolák. A pilot év során a projektcélok elérése érdekében létrehozott 

intézkedési programokat gazdagítva néhány közös aktivitás már létrejött és dokumentált. 

A Megállapodásokban a célok az alábbiak szerint rögzítettek: 

Az Iskola és a megnevezett partner közös célja és feladata a gyermekek, tanulók egészségének és 

személyiségének fejlesztése a diáksport dimenziói keretében. Ennek megfelelően a Felek közös 

felelősségüknek tekintik a diákok egészséges életmódra nevelésének, és a testmozgás iránti igényük 

viselkedésbe épülésének elősegítését, valamint a közösségformáló és társas befogadást támogató 

iskolai kultúra kialakítását, különösen a minőségi testnevelés, az iskolai sport, valamint az egyéb 

szabadidős jellegű iskolai testmozgásprogramok megvalósítása által.  

A Magyar Diáksport Szövetség az EFOP-3.2.10-16-0001 számú „Tehetséggondozás sport által” 

megnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében megvalósítja a B 2.3 számú, „Iskolai pilot 

programok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával” megnevezésű alprojektet (a 

továbbiakban: Klaszter Alprojekt). A Klaszter Alprojekt keretében a fenti célok megvalósításának 

céljából a két intézmény kölcsönösen támogatja egymás programjait. 

A célok elérését a létrejött 24 Megállapodás változatos tartalmak mentén támogatja. 

A Megállapodások egy eredeti példánya az MDSZ OK projektmenedzsment irattárában van lefűzve. 

A megvalósult Megállapodások listája, partnerei, időtartama és rövid tartalmai az alábbi 

elérhetőségen találhatók: 
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A NETFIT® IFI INDEX 

A 3 műszaki szakmai eredmény kiegészítéseként figyelemmel kísértük az un. NETFIT® IFI indexet.  



Az Intézményi Fittségi Index (IFI) azt mutatja, hogy átlagosan hány tesztben teljesítettek 
egészségzónában egy adott intézmény (megegyező OM-azonosító alapján) tanulói. Az IFI megmutatja, 
hogy átlagban a nyolc NETFIT® tesztből (a testzsír %-ot nem veszi figyelembe) hánynak értéke van az 
egészség, azaz a zöld zónában. Minél magasabb az index, annál több mérésből sikerült egészség zónába 
kerülni a diákoknak. Az országos átlagok az elmúlt 4 tanévben alábbiak szerint alakultak: 

2018/2019.tanév: 5,41 ± 0,74 (az alacsonyabb IFI értékek az újonnan bevezetett, szigorított kézi 

szorítóerő sztenderdek miatt alakultak kedvezőtlenül)  

2017/2018. tanév: 5,69 ± 0,73 

2016/2017. tanév: 5,68 ± 0,72 

2015/2016. tanév: 5,69 ± 0,71 

Amint látható az alábbi összefoglaló táblázat 2015/16. évi értékei alapján, az iskolákra jellemző volt az 
átlag alatti IFI érték. A kiválasztási szempontrendszerben rögzítettek szerint nem kívántunk olyan 
iskolát választani, ahol az IFI érték magas, ugyanis ez azt feltételezi, hogy vélhetően az adott intézmény 
tanulói fittebbek és a mozgásos aktivitások területét is kiemeltebben kezelik. Az IFI követésével 
szerettük volna megtudni, hogy az intézményi beavatkozások gyakoroltak-e valamilyen hatást a 
tanulók egészségközpontú fittségi állapota mérési körülményeire, tudatosságára, magára a fittségi 
állapotra, így az intézmények átlagos egészségzónába kerülési arányára.  

Bár a projekt 2016-ban készült Megvalósítható Tanulmánya (továbbiakban MT) nem írt elő számszerű 

adatot, mint műszaki szakmai teljesítést, de az IFI jelentőséget kapott a fent említett kiválasztási 

szempontrendszerben az MT alábbiak sorai következtében:   

„A klaszter modell(ek) keretében ezért elsősorban azokat a településeket és iskolákat kívánjuk 

kiválasztani intervenciós célzattal, ahol 

- a gyermekek, tanulók fittségi állapota ………. a hamarosan publikálásra kerülő 2015/2016. 

tanévi adatai mentén a legtöbb profilban kívül esik az egészségzónán” 

Az IFI index követésével szerettük volna megtudni, hogy az intézményi beavatkozások gyakoroltak-e 

valamilyen hatást az iskola IFI-indexére. A táblázatban lévő adatok a 6 iskola összevont értékei 

változása 

 

TANÉV IFI  TELJESKÖRŰEN1 
FELMÉRT 
TANULÓK 
SZÁMA 

NETFIT® 
FELMÉRÉSBEN 
RÉSZT VETT 
TANULÓK 
SZÁMA 

A 
TELJESKÖRŰEN1 
FELMÉRT 
TANULÓK 
ARÁNYA  

TANULÓI 
ÖSSZLÉTSZÁM/ 
ÁLTALÁNOSBAN 
FELSŐ 
TAGOZAT 

2015/16. 
kiválasztás 

4,94 1013 1188 85% 1279 

2017/18. 
előkészítő év 

4,96 914 1187 77% 1284 

2018/19. 
pilot év 

4,41 1005 1114 90% 1207 

1 mind a 8 tesztben rögzített eredménnyel rendelkezik 

 



2018/19- tanévben bevezették az új kézi szorítóerő sztenderdeket, ami miatt országosan is a 

gyerekek egészségzónába kerülési aránya kb. 85%rol 60%ra esett vissza ebben a tesztben és az IFI-t is 

értelemszerűen negatív irányba befolyásolta, a Klaszter esetében is.  

A záró értékelésben csak tájékozódó adatnak tekintettük magát az átlagot. Jelentős változást 1 tanév 

alatt nem vártunk el. Pozitív jelenségként figyelembe kell venni, hogy a testnevelők sokkal 

tudatosabban, precízebben mértek, több tanulót vontak be, kevésbé lehetett „megúszni” a 

teljesítést. Még fejleszteni kell a motivációt, miszerint valóban a legjobb teljesítményüket nyújtsák a 

tanulók ezeken a tesztfelméréseken. Hozzá kell tennünk, hogy két iskolánkban az IFI valós 

kiszámítása problémát okozott. A szakképzési centrumok egyike tagintézménye és annak telephelye 

esetében az adatok lekérdezése szűrten, rájuk vonatkoztatva nem volt lehetséges. A legkisebb 

létszámú, kistelepülési iskolánkban pedig az alacsony osztálylétszámok az adatok tisztítása után nem 

kerültek be a értékelhető statisztikai mezőbe.  

 

II. FEJEZET 

Számszerűsített eredmények 

 

A Klaszter eredményességének alakulását több időpontban és több területen követő mérések 

vizsgáltak, dolgoztak fel és ezután értékeltek adatokat. 

A fő területekre, a Klaszter szervezeti, kapcsolati jellemzői továbbiakban „Klaszter”, a Minőségi 

Testnevelés és az Önkéntesség területére vonatkozó indikátorrendszer képezte a kiindulási alapot, 

amely minden olyan területet és elemet tartalmaz, amely hatással lehet az iskola egészségfejlesztő 

testmozgásainak, kapcsolatrendszerének és szemléletének fejlesztésére, alakítására.  

Az indikátorok elkészítésének folyamata: Az indikátorok összegyűjtése a projekt előkészületi 

szakaszában történt, ahol a külföldi védjegyrendszerek (Youth Sport Trust Quality Mark, afPE Quality 

Mark, stb) és szakirodalom (CSPAP, Active Schools), valamint a hazai specifikumok (Ökoiskola) alapján 

kerültek össze azokat a területek, ahol a testmozgás hatást fejthet ki az iskola mindennapi 

működésére. A 31 indikátorokhoz részletes leírás készült.  

A kérdőíveket tudományos igénnyel az MDSZ OK szakértői csoportja dolgozta ki. 

Kérdőívfelvételt 2018 januárban helyzetelemzés céljára, 2018 szeptemberben és 2019 április- 

májusban a pilot év bemeneti és kimeneti mérésére alkalmazott a szakértői csoport. 

A 6 iskolában először a helyzetelemzések során a teljes nevelőtestületi, összes projektbe bevont 

testnevelő tanári és részleges, kontrolláltan választott tanulói, kontroll nélkül kialakult szülői minta 

kérdőíves megkérdezése eredményét használták fel a szakértők.  

A pilot évi mindkét mérés során ismét a teljes nevelőtestületi, összes projektbe bevont testnevelő 

tanári és részleges, kontrolláltan választott tanulói, kontroll nélkül kialakult szülői minta kérdőíves 

megkérdezése eredményét  

Az iskolákban dolgozó pedagógusok és szülők válaszaikkal a „Klaszter” dimenzió elemzéséhez járultak 

hozzá. A Minőségi Testnevelés dimenzió helyzetét tárta fel a tanulói és a testnevelő tanároknak 

szánt kérdőív. A tanulói kérdőív a tanulók attitűdjét tárta fel a testnevelés órai és tanárral 

kapcsolatos szubjektív véleményük alapján. A tanári kérdőív a testnevelő tanárok önértékelésen 

alapuló, a testnevelés óra tartalmára, minőségére vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Ezzel 



párhuzamosan zajlott a diákönkéntesség iskolaspecifikus megismerése helyi önkéntesség fókuszú 

SWOT-elemzés elkészítésével, illetve a pedagógusokat és diákokat megszólító kérdőívek segítségével.  

 

A II. FEJEZET fő részei: 

„Klaszter” dimenzió 

- Nevelőtestületi kérdőíves mérés 
- Szülői kérdőíves mérés 

 

Minőségi testnevelés dimenzió 

- Tanulói kérdőíves mérés 
- Testnevelői kérdőíves mérés 

 

Diáksportönkéntesség dimenzió 

- bemeneti mérések 
 

Projektzáró konferencia kérdőív elemzése 

 

Az eszközök ismertetése: 

„KLASZTER” DIMENZIÓ 

 

A Központi Klaszter Team (a továbbiakban: KKT)a tárgykört vizsgáló kérdőívek kérdéseit előzőleg 

kialakított 31 indikátor alapján állította össze, mely összesen 56 állítást tartalmazott. Az állítások 1-től 

5-ig terjedő Likert skálán történő jelöléseket tartalmaztak, melynél 1=egyáltalán nem értek egyet, 

2=nem értek egyet, 3=is-is, 4=egyetértek és 5=teljesen egyetértek voltak. Az állítások olyan 

specifikumokat is tartalmaztak, melyek alapján arra lehet következtetni, hogy nem biztos, hogy kellő 

információ áll a pedagógusok rendelkezésére a megválaszoláshoz, ezért van olyan lehetőség is, mely 

„nincs róla információm” -ként szerepelt, és 0-ás értéket kapott. Az összes iskola pedagógusainak 

válaszai bevitele után SPSS szoftverrel feltáró faktoranalízist végzett a központi szakmai csapat, 

ennek eredményeképpen kialakult a végső 29 itemet tartalmazó nevelőtestületi kérdőív.  

A kérdőív kitöltése anonim volt, a tanároknak életkorát sem tartalmazta a beazonosítás elkerülése és 

a minél őszintébb, pontosabb adatok felvétele érdekében.  

Feldolgozási módszer: 

A 0-től 3-ig terjedő válaszokat úgy kódoltuk, hogy a NEM adatkört tartalmazza, illetve nem jellemző 

az adott intézményre vonatkozó állítás, a 4-5 jelölések pedig az IGEN-t tartalmazzák vagyis az adott 

iskolára jellemző állítás. Az így kódolt válaszok alapján úgy kategorizáltuk az eredményeket, hogy a 

pedagógusok pozitív (tehát 4-es és 5-ös jelölésű) válaszai alapján annak 49 %-a és az alatti (a NETFIT® 

jelölésnek és színskálának megfelelően) területet FOKOZOTT FEJLESZÉSI területként, az 50 %-tól 79 

%-ig FELJESZTÉSI területként, és végül a 80 % és a feletti arányt EGÉSZSÉGES területként kezeltük. 

Ennek megfelelően a kitöltés színei a kérdőívek eredményeit vizuálisan is tükrözik.  



 

A pedagógusok pozitív válaszainak aránya Elnevezés 

0 – 49 % Fokozott fejlesztési zóna 

50 – 79 % Fejlesztési zóna 

80 – 100 % Egészség zóna 

táblázat: A pedagógusok pozitív válasz arányainak megfelelő elnevezés 

A feltáró faktoranalízis a következő 7 faktort, azaz beavatkozási területet azonosította: 

 Elkötelezettség és jövőorientáltság, Tantárgyközi kapcsolatok, Informális tanulási színterek, 

Sportszervezeti kapcsolatok, Önkéntesség, NETFIT® és Szülői szerepvállalás. 

A továbbiakban a szakmai team tagjai is ezen területek alapján végezték el az intézményi 

helyzetfeltárás „Klaszter”, emellett önálló faktorként Önkéntességi dimenzióját.  

 

Nevelőtestületi kérdőíves mérés 

 

Az SZKT segítségével a tantestületek körében három alkalommal töltöttek ki kérdőívet. Először a 

felkészítő év folyamán 2017-ben, amikor a kérdőívek eredményei a faktorok beazonosításához, 

helyzetelemzéshez, a beavatkozások előkészítéséhez adtak alapot. Másodszor a pilot év elején (2018 

ősz) és harmadszor a pilot év végén (2019 tavasz) vettük fel az adatokat az iskolában dolgozó összes 

pedagógus bevonásával. Első alkalommal 142 tanár, második alkalommal 162, harmadik alkalommal 

pedig 138 tanár töltötte ki a kérdőívet. A projekt hatása szempontjából előzőleg csak két mérési 

alkalmat terveztünk a pilot évben, de ennek ellenére mind a három eredményt bemutatjuk, mert úgy 

véljük, hogy teljesebb és részletesebb képet kaphatunk a tantestület körében végbement információk 

szintetizálásáról és a projekt céljaival való azonosulás mértékéről is. Az intervenció előkészítő 

szakaszában az SZKT jelenléte, akár maga a kérdőívfelvétel is hozzájárult az érzékenyítéshez.  

Az intézményi szintű eredmények bemutatását a már felsorolt faktorok szerint csoportosítjuk  

Faktor: Elkötelezettség, jövőorientáltság 

Az első foktorhoz hét kérdés tartozott, amelyek a pedagógusok hozzáállását, ismeretét vizsgálják az 

iskola mozgásos aktivitását illetően. Az x ábrán a 3 mérés idősoros eredményei láthatók. 



 

xx. ábra Az Elkötelezettség, jövőorientáltság faktor összesített eredményei 

Az adatokból kiolvasható, hogy a felkészítő év tudásmegosztása és a pilot év tervezése már a 2018/19. 

tanév kezdéséig pozitív hatással járt. Az eredményekből látható, hogy a projekt elején, az első mérés 

alkalmával a pedagógusok 70 %-a nem rendelkezett kellő információval a saját iskolájában zajló 

mozgásos aktivitások, programokról és a mindennapi testmozgás jelentőségéről. Ez a szám az 

iskolákban zajló klaszter alprojektnek köszönhetően javult 2018 őszére. A harmadik mérésre már 

jelentősen megváltozott, és 25 %-ra csökkent azon pedagógusok száma, akiknek nem volt kellő 

információja a tartalmakról. Ez a 45 %-os pozitív változás a projektben dolgozók tevékenysége és 

kommunikációjának következménye. Mindegyik iskolánál közvetett hatása volt ennek a faktornak, így 

állíthatjuk, hogy az iskolai pedagógusok tudása megnőtt, jól informáltak lettek az iskolában zajló 

Klaszter alprojekt munkáiról, beavatkozásairól és általánosságban is a mindennapos testmozgás, a 

testnevelés és sport műveltségi terület, valamint a diáksport önkéntesség folyamatairól. 

Elköteleződés, 
jövőorientáltság  

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2017 38,50% n.a. 42,30% 22,20% 21,40% 26,35 % 

2018 57,10% 80 % 63,30% 44,40% 25,00% 58,45 % 

2019 73,10% 88 % 89,70% 68,20% 53,80% 77,70 % 

xx. táblázat: Az Elkötelezettség, jövőorientáltság faktor eredményei iskolánként (kiemelve azon intézmények, 

ahol beavatkozási pont volt a faktor) 

 

Az 1. faktor kiemelt fejlesztését vállalta az 1., és 2. számú iskola. Az intézményeket külön-külön 

elemezve megállapíthatjuk, hogy nagy a differencia a kiinduló, és a végső értékeket illetően. Látványos 

fejlődés tapasztalható minden iskolában, nemcsak azon intézményekben, ahol beavatkozási pont volt 

a faktor. Az intervenció elérte az összes nevelőtestületet, a szervezeti szintű vezetői kommunikáció és 

a részvétel az intézkedési terv programokban elérte hatását. 

Faktor: Tantárgyközi kapcsolatok 
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A tantárgyközi kapcsolatok faktor egy iskolát leszámítva nem volt beavatkozási pont, ezért nem is 

vártunk kimagaslóan nagy változást. 

 

xx. ábra A Tantárgyközi kapcsolatok faktor összesített eredményei 

Ennek ellenére az xx. ábra alapján azt mondhatjuk, hogy az összesített eredmények megmutatják, 

hogy történt előrelépés ezen a területen is, többnyire gondolati síkon, vagy apró próbálkozásokban. 

Az eredmények iskolai bontásából kiderül, hogy ugyan nem volt kiemelt területként kezelt a faktor, 

akkor is kis mértékű változást figyelhetünk meg. 

 

Tantárgyközi 
kapcsolatok  

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2017 34,60% 7,40% 11,80% 32,00% 0,00% 9,10% 

2018 44,80% 18,50% 41,70% 25,00% 0,00% 0,00% 

2019 46,20% 31,80% 64,30% 55,20% 30,80% 12,50% 

xx. táblázat: A Tantárgyközi kapcsolatok eredményei iskolánként (kiemelve azon intézmény, ahol beavatkozási 

pont volt a faktor) 

A 3-as iskola egyedüliként választotta beavatkozási pontnak a témakört, angol, történelem és 

irodalom órákon is szerepet játszott a valós testmozgás, vagy a testmozgásról való verbális és képi 

tudásmegosztás. Az 52,5%-os emelkedés bizonyító mértékű.  

Faktor: Informális tanulási színterek 
Az informális és a nem formális tanulási színterek faktor sokrétű, az aktív közlekedéstől kezdve a 

szünetekben zajló testmozgásokon át minden olyan tanórán kívüli aktivitást magába foglal, ami az 

ajánlott napi 60 perc testmozgáshoz hozzájárulhat. A faktor eredményeit a xx ábra szemlélteti. 
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xx. ábra Az Informális tanulási színterek faktor összesített eredményei 

A területen kevés előrelépés figyelhető meg. Igaz, az iskolák közül egyik sem választotta ezt 

beavatkozási pontként, ám tudomásunk szerint két iskolában ad-hoc módon kialakult az alprojekthez 

köthető szüneti fizikai aktivitás, annak ellenére, hogy az előzetes célkitűzésekben nem szerepelt. Az 

említett általános és középiskolában létrejöttében szerepe van a DSÖ aktivitásának is. Ebben a 

tárgykörben kiaknázatlan lehetőség rejlik, ugyanis számos külföldi program (főleg olyan országokban, 

ahol nincs lehetőség a mindennapos testnevelésre) ilyen módon, szünetekben való fizikai aktivitás 

végzésével (recess) és aktív iskolába jutással igyekszik előidézni a gyerekek mindennapi, egészséges 

fejlődéséhez elegendő mozgás lehetőségét.  

Informális 
tanulási színterek 

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2017 50,0% 55,6% 35,3% 76,0% 0,0% 0,0% 

2018 39,3% 42,3% 53,3% 80,6% 0,0% 5,3% 

2019 50,0% 72,7% 64,3% 75,9% 15,4% 18,8% 

xx. táblázat: Az Informális tanulási színterek faktor eredményei iskolánként 

Az iskolai bontásból kiderül (xx. táblázat), hogy nagyon változó az iskolák kiinduló helyzete és végső 

eredménye. Ki kell emelnünk, hogy célzott beavatkozás nem történt ezen a területen. 

Faktor: Szülői közösség  
A szülői közösség elérése kritikus pontja volt a projektnek. Köztudott jelenség, hogy különösen 

középiskolában alacsony az iskola és a szülő közötti interakció gyakorisága, mennyisége, hatékonysága. 

A szülői kérdőívekkel megkíséreltük felmérni a szülők véleményét az iskolák mozgáshoz való 

attitűdjével kapcsolatosan. Bizonyos eredmények születtek is, melyet a következő, szülői kérdőívek 

eredményei alfejezetben majd részletesen ismertetünk. Ebben a szakaszban a pedagógusok 

szemszögéből vizsgáljuk a szülői közösség testmozgásokhoz fűződő tevékenységeinek meglétét, illetve 

véleményét, hozzáállását. Az összesített eredmények az xx ábrán láthatók. 
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xx. ábra A Szülői közösség faktor összesített eredményei 

Az xx. ábrán is jól látszik, hogy kevés előrelépés történt a területen. Egy iskolát leszámítva a 

beavatkozási tervek sem tartalmazták a szülőkkel a testmozgás területen történő kapcsolat, aktivitás 

előmozdítását.  

Szülői közösség 1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2017 23,1% 7,4% 17,6% 23,1% 0,0% 13,0% 

2018 23,3% 7,7% 35,7% 21,9% 0,0% 11,8% 

2019 30,8% 36,4% 50,0% 41,4% 30,8% 25,0% 

xx. táblázat: A Szülői közösség faktor eredményei iskolánként (kiemelve azon intézmény, ahol beavatkozási 

pont volt a faktor) 

Az iskolai bontásban szemléltetett eredmények (xx. táblázat) megerősítik, hogy a pedagógusok 

szerint kevés interakció történik az iskola és a szülői közösség között a gyerekek testmozgásának 

elősegítése érdekében. A transzfer-hatásnak köszönhetően, nem annál az intézménynél figyelhető 

meg a legnagyobb fejlődés, ahol beavatkozási pont volt a terület. A fejlődést más körülmények is 

befolyásolják, nevezetesen ez esetben egy kis településről van szó, ahol az információ nagyobb 

mértékben jut el a partnerekhez. A modell következtetéseiben ezzel a sajátossággal foglalkozni kell. 

 

Faktor: Sportszervezeti kapcsolatok 

A sportszervezeti kapcsolatok legalizálása kiemelkedően fontos intervenciója volt az alprojektnek. 

Kötelező műszaki szakmai teljesítésként legalább 2 db együttműködési megállapodás létrejötte elvárt 

mindegyik iskola közvetlen környezetében található sportegyesületekkel, egyéb partnerekkel, akik a 

tanulók testmozgását elősegíthetik, gazdagíthatják. A faktor számszerű eredményei közvetlen 

információt adnak arról, hogy a tantestületben esett-e információ erről, tudnak-e az iskolában dolgozó 

pedagógusok ezekről az aktivitási lehetőségekről, melyeket akár a tanulók, akár ők maguk is 

felhasználhatnak.  
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xx. ábra A Sportszervezeti kapcsolatok faktor összesített eredményei 

Az xx. ábrán jól látható, hogy a pedagógusok körében fejlődés tapasztalható e téren, de további 

kérdésként merül fel, hogy mégis miért maradt viszonylag magas a NEM válaszok aránya. Úgy 

gondoljuk, hogy a tantestületben történő kommunikációban keresendő a válasz. Ezen egyszerű faktor 

rámutat arra, hogy a tantestületen belüli, pedagógusok közötti kommunikáción is lehet javítani, 

nemcsak a testmozgásos tevékenységek, hanem az egész iskolai működés kontextusában. 

Sportszervezeti 
kapcsolatok 

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2017 23,1% 18,5% 52,9% 20,0% 14,3% 13,0% 

2018 26,7% 37,0% 93,3% 48,6% 5,6% 36,8% 

2019 57,7% 40,9% 92,9% 69,0% 46,2% 43,8% 

xx. táblázat: A Sportszervezeti kapcsolatok eredményei iskolánként 

Az iskolákra bontott eredményekből kiderül, hogy milyen nagy az eltérés az egyes intézmények között. 

A 2. számú iskola az együttműködések pilot év végéig tartó szakaszában kudarcot vallott. A háromból 

egy esetében működik rendszeres jelleggel. Az 1. sz iskola elsőként kötött megállapodást, de erről a 

nevelőtestület nem szerzett tudomást a számok tükrében. Hasonló a helyzet az 5. sz. iskolában, ahol 6 

partneri legalizált kapcsolat jött létre, ám erről több, mint a nevelőtestület fele nem tud. 

 

Faktor: NETFIT® 

A NETFIT® faktor segítségével szerettük volna megtudni, hogy az eredmények interpretálása az iskolai 

tantestületek felé mennyire jellemző, illetve mennyire vannak tájékoztatva a pedagógusok, főleg 

osztályfőnökök a tanulók fittségi állapotáról. Általá a NETFIT® funkciója, lehetőségei ismertek-e a 

tanárok számára. 
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xx. ábra A NETFIT® faktor összesített eredményei 

A fittségi mérés eredménye, értéke, az IFI index már a kiválasztásban szerepet játszott. Az eszköz 

lényegét minden iskolában megismerhette a nevelőtestület, a számok valamennyire tükrözik is ezt.  A 

NETFIT® faktor egyébként egy helyen beavatkozási pont volt, és ennek megfelelően ott kiemelt helyet 

kapott a tantestületi értekezletek tájékoztatóin. Többfajta, a NETFIT®-tel kapcsolatos program (pl. 

mérés a pedagógusoknak, ismertető az alsó tagozatos diákoknak a felsős tanulók részéről, mérés a 

szülőknek stb.) segítette a mérésről való tudás átadását, a mérési eszköz tudatos használatát. 

NETFIT® 1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2017 26,9% 18,5% 17,6% 28 ,0% 35,7% 9,1% 

2018 36,7% 44,0% 71,4% 55,6% 27,8% 42,1% 

2019 57,7% 72,7% 92,9% 79,3% 38,5% 68,8% 

xx. táblázat: A NETFIT® faktor eredményei iskolánként (kiemelve azon intézmény, ahol beavatkozási pont volt a 

faktor) 

Az iskolák közötti lényeges különbség jelen esetben is megfigyelhető, egy iskolát leszámítva nagy 

mértékű fejlődés tapasztalható. Az 5. számú iskolában a testnevelő a tél során méri fel a teszteket, a 

tanév további részében nem sok szó esik erről. Nincs jelen az iskolai kommunikációban, a Klaszter 

csapat lett jobban értesült. A legnagyobb fejlődés abban az intézményben történt, amelyik kiemelten 

kezelte a területet, és beavatkozási pontként is választotta. 

 

Faktor: Önkéntesség 

A Diáksportönkéntesség, bár külön dimenzióként is jelen volt az alprojektben, a „klaszter” kérdőívben 

három kérdés formájában szerepelt. Célunk ezzel az, hogy információt kapjuk arról, hogy a 

pedagógusok hogyan, illetve mennyire látják és mennyire tájékozottak az iskolai önkéntességgel 

kapcsolatosan, egyáltalán működik-e önkéntességen alapuló csoport az iskolában. Meg kell jegyezni, 

hogy a DSÖ (Diáksportönkéntesség) szervezések nagy lépésekkel indultak el az előkészítő évben, tehát 

a felmérés idejében már nem az ismeretlentől indult. 
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xx. ábra Az Önkéntesség faktor összesített eredményei 

Az eredményekből látható, hogy a pedagógusok szerint az első felméréskor nagyon kezdetleges 

formában létezik, ha létezik egyáltalán önkéntességen alapuló tevékenység vagy csoport az iskolákban. 

Az utolsó kérdőívre adott válaszok eredményei azt mutatják, hogy a tanárok véleménye valamelyest 

változott. A NEM válaszok aránya meglepő, mert külön alprojekt tárgykörként, külön iskolai felelőssel 

és mentor szakértővel működött a projekt ideje alatt. Ennek ellenére a pedagógusok 40 %-a pilot év 

végeztével sem szerzett tudomást róla, nincs ismerete a témáról. 

Önkéntesség 1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2017 23,1% 3,7% 29,4% 12,0% 14,3% 9,1% 

2018 22,2% 30,4% 57,1% 45,5% 31,3% 31,3% 

2019 50,0% 36,4% 71,4% 82,8% 53,8% 56,3% 

xx. táblázat: Az Önkéntesség faktor eredményei iskolánként 

Fontos megemlíteni, hogy az önkéntesség eredményei nem függenek össze azzal, hogy az adott 

iskolában tanító pedagógusok nincsenek kellően tájékoztatva az önkéntes csoport működéséről, 

ugyanis azt tapasztaltuk, hogy 1-2 intézményben, ahol nagyon nagy fejlődést mutatott az önkéntes 

működés, ezt a tényt nem támasztották alá a pedagógusok a válaszaikkal. Az 1., 2. iskolákban nem volt 

sikertörténet a faktorhoz fűződő aktivitás, az 5., 6. iskolában pedig sajátos megosztás okozta azt, hogy 

a tanárok fele „zárt fülekkel” szerzett tudomást az egyre önállóbbá váló diákcsoport cselekedeteiről. 

Összefoglaló 

A „Klaszter” dimenzió tantestületi kérdőívek eredményei egyértelműen mutatják, hogy az 

Elkötelezettség, jövőorientáltság faktor értékei számottevő pozitív irányú változást mutattak. Ez annak 

tulajdonítható, hogy a tantestületek irányába történő kommunikáció a projekt tennivalóiról, 

eredményeiről mindenhol kiemelt feladat volt. A figyelem felkeltése, az érzékenyítés mindenképp 

hatott az iskolákban dolgozó pedagógusokra, mert érezték, hogy a mindennapjaik része a 

testmozgásos aktivitásokkal történő foglalkozás. A sportprogramok, az önkéntes események és 

minden projekteredmény transzparens módon tudomására jutott a tantestületeknek és ez 

visszaköszön a pedagógusok válaszaiból is.  
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Szintén kézzelfogható a NETFIT® faktor fejlődése, ugyanis majdnem minden iskola kiemelt figyelemmel 

kezelte. Kiaknázatlan területek és nagy potenciál van a tantárgyközi kapcsolatok és az informális 

tanulási színterek faktorokban. A tanárok véleménye szerint szülői közösség és az iskola kapcsolata 

hangsúlyos fejlesztést igényel, ugyanis az adatok azt tükrözik, hogy ezen a területen vannak a 

legnagyobb hiányosságok. 

Hozzá kell tenni a nevelőtestületek hozzáállásával kapcsolatos tapasztalatot, miszerint tudni valamiről 

az első lépés, ám tenni is érte magasabb szintű elkötelezettséget igényel.  

Figyelembe kell venni azt a kutatásokon alapuló tényt, hogy a változásoknak ellenálló személyiségű 

személyek hozzáállása mindenhol és mindenkor eredményezhet bizonyos százalékban NEM 

válaszokat. 

 

Szülői kérdőíves mérés 

 

Mindhárom alkalommal, hasonló időszakban a nevelőtestületekkel a projektben résztvevő tanulók 

szülei is kitöltöttek kérdőíveket. Az első mérés az összehasonlításokban egyáltalán nem vehető 

figyelembe, ugyanis néhány fő a szülői szervezetekből csak tesztelte a használhatóságot. Az értékelés 

a pilot évi kezdő és záró kérdőívfelvételre, annak eredményeire fókuszál. 

A mérési eszköz megegyezik a „klaszter” kérdőívvel, faktoraival. A szülői kérdőívek felvétele azonban 

számos problémát hordozott, amelyekből következik, hogy a kapott eredményekből csak 

körültekintően, ezek tudatában tudjuk levonni a következtetéseket. A kérdőíveket kitöltő személyekkel 

kapcsolatosan hangsúlyos probléma, hogy nem valószínűségi mintavétel történt, tehát nem 

reprezentatív a szülői minta. Míg a pilot évben a pedagógus és a tanulói kérdőívek esetében azonos 

időben és helyen megközelítően ugyanazokat a személyeket kérdeztük meg, a szülőknél egységes 

szisztéma nem alakult ki. A szülői kérdőívet az osztályfőnökök és az Iskolai Klaszter Team tagjai intézték. 

Többnyire a szülői értekezletek után vették át, legtöbb esetben hazavitték a szülők. Nem tudjuk, hogy 

otthon milyen körülmények között töltötték ki és az átvételhez képest milyen százalékban küldték 

vissza és kinek azokat. 

 

1. Faktor: Elkötelezettség, jövőorientáltság 
A szülők nagy többsége úgy gondolta, hogy az iskola elkötelezett a mozgásos aktivitások területén (xx. 

ábra) és ez mindkét mérési alkalommal érvényesült. Hallomásuk, tudomásuk volt róla. A tanévnyitó 

iskolai ünnepségeken, nyitó szülői értekezleteken, az iskola kommunikációs csatornáin, több helyen a 

helyi sajtóban szó esett a Klaszterről. 



 

xx. ábra Az Elkötelezettség, jövőorientáltság faktor összesített eredményei 

Amennyiben az iskolánkénti bontást vesszük szemügyre (xx. táblázat) akkor elmondható, hogy nincs 

kiugró iskolai érték, mindenhol 95 és 100 % között mozog mindkét mérési időpontban. 

Elköteleződés, 
jövőorientáltság  

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 100 % 98 % 95 % 100 % 96 % 97 % 

2019 100 % 100 % 95 % 100 % 100 % 89 % 

xx. táblázat: Az Elkötelezettség, jövőorientáltság faktor eredményei iskolánként 

 

2. Faktor Tantárgyközi kapcsolatok 
A tantárgyközi kapcsolatokról a szülőknek feltételezhetően nem lehet bővebb információjuk, csak 

annyi, amennyit a tanulóktól vagy esetleg a szülői értekezleteken hallottak. Mindenképp nagyon 

szubjektív az xx. ábrán látható adat. 
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xx. ábra A Tantárgyközi kapcsolatok faktor összesített eredményei 

 

Az xx. táblázat eredményeiből megfigyelhető, hogy némely iskoláknál nőtt, némelyeknél csökkent az 

igen válaszok százaléka. Beavatkozási pontként csak egy iskolában szerepelt, ott pozitív a változás 

iránya. Ám nincs arról információ, hogy melyik osztályba járó tanulók szülei töltötték ki a kérdőíveket 

és egyáltalán tájékozódtak-e a beavatkozási tervről, ezért általában az eredmény nem megbízható.  

Tantárgyközi 
kapcsolatok  

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 36 % 80 % 43 % 26 % 41 % 44 % 

2019 46 % 61 % 27 % 64 % 48 % 17 % 

xx. táblázat: A Tantárgyközi kapcsolatok faktor eredményei iskolánként 

 

3. Faktor: Informális tanulási színterek 
Az informális tanulási színterek kérdései között olyan témák is megjelentek, mint testmozgások az órák 

közötti szünetekben, a szabadban végzett alternatív mozgásformák, vagy az aktív iskolába jutás 

folyamata közlekedési szempontból.  

 

xx. ábra Az Informális tanulási színterek faktor összesített eredményei 

Az eredményekből látható (xx. ábra), hogy a szülők többsége szerint az iskola kiemelt figyelmet tanúsít 

erre a tényezőre, pedig, ha összehasonlítjuk az iskolában dolgozó pedagógusok véleményével, akkor 

attól eltérő. Feltehetően az elvárások nem azonosak, a szülők többnyire a tanulókra hagyatkoznak, a 

tanárok pedig egy a projekt szempontjából optimális célállapothoz viszonyítják a Klaszter 

érzékenyítések alapján. 

Informális 
tanulási színterek 

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 82 % 90 % 70 % 84 % 88 % 68 % 
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2019 92 % 66 % 86 % 86 % 93 % 41 % 

xx. táblázat: Az Informális tanulási színterek faktor eredményei iskolánként 

Az intézményi bontás eredményeiből is láthatjuk, hogy a visszaesések ellenére is a szülők véleménye 

alapján az iskolájuk nagyrészt teljesíti a faktor követelményeit. Érdekes a 6. iskolai szülők negatív irányú 

véleménye, ugyanis a diákok szerint ezen a téren sok lehetőségük volt a fejlődésre. 

 

4. Faktor: Szülői közösség 
A szülői közösség elérése és a tudásmegosztás a kérdőívet kitöltők körében közvetve szerepelt egy-egy 

beavatkozási pont formájában egy iskolában, és az írásos beszámolók alapján jól sikerült programok 

voltak.  

 

xx. ábra A Szülői közösség faktor összesített eredményei 

Az xx. ábrán láthatjuk, hogy 100 %-ban érzik úgy a szülők, hogy a szülői közösség és a szűkebb 

értelmezésben a szülői munkaközösség egyáltalán nem szentel figyelmet a mozgásos aktivitásoknak. 

Bár az SZMK hivatalos résztvevője volt minden Kerekasztal rendezvénynek /itt alul meg kell majd 

magyarázni mi a Kerekasztal/, az információátadás hatékonysága elenyésző. 

Szülői közösség  1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2019 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

xx. táblázat: A Szülői közösség faktor eredményei iskolánként 

Az intézményi bontás alapján is kijelenthetjük, hogy azokban az iskolákban sem történt érdemi 

változás, ahol a szülők közvetve vagy közvetlenül (NETFIT® mérés szülőknek) érintve voltak a 

programelemek során. Eredmény a NETFIT® faktornál sem tapasztalható. A válaszokban valójában a 

szülői közösség önkritikát gyakorolt, miszerint önmagukat, másokat aktivizálni a témában nem lehet. 

 

5. Faktor: Sportszervezeti kapcsolatok 
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A sportszervezetekkel, vagy egyéb civil szervezetekkel, intézményekkel történő kapcsolatfelvétel a 

projekt egyik alapkövetelménye volt. A szülői vélemények alapján (xx. ábra) ez egyáltalán nincs 

kommunikálva feléjük. A korábbi megállapításunk a Kerekasztal információk átadási hatékonyságáról 

itt is érvényes. Ha tudtak is a megállapodásokról a kitöltés során nem tudták beazonosítani a 

kérdésekhez való kapcsolódást. Ezen a téren tudásmegosztás, bevonás, akár információáramlás 

feltehetően nem, vagy nem érthető módon történt. 

 

xx. ábra A Sportszervezeti kapcsolatok faktor összesített eredményei 

Az iskolánkénti eredmények sem mutatnak árnyaltabb képet (xx. táblázat). 

Szülői közösség  1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2019 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

xx. táblázat: A Sportszervezeti kapcsolatok faktor eredményei iskolánként 

 

Faktor: NETFIT® 

A NETFIT® eredmények kommunikálása a szülői vélemények alapján teljes mértékben hiányzik az iskola 

életéből. Sajnos a szülői egyedi azonosító, és annak lehetősége, hogy megtekintse gyermeke 

eredményét sem segített a faktor jobb eredményei eléréséhez. 
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xx. ábra A NETFIT® faktor összesített eredményei 

Szülői közösség  1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2019 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

xx. táblázat: A NETFIT® faktor eredményei iskolánként 

Az iskolai bontás is hasonló eredményeket mutat, mint a szülői közösség, vagy a sportszervezeti 

kapcsolatok faktor. Sajnos semmilyen információval nem rendelkeznek a megkérdezett szülők a 

NETFIT® eredményekről egyik iskolában sem. Különösen aggasztó, hogy abban az iskolában, ahol a 

szülők közvetve vagy közvetlenül (NETFIT® mérés szülőknek) érintve voltak a beavatkozás 

programelemei során, a hatás a NETFIT® faktornál sem tapasztalható. Különösen érthetetlen annak 

tükrében, hogy a bizonyítványhoz csatoltan sok diák megkapta rövid tanácsokkal a fizikai mérés 

eredményeit.  

Faktor: Önkéntesség 

A Diáksportönkéntesség, mint külön dimenzió, külön pedagógusi és szakértői jelenléttel már a 

felkészülési évben transzparens programokkal mutatkozott be. Az iskolákban joggal várhattuk el, hogy 

a szülők véleményük alapján értesülést mutassanak az iskolában végbemenő önkéntességi 

eseményekről. 
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xx. ábra Az Önkéntesség faktor összesített eredményei 

Az eredmények alapján látható (xx. ábra), hogy a szülők nagy aránya úgy érzékelte, hogy történtek az 

iskolában a diáksportönkéntességhez kapcsolódó események, programok. 

Szülői közösség  1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 45 % 94 % 50 % 77 % 46 % 63 % 

2019 50 % 61 % 36 % 71 % 82 % 55 % 

xx. táblázat: Az Önkéntesség faktor eredményei iskolánként 

A részletes intézményi eredmények vegyes képet mutatnak (xx. táblázat), néhol csökkent, néhol nőtt 

a szülői „igen” válaszok száma, tehát megállapíthatjuk, hogy részben informálva voltak, hogy történik 

valami az iskolában az önkéntesség területén. Azokban az iskolákban (2. és 3.), ahol az előkészítő tanév 

vége felé nagy lendülettel, látványos programmal vetették be magukat az önkéntességi munkába 

éppen végzős diákok, ott az aktivitások alacsonyabb intenzitása okán a pilot évben érthetően 

előfordulhatott némi visszaesés. 

 

Összefoglalás 

Az eredmények meglehetősen ellentmondásosak. 

A tantestületek körében kitöltött pedagógusi kérdőívek eredményei valamennyi faktor területén 

javulást mutattak szemben a szülői kérdőív eredményeivel. Ennek az egyes faktoroknál tárgyaltakon 

túl is több lehetséges oka van. Az egyikről már szó, hogy a szülői kérdőívek bevezetésénél tárgyalt 

kutatástechnikai hibák is okoztak értékelhetetlen eredményeket. A szülőket kevésbé érte el a bevonás 

a Klaszter projekt folyamatába, ezért nem érezték úgy, hogy meg kell felelniük a KKT/SZKT részéről 

érkező elvárásoknak, ha tudtak is azokról. Másik lehetséges ok, hogy a projekt során kevesebb figyelem 

jutott a szülő tájékoztatására, informálására. Az SZMK szervezeti rendszere ebből a szempontból nem 

bizonyult hatékonynak, annak ellenére, hogy szülői értekezleteken részinformációkat továbbadtak az 

egyes osztályok képviseletre megválasztott tagjai. Az igazság az, hogy az igazi változás, a cselekvések 

hozzák meg a fejlődést.  
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A modellprogramból levont következtetések, a fenntartás egyik fontos eleme lehet a NETFIT®-re 

vonatkozó felelősségvállalás minden Klaszter partner körében. 

Az elkövetkezendő projektek, beavatkozások során érdemes kiemelt figyelmet fordítani a szülői 

szerepvállalás egyéni szintű megjelenésére. A „Klaszter” tárgykör egyik alappillére lehet a szülők 

erőteljesebb jelenléte, tudni és tenni a gyermekeiket érintő folyamatokban az iskola formális, 

informális és nem-formális tanulási területein belül. 

 

MINŐSÉGI TESTNEVELÉS DIMENZIÓ 

 

A Klaszter modellprogram második fő tárgyköre, a Minőségi Testnevelés (továbbiakban MT) terén a 

beavatkozások eredményessége a tanulói, a testnevelői kérdőívek vizsgálatai alapján 

számszerűsíthető. Az ezekből származó adatokat három alkalommal vette fel és értékelte a szakmai 

csapat.  

Az előkészítő év első mérései a tanulóknál csak egy kiválasztott osztályra vonatkoztak, az adatok 

hozzájárultak faktorok beazonosításához, a beavatkozások kiválasztásához, a tervek elkészítéséhez.  

A másik két mérés, a pilot év elején és végén, a tervek megvalósulásának alakulását, hatékonyságát 

vizsgálta. 

 

Testnevelői kérdőíves mérés 

A mérőeszköz kialakításához az MDSZ szakmai csoportja, Boronyai, Vass és Csányi (2015) 

tanulmányában kialakított kérdőívet használtuk, mellyel a testnevelő tanárok önreflexiója kerül 

górcső alá. A kérdések párhuzamba állíthatók a másik, MT tanulói kérdőív állításaival, ugyanis 

ugyanarra kérdeznek rá, csak más-más szemszögből.  

A testnevelést tanító pedagógusok kérdőíve bemutatása 

A Klaszter alprojekt IKT testnevelő pedagógusai részére szerkesztett kérdőív összesen 65 kérdést 

tartalmazott, amely a testnevelés órai módszereikről, és azok alkalmazásáról kérdezett rá. A 

válaszokat 1-től 5-ig terjedő Likert-skálán lehetett megjelölni, ahol 1-es érték a „Egyáltalán nem 

jellemző rám,” és az 5-ös pedig „Teljes mértékben jellemző rám” voltak.  

A kérdőíveket első alkalommal, az előkészítő tanév próbamérésén összesen, n=18 tanár töltötte ki. A 

kérdőívek nevesítve voltak, ezért nem zárhatjuk ki ebből a szempontból a hibalehetőséget. Erre azért 

volt szükség, hogy a kapott eredményeket a saját osztályban tanított tanulókkal is összefüggésbe 

hozhassuk.  

Az adatokat SPSS for Windows 24 szoftver segítségével dolgoztuk fel. Az adatfelvétel után a 0-tól 3-ig 

terjedő válaszokat úgy kódoltuk, hogy NEM tartalmazza, illetve nem jellemző az adott testnevelő 

tanárra, illetve testnevelés órára a vonatkozó állítás, a 4-5 értékű jelölések pedig IGEN, tartalmazza, 

vagy jellemző az adott tanárra, illetve testnevelés órára jellemző állítás. Az így kódolt válaszok alapján 

hasonlóképpen kategorizáltuk az eredményeket, mint az előző kettő kérdőívnél, miszerint a tanárok 

pozitív (tehát 4-es és 5-ös jelölésű) válaszai alapján a 49 % és az alatti (a NETFIT® jelölésnek és 



színskálának megfelelően) eredményeket FOKOZOTT FEJLESZÉSI területként, az 50 %-tól 79 %-ig 

FELJESZTÉSI területként és a 80 % és a feletti arányt EGÉSZSÉGES területként, azaz faktorként kezeltük. 

A feltáró faktoranalízis során a következő faktorok, azaz területek kerültek kialakításra: 

Játékellenesség Sportági megközelítés Egészségközpontú, attitűdformáló megközelítés 

Autokratikus klasszikus megközelítés Alternatív megközelítés Autonómia-támogató megközelítés 

Játékközpontúság  

A felkészítő évi, tájékozódó adatfelvétel eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Dimenzió Faktor Klaszter iskolák 

Minős

égi 

testne

velés 

Játékellenesség* 13,4 % 

Sportági megközelítés* 20,7 % 

Egészségközpontú, attitűdformáló megközelítés 84,3 % 

Autokratikus klasszikus megközelítés* 9,2 % 

Alternatív megközelítés 72,7 % 

Autonómia-támogató megközelítés 86,3 % 

Játékközpontúság 63,6 % 

*fordított faktor érték  

xx táblázat: A testnevelő tanárok összesített válaszai a testnevelés órákra és a tevékenységükre 

vonatkoztatva 

Az eredményekből jól látható, hogy a testnevelő tanárok átlagosan jónak ítélték meg a saját 

tevékenységüket, ez alól a játékközpontúság és az alternatív megközelítés faktorok a kivételek, ahol 

saját bevallásuk szerint a fejlesztési zónába tartoznak. Ez összhangban van a tanulói kérdőív alapján 

hozható következtetésekkel, miszerint a tanulók a kreativitás és a játék hangsúly voltak azok a 

területek, ahol véleményük szerint a tanáraiknak fejlődniük kellene. A tanulói kreativitás faktort 

összefüggésbe hozhatjuk a testnevelő tanári alternatív megközelítéssel, ugyanis az egyik 

következménye lehet a másiknak.  

A tájékozódó mérési eredmények felhasználása, hatása a beavatkozások tervezése érdekében magától 

értendő volt: A beavatkozások, intézkedések két alkotóelem, játék hangsúly és kreativitás területre 

fókuszáltak. 

 

A testnevelést tanító pedagógusok pilot évi eredményeinek bemutatása 

 



A testnevelést tanító pedagógusok kérdőívét a pilot évi első mérés alkalmával 18 fő, míg a második 

mérési alkalommal 13 fő töltötte ki. Az első alkalommal azért töltötték ki többen, mert a projektben 

részt vevő koordinátorok, illetve önkéntességi vezetők is kitöltötték a kérdőívet, akik egyébként 

testnevelő tanárok, de nem vonatkoztak rájuk a minőségi testnevelés intézkedési tervei szerinti 

beavatkozások teljesítése. Továbbá volt egy esetben fluktuáció is az iskola dolgozói között, ami a 

testnevelő tanári IKT tag személyét is érintette. Az eredményeket összesítetten tárgyaljuk a két mérési 

alkalom függvényében, illetve egyénileg is összehasonlítjuk a tanárok kezdeti és záró válaszait.  

1. faktor: Játékellenesség 

A játékellenesség, a játék, mint tanulási módszer és tartalom megjelenésének, alkalmazásának 

gyakoriságát jelentette esetünkben, nem pedig mint a jól végzett munka utáni jutalom, vagy a 

játékigény kielégítése. 

 

xx. ábra A Játékellenesség faktor összesített eredményei 

Az eredményekből jól látható, hogy a testnevelő tanárok a projekt elején máshogy tekintettek a 

„játékos” oktatásra, mint a projekt végén. Szinte minden testnevelő tanár elfogadja a játékot, mint 

tanulási tartalom közvetítőt, és ennek tekintetében bátrabban használja/fogja használni a testnevelés 

tanítás-tanulása során. 

 

2. faktor: Sportági megközelítés 

A Sportági megközelítés faktor esetében a pedagógus a testnevelés órának sportági megalapozó 

jelleget tulajdonít, illetve az alapvető sportági mozgásformák előkészítését, gyakorlását tekinti fő 

feladatának.  
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xx. ábra A Sportági megközelítés faktor összesített eredményei 

Az xx. ábra eredményeiből látható, hogy a projekt elején több testnevelő tanár tekintette a testnevelés 

órát sportági előkészítő színtérnek, míg a projekt végén kicsit változni látszik a szemléletük ezzel 

kapcsolatosan. 

3. faktor: Egészségközpontú, attitűdformáló megközelítés 

Ezen a területen a testnevelő tanárok azon tevékenységét elemeztük, amely a testnevelés órán 

megjelenő egészségközpontúságot, a testmozgás az egészségtudatosság fejlesztése szolgálatába 

állítását mutatta meg. 

 

xx. ábra Az Egészségközpontú, attitűdformáló megközelítés faktor összesített eredményei 

Az eredményekből látható, hogy kivétel nélkül minden tanár úgy gondolja, hogy ennek a területnek 

kiemelt jelentősége van a testnevelés órákon, és ez egyik mérési alkalommal sem változott. 
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4. faktor: Autokratikus, klasszikus megközelítés 

A faktorban a testnevelő pedagógusok hagyományos módszereken alapuló, autokrata óravezetési és 

tevékenységi formáit vizsgáltuk. 

 

xx. ábra Az Autokratikus, klasszikus megközelítés faktor összesített eredményei 

Az eredmények alapján jól láthatjuk, hogy míg a projekt elején a testnevelő tanárok nagy többsége ezt 

a hagyományos megközelítést részesítette előnyben, addig a projekt végére szemléletmódjuk 

jelentősen változott, kevésbé dominált az agyonmagyarázó, fegyelmezést sűrűn alkalmazó hozzáállás. 

 

5. faktor: Alternatív, többlettudást igénylő megközelítés 

A faktor olyan testnevelés órai megoldásokat vizsgált, amelyek eltértek a megszokottól, és olyan 

többlettudást (prevenció, relaxáció) igényelnek, amely kétségkívül hasznos a tanulók számára. 
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xx. ábra Az Alternatív, többlettudást igénylő megközelítés faktor összesített eredményei 

Az eredményekből kiderül, hogy a testnevelő tanárok véleménye alapján nem tulajdonítanak nagy 

jelentőséget a területen való fejlődésre, ugyanis az eredmények csökkentek a kiinduló helyzethez 

képest. A tapasztalatok szerint a beavatkozások ezen a területen kizökkentették komfortzónájukból a 

megvalósítókat, részsikereket ugyan elértek, de mindig bizonytalansággal járt az új útvonal.  

 

6. faktor: Autonómia-támogató megközelítés 

A tanulók autonómia-támogatása a tanulás és az érzelmi biztonság területén is nagyon fontos. A faktor 

célja volt feltárni, hogy saját bevallásuk alapján mennyire autonómia-támogató környezetet tudnak 

biztosítani a pedagógusok a testnevelés órájukon. 

 

xx. ábra Az Autonómia-támogató megközelítés faktor összesített eredményei 

Az eredményekből jól látható, hogy a testnevelő tanárok kiemelt jelentőségűnek tartják a területet, 

mind a projekt elején történő és projekt végén történő mérések alkalmával is. 

 

7. faktor: Játékközpontúság 

A faktor célja, hogy az első faktorral ellentétben, úgymond kontrollként vizsgálja a játékkal történő 

tanítás/oktatás alkalmazását, támogatását a testnevelés órákon. 
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xx. ábra A Játékközpontúság faktor összesített eredményei 

Az eredményekből láthatjuk, hogy ezt a beavatkozások során kiválasztott területet kis mértékű fejlődés 

jellemezte, ami alapján megállapíthatjuk, hogy bár nem ellenzik, törekednek a kijelölt irányba a 

testnevelő tanárok, de még nem olyan mértékben használják a játékos tanítást, hogy kellő önbizalmat 

szerezve tudják bevetni minden területen. 

Összefoglalás: 

A testnevelő tanárok nagyívű fejlesztési folyamaton haladtak végig a projekt időtartama alatt. A 

mentori tanácsadástól kezdve az egységes, pilot évre felkészítő tréningen keresztül a minőségi 

testnevelés beavatkozási pontok megvalósításáig számos új módszertani elemmel találkozhattak, 

próbálkozhattak. A játék hangsúly, ami minden intézményben beavatkozási pontként szerepelt, a 

testnevelők saját bevallása alapján is erősödött, fejlődött, tehát megpróbálták a testnevelés órai 

feladatokat élményszerűbben megoldani, az órákat nagyobb arányú játékossággal tervezni. A 

pedagógusok személéletváltásának bizonyítéka a másik nagyon fontos eredmény: az autokratikus, 

klasszikus megközelítés, óratartás drasztikus csökkenése, ami a tanulók észlelt autonómia érzetét és 

érzelmi biztonságát is közvetlenül javítja. A tanárok továbbá a minőségi testnevelés órát kevésbé látják 

sportágcentrikusnak, már több olyan módszerrel rendelkeznek, amelyek túllépnek a klasszikus 

sportágak keretén. Megállapítható az a tény is, hogy az alternatív, többlettudást igénylő pedagógiai 

megközelítés fejlődésében még van bőven potenciál. Összességében a tanárok saját bevallásuk szerint 

kétségkívül nagy (ön)fejlődést tapasztaltak meg, és legnagyobb örömükre a fejlesztés, a támogatás 

„házhoz” jött. 

 

Tanulói kérdőíves mérés 

A tanulói kérdőív létrehozásához az MDSZ szakmai szakértői fejlesztő csoportja egy előző tanulmány 

(Boronyai, Vass és Csányi, 2015) kérdőívét használta fel, mellyel a tanulók jelenlegi és jövőbeni 

attitűdjét vizsgálták a mozgásos cselekvések, ill. a testnevelés órai feladatok iránt. A tanulmányból 

többek között kiderült, hogy a jelenlegi pozitív attitűd befolyásolja a tanulók jövőbeni hozzáállását a 

fizikai aktivitáshoz. Kérdőívükből faktoranalízissel a következő faktorok (területek) kerültek 
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meghatározásra a Klaszter minőségi testnevelés óráit illetően: Kreativitás, Személyiségközpontúság, 

Egészségközpontúság, Dicséret és pozitív visszajelzés, valamint a Játék hangsúly.  

Adatfelvétel: 

Az általános iskola felső évfolyamú tanulóknak szánt kérdőív összesen 31 kérdést tartalmazott, amely 

a testnevelés órai módszerekről, és azok alkalmazásáról kérdezett rá a tanulók körében. A válaszokat 

1-től 5-ig terjedő Likert-skálán lehetett megjelölni, ahol 1-es érték a „Soha”, a 3-as „is-is”, és az 5-ös 

pedig „Mindig” voltak. A 31 kérdésből az említett faktorokat összesen 13 kérdés alkotja. A középiskolás 

tanulói kérdőív 38 kérdést tartalmaz és kérdéseinek nagyobb része megtalálható volt az általános 

iskolai kérdőív kérdései között is. 

táblázat: A tanulói kérdőívek alapján meghatározott faktorok és azok kérdései 

 

Az előkészítő évben a minta meghatározására irányítottan került sor, melyek alapján minden 

Klaszterbe bevont IKT tag testnevelő tanár egy osztályát kértük meg a kérdőív kitöltésére. A kérdőívet 

kitöltők összesen N=531 tanuló, amelyekből n=278 általános iskolai felsőtagozatos tanuló, és n=253 

középiskolai tanuló volt. A kérdőív önkéntes volt, a tanuló nevére, osztályára, életkorára és a nemére 

kérdeztünk rá, hogy a fejlesztő hatások és a NETFIT mérésekkel való összevetés tekintetében minél 

pontosabb adatokat kaphassunk. Az adatfelvétel idejében a testnevelő tanár nem tartózkodott a 

helyiségben, azokat az SZKT tagjai vették fel és segítettek a kérdések értelmezésében amennyiben 

szükség volt arra. 

Adatfeldolgozás: 

Az adatokat SPSS for Windows 24 szoftver segítségével dolgoztuk fel. Az adatfelvétel után a 0-tól 3-ig 

terjedő válaszokat úgy kódoltuk, hogy NEM tartalmazza, illetve nem jellemző az adott testnevelő 

tanárra, illetve testnevelés órára vonatkozó állítás, a 4-5 értékű jelölések pedig IGEN, tartalmazza, vagy 

jellemző az adott tanárra, illetve testnevelés órára jellemző állítás. Az így kódolt válaszok alapján 

hasonlóképpen kategorizáltuk az eredményeket, mint a klaszter kérdőívnél, miszerint a tanulók pozitív 

(tehát 4-es és 5-ös jelölésű) válaszai alapján a 49 % és az alatti (a NETFIT® jelölésnek és színskálának 

megfelelően) eredményeket FOKOZOTT FEJLESZÉSI területként, az 50 %-tól 79 %-ig FELJESZTÉSI 

területként és a 80 % és a feletti arányt EGÉSZSÉGES területként, azaz faktorként kezeltük. 

A tanuló kérdőívek felkészítő évi összesített eredményei: 

Dimenzió Faktor Klaszter iskolák 

Minőségi 

testnevelés 

Kreativitás 46 % 

Egészségközpontúság 61,5 % 

Dicséret, pozitív visszajelzés 70 % 

Játék hangsúly 45 % 

Személyiségközpontúság 70,5 % 

táblázat: A tanulók összesített válaszai a testnevelés órákra és a testnevelő tanár tevékenységére vonatkoztatva 



Az eredményekből jól látható, hogy a legtöbb tanuló szerint a testnevelés órákon nem jut kifejezésre 

a testnevelő tanárok kreatív tevékenysége, valamint a játék gyakorisága is nagyon alacsony eredményt 

ért el. Az intervenció e két területet célozta meg. 

Pilot évi mérés és eredményei 

A második alkalommal, immár csökkentett itemszámú és egységes kérdőívet töltettünk ki a projektben 

részt vevő összes tanulóval a pilot év elején (2018 ősz) és a végén (2019 tavasz vége) is. A faktorok nem 

változtak, tanulók a testnevelés órán megjelenő kreativitást, egészségközpontúságot, 

személyiségközpontúságot, játék hangsúlyt és a dicséretet, pozitív visszajelzéseket véleményezték. A 

kitöltők száma az őszi mérési alkalommal (2018 ősz) 659 tanuló, a késő tavaszi mérési alkalommal 

(2019 tavasz) pedig 959 tanuló volt. 

1. faktor: Kreativitás 
A Kreativitás faktor a testnevelés órákon végzett feladatok, játékok kreativitását hivatott felmérni. 

 

xx. ábra A Kreativitás faktor összesített eredményei 

Az xx. ábra eredményeiből láthatjuk, hogy a faktor értékei szinte egyáltalán nem változtak. Ez 

magyarázható azzal, hogy az iskolákban nem minden osztály volt alanya a testnevelés órák számára 

alkotott beavatkozási pontoknak, így nem is tapasztalhatott változást, csak közvetve, amennyiben a 

tanár számukra is biztosított olyan lehetőséget, hogy a beavatkozási pontok módszertanával vezetett 

órán vegyenek részt. 

Kreativitás  1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 38 % 31 % 24,5 % 18 % 41 % 36 % 

2019 27 % 21 % 16 % 29 % 55 % 37,5 % 

xx. táblázat: A Kreativitás faktor eredményei iskolánként 

Amennyiben az intézményi képet vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy néhol javulást néhol pedig 

csökkenést tapasztalhatunk az éves értékek között. Mindenképp nagy a szórás mutatója az 

intézmények között.  
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xx. ábra A Kreativitás faktor összesített eredményei a beavatkozások tekintetében 

Amennyiben annak tekintetében elemezzük az eredményeket (xx. ábra), hogy a testnevelés órán 

történt-e a területen beavatkozás, akkor megfigyelhetjük, hogy azok a tanulók, akiknél intervenció 

indult már kiinduláskor magasabb értékeket adtak a testnevelés órai kreatív megoldásoknak. Ez sajnos 

az egy éves folyamatos beavatkozás (heti egy projekt testnevelés óra) hatására nem változott, ám 

magasabb arányú, mint azon tanulók véleménye, akik esetében semmilyen beavatkozás nem történt 

a testnevelés órán. 

 

2. faktor: Egészségközpontúság 

Az egészségközpontúság faktor a testnevelés órai egészségfejlesztő tartalmakat, attitűdöket veszi 

górcső alá. A kérdéskörrel próbáltunk feltárni a téma tanulói értelmezését és interpretálását. 

 

xx. ábra Az Egészségközpontúság faktor összesített eredményei 

Az összesített eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy nem történt előre mozdulás a területen, 

inkább némi csökkenés tapasztalható.  
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Egészségközpontúság 1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 48 % 57 % 46,5 % 41 % 46 % 55 % 

2019 49 % 37 % 33 % 41 % 72 % 43 % 

xx. táblázat: Az Egészségközpontúság faktor eredményei iskolánként 

Az intézményi részletes eredményekből arra következtethetünk, hogy némely iskolákban jobbak lettek 

az eredmények, némely intézményeben rosszabbak, néhol pedig nem volt tapasztalható változás. Itt 

is, mint az előző faktornál észrevehető a nagy szórás iskolánként. Közelebbről ismerve a tapasztaltakat, 

a 2. és 3. intézményben van magyarázat a visszaesésre. 

 

xx. ábra Az Egészségközpontúság faktor összesített eredményei a beavatkozások tekintetében 

Az előző faktor eredményeihez hasonlóan az egészségközpontúság faktor is magasabb „igen” 

értékeket mutat az első, mint a második mérés alkalmával. Hasonlóképpen a beavatkozásokat megélő 

csoport magasabb pozitív értékekkel rendelkezik, mint a másik csoport.  

 

3. faktor: Személyiségközpontúság 

A Személyiségközpontúság faktor azon attitűdöket mérte, amelyek a tanulók biztonságos érzelmi 

környezetéhez, és az órai személyiségfejlődés körülményeihez kapcsolódtak. 
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xx. ábra A Személyiségközpontúság faktor összesített eredményei 

Az xx. ábra eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a személyiségközpontúság területén jelentős, 

majdnem 10 %-os visszaesést mutatnak az egyesített eredmények. 

Személyiségközpontúság 1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 74 % 68 % 57 % 57 % 82 % 75 % 

2019 77 % 45 % 38,5 % 57 % 89,5 % 64 % 

xx. táblázat: Az Egészségközpontúság faktor eredményei iskolánként 

Az intézményi bontásból kiderül, hogy három iskolában jelentősen csökkentek a faktor értékei, közülük 

két iskolában, ismét a 2. és 3. esetén elmaradt a fejlődés magyarázható okokból. Egy intézményben 

változatlan maradt, és két iskolánál pedig nem jelentősen, de növekedtek a tanulói „igen” válaszok 

százaléka. 

 

xx. ábra A Személyiségközpontúság faktor összesített eredményei a beavatkozások tekintetében 
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A Személyiségközpontúság faktornál is a kezdeti értékek magasabbak azokban az osztályokban, 

amelyek alanyai voltak a beavatkozási pontoknak. A mérés idejét vizsgálva azonban tapasztalható, 

hogy a tanév eleji értékek magasabbak a tanév végi értékeknél mindkét csoportnál. 

 

4. faktor: Játék hangsúly 

A Játék hangsúly faktor indikátorai útján feltárja, hogy a játék, mint oktatási módszer mennyire jellemzi 

a testnevelés órákat. A játék nemcsak, mint tevékenység örömszerző forrásaként, hanem mint új 

mozgáselemek, készségek elsajátításában alkalmazható módszerként szerepel. 

 

xx. ábra A Játék hangsúly faktor összesített eredményei 

Az összesített eredményekből következtethetünk, hogy nagyon kevés fejlődés mutatkozott a két mért 

időszak között. Ennek több oka lehet, melyet az összefoglaló alfejezetben részletesen kifejtünk. 

Játék hangsúly 1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 41 % 29 % 20,5 % 22 % 50 % 47,5 % 

2019 38 % 33,5 % 17,7 % 34 % 48 % 50,7 % 

xx. táblázat: A Játék hangsúly faktor eredményei iskolánként 

Az iskolákra bontott eredmények alapján megállapítható, hogy egy iskolát leszámítva (ahol több, mint 

10 %-os fejlődés mutatkozott) nem történt jelentősebb fejlődés és visszaesés sem az iskolákban. 
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xx. ábra A Játék hangsúly faktor összesített eredményei a beavatkozások tekintetében 

A Játék hangsúly faktor bontásában megfigyelhetjük, hogy az előző faktorokkal ellentétben mindkét 

csoportnál kismértékű elmozdulás, fejlődés figyelhető meg az első és a második mérés között. A 

kezdeti értékek különbségei az intervenciós és a többi csoport között ennél a faktornál is fennálnak. 

 

5. faktor: Dicséret, pozitív visszajelzés 

A terület kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógusok dicséreteinek, pozitív visszajelzéseinek. A 

pozitív tanulási légkör, motiváció nyomait próbálja a válaszokban megtalálni. 

 

xx. ábra A Dicséret, pozitív visszajelzés faktor összesített eredményei 

Az összesített eredményekből látható, hogy a tanulók véleménye alapján kevesebb dicséret, pozitív 

visszajelzés érkezett a tanárok részéről a második mérési alkalommal. Az arányokat tekintve viszont 

még mindig több az „igen” válaszok aránya. 
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Dicséret, pozitív 
visszajelzés 

1 iskola 2 iskola 3 iskola 4 iskola 5 iskola 6 iskola 

2018 72,5 % 67 % 48 % 58,5 % 87 % 74 % 

2019 80 % 42,5 % 55 % 54 % 72,5 % 69 % 

xx. táblázat: A Dicséret, pozitív visszajelzés faktor eredményei iskolánként 

Az iskolákra bontott eredmények alapján nagyon vegyes képet állapíthatunk meg. Néhol javult, néhol 

romlottak az eredmények. Alapjában véve megállapítható, hogy a kezdő szint is nagyon magasan volt 

némely intézményeknél. 

 

xx. ábra A Dicséret, pozitív visszajelzés faktor összesített eredményei a beavatkozások tekintetében 

A faktor értékeinél megfigyelhető, hogy már kiinduláskor mennyivel magasabb értéket adtak azok a 

tanulók, amelyek osztályaiban a minőségi testnevelés beavatkozási pontjait végrehajtották. Fejlődés 

ismételten nem tapasztalható a két mérési időpont között. 

 

Összefoglalás 

A tanulói kérdőívek eredményeiből megállapíthatjuk, hogy nem minden területen sikerült pozitív 

fejlődést elérni a beavatkozási pontok megvalósítása segítségével a tanulók válaszai alapján. Látható, 

hogy míg egyes intézmények jelentősen javítottak, addig mások jelentősen rontottak a kiinduló 

eredményekhez képest. Ennek oka az is feltehetően, hogy a beavatkozások csak heti egy testnevelés 

órára vonatkoztak, valamint azokat a tanár saját felfogása és módszerei alapján végezhette. Szintén 

fontos tényező, hogy a tanulói eredmények között szerepelnek az iskolák azon tanulói is, akiknek 

testnevelés óráin nem voltak kötelezőek a beavatkozási pontok. Amennyiben a beavatkozási pontok 

által előírt tevékenységeket végrehajtó osztályokat hasonlítjuk össze a többi osztállyal 

megállapíthatjuk, hogy ezek az osztályok kiinduló értékei jelentősen magasabbak voltak, mint a másik 

csoporté. A két mérési időszak közötti különbségek megmutatták, hogy fejlődést csak a Játék hangsúly 

faktorban sikerült elérni. Ennek több oka is lehet. Elsődlegesen a tanárok által végrehajtott 

beavatkozási pontok átfutási ideje miatt, a tanulók másfajta megközelítést tapasztalhattak meg, 
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amelyet a tanároknak is meg kellett szokniuk és önmagukévá tenni. Másrészt a beavatkozási előírások 

alacsony óraszáma sem garantálhatta a nagyon magas mértékű változást. Harmadrészt pedig, 

tulajdonítani lehet a beavatkozási pontok közvetett hatásának, miszerint a tanulók az autonómia 

támogatás érzetének megnövekedésével bátrabban és kritikusabban válaszoltak a feltett kérdésekre.  

További lehetséges bizonytalanságra vezető ok, hogy a tanulók változó, szubjektív értékelése is 

okozhatott némi pontatlanságot a mérés során.  

 

DIÁKSPORTÖNKÉNTESSÉG DIMENZIÓ 

 

A DSÖ tárgykör szakértői az intervenció tervezésekor, a bemenet idején alkalmaztak kérdőívet. 

A pilot év befejeztével a mentortanárok egyéni, a diákok csoportos vagy írásbeli interjú során 

számoltak be a modellprogram hatásairól. 

 

Bemeneti mérés 

 

Önkéntességi kérdőívek pedagógusok és diákok részére 

Az önkéntesség faktorainak megállapítása is a szakmai csapat által 2017-ben létrehozott 

indikátorrendszer alapján történt. 

Az iskola eseményein a diákönkéntesek is szerepet kapnak. 

Az iskolán belül működő tanulói önkéntes csoport részt vesz az egészségfejlesztő testmozgások 

programjainak szervezésében és lebonyolításában. 

Az iskola kommunikációs csatornáin megtalálhatók az önkéntességgel kapcsolatos figyelemfelhívó 

tartalmak. 

Az iskolának vannak önkéntességet végző partnerei, akikkel együttműködik az iskolai diáksport 

önkéntesség működtetése érdekében. 

A szakértői csapat a faktorok figyelembevételével alakította ki a felmérési eszközeit. 

A felkészítő évi helyzetelemzéshez egy, az iskolai közösséget megszólító, kérdőíves igényfelmérés járult 

hozzá. Céljaként tűzte ki, hogy a pedagógusoktól és a diákoktól minél szélesebb körben rendelkezzen 

információval az önkéntességgel kapcsolatos vélekedésről, motivációs tényezőkről, érdeklődési körről 

és akár a kapacitásról is. 

Az igényfelmérés eredményei alapján tervezték a szakértők - az iskolával egyetértésben - az 

önkéntesek tevékenységének jellegét, tartalmát. Egyúttal pedig a válaszok alapján az önkéntesek 

motivációjára, igényeire, adott esetben aggályaira reagálva lehetett az intézményvezetés felé is 

kezdeményező lépéseket tenni a működés megfelelő előkészítésének érdekében. 

Az igényfelmérés kérdései a pedagógusok és az diákok esetében is az alábbi tartalmakra épültek: 

- az önkéntességgel kapcsolatos korábbi tapasztalatok 

- a tapasztalatokra épülő igények 



- az iskolai önkéntesség hátterében álló személyes motivációk / gátló tényezők 

- az önkéntességet támogató iskolai kultúra összetevők 

- az diákok és pedagógusok közötti bizalom 

- a diákok önállóságának mértéke 

 

Az eredmények összefoglalva az alábbialk: 

Diákok és tanárok aktivitása az iskolai programokban 

 Pedagógusok (n=42) Diákok (n=548) 

Kötelező feladatokon túli iskolai programokon 

való részvétel 

IGEN 73,8 % IGEN 73,8% 

NEM 26,2 % NEM 26,2% 

Kötelező feladatokon túli iskolai programok 

megvalósításában történő szerepvállalás 

IGEN 73,8 % IGEN 60,9% 

NEM 26,2 % NEM 39,1% 

 

Az önkéntesség hátterében álló motivációs, illetve gátló tényezők 

 Diákok Pedagógusok 

A közösség fontos tagjának érezzem magam 23,5% 44,1% 

Új embereket ismerjek meg 36,5% 32,4% 

Megmutassam, amiben jó vagyok  33,1% 23,5% 

Kihívást jelentő feladatok 29,8% 29,4% 

A tevékenységemet megismerjék 19,3% 14,7% 

Másokkal jó hangulatban töltsem a szabadidőm 52,7% 76,5% 

Barátaimmal egy csapatban lehessek   45,4% 23,5% 

 

 Diákok Pedagógusok 

Idő hiánya 56,3% 87,5% 

Elismerés hiánya 10,6% 0% 

Eredményesség megkérdőjelezése 6,9% 0% 

Információ hiánya 14,7% 12,5% 



Közösség támogatásának hiánya 7,3% 0% 

Szabadidőmben más dolgok motiválnak 43,3% 25% 

 

A válaszadóknak a fentieken kívül egyéni igényeik és motivációk megfogalmazására is lehetőségük volt 

a kérdőívben. Az eredmények iskolákként elemzése hozzájárult az intézményspecifikus fejlesztési terv 

és motivációs rendszer megtervezéséhez, illetve működtetéséhez, valamint a záró értékelés 

viszonyítási alapjául is szolgált.  

 

PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA KÉRDŐÍVE 

 

A projekt záró konferencián egy rövid kérdőívet vettünk fel a megjelent projektben tevékenykedő 

szereplőkkel. A kérdőívet 51-en töltötték ki, közöttük az Iskolai Klaszter Team és az őket támogató 

csapat (IKTT) is. A 11 kérdésből álló kérdőív többek között a projekt hasznosságára, legerősebb 

elemeire és a csatlakozási motivációra kérdezett rá. A kitöltés végén további megjegyzéseket is 

lehetett tenni a projekthez kapcsolódóan. A kérdőív az xx. mellékletben megtalálható. 

Az első kérdés, amely azt állította, hogy a projekt pozitív változásokat hozott az iskola életébe, egy 5 

fokú skálán átlag 4,49-es eredményt mutatott. A projekt reális célkitűzéseire és a követhetőségére, 

átláthatóságára átlag 4,47 és 3,82-es eredményt hozott. A résztvevők szerint a projekt legerősebb 

területe a DSÖ (4,22) volt. Ezt követte a MT (3,88), majd a „Klaszter” (3,73). A résztvevők többsége 

ellenszolgáltatás nélkül (2,2) és sporteszközök nélkül (2,22) is csatlakozott volna a projekthez. A 

résztvevők nagyon szívesen részt vennének a projekt bármilyen folytatásában (4,2), míg mentori 

munkát a jövőben is vállalnának (3,57). 

 

 

xx. ábra A projektzáró kérdőív állításaira adott átlagértékek a projektben részt vevő szerepek alapján 
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A legjobban az iskola vezetői értettek egyet azzal az állítással, hogy a projekt pozitív változásokat hozott 

az iskola életébe (4,8) és legkevésbé az önkéntesek (3,88). A vezetők szerint a projekt legerősebb 

területe az önkéntesség volt (4,6), míg a koordinátorok szerint a minőségi testnevelés (4,0). 

Érdekesség, hogy az iskolában a minőségi testnevelésért felelős kollégák szerint is a diáksport 

önkéntesség volt a legerősebb terület (4,14). Leginkább a vezetők vennének részt a projekt 

folytatásában (4,6), és legkevésbé a minőségi testnevelésért felelős pedagógusok (3,71). 

 

 

xx. ábra A projektzáró kérdőív állításaira adott átlagértékek a projektben részt vevő szerepek alapján 

 

Összegzés 

Összességében elmondható az eredmények alapján, hogy a projekt a résztvevők szerint pozitív 

változásokat hozott az iskolájuk életébe, valamint az is kijelenthető, hogy ezekkel az ismeretekkel 

rendelkezve a projekt elején ellenszolgáltatás nélkül is csatlakoztak volna. Ez előrevetíti, hogy 

amennyiben hasonló jellegű kezdeményezések lennének, rendkívül fontos a rövid, érthető és 

követhető magyarázat. Arra kell törekedni, hogy minden résztvevő azonnal megértse a projekt célját, 

és várható hatását az iskola életére és a résztvevők szakmai fejlődésére. 

 

III. FEJEZET 

Szöveges /strukturált /értékelések 

A projekt hatásvizsgálati dokumentumának elkészítéséhez interjúk is készültek a Klaszter alprojekt 

iskolai résztvevőivel. A Szakmai Klaszter Team tagjai vették fel az interjúkat, a Minőségi Testnevelést 

koordináló szakember a testnevelő tanárokkal, az önkéntességi szakértő az iskolai team önkétességi 

felelősével, valamint az SZKT vezető pedig az iskolák vezetőivel és a koordinátorokkal vettek fel 

interjúkat. Az interjú kérdések listája minden rész elején találhatók. A kérdéseket az MDSZ OK szakmai 
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csapata, a KKT és az SZKT közös műhelymunka keretében állította össze. Az interjúk diktafon 

használatával történtek, a hangzóanyag belső használatra készült.  

 
A III. FEJEZET az alábbi részekből áll: 
 

- vezetői, koordinátori interjúk 

- testnevelést tanító pedagógus interjúk 

- DSÖ pedagógus és diák interjúk 

 

VEZETŐI, KOORDINÁTORI INTERJÚK/A KÉRDÉSEKRE ELHANGZOTT VÁLASZOK ÖSSZEFOGLALÁSA  

  

Kérdések: 

Milyen változásokat hozott az iskola életében a Klaszterbe való belépés? 
Ön szerint a Klaszterrel kapcsolatos előzetes várakozások mentén valósult meg a Projekt? 
Mennyire volt nyitott a tantestület a program elején, illetve mennyire értette meg a projekt 
lényegét? 
Ön szerint mely beavatkozások voltak a legeredményesebbek, illetve melyek azok a változások, 
amelyek Ön szerint hosszú távon fognak működni az iskola életében? 
Mely beavatkozásokat/lépcsőfokokat tart feleslegesnek, kihagyhatónak egy hasonló projekt 
esetén? 
Mely területeket tart kritikusnak a program fenntartásával kapcsolatban? 
Az iskolai pedagógiai munkát, iskolai kultúrát tekintve, mely beavatkozások eredményezték a 
legfontosabb változásokat a diákok/vezetők/pedagógusok életében?  
Látja-e a testnevelő kollégák szemléletének változását/fejlődését a projekt előre haladásával? 
Miben látja a projekt előnyét?  
Miben látja a projekt gyengeségeit? 
Milyen fejlődési lehetőségeket lát a projekt további fenntartásában? 
Milyen veszélyeket lát a fenntartási időszakban? 
Miben látja pozitív hatásait az iskolai vezetői munkájában? 
Mivel egészítené még ki a válaszait, amire nem vonatkozott kérdés? 
 

Válaszok alapján készült összefoglalás: 

A válaszadók többsége elsősorban iskolai szemléletmódbeli változásról számolt be. A pilot év során 

intézményi szinten jóval több figyelmet kapott a mozgás, sport és nagyobb figyelmet kapott az 

egészséges életmódra nevelés is. A projektbe való belépéskor elképzelésük szerint a 

sportszertámogatás adta lehetőséget szerették volna maximálisan kihasználni és ezzel együtt 

szerettek volna egy kicsit megújulni mind a tanórai, mind a tanórán kívüli munkájuk terén. Ez sikerült 

is. A szakértői támogatás a kapott eszközökkel együtt sokkal színesebbé tette a szakmai munkájukat. 

A vezetők rálátása a testnevelői munkakörre nagymértékben megnőtt. 

A projekt mindenképpen több sportot és közösségformáló eseményeket adott, lehetőséget a 

csapatépítésre tanulók és pedagógusok számára egyaránt, és persze további adminisztrációt. 

Összeségében az intézményvezetők véleménye szerint nőtt a testnevelés tanításának színvonala, az 

iskolai rendezvények sportosabbá váltak, az egészséges életmód népszerűsítése alappillére lett majd 

minden tanulói megmozdulásnak. 



A kezdeti, szórványinformációkat hallva, majd a végeredményt ismerve jelentős a minőségi fejlődés a 

tantestület, ezen belül a testnevelés munkaközösség, valamint a diáksportönkéntességi csoport 

működésében. 

A helyzetfelmérés évében a bizonytalanság érzése uralkodott az IKT csoport tagjain. Az út az 

ismeretlenbe, a későbbi, pilot évre meghatározott még nem konkrét feladatok súlya bizonytalanságot 

szült. A projekt ideje alatt többször hangoztatott „alkotó folyamat részesei vagyunk” információ 

erősítette ezt. Az előkészítő tanév végére azonban már tisztázódtak a konkrét feladatok a következő, 

ún. pilot évre, így mindenki megnyugodott és várta a megvalósítás év terveit, látva azokban saját 

konkrét feladatait.  

A csapatoknak a pilot évben abszolút pozitív élményekben volt részük, a pilot év intézkedési tervében 

foglaltak megvalósítása közben felmerülő problémákat, feladatokat is megoldották. A kollegialitás 

erősödött, az iskolai közösség összetartóbb lett, köszönhetően azoknak a közös programoknak, 

melyek nagymértékben javították a tanár-diák kapcsolatokat is. 

 

A tervek szerint változó, hogy az intézményekben mely területeken történtek beavatkozások, melyek 

voltak legeredményesebbek. Az interjúkban a következő területek kaptak említést. 

A minőségi testnevelés dimenzióban a módszertani megújulás terén az élményszerűség, az aktív 

órakezdés, míg a rendezvények során a fesztivál jellegű foglalkozások, például az Európai Diáksport 

Nap eredményes megszervezése volt a legsikeresebb. Mindez a tanulók részéről is megerősítést 

nyert. 

A diáksportönkéntesség egyértelmű vezetői elismerést kapott, hiszen minden fontos iskolai 

rendezvényen megjelentek, aktív segítők voltak az aktív tanulók. Miután egyre több önállóságot 

kaptak és kreativitásukat is megmutathatták a diákok, különösen középiskolában ez hosszú távon is 

fenntarthatónak bizonyul. A közös tevékenység, élmény által a sportos, hasznos szabadidőtöltés lett 

a lehetőség arra, hogy a diákok együtt lehessenek, és ok arra, hogy fejlődhessen az iskolai közösség. 

A projektnek köszönhetően az önkéntes munka értéke megnőtt. 

A sportszerállomány gyarapítása egyértelműen örömteli beavatkozási pont volt minden intézmény 

életében. 

A pilot év, a beavatkozási pontok megvalósítása során a sok megbeszélés, szakmai vita az ún. állóvizet 

felkavarta és belátták, hogy ez mindannyiuk érdekeit szolgálta. 

 

A projektekben szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése nem volt ugyan népszerű, de 

feleslegesnek mégsem tartották. A projekt végén például az eseménykatasztert összesítve, láthatták, 

mennyi mindent valósítottak meg iskolájukban, közösen a diákokkal, szülőkkel, pedagógustársaikkal, 

külső partnereikkel, szembesültek saját munkájuk eredményességével. 

Nem feleslegesként említették az ún. kerekasztal rendezvényeket, melyeknek inkább a számát ítélték 

túl soknak. Véleményük szerint legfeljebb két - három ilyen típusú rendezvény elegendő lett volna, a 

projekt elején, közepén, végén tartották volna szükségesnek.  

A kerekasztal beszélgetések valóban formálisabbá, megfoghatóbbá tettek külső kapcsolatokat, 

ugyanakkor a kötelező kapcsolattartás további terhet jelent az iskolának. 

 

A fenntartásról a megkérdezett intézményvezetők a mai fenntartói környezetüket jól ismerve 

változóan ítélik meg a kritikus pontokat. Van, aki szakmai oldalról, van, aki pénzügyi szempontból 

látja a nehézségeket. 

Munkakörtől függetlenül, a projektben résztvevő kollégák esetében kérdés, hogy pedagógusként, 

testnevelőként a motiváltságát saját személyiségük, hozzáállásuk hogyan segíti. Újabb kérdés, hogy 

egy esetleg megváltozó iskolavezetés az elhivatottságot hogyan tartja fenn, hogyan lehet motiválni a 

tantestületet. Megállapítást nyert, hogy a testnevelésórák szemléleti változása elindult nemcsak a 

testnevelők, hanem a tanulók körében is. Megízlelték az újfajta élményt, érezték a módszertani 

újdonságok ösztönző hatását. 



A diáksportönkéntesség területén többen azt gondolják, hogy működni fog, az önkéntesek önjárók. A 

diáksportönkéntes csoport munkájának pedagógusi segítése, felügyelete, ennek fenntartása viszont 

problémás lehet személyi változások esetén.  

A hálózatban megkötött megállapodásokat fenntartani minden esetben a személyes kapcsolattartás 

segítheti. E formálissá vált kapcsolatok fenntartását illetően néhol a földrajzi távolság okozhat 

problémát. 

Van olyan vezető, aki a financiális feltételek biztosítása bizonytalansága terén látja a fenntartás 

problémáit. 

Néhány elhivatott intézményvezető egyáltalán nem lát kritikus területeket a projekt fenntartását 

illetően. 

 

A projekt ideje alatt történt változások további jó értelemben vett kényszert jelentenek a 

fenntartásra. A projekt elején kötelező jelleggel indult munka íze volt a kollégák tevékenységének, de 

evés közben megjött az étvágy, és vitte tovább az élmények adta lendület. 

A tanulók elvárásai a minőségi testnevelés területén a módszertani megújulással párhuzamosan 

megerősödtek, motivációjuk nőtt. A testnevelés órák élményszerűsége, pozitívabb légköre 

kihagyhatatlan változásként megemlített az interjúkban. Van intézmény, ahol a szabadtéri sportolási 

lehetőségek azok, amelyek a legnagyobb változást hozták. A sporteszközök megújulása, gyarapodása 

is a legfontosabb változásokhoz sorolandó, míg volt intézmény, ahol a fesztiváljellegű események 

egyértelműen megújították az iskolai rendezvényszervezés metodikáját. 

A diáksportönkéntességnek köszönhetően a projekt ideje alatt a közösség fejlődött, szorosabb a 

kapcsolat a szülők egy csoportja és intézmény között. A tanulók tényleg fontosnak érezték magukat a 

projekt eseményeinek szervezésében és az események megvalósulásakor is örömmel tapasztalták 

munkájuk gyümölcsét.  

 

A testnevelést tanító pedagógusok várt és elvárt szemléletváltozása minden intézményben 

megkérdezett vezető, koordinátor válaszában egyértelmű. A bevont tanárok saját maguk építették be 

az új módszereket óráikba, foglalkozásaikba. Volt, aki nagyon nyitottan fogadta, volt, aki 

fenntartásokkal, távolságtartással kezelte a változtatást, de a végeredmény azonos. Az 

intézményvezetők büszkék nyitott kollégáikra, látják a fenntartásokat is, néha a bizonytalanságot, de 

a változás sehol nem maradt el. A projektben bele kellett látniuk a testnevelők munkájába, jobban, 

mint eddig. Látva a törekvéseiket, tapasztalják, hogy a szemléletváltás nemcsak a tanórákon jelenik 

meg. A tanulók, szülők visszajelzései egyértelműen pozitívok, a módszertani megújulás abszolút 

érzékelhető, a nem testnevelés szakosok is érdeklődve figyelik, és előfordul, hogy adaptálták saját 

óráikra az ellesett módszertant. A testnevelők tehát „próbálgatják, kísérleteznek, ez jó!” 

 

A projekt elsődleges előnyét abban látják, hogy a módszertani továbbképzés házhoz jött. Két évig! Ez 

megfizethetetlen. A minőségi testnevelés terén a játékosság túlsúlya, az élményszerűség központba 

helyezése, óriási haszon az intézménynek, hisz sokkal szívesebben járnak iskolába a gyerekek. 

Megfogalmazzák a testnevelés és sport középpontba helyezését, de az egészséges és sportban 

gazdagabb lét további fejlődést hozhat a többi tantárgy életében is és az iskolán kívüli életében is 

pozitív hatása érezhető, pl. aktívabb szabadidőtöltés. Egy másik hozamát a projektnek a közösségért 

való közös munkában látják, tanórán és tanórán kívül. 

A projekt ideje alatt az egészséges életmód népszerűsítése is könnyebb volt, és talán még hitelesebb.  

 

A projekt néhány gyengeségét az adminisztráció növekedésének nehézségeivel kezdték. 

Megemlítették, hogy a projekt kezdetén a kommunikáció, információ elégtelennek bizonyult. 

Adódhat ez azonban abból is, hogy ez egy alkotói tevékenység volt, így a nagyfokú önállóság 

önbizalomhiányt szülhetett. A projekt előre haladásával azonban ez csökkent, később megszűnt. Egy 

intézmény jelezte, hogy nem kapott elegendő és megfelelő segítséget a diáksportönkéntesség 



területén. Az eszközjegyzék választékosabbá tétele további lehetőségeket adott volna, míg a kapott 

sportszerek minőségét illetően volt néhány észrevétel, a kollégák minőségi problémákkal 

szembesültek. Ezen túli, említésre érdemes projektgyengeséget az interjúk alatt nem említettek. 

 

A fenntartás lehetőségét támogatja az a tény, hogy a projektbe bekapcsolódott kollégák aktivitási 

kedve megjött. Az idősebb tanulók törekvése pedig arra is irányul, hogy átadják ismereteiket, 

tapasztalataikat fiatalabb tanulótársaiknak. Az önkéntes szemlélet elterjedése nagyon támogatandó 

az iskola életének minden területére. A segítő pedagógus személye azonban meghatározó, a 

kulcsemberek motiválása nagy feladat elé állítja a vezetőket. Mivel az iskolai rendezvényeken több 

sportlehetőséget kaptak a tanulók, így gyakoribbá tehetők az egészséges életmóddal kapcsolatos 

aktivitások.  

Korábban megfogalmazódott, hogy a testnevelést tanító kollégák több megbeszélésen, szakmai vitán 

vannak túl, mindez felébresztette az igényt például a tanítók belső továbbképzésére vagy 

műhelyfoglalkozások létrehozására az egymástól való tanulás jegyében. Megjelent az élményszerű 

óravezetés adaptálásának igénye, mely más tantárgyi órákra is biztos hatással van. 

Több iskolavezető a tanult szervezési formákat beépítve fesztivál jellegű iskolai rendezvényekben 

gondolkodik. A partnerkapcsolatok fejlesztése pedig tökéletes táptalaja a fejlődésnek. 

 

A lehetőségek mellett a veszélyekre is rákérdezett az interjú készítője. A veszély mindig ez egyénben 

rejlik hangzott az általános vélekedés. Az elköteleződés a belső veszélyeket minimalizálja. Egy projekt 

fenntartása mindig nehezebb feladat, mint megvalósítani, különösen, ha nincs adminisztratív 

beszámolási kötelezettség. 

Van intézményvezető, aki a motiválhatóságban (a külső és belső késztetés megmarad-e), aki a 

kapcsolati háló fenntartásában (vidéki szervezetekkel való kapcsolattartás a földrajzi távolság miatt), 

más a diáksportönkéntesség területén lát veszélyeket, (szerinte, nem vagy nehezen vihető tovább, 

véleménye szerint a testnevelő magára fog maradni), vagy éppen az anyagi források (pl. az elhasznált 

sportszerek pótlása, jutalmazás) előteremtésében látja a veszély forrását. És van intézményvezető, 

aki nem érez veszélyt a projekt fenntartásában. 

 

A projekt pozitív hatásait az iskolai vezetői munkájában összefoglalva abban látják, hogy a vezető 

mindvégig belelátott a projekt életébe történéseibe és tudott segíteni, esetleg beavatkozni. Ezáltal 

jóval nagyobb rálátása van az egészséges életmódra neveléssel és sporttal kapcsolatos feladatai 

ellátására. A tanulók megszólítása könnyebbé vált, ugyanakkor a diákok vezetői kompetenciáinak 

fejlődése örömöt okozott nekik. Pozitív hatással volt az együttműködés minőségére minden szinten, 

mely abszolút fejlődött az elmúlt két évben. Az intézményvezető iskolai sport iránti elkötelezettsége 

erősödött, a közös programok, közös élményt hoztak. Felmerült még, hogy a klaszter a tudatosabb 

órára felkészülést adta valamennyiüknek (nemcsak testnevelőknek!) élményszerűséggel a 

központban, és a sok sporteszköz nagyban segített motiválni testnevelést tanító kollégákat. 

 

Kiegészítésként megfogalmazódott, hogy bár eleinte aggódva figyelték a történéseket, 2-3 hónap 

múlva azonban már meg tudták fogalmazni, hogy mi is lesz a cél, feladat. A kollégák hozzáállása 

változó, különböző volt. Nem mindenki tette oda magát, így a szokásos munkahelyi konfliktusoknak 

ez is alapot adhatott, melyek oldódtak a projekt előre haladtával. Köszönik a közös munkát, 

megerősítést az elmúlt két évben. Hálásan köszönték a lehetőséget, jó érzés, nagy öröm volt együtt 

dolgozni a szakértő csapattal, sokat tanulhattak tőlük is. 
 

 

TESTNEVELÉST TANÍTÓ PEDAGÓGUS INTERJÚK/A KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK ÖSSZEFOGLALÁSA   



Kérdések: 
Mit vártál a projekttől, amikor az intézmény bekapcsolódott a klaszter munkájába? 
A programban meghatározott beavatkozási pontokat mennyire érezted relevánsnak a napi 
munkában? 
Kaptál –e, és ha igen, milyen visszajelzéseket (szülőktől, diákoktól, kollégáktól) az új szemlélettel 
tartott testnevelés órák kapcsán?  
Mely beavatkozások/feladatok voltak számodra meghatározó jelentőségűek a szakmai tovább 
fejlődésed érdekében? 
Mennyiben/hogyan befolyásolta saját szemléletmódodat a projekt, az eddigi testnevelői 
gyakorlatodhoz képest? 
Milyen akadályokat tudnál beazonosítani a kitűzött, személyre szabott célok eléréséhez vezető 
úton? 
Kaptál –e kellő szakmai segítséget a kitűzött célok megvalósításához? 
Mennyire teljesültek a saját elvárásaid a projekt során? 
Mi volt az a két legnagyobb jelentőségű módszer, megoldás, ami úgy érzed, hogy nagyon bevált, 
bár szkeptikus voltál? 

Hogyan látod a projektben szerzett tapasztalatok fenntarthatóságát a későbbi szakmai munka 
során? 

 

Válaszok: 

A megkérdezettek általános véleménye szerint a következő negatív élmények, előzmények után 

kezdődött meg a munka a hat bevont iskolában: Az intézmények gyakran vesznek részt különféle 

pályázatokban, projektekben, melyekkel nem minden esetben tud azonosulni a nevelőtestület. 

Sokszor előfordult már, hogy az elméleti képzés és a dokumentáció elvégzése kimerítette a 

résztvevők energiáját. Sokszor negatív vélemény fogalmazódott meg a projekt végén a 

kollégákban.  

A Klaszter esetében viszont az előkészítő év kommunikációja eredményeként az IKT tagjaival 

közösen kialakított beavatkozásokat relevánsnak tartották valamennyi intézményben, ez is 

kiderült az interjúk során.  

Általánosságban elmondható, hogy a program elején, a tanítók és a testnevelők is nagy 

várakozással, ugyanakkor félve és fenntartásokkal néztek szembe a teendőkkel. Tartottak attól, 

hogy a megszokott, már rutin szerű óravezetésükkel „kivívott” fegyelem és munka morál sérülni 

fog az alternatív, újszerű órakezdési megoldások alkalmazásával. Aggódtak amiatt is, hogy a sok 

egyéb iskolai teendő (programok, adminisztáció, kísérések, versenyek, osztályfőnöki teendők, 

értekezletek…) melett marad –e idejük a klaszterben vállalt feladatok elvégzésére.  

A kisjátékok alkalmazásának elkezdésekor is voltak félelmeik. Nem bíztak abban, hogy több 

helyszínen, szigorú tanári kontroll nélkül is képesek a gyerekek fegyemezetten, sportszerűen 

tevékenykedni. Gyakran hivatkoztak arra a kollégák, hogy sok a magatartás/figyelem zavaros 

tanuló, akik nehezen értik meg a feladatokat, a szabályokat.  

Eleinte a szertár fejlesztésére kapott eszközcsomag jobban motivált néhány résztvevőt, mint a 

módszertani fejlődés lehetősége. Sok volt a bizonytalanság és a kérdőjel. 

Azonban abban a pillanatban, ahogy elkezdődött a tervezés, az órák alaposabb átgondolása és a 

foglalkozások utáni önreflexiók is megszülettek, rájöttek arra a kollégák, hogy a gyerekek sokkal 

fegyelmezettebbek, érettebbek és kreatívabbak annál, mint azt gondolták. Élvezték az újszerű, 

alternatív óravezetési módszereket, motiváltabbak és aktívabbak lettek. Ezek a pozitív 

visszajelzések ispirálóak voltak a tanítók és testnevelők számára, egyre lelkesebben folytatták a 



megkezdett munkát. Háttérbe szorult a teljesítményközpontúság, nagyobb teret kapott a 

játékosság, az élményszerűség. Mennyiségi munka helyett minőségi változás jött létre.  

A gyerekek több sikerélményhez jutottak, ezáltal bátrabbak, magabiztosabbak lettek.  

Az önreflexiók, az óralátogatások és a műhelymunkák során a kollégák megoszthatták egymással 

tapasztalataikat, segítették egymás munkáját. Ahol lehetett, ott közösen tervezték meg 

munkatervüket, feladataikat, készítettek elő és bonyolítottak le fesztiválokat, tanórán kívüli 

aktivitásokat, ezáltal csapatként voltak képesek együttműködni. 

Az alternatív környezetben, szabadban végzett tevékenységeket is nagyon szerették a diákok, 

szívesen mozogtak, sportoltak. A NETFIT® eredmények mérési fegyelme is javult azáltal, hogy 

mérések hátterével alaposabb megismerkedtek a diákok, a mérésekre való igényesebb felkészülés 

is segítette a pozitív hozzáállást. Érdeklődőbbek lettek a tanulók, ezt jelzi a felületre regisztráltak 

számának növekedése. 

Valamennyi kolléga kiemelte a szemléletváltást, amit a projekt legnagyobb eredményének 

tekintenek. Az újszerű módszertani, gyakorlati és elméleti ismereteket, melyeket a két év alatt 

szereztek, be tudták építeni mindennapi munkájukba, sőt a tanítók más tantárgyak óráin is 

alkalmazni tudták az itt tanultakat. Rájöttek, hogy mennyire fontos az állandó megújulásra, 

önképzésre, fejlődésre való törekvés. Fontosnak tartották megemlíteni azt is, hogy a többi 

kollégával való együttműködés, a mindennapi munkakapcsolat jelentősen javult.  

Szinte mindenki, aki részt vett a Klaszter munkájában megemlítette, hogy mennyire hasznos volt 

számára az a segítség (szakmai, módszertani, emberi), amit a KKT és az SZKT tagjai nyújtottak.  

Akadtak azonban nehézségek is, melyeket az interjúkban megosztottak a kollégák. Voltak olyan 

osztályok, ahol valami miatt nem érték el a céljukat a foglalkozások. A pilot évben időnként adódtak 

mélypontok is, amikor kudarcként éltek meg egy-egy órát a pedagógusok. Ilyenkor nagy szükség 

volt az SZKT tanácsaira, megoldási javaslataira, a többi kolléga támogatására és az önreflexióra. 

Újra és újra végiggondolni, hogy mi volt az oka a sikertelenségnek, erőt meríteni a jó 

megoldásokból és folyamatosan „újratervezni”. Nem ragaszkodni „görcsösen” az eredeti 

elképzeléshez, tervhez, hanem alkalmazkodni az adott osztály, közösség képességeihez, 

igényeihez. A kollégák megfogalmazták az interjúk során, hogy az újszerű óravezetés több 

előkészítést, tervezést és átgondolást igényelt, ugyanakkor bőven volt hozadéka. Kreatívabb, 

nyitottabb, rugalmasabb óravezetés valósult meg, a tanulók autonómia és kompetencia érzete 

ezáltal jobban meg tudott valósulni. Mindenképpen a tanárok „profitáltak” belőle. 

Az aktív órakezdést és az alternatív bemelegítésést volt a legkönnyebb beilleszteni a megszokott 

tanórákba. A kisjátékok és a fesztiválok már komolyabb tervezést, előkészítést igényeltek, ezért ez 

a két beavatkozási programcsomag ment nehezebben. A tanítók az interjúkban azt fogalmazták 

meg, hogy a 10 perces óraközi szünetek nem voltak elegendőek az előkészületekhez, a terem 

berendezéséhez, ami komoly nehézséget okozott.  

A diákok és a szülők visszajelzései is egyértelműen pozitívak voltak. Szívesen jöttek el az iskola által 

szervezett közös megmozdulásokra, tanórán kívüli mozgásos aktivitásokra. Részt vettek a 

szervezésben, a lebonyolításban és örömükre szolgált, hogy bevonták őket az intézmény életébe. 

A változatos, „megújult” testnevelés óráknak is hamar „híre ment”, a szülők körében is. A szülői 

értekezletek, munkaközösségi megbeszélések egyik fontos napirendi pontja lett munkaterv „tesis” 

megmozdulásainak tervezése, a NETFIT®-tel kapcsolatos információk átadása. 

Az interjúk során valamennyi résztvevő örömét fejezte ki a programba való bekerülése kapcsán. 



Az iskolák nagyot léptek előre a minőségi testnevelés területén, és olyan beavatkozások történtek, 

amelyek hosszú távon fenntartható változásokat eredményeztek. Egyértelműen nőtt a 

testnevelés, testnevelést tanító pedagógusok presztizse, innovatívabb szemlélet lett uralkodó az 

intézményekben, ez derült ki az interjúkon adott válaszokból.  

 

DSÖ PEDAGÓGUS ÉS DIÁK INTERJÚK/A KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK ÖSSZEFOGLALÁSA   

 

A Pilot modellek hatékonyságának vizsgálatához elemeztük az Intézményi Klaszter Team Diáksport 

Önkéntességének (IKT DSÖ) mentor tanárai és önkéntes diákjai által adott interjúkat. A tanárok közül 

7 fő résztvevővel történt beszélgetés, míg a 70 diáksport önkéntességben részt vevő diák írásban, 

illetve szóban adott gondolatait összegeztük. Mind a tanári, mind a diák monitoring 9-9 kérdést 

tartalmazott, valamint a mindkét csoportnak feltett kérdések korreláltak. 

 

IKT DSÖ MENTOROKKAL FELVETT INTERJÚ ÖSSZEGZÉSE  

Kérdések: 

Milyen változásokat éltél meg saját magadra vonatkozóan a munka folyamán? 

Milyen változásokat éltél meg az iskolai hétköznapokban szakmai téren? 

Voltak-e nehézségek a projekt folyamán, ha igen milyenek? 

A Klaszter mely eredményeit érzed fenntarthatónak? 

Mire vagy a legbüszkébb? 

A program folytatásához milyen segítségekre lenne szükséged? 

Hogyan változott az iskolád szemlélete az önkéntességgel kapcsolatban? 

Az önkéntes munkába bevont diákokon milyen változást tapasztaltál? 

Történt-e A Klaszter hatására olyan változás az iskoládban, aminél enélkül a program nélkül nem 

történt volna meg? 

 

Válaszok: 

A változásokkal kapcsolatos tapasztalatokra, a képességekre, tudástartalomra vonatkozó kérdés 

esetén az önkéntes munka nyújtotta fejlődésre is kitérhettek a válaszadók. 

Megállapítható, hogy heten többféle területre helyezték a hangsúlyt. Volt, aki személyes élményein 

keresztül, a személyiségjegyeire vonatkozóan jellemezte változásait, fejlődését, míg volt, aki kizárólag 

a szakmai tevékenységében, a professzionalitásában történt változásokat vette számba, illetve e két 

terület együttesen is megjelent. 
A közösségépítésnek köszönhetően a kialakított csoportok tanárai nyitottabbak lettek a diákok felé. A 

kreativitássukkal megtámogatva a diákok ötletei által váltak „csapatjátékossá”. Kiépült egy bizalmi 

viszony, mely a másokba vetett bizalom hozadékaként a pedagógus társakkal szembeni kapcsolatokra 

is pozitív hatással volt. A pedagógusi készségtárban a felelősségátadás hangsúlyosabbá vált. 

Más mentortanár a bizalmat önbizalomként és felé irányuló bizalomként élte meg. A diákok és a 

kollégák visszajelzései segítették őt a DSÖ csoporttal való együttműködés színvonalas 

megszervezésében, kialakításában. A diákokkal kialakult bizalmi kapcsolat nem korlátozódott a 

Klaszterben folytatott munkákra, hanem az informális tanulási színterek területein, a szülőkkel való 

kapcsolattartás és a kommunikációs, információátadó tevékenységekben is jelentkezett, állandósult. 



Szakmai fejlődés tárháza is volt ez a pedagógusi – interdiszciplináris tevékenység: a bizalomnak az az 

aspektusa erősödött, mely szerint megtanulták engedni, hagyni a gyerekek önállóságának 

érvényesülését. Mindannyian megfogalmazták, hogy teret adnak, sőt elvárják a diákoktól az 

önállóságot a Klaszter önkéntességi pillére minden területén. 

Az informális tanulási színtereken történő foglalkozások nemcsak a csapatépítést támogatták meg, 

hanem hatékonyabb pedagógusokká váltak a tudás és ismeretátadásban. Arra is rávilágítottak, hogy 

ezek az informális keretek erősítették a motiválóképességüket. Erősödött a sport iránti 

elköteleződésük. Egyesek képessé váltak a minőségi testneveléshez, mint másik pillérhez kapcsolódó 

tantárgyközi beavatkozási területen is fejlődést elérni.  

 

A második kérdés szorosan összefüggött az elsővel. A mentortanárok véleménye szerint kivétel nélkül 

minden iskolában színesebbé váltak a hétköznapok. Voltak, akik új programokba vonták be a 

gyerekeket sikerrel, míg mások a hagyományokra építettek. Ezeknél a hagyományokra építő 

aktivitásoknál a tervezés – szervezés – lebonyolítás önkéntességi szemléletbe helyezve egy új színt 

hozott a pedagógusok módszertani palettájára.  

Pozitívan élték meg, hogy a szervezéssel kapcsolatban voltak új ismeretek, amit el tudtak sajátítani. 

Elismeréssel szóltak a minőségi testnevelés módszertanáról, motiváló és szemléletformáló hatásáról. 

Nem testnevelés szakosok kezdtek belelátni a testnevelés órákba. Bepillantva érzékelték azt, hogy azok 

sokrétűbbek, színesebbek, a testnevelők a tanítási óráikra bevitték ezeket az új módszereket, képesek 

voltak a fejlődésre, változásra.  

 

A megvalósítás nehézségeivel kapcsolatban feltett kérdésünk kapcsán első gondolata minden 

megkérdezett az időhiány okozta nehézségeket elevenítette fel. A mindennapi tanulói és tanári 

teendők között nehézséget okozott a közös idő megtalálása. Felmerült még az a probléma is, hogy 

többek - az interjú alanyok közül - a kollégáktól nem kaptak kellő támogatást. Sőt ugyanilyen 

helyzetben látták az IKT többi tagját is: ilyen magára hagyottnak. 

Nehézséget okozott időnként az IKT-n belül előforduló információátadás elégtelensége.  

 

A Klaszter eredményeinek fenntarthatóságáról, az iskolákban az önkéntesség folytatásának módjáról 

a következőket osztották meg velünk. Nincs olyan intézmény, amely a Klaszteren belül az 

önkéntességet ne akarná fenntartani. Mindenhol egyértelmű: a projektet sikerre vivő eredményeket 

részben lehet az önkéntesek tevékenységének is tulajdonítani. Ráadásul a gyerekektől érkező igény 

záloga a folytatásnak. Néhány intézményben a DSÖ-s diákok már együttműködnek az iskola 

diákönkormányzatával. Van, ahol a DSÖ módszertanát szeretnék átadni a diákönkormányzatosoknak 

és van, ahol a gyerekek által betöltött kettős szerepet akarják az összefogás alapjává tenni. 

Pedagógusi szándék a tantárgyköziség erősítése, nyilván abban az intézményben lesz ez a 

legkönnyebb, amelyik beavatkozási pontjának a tantágyköziség területét választotta. 

 

Az IKT-DSÖ mentortanároknak van okuk a büszkeségre. A büszkeség tárgyai között vannak olyan 

példák, ahol a DSÖ csoport kinevelése az iskolában elérte célját. Az önkéntes csapat az önállóságával 

élve oldotta meg feladatát.  

Voltak, akik nem eseményre, nem aktivitásra voltak büszkék, hanem a köztük és a csoport között 

kialakult tanár-diák bizalmi viszonyra. Ez a bizalmi viszony egy összekötő kapocs, amely erősebb lehet 

adott esetben egy feladat iránti elköteleződésnél. A középiskolás korosztályú diákokkal pedig olyan – 

határokat át nem lépő – baráti viszony alakult ki, mely szintén az alapvető emberi kapcsolatokat, 

felnőtt-felnőtt kommunikációt, mint értékeket erősítette, azokban nyilvánult meg. Kölcsönös bizalom, 

biztonság, értés és megértés az alapjai az eredményt hozó emberi kapcsolatoknak. Esetünkben egy 

olyan stabil alappá vált e három érték (bizalom, biztonság, megértés), mely meghatározható az 

önkéntességi munka folytathatósága feltételeiként is. Mindenesetre ettől tudtak a diákok kitűnőre 

vizsgázni önkéntességből. 



Az önkéntes gyerekek olyan személyiségvonásokat, elköteleződést mutattak és tették az önként vállalt 

dolgukat teljes erőbedobással, képességeik, teljesítőképességük maximális határáig, mely a 

mentortanárok számára is rácsodálkozás volt. Joggal büszkék mind a diákjaikra, de volt, aki saját 

magára is, hiszen korábban el sem hitte, hogy ezt a programot végig csinálják. 

. 

A program (önkéntesség) folytatásához szükséges a segítség. A mentortanárok által legfontosabbnak 

tartott segítség, szükséglet az idő. Ez egy nagyon reális vágy. Az önkéntességnek a fenntarthatósága, 

a kreatív ötletekkel való megújítása nem tud megvalósulni, ha a működés fenntartásához szükséges 

időkeret nem áll rendelkezésre. A tanárok esetében ugyanúgy érvényes ez a szükséglet, mint a diákok 

esetében. Az idő tényezőt érintő – a szakközépiskolások esetében a legjogosabb kérés – egy állandó 

nap hetirendbe történő beiktatása. 

Az együttműködésen és a támogató magatartáson túl négy helyen fontos lenne olyan állandó társ, aki 

besegít a szervezésbe, helyettesíti a DSÖ vezetőt, a lebonyolításnál segít az egységes szabályok 

betartatásában. Az anyagi segítség nem tartják elsődlegesnek. Kitágítja ugyan a lehetőségeket, de nem 

feltétele a színvonalas önkéntes tevékenységnek.  

 

Az iskolák szemlélete az önkéntességgel kapcsolatban kimutathatóan változott. A válaszokból az 

egyértelműsíthető, hogy mindegyik intézmény szemléletében pozitív, de különböző mértékű 

elmozdulás történt. Az interjú során rávilágítottak arra, hogy az induláskor a kezdeti légkört 

szkeptikusnak ítélték meg, mostanra a tanári kézlegyintések helyébe a megbecsülést kinyilvánító 

megjegyzésekké alakultak a vélemények. A gyerek és a tanári közösség is hatalmas változáson ment 

keresztül az önkéntességgel kapcsolatban. 

 

Az önkéntes munkára jelentkezett diákok is változtak. Ha az érzelmi intelligenciát, a szociális 

kompetenciákat vizsgáljuk, akkor az egyik legnagyobb személyiségfejlődés az elfogadóbbá válás volt. 

Nem csak az önkéntescsoporton belülre korlátozódott, hanem az iskolatársakkal szemben is 

növekedett az elfogadás mértéke. Ez magával hozta az együttműködési képességek fejlődését. Volt, 

ahol a kooperáció során kialakultak a riválisok közötti erőviszonyok. Önismeret területén feltárultak 

az egyéni erősségek, melyek a megfelelő, személyhez illeszkedő szerepek, feladatok megtalálását 

eredményezték. A mindenki másban jó, a más-más erősség kölcsönhatásban volt az elfogadás 

képességének fejlődésével. 

Nyitottabbá, kezelhetőbbeké, nyugodtabbakká és összetartóbbakká váltak. 

A személyes élmények területén a bizonytalanság érzését a bizalom, biztonság örömteli érzése vette 

át. Egyetérthetünk abban, hogy úttörő munkát végeztek a gyerekek. A kompetenciatudatot erősítette 

a siker, amely a személyiséghez illeszkedő feladatok könnyed teljesítésével juttatta élményhez a 

gyerekeket. 

 

A változásokat vizsgálva az első szembetűnő, jelentős változás a testneveléshez, a szabadtéri 

aktivitásokhoz beszerzett, az iskolánként eltérő igényeket figyelembe vevő jelentős sportszerhez jutás 

volt. 

Az IKT-DSÖ tanárok szemszögéből nézve is szakmai fejlődést jelentett a testnevelő tanároknak – 

mindhárom iskolafokban. A képzéseken tanultakat alkalmazva színesebbek lettek a testnevelés órák. 

Az új szemlélet, a minőségi testnevelés új módszerei a Klaszter nélkül a közeljövőben nem épültek 

volna be az iskolák mindennapjaiba. 

Szembetűnő tapasztalatként láthatóvá vált, hogy a gyerekek jobban érzik magukat ezeken az órákon, 

foglalkozásokon, rendezvényeken, programokon. Számszerűsíthetően több lett a sport rendezvény, a 

mozgásos időtöltés. Megjelent a diákoktól induló kezdeményezés más, addig nem jellemző, informális 

tanulási színterek között zajló sportversenyek formájában. 

 



IKT DSÖ DIÁKOKKAL FELVETT INTERJÚ ÖSSZEGZÉSE  

(csoportos interjú szóban, vagy egyénenként írásban - a kitöltés módjáról az adott önkéntes 

csoportot ismerő SZKT DSÖ mentor döntött)  

Milyen változásokat éltél meg saját magaddal kapcsolatban önkéntesként? / Milyen változást 

tapasztaltál képességeidben, tudásodban?  / Miben fejlődtél az önkéntes munka által? 

Milyen változásokat éltél meg az iskolai hétköznapokban? 

Voltak-e nehézségek az önkéntes programok szervezése folyamán, ha igen milyenek? 

Mire vagy a legbüszkébb? 

Milyen módon lehetne folytatni az önkéntességet az iskoládban? 

Az önkéntesek tevékenységének folytatásához milyen segítségekre lenne szükségetek? 

Hogyan változott az iskolád szemlélete az önkéntességgel kapcsolatban? 

Szerinted milyen véleménnyel vannak a tanárok az önkéntes diákokról? 

Történt-e Klaszter hatására olyan változás az iskoládban, ami enélkül a program nélkül nem 

történt volna meg? 

 

 

A diákok esetében biztosítottuk az írásbeli válaszadás lehetőségét. Néhány diákcsoporttal az írásbeli 

(ráhangoló) válaszadás után minden egyes kérdésről megbeszélés következett. Az ezekből összefoglalt 

információk is - a modellek hatékonyságáról alkotott szubjektív véleményeket összegző - jelen 

dokumentum részei. 

A diákok nyújtotta válaszok, szakaszok címének a változatlanul hagyott kérdéseket hagytuk azért, hogy 

az értelmezési különbségekre is rávilágíthassunk. 

 

Az 70 fő válaszadó tanulóból 5 fő nem tapasztalt változást, fejlődést képességeiben, tudásában. Ez 

nem egészen 7 %. Vagyis a Klaszter önkéntességi pillérének hatékonysága a gyerekek 93 %-ánál 

tudatosult pozitív változással igazolható. Ráadásul, ha ezeket a nemleges válaszokat megvizsgáljuk, 

akkor két esetben a kijelentés első tagmondatát követi egy kiegészítő, ami arról szól, hogy talán mégis. 

Így már csak 3 % a nem változók aránya az igen 97 %-ával szemben. 

 

Ha a teljes személyiség változásához viszonyítva elemezzük a képességek, részképességek fejlődését, 

akkor megállapítható, hogy az önvizsgálat során a diákok a szociális képességekhez kapcsolódóan 12-

ben éltek meg fejlődést.  

Ha az életvitel szempontjából vizsgáljuk, akkor nagyon fontos, hogy a tanulási képességek és az 

érzelmi-akarati képességek jelentős fejlődésen mentek át. Az egyén ideális tanulásképes állapota függ 

a szociális kompetenciák fejlettségétől, így ez eredmény az önkéntesség legnagyobb érdeme. 
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Az iskola belső világában, a mindennapi szokásokban bekövetkezett változások szintén pozitív irányba 

mutatnak. 

Az önkéntes diákok 13 %-a (9 fő) nem érzékelt változást – a DSÖ-sök 87 %-a az iskoláját 

kellemesebbnek, élvezetesebbnek, színesebbnek látja, mint a Klaszter előtt volt. A változatlanságot 

érzékelő 9 fő tanuló közül négyen mégiscsak megtapasztalták a testnevelés óra változásait. (Ha ezt 

figyelembe vesszük, akkor az arány 7 – 93 %-ra módosul.) 

Növekedett a programok száma. Ezek egyrészt a tanítási törzsidőben, más részt tanítás után, illetve 

tanítás mentes napokon, hétvégeken zajlottak – kivétel nélkül mindegyik intézményben. 

A számszerű növekedést kiegészítette a tartalmi változás: színesebb, játékosabb mozgásokkal 

szerveződtek az aktivitások. 

A programokon résztvevők létszámában is történt változás. Többen éreztek késztetést a részvételre. 

A megkérdezett gyerekek mindezt kiegészítették azzal a gondolattal, hogy az iskolába járási kedv is, a 

hangulat is „boldogabb” érzelmeket váltott ki diáktársaikból. Fontos szempont a hangulat milyensége. 

Egyértelműen vidámabb lett a légkör, aktívabbak a tanulók.  

Az iskolai belső kapcsolatok javutak osztályok, csoportok között. A kapcsolatok beavatkozási pontjában 

a belső fejlődés, közösségépítés meghatározó tényezővé vált. 

 

Az 70 fő DSÖ-sből 13 fő az önkéntes aktivitások kapcsán nem tapasztalt nehézséget, vagyis a 19% 

szerint gördülékenyen bonyolódtak a programok, 81 % azonban nehézségekkel is szembesült.  

 

A nehézségek területei: 

Kutatás, igényfelmérés:  sokféle igénynek eleget tenni 

Tervezés: Újdonságok, ötletek, bonyolult – átláthatatlan tervek, maga a tervezés 

Toborzás: A részt vevők megkeresése, jelentkezők száma, meggyőzés 

Erőforrások:  Egyenletes terhelés, feladatelosztás, nézetkülönbségek, csapatmunka, tanárok 

támogatásának a hiánya, hely hiánya, beilleszkedni a csoportba, pénz hiánya 

Kockázatok:  Időhiány, időjárás, véletlen változások,  

Lebonyolítás, szervezés:  Kivitelezés, a feladatok megértetése 

 

A büszkeségük a siker egyik megnyilvánulása. Nagyon sokféle tárgyra irányul, a felsoroltak között 

vannak pozitív megerősítések, visszacsatolások; események, programok; kapcsolatok, 

együttműködések; érzések, élmények. A DSÖ csapatra, mint közösségre, a konfliktusok megoldására, 

összehangolódásra, problémák megoldására, a kialakult személyes népszerűségre alapult a 

büszkeség. 

 „Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy amikor egy programot szervezünk, a tanárok is szívesen 

kapcsolódnak be és segítenek nekünk is. Ez eddig egyáltalán nem működött, hogy együtt tudunk 

működni a tanárokkal – ez siker.” 

 

Egy megvalósító iskola diáksport önkénteseiben sem merült fel, hogy abba marad az önkéntes 

tevékenység. Mindannyiuk számára természetes, hogy folytatják. Vannak, akiknél már ott vannak a 

„kicsik” és tanítgatják őket, vannak, akik év közben úgy bővültek, hogy a végzősök átadják a 



stafétabotot. Mások a toborzás utáni felkészítést is megtervezték és vannak, akik az iskola 

közösségének motiváltságában látják a biztosítékot. 

Az egyik általános iskola egyéni válaszai kitérnek az utánpótlásra, új tagok bevonására. Már kész a 

tervük az újoncok számára egy csapatépítő tréning megtartására. A fenntarthatóságot jelenti számukra 

a további működés, szervezés.  

 

A felmerült támogatási igényeket az erőforrások szempontjából vizsgálva anyagi, szellemi, humán és 

etikai kategóriába sorolható igényekre bonthatjuk. A kérdésre adott válaszok közül a legtöbb a 

tanárok nyújtotta támogatás iránti igény. A második legtöbb választás az anyagi források biztosítása. 

A humánerőforrás esetében több személyre, erős diákokra számítanak, olyanokra, akiknek van erre 

szabadidejük. 

Az etikai oldalról az iskola vezetése és a tantestületek részéről nagyobb támogatásra és bizalomra 

vágynak. A diákok részéről lelkesedésre, segítőkészségre, nyitottságára. Általában szellemi segítségre, 

az ötletgazdagság, az új gondolatok megjelenése érdekében. Több időre és intenzívebb tudás-

megosztásra. 

 

Az iskola szemléletének változását az önkéntességgel kapcsolatban vizsgáltuk. Az 70 válaszadóból 9 fő 

nem érzékelt (19% kontra 81 %) változást. A szemléletben hangsúlyos a pozitív változási irány, 

ellentétes irányú változást egyikőjük sem érzékelt. 

A DSÖ népszerűvé vált, egyre többen jelentkeznek önkéntesnek az alapfokú iskolákban is. 

Egy iskola válaszadói közül többen úgy ítélik meg, hogy a tanárok válláról vették le a szervezés terheit. 

Ezek a válaszok abban az iskolában születtek, ahol a diákok önkéntes tevékenysége erősebb kontroll 

alatt van. Érdemes lenne vizsgálni, hogy az önkéntes tevékenységnek tűnő, de elsősorban az iskola 

igényeit figyelembe vevő szemléletnek a következménye-e a diákok ezen meglátása. 

 

A tanulói megfelelni akarással, a külső kontrollal kapcsolatos észrevételeket csak a tanárok vélt 

véleménye alapján vizsgáltuk. Fontos volt ez azért is, mert a pilot évben felvett bemeneti tanári 

kérdőívekben rákérdeztünk arra, mit gondolnak a tantestületek tagjai, bíznak-e abban, hogy a 

gyerekek önállóan is képesek az iskolában sportos tevékenységeket megvalósítani, iskola társaikat 

megmozgatni. Egyértelmű eredményként a bizalmatlanság dominált és amit most éreznek a 

gyerekek: 

A tanárok büszkék, örülnek, ahogy lehet támogató a hozzáállásuk. Jó a véleményük és szeretik őket 

és örülnek, hogy önkéntesként tevékenykednek.  

 

Az utolsó kérdésre adott válaszokban is vannak objektív tényezők, úgy, mint a sportszerek, a minőségi 

testnevelés. Továbbra is a szubjektív megközelítéseket vizsgáljuk. Az objektív tényezőkként 

említetteken kívül jobbá tették az iskolai hétköznapokat például a szünetekbeli aktivitásokkal. 

Fontosnak érzik a tanárok és diákok közötti összhangot. Több lett a sport, a testmozgás. „amit régen a 

tanárok csináltak, azt most a gyerekek csinálták.”  

A gimnazisták számára fontosabb volt a diákok közötti kapcsolatok erősödése, a szakgimnáziumban 

megnőtt a tanulók sportaktivitása.  

 

Összegzés 

 

Az interjúkban elhangzottak szubjektív gondolatok, vélemények. Nem volt cél az objektív, 

számszerűsíthető hatások kimutatása, mégis mind szubjektív, mind objektív összegző adatokban, 

információkban összefoglalhatók a projekt diáksportönkéntességi pillére eredményei. 



Ezek az eredmények olyan sikerek, amelyek a faktorok mentén a beavatkozási pontokkal 

összefüggésbe hozhatók: 

Elkötelezettség és jövőorientáltság 

Az iskolai elköteleződés a fenntarthatóság a DSÖ mentortanárai és diákjai által is 

biztosított. Számíthatunk a folytatásra. 

Tantárgyközi kapcsolatok 

Az egészségnevelés, a környezettudatosság tantárgyköziségét akkor tudjuk igazán 

biztosítani, ha a megvalósító kettős szerepben érdekelt. 

Ha tudunk időt adni a pedagógusoknak és a gyerekeknek, hogy a tervezésben közvetlenül 

is figyeljenek a különböző tantárgyakhoz kapcsolódás lehetőségére. 

Sportszervezeti kapcsolatok 

Az interjúk során nem hangzott el erről gondolat, de elhangzott az MDSZ-re hivatkozás és 

a Parasportnap, mely a FODISZ-hoz köthető. Mintha a gyerekek számára nyilvánvaló lenne, 

hogy a háttérben ugyan, de ott marad az MDSZ „vigyázó szeme”. 

Informális tanulási színterek 

Az aktivitások során, a számtalan program megvalósításával igazolódott, hogy az informális 

tanulási színterek hatékonyabbak. Ismeretátadáson túl a testnevelés népszerűbbé tételét 

is segítik. 

Szülői szerepvállalás 

A tanárok gondolkodásában van jelen a szülőkkel való kapcsolattartás, melyhez egy új 

eszközük lehet a DSÖ-s diákokon keresztüli együttműködés. Ezt többen felismerték. 

NETFIT® 

Egyik meginterjúvolt csoportban sem merült fel közvetlenül a NETFIT® megismertetéséhez 

kapcsolhatóság. Közvetetten a Konditeremben történő foglakozásokról történt 

beszámolóban van erre utalás. Tehát a KKT és SZKT feladata lehet még ennek a 

tudatosítása. 

Önkéntesség 

Minden iskolában az iskolai szintű eseményeken a diákönkéntesek is szerepet kaptak. 

Az iskolán belül működő DSÖ csoport részt vett egészségfejlesztő testmozgások 

tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. 

Az iskolák honlapján, hirdető tábláin egyéb kommunikációs csatornáin megtalálhatók az 

önkéntességgel kapcsolatos figyelemfelhívó tartalmak.  



A Klaszter modell és eredményértékelésének felhasználhatósága a QM építésében 

Vazo még munkálkodik az összegzésen. 

 

„Cél, hogy olyan klaszter modell kerüljön kidolgozásra, mely a projekt fizikai befejezését követően 

alkalmas arra, hogy a kormányzat e modell mentén programokat dolgozzon ki, kezdeményezéseket 

indítson, és minősítési rendszerként/márkaként bevezethetővé váljon hazánkban, és akár az 

Európai Unióban.” 

• A „csillagszemű” pedagógusokra építve érdemes lenne egy a pedagógusok irányából történő 

fejlesztési csomag, beavatkozási terv kidolgozása, az alulról, önszerveződő módon történő terjesztés 

érdekében. (Természetesen igazgatói jóváhagyással) 

• Promóciós rövidfilmek készítése: színes, szagos, de a valóságtól nem elrugaszkodott, tehát 

nem olyan, mint a DO 60 kampányfotók. 

• Jelentkezési forgatókönyv kidolgozása, arra vonatkozóan, hogy mikor, milyen feltételek 

mellett lehet bekerülni a programba. 

• Easy to use helyzetelemzési csomag kidolgozása, szoftveres, online felülettel. 

• Easy to use programosomig kidolgozása, ami végig vezeti a bevont pedagógust a felkészítési 

folyamatban. Ehhez szükséges meghatározni a felkészítési idő mértékét és annak mélységét, illetve a 

ZONA program hatását. MIT IS AKAR A ZONA??????? 

• A ZONA célokhoz illeszkedve szükséges kisebb programcsomagok, kidolgozása, ami az 1-2 

órás elfoglaltságtól, felölei a projektnapokat, projekt heteket, tematikus foglalkozásokat, 

előadásokat. 

• Előre le kellene fejleszteni az egymásra épülés folyamatát és azok tartalmi elemeit. Ennek 

száma azonban nem szabad, hogy túl sok legyen, mert akkor az is gátolja a választást. Optimális 

elemszámú csomagot kell fejleszteni. 

• Olyan csomagok, előadásanyagok, promóciós anyagok lefejlesztése szükséges, amit könnyen 

felhasználhatnak az intézményi összejöveteleken, s amelyek lefejlesztése kifejezetten szükséges. 

• Amennyiben a tantárgyköziség fejlesztése elérendő cél, feltétlenül szükséges az elvárt és 

használandó csomagokat lefejleszteni, kidolgozni. 

• Amennyiben igen meg kell határozni, és le kell fejleszteni azokat a szakmai tartalmakat, 

amelyek az online felületen elérhetők lesznek. 

• Érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezen programelem a ZONA mely szakaszában jelenjen 

meg, mert érzésem szerint ez külső szakmai katalizálás nélkül nem fog megvalósulni. 

• Érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezen programelem a ZONA mely szakaszában jelenjen 

meg, mert érzésem szerint ez külső szakmai katalizálás nélkül nem fog megvalósulni. 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Nevelőtestületi Iskolaszervezet kérdőív 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, 

moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat ke-

retében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit össze-

foglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké válnak az iskola pedagógiai 

programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján felelőse-

ivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Dr. Csányi Tamás PhD, Boronyai Zoltán, Vass Zoltán, Paic Róbert  

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2017. május 
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    Iskolai önértékelési kérdőív nevelőtestület számára 

 

Kedves Kolléga! 

Jelen kérdőívben a „EFOP-3.2.10-16 Tehetséggondozás sport által” projekthez tartozó „B 2.3 Iskolai 

pilot programok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával” elnevezésű alprojekt iskolai ön-

értékelésének indikátorai szerepelnek. Kérdőívünk azt a célt szolgálja, hogy választ kapjunk, hogy az 

iskolai kultúrában hogyan és milyen módon van jelen a fizikai aktivitás. Az önértékelés a jövőbeni fej-

lesztési irányokat is meghatározó, az iskola pedagógusainak szubjektív megítélésén alapuló helyzetfel-

táró dokumentum, melynek kitöltésével egy helyzetképet kaphatunk az iskola testmozgáshoz, aktív 

élethez kapcsolódó viszonyáról, ezért kérjük, hogy őszinte válaszaival segítse az iskolai helyzetfeltárást. 

Azoknál a kérdéseknél, amelyek esetében a pozíciójuk vagy munkahelyi területükből kifolyólag nem 

rendelkeznek információval, kérjük, jelöljék az utolsó válaszlehetőséget, amely „nincs róla informá-

cióm” -ként szerepel a kérdőívben. Amennyiben az Önök iskolájában nem található meg az állítás tart-

alma, vagy nem jellemző rá, kérjük, jelöljék meg az „egyáltalán nem értek egyet” vagy a „nem értek 

egyet” válaszlehetőséget. Amennyiben részben jellemző az adott terület, és nem tudnak állást foglalni, 

kérjük, jelöljék az „is-is” válaszlehetőséget. Végül, ha megtalálható, vagy jellemző az állítás tartalma az 

Önök iskolájára, kérjük, jelölje be az „egyetértek” vagy a „teljes mértékben egyetértek” válaszokat. A 

kérdőív anonim, nem az egyéni véleményeket, hanem az iskolai munkatársak közös álláspontját hivatott 

meghatározni, ezért kérjük, alaposan gondolja át válaszait. 

Köszönjük az együttműködését! 



 

3 

 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

2. indikátor 

Az iskolának a jövőképéhez tartozik az aktív, egészség-
tudatos életvezetés és a mindennapos egészségfej-
lesztő testmozgás. 

1 2 3 4 5  

Az iskola kiemelten kezeli az aktív, egészségtudatos 
életvezetést és mindennapos egészségfejlesztő test-
mozgást támogató gyermek-pedagógus-fenntartó kez-
deményezést. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában az aktív egészségtudatos életvezetést és a 
mindennapos egészségfejlesztő testmozgást támogató 
elemek szerves részét képezik az iskola életének, a min-
dennapi gyakorlattal összhangban van. 

1 2 3 4 5  

3. indikátor 

A Pedagógiai Program egészségfejlesztő testmozgás 
mellett a diáksportönkéntességre vonatkozó és más is-
kolákkal, intézményekkel, szervezetekkel, egyesületek-
kel való kapcsolódási pontokat is tartalmaz. 

1 2 3 4 5  

4. indikátor 

Az iskola a tanórán kívüli időszakokban megteremti a 
lehetőséget különböző fizikai aktivitások végzésére és 
az ehhez szükséges feltételeket (helyszín, tárgyi és hu-
mánerőforrás háttér) biztosítja.  

1 2 3 4 5  

A tanulók önkéntes szervezésekkel támogatják a fizikai 
aktivitás programokat, amelyekben szervezőként és 
résztvevőként is tevékenykednek. 

1 2 3 4 5  

5. indikátor 

Az iskola törekszik a minél szélesebb körű, a szabadban 
is végrehajtható fizikai aktivitások megvalósítására, ki-
használja a közvetlen és közvetett környezetében talál-
ható létesítményeket, természeti adottságokat (erdőt, 
mezőt, dombot, tavat, parkot stb.) 

1 2 3 4 5  

Az iskola törekszik a minél szélesebb körű, az együttmű-
ködő partnerek által felajánlott, meghatározott helyszí-
neken és létesítményekben (egyesületek) végrehajt-
ható fizikai aktivitások megvalósítására. 

1 2 3 4 5  

6. indikátor 

A komplex testmozgás és aktív életvezetés nemcsak a 
testnevelésnek témája, hanem más munkaközösségi 
munkaterveknek is része. 

1 2 3 4 5  

Az iskola törekszik, hogy tudatosan jelenjen meg az ak-
tív mozgásos tanulás, a testnevelés órákon kívüli órá-
kon/foglalkozásokon. 

1 2 3 4 5  

7. indikátor 

Az iskola rendszeresen szervez eseményeket, rendezvé-
nyeket, amelyek a közösségépítő, egészségfejlesztő 
testmozgásokat helyezik előtérbe (pl. ESSD, sportnap, 
sportfesztivál stb.).  

1 2 3 4 5  

Az iskolának minden partner (gyermek-pedagógus-
szülő) számára motiváló, a fizikai aktivitás fontosságát 
hangsúlyozó programjai vannak. 

1 2 3 4 5  
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 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

8. indikátor 

Az iskolában nem fordul elő mozgással való büntetés, 
illetve büntetés mozgásmegvonás által. 

1 2 3 4 5  

9. indikátor 

Az iskola vezetése elkötelezett a mindennapos testmoz-
gás, aktív életvitel iránt. 

1 2 3 4 5  

Az iskola továbbképzési, beiskolázási tervében ott van 
a testnevelés és sport, a mozgásos cselekvések iránti 
többlet szakértelem igénye. 

1 2 3 4 5  

Az iskola vezetése a tantestületi értekezleteken kom-
munikálja a mozgásos tartalmak eredményeit, lehető-
ségeit. 

1 2 3 4 5  

10. indikátor 

Az iskola nevelőtestületében vannak a komplex test-
mozgás témaköréhez kapcsolódó műhelymunkák. 

1 2 3 4 5  

11. indikátor 

Az iskolai teljesítményértékelési program keretében ki-
emelt szempontként jelentkezik az iskolai egészségfej-
lesztő testmozgásprogramok szervezésében, lebonyolí-
tásában való részvétel. 

1 2 3 4 5  

Az intézményvezető elismerésben, dicséretben része-
síti a nevelőtestület azon tagjait, akik hozzájárulnak a 
mozgásos tartalmak, sport és testmozgás fejlesztésé-
hez, valamint bekapcsolódnak a témához kapcsolódó 
programok szervezéséhez és lebonyolításához. 

1 2 3 4 5  

12. indikátor 

A DÖK éves munkatervében szerepel a diákoknak szóló 
sportnap/testmozgásos aktivitások szervezésében és 
lebonyolításában való aktív részvétel. 

1 2 3 4 5  

A DÖK éves munkatervében szerepelnek az intézmény 
vonzáskörzetébe eső iskolákkal közösen szervezett 
mozgásprogramok. 

1 2 3 4 5  

13. indikátor 

Az SZMK támogatja testmozgás fontosságát. 1 2 3 4 5  

A SZMK kezdeményező a testmozgásos programok ese-
ményeinek megvalósításával kapcsolatban. 

1 2 3 4 5  

Az SZMK éves munkatervében dokumentáltan jelen 
vannak az iskolai testmozgás programok során vállalt 
szerepük, tevékenységük. 

1 2 3 4 5  

14. indikátor 

Az iskola együttműködési megállapodásokkal rendelke-
zik helyi, környékbeli sportszervezetekkel a mindenna-
pos testnevelés megoldása érdekében. 

1 2 3 4 5  

Az iskola együttműködési megállapodásokkal rendelke-
zik helyi, környékbeli sportszervezetekkel az iskola moz-
gásos programjainak gazdagítása érdekében. 

1 2 3 4 5  
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 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

15. indikátor 

Az iskola törekszik a helyi, környékbeli sportszerveze-
tekkel és sportszolgáltatókkal kötött együttműködési 
megállapodások körének folyamatos bővítésére. 

1 2 3 4 5  

16. indikátor 

Az iskola törekszik, hogy az iskola lehetőségeihez mér-
ten minél több a Diákolimpiai (DO) rendezvényen ve-
gyen részt. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában működik tanórán kívül mozgás centrikus 
tehetségcsoport, és van szándék a fesztivál jellegű 
(grassroots) sportesemény rendezésére is. 

1 2 3 4 5  

17. indikátor 

Az iskolai mozgásprogramok tartalmaznak az egészség-
fejlesztés mellett környezettudatos magatartással való 
kapcsolódást. 

1 2 3 4 5  

Az alternatív környezetben űzhető testmozgással járó 
tevékenységek féléves rendszerességgel iskolai szinten 
koordináltan, tervezetten megjelennek az iskola mun-
katervében és meg is valósulnak a programok. 

1 2 3 4 5  

A természetes környezet megismerése (projektnap, te-
matikus nap), a túrázással kapcsolatos tematikus nap 
keretében zajlik. 

1 2 3 4 5  

18. indikátor 

Az iskolai kommunikációs területeken megtalálhatók az 
aktív egészségtudatos életmóddal kapcsolatos informá-
ciók. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában van sportos faliújság, a komplex testmoz-
gás programokkal foglalkozó aktualizált tartalommal. 

1 2 3 4 5  

A témához kapcsolódó iskolai kommunikáció a világhá-
lón is megjelenik (pl. beszámolók, eredmények az iskola 
honlapján). 

1 2 3 4 5  

19. indikátor 

A nagy volumenű programok előtt részletes információ-
átadás a lehető legtöbb csatornán (külső-belső kommu-
nikáció a szülők felé) történik. 

1 2 3 4 5  

20. indikátor 

Az iskolai könyvtárban találhatók testmozgással, aktív 
életvitellel kapcsolatos kiadványok. 

1 2 3 4 5  

A könyvtári faliújságon tematikus ajánlások, továbbá a 
fizikai aktivitással összefüggő cikkek is vannak, és azo-
kat időnként cserélik. 

1 2 3 4 5  

21. indikátor 

Az iskola egészségfejlesztő programjának része az aktív 
és biztonságos közlekedési szokások kialakítását célzó 
rendezvény szervezése, lebonyolítása. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában van biztonságos, a kerékpár, roller és 
egyéb közlekedési eszközök számára fenntartott tároló 
helyiség. 

1 2 3 4 5  
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 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

22. indikátor 

Az iskola tanulói tisztában vannak az egészséges élethez 
szükséges napi mozgásmennyiséggel. 

1 2 3 4 5  

23. indikátor 

A közismereti tárgyak tanmeneteiben is vannak a fizikai 
aktivitáshoz kapcsolódó elemek. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában megjelenik az aktív tanulás a közismereti 
tantárgyak körében. 

1 2 3 4 5  

24. indikátor 

A nem testnevelés tantárgyi órákon is megjelenik a fizi-
kai aktivitás. 

1 2 3 4 5  

A mozgás szerves részként bekapcsolódik egy-egy tan-
tárgy bizonyos témaköreinek feldolgozásához. 

1 2 3 4 5  

25. indikátor 

Az iskolában dolgozók a saját egészségük érdekében 
végzett testmozgással példát mutatnak. 

1 2 3 4 5  

Az iskola időt és létesítményt biztosít a pedagógusok 
testmozgására. 

1 2 3 4 5  

26. indikátor 

Az iskola rendezvényein népszerűsíti a tanulók és szülők 
körében a NETFIT eredményeket. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában a NETFIT eredmények kommunikálása a 
tanulók, szülők, pedagógusok irányába is biztosított. 

1 2 3 4 5  

27. indikátor 

Az iskola és a szakellátásban dolgozó szakemberek 
együttműködnek a szülőkkel a tanulók fejlesztése, fej-
lődése érdekében. 

1 2 3 4 5  

28. indikátor 

Az iskola eseményein a diákönkéntesek is szerepet kap-
nak. 

1 2 3 4 5  

Az iskolán belül működő tanulói önkéntes csoport részt 
vesz az egészségfejlesztő testmozgások programjainak 
szervezésében és lebonyolításában. 

1 2 3 4 5  

29. indikátor 

Az iskola kommunikációs csatornáin megtalálhatók az 
önkéntességgel kapcsolatos figyelemfelhívó tartalmak. 

1 2 3 4 5  

30. indikátor 

Az iskolának vannak önkéntességet végző partnerei, 
akikkel együttműködik az iskolai diáksport önkéntesség 
működése érdekében. 

1 2 3 4 5  

31. indikátor 

Az iskolában a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
is lehetőséget kapnak az iskolai aktivitásokban való 
részvételre. 

1 2 3 4 5  

Az iskola pedagógusai, a pedagógiai szakszolgálat szak-
emberei, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek 
szülei együttműködve dolgozzák ki a gyerekek iskolai 
életben való aktív részvételét támogató célokat. 

1 2 3 4 5  
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Szülői Iskolaszervezet kérdőív  

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, 

moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat ke-

retében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit össze-

foglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké válnak az iskola pedagógiai 

programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján felelőse-

ivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Paic Róbert, Vass Zoltán /Bevezető/, a kérdőív szerzői azonosak a tanárokéval 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2017. május 
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Szülői kérdőív 

 

Tisztelt Szülő! 

Jelen kérdőívben a „EFOP-3.2.10-16 Tehetséggondozás sport által” projekthez tartozó „B 2.3 Iskolai 

pilot programok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával” elnevezésű alprojekt iskolai ön-

értékelésének indikátorai szerepelnek. Kérdőívünk azt a célt szolgálja, hogy választ kapjunk, hogy az Ön 

véleménye szerint az iskolai kultúrában hogyan és milyen módon van jelen a fizikai aktivitás. Az önérté-

kelés a jövőbeni fejlesztési irányokat is meghatározó, a szülők szubjektív megítélésén alapuló helyzet-

feltáró dokumentum, melynek kitöltésével egy helyzetképet kaphatunk az iskola testmozgáshoz, aktív 

élethez kapcsolódó viszonyáról, ezért kérjük, hogy őszinte válaszaival segítse az iskolai helyzetfeltárást. 

Azoknál a kérdéseknél, ahol nem rendelkeznek információval, kérjük, jelöljék az utolsó válaszlehetősé-

get, amely „nincs róla információm” -ként szerepel a kérdőívben. Amennyiben az Önök iskolájában nem 

található meg az állítás tartalma, vagy nem jellemző rá, kérjük, jelöljék meg az „egyáltalán nem értek 

egyet” vagy a „nem értek egyet” válaszlehetőséget. Amennyiben részben jellemző az adott terület, és 

nem tudnak állást foglalni, kérjük, jelöljék az „is-is” válaszlehetőséget. Végül, ha megtalálható, vagy 

jellemző az állítás tartalma az Önök iskolájára, kérjük, jelölje be az „egyetértek” vagy a „teljes mérték-

ben egyetértek” válaszokat. A kérdőív anonim, nem az egyéni véleményeket, hanem a szülők közös 

álláspontját hivatott meghatározni, ezért kérjük, alaposan gondolja át válaszait. 

Köszönjük az együttműködését! 
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 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

2. indikátor 

Az iskolának a jövőképéhez tartozik az aktív, egészség-
tudatos életvezetés és a mindennapos egészségfej-
lesztő testmozgás. 

1 2 3 4 5  

Az iskola kiemelten kezeli az aktív, egészségtudatos 
életvezetést és mindennapos egészségfejlesztő test-
mozgást támogató gyermek-pedagógus-fenntartó kez-
deményezést. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában az aktív egészségtudatos életvezetést és a 
mindennapos egészségfejlesztő testmozgást támogató 
elemek szerves részét képezik az iskola életének, a min-
dennapi gyakorlattal összhangban van. 

1 2 3 4 5  

3. indikátor 

A Pedagógiai Program egészségfejlesztő testmozgás 
mellett a diáksportönkéntességre vonatkozó és más is-
kolákkal, intézményekkel, szervezetekkel, egyesületek-
kel való kapcsolódási pontokat is tartalmaz. 

1 2 3 4 5  

4. indikátor 

Az iskola a tanórán kívüli időszakokban megteremti a 
lehetőséget különböző fizikai aktivitások végzésére és 
az ehhez szükséges feltételeket (helyszín, tárgyi és hu-
mánerőforrás háttér) biztosítja.  

1 2 3 4 5  

A tanulók önkéntes szervezésekkel támogatják a fizikai 
aktivitás programokat, amelyekben szervezőként és 
résztvevőként is tevékenykednek. 

1 2 3 4 5  

5. indikátor 

Az iskola törekszik a minél szélesebb körű, a szabadban 
is végrehajtható fizikai aktivitások megvalósítására, ki-
használja a közvetlen és közvetett környezetében talál-
ható létesítményeket, természeti adottságokat (erdőt, 
mezőt, dombot, tavat, parkot stb.) 

1 2 3 4 5  

Az iskola törekszik a minél szélesebb körű, az együttmű-
ködő partnerek által felajánlott, meghatározott helyszí-
neken és létesítményekben (egyesületek) végrehajt-
ható fizikai aktivitások megvalósítására. 

1 2 3 4 5  

6. indikátor 

A komplex testmozgás és aktív életvezetés nemcsak a 
testnevelésnek témája, hanem más munkaközösségi 
munkaterveknek is része. 

1 2 3 4 5  

Az iskola törekszik, hogy tudatosan jelenjen meg az ak-
tív mozgásos tanulás, a testnevelés órákon kívüli órá-
kon/foglalkozásokon. 

1 2 3 4 5  

7. indikátor 

Az iskola rendszeresen szervez eseményeket, rendezvé-
nyeket, amelyek a közösségépítő, egészségfejlesztő 
testmozgásokat helyezik előtérbe (pl. ESSD, sportnap, 
sportfesztivál stb.).  

1 2 3 4 5  

Az iskolának minden partner (gyermek-pedagógus-
szülő) számára motiváló, a fizikai aktivitás fontosságát 
hangsúlyozó programjai vannak. 

1 2 3 4 5  
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 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

8. indikátor 

Az iskolában nem fordul elő mozgással való büntetés, 
illetve büntetés mozgásmegvonás által. 

1 2 3 4 5  

9. indikátor 

Az iskola vezetése elkötelezett a mindennapos testmoz-
gás, aktív életvitel iránt. 

1 2 3 4 5  

Az iskola továbbképzési, beiskolázási tervében ott van 
a testnevelés és sport, a mozgásos cselekvések iránti 
többlet szakértelem igénye. 

1 2 3 4 5  

Az iskola vezetése a tantestületi értekezleteken kom-
munikálja a mozgásos tartalmak eredményeit, lehető-
ségeit. 

1 2 3 4 5  

10. indikátor 

Az iskola nevelőtestületében vannak a komplex test-
mozgás témaköréhez kapcsolódó műhelymunkák. 

1 2 3 4 5  

11. indikátor 

Az iskolai teljesítményértékelési program keretében ki-
emelt szempontként jelentkezik az iskolai egészségfej-
lesztő testmozgásprogramok szervezésében, lebonyolí-
tásában való részvétel. 

1 2 3 4 5  

Az intézményvezető elismerésben, dicséretben része-
síti a nevelőtestület azon tagjait, akik hozzájárulnak a 
mozgásos tartalmak, sport és testmozgás fejlesztésé-
hez, valamint bekapcsolódnak a témához kapcsolódó 
programok szervezéséhez és lebonyolításához. 

1 2 3 4 5  

12. indikátor 

A DÖK éves munkatervében szerepel a diákoknak szóló 
sportnap/testmozgásos aktivitások szervezésében és 
lebonyolításában való aktív részvétel. 

1 2 3 4 5  

A DÖK éves munkatervében szerepelnek az intézmény 
vonzáskörzetébe eső iskolákkal közösen szervezett 
mozgásprogramok. 

1 2 3 4 5  

13. indikátor 

Az SZMK támogatja testmozgás fontosságát. 1 2 3 4 5  

A SZMK kezdeményező a testmozgásos programok ese-
ményeinek megvalósításával kapcsolatban. 

1 2 3 4 5  

Az SZMK éves munkatervében dokumentáltan jelen 
vannak az iskolai testmozgás programok során vállalt 
szerepük, tevékenységük. 

1 2 3 4 5  

14. indikátor 

Az iskola együttműködési megállapodásokkal rendelke-
zik helyi, környékbeli sportszervezetekkel a mindenna-
pos testnevelés megoldása érdekében. 

1 2 3 4 5  

Az iskola együttműködési megállapodásokkal rendelke-
zik helyi, környékbeli sportszervezetekkel az iskola moz-
gásos programjainak gazdagítása érdekében. 

1 2 3 4 5  
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 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

15. indikátor 

Az iskola törekszik a helyi, környékbeli sportszerveze-
tekkel és sportszolgáltatókkal kötött együttműködési 
megállapodások körének folyamatos bővítésére. 

1 2 3 4 5  

16. indikátor 

Az iskola törekszik, hogy az iskola lehetőségeihez mér-
ten minél több a Diákolimpiai (DO) rendezvényen ve-
gyen részt. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában működik tanórán kívül mozgás centrikus 
tehetségcsoport, és van szándék a fesztivál jellegű 
(grassroots) sportesemény rendezésére is. 

1 2 3 4 5  

17. indikátor 

Az iskolai mozgásprogramok tartalmaznak az egészség-
fejlesztés mellett környezettudatos magatartással való 
kapcsolódást. 

1 2 3 4 5  

Az alternatív környezetben űzhető testmozgással járó 
tevékenységek féléves rendszerességgel iskolai szinten 
koordináltan, tervezetten megjelennek az iskola mun-
katervében és meg is valósulnak a programok. 

1 2 3 4 5  

A természetes környezet megismerése (projektnap, te-
matikus nap), a túrázással kapcsolatos tematikus nap 
keretében zajlik. 

1 2 3 4 5  

18. indikátor 

Az iskolai kommunikációs területeken megtalálhatók az 
aktív egészségtudatos életmóddal kapcsolatos informá-
ciók. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában van sportos faliújság, a komplex testmoz-
gás programokkal foglalkozó aktualizált tartalommal. 

1 2 3 4 5  

A témához kapcsolódó iskolai kommunikáció a világhá-
lón is megjelenik (pl. beszámolók, eredmények az iskola 
honlapján). 

1 2 3 4 5  

19. indikátor 

A nagy volumenű programok előtt részletes információ-
átadás a lehető legtöbb csatornán (külső-belső kommu-
nikáció a szülők felé) történik. 

1 2 3 4 5  

20. indikátor 

Az iskolai könyvtárban találhatók testmozgással, aktív 
életvitellel kapcsolatos kiadványok. 

1 2 3 4 5  

A könyvtári faliújságon tematikus ajánlások, továbbá a 
fizikai aktivitással összefüggő cikkek is vannak, és azo-
kat időnként cserélik. 

1 2 3 4 5  

21. indikátor 

Az iskola egészségfejlesztő programjának része az aktív 
és biztonságos közlekedési szokások kialakítását célzó 
rendezvény szervezése, lebonyolítása. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában van biztonságos, a kerékpár, roller és 
egyéb közlekedési eszközök számára fenntartott tároló 
helyiség. 

1 2 3 4 5  
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 Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Nem értek 
egyet 

Is-is Egyetértek 
Teljes mér-

tékben 
egyetértek 

Nincs róla 
informá-

cióm 

22. indikátor 

Az iskola tanulói tisztában vannak az egészséges élethez 
szükséges napi mozgásmennyiséggel. 

1 2 3 4 5  

23. indikátor 

A közismereti tárgyak tanmeneteiben is vannak a fizikai 
aktivitáshoz kapcsolódó elemek. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában megjelenik az aktív tanulás a közismereti 
tantárgyak körében. 

1 2 3 4 5  

24. indikátor 

A nem testnevelés tantárgyi órákon is megjelenik a fizi-
kai aktivitás. 

1 2 3 4 5  

A mozgás szerves részként bekapcsolódik egy-egy tan-
tárgy bizonyos témaköreinek feldolgozásához. 

1 2 3 4 5  

25. indikátor 

Az iskolában dolgozók a saját egészségük érdekében 
végzett testmozgással példát mutatnak. 

1 2 3 4 5  

Az iskola időt és létesítményt biztosít a pedagógusok 
testmozgására. 

1 2 3 4 5  

26. indikátor 

Az iskola rendezvényein népszerűsíti a tanulók és szülők 
körében a NETFIT eredményeket. 

1 2 3 4 5  

Az iskolában a NETFIT eredmények kommunikálása a 
tanulók, szülők, pedagógusok irányába is biztosított. 

1 2 3 4 5  

27. indikátor 

Az iskola és a szakellátásban dolgozó szakemberek 
együttműködnek a szülőkkel a tanulók fejlesztése, fej-
lődése érdekében. 

1 2 3 4 5  

28. indikátor 

Az iskola eseményein a diákönkéntesek is szerepet kap-
nak. 

1 2 3 4 5  

Az iskolán belül működő tanulói önkéntes csoport részt 
vesz az egészségfejlesztő testmozgások programjainak 
szervezésében és lebonyolításában. 

1 2 3 4 5  

29. indikátor 

Az iskola kommunikációs csatornáin megtalálhatók az 
önkéntességgel kapcsolatos figyelemfelhívó tartalmak. 

1 2 3 4 5  

30. indikátor 

Az iskolának vannak önkéntességet végző partnerei, 
akikkel együttműködik az iskolai diáksport önkéntesség 
működése érdekében. 

1 2 3 4 5  

31. indikátor 

Az iskolában a különleges bánásmódot igénylő tanulók 
is lehetőséget kapnak az iskolai aktivitásokban való 
részvételre. 

1 2 3 4 5  

Az iskola pedagógusai, a pedagógiai szakszolgálat szak-
emberei, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek 
szülei együttműködve dolgozzák ki a gyerekek iskolai 
életben való aktív részvételét támogató célokat. 

1 2 3 4 5  

 



6. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Tanulói kérdőív 

 
KLASZTER KÉZIKÖNYV 

Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 
összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 
pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 
– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 
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Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 
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Kedves Diák! 

Az alábbi kérdőív az iskoládban működő Klaszter projekt minőségi testnevelés eleméhez szükséges eszköz. 

Olyan kijelentéseket fogsz olvasni, amelyek a testnevelés órára, illetve a testnevelő tanárod tevékenységére 

vonatkoznak. Mindegyik kijelentést értékelheted 1 és 5 között attól függően, hogy mennyire érzed igaznak a 

kijelentést. Az 1 mindig SOHA-t fogja jelenteni, a 2 RITKÁN-t, a 3 IS-IS-t, a 4 GYAKRAN-t, az 5 pedig a 

MINDIG-et.  

Karikázd be a szerinted leginkább jellemzőt így: pl.  4  ! 

 

Karikázd be, hogy melyik évfolyamba jársz!      5      6      7       8       9       10       11       12 

Karikázd be a nemed!           Fiú                         Lány 

           Neved:                                                 vagy  NETFIT kódod: 

  Soha  Ritkán  Is-is  Gyakran Mindig 

1 A testnevelő tanárom szerint fontos a változatos gyakorlás. 1        2        3        4        5 

2 
Testnevelés órán egy feladat gyakorlása során többféle megoldási 

módot is kipróbálunk 

1        2        3        4        5 

3 
A testnevelő tanárom játékos feladatokkal szokta az új 

mozgásformákat megtanítani. 

1        2        3        4        5 

4 
A félévi és az év végi osztályzatom a testnevelés órákon elért fittségi 

teljesítményem alapján kapom. 

1        2        3        4        5 

5 
A tanárom szerint fontos, hogy alkalmazzam a helyes testtartást 

kialakító gyakorlatokat. 

1        2        3        4        5 

6 
A testnevelő tanárom számára fontos, hogy az utasításait pontosan 

betartva gyakoroljunk az órán.  

1        2        3        4        5 

7 
A testnevelő tanárom jutalmazni szokta a kreatív, egyéni feladat 

megoldásaimat. 

1        2        3        4        5 

8 
A testnevelés óra feladata a tanárom szerint a sportági technikák 

pontos megtanulása. 

1        2        3        4        5 

9 
A testnevelő tanárom szerint az óra fő feladata a mozgáshoz való 

pozitív hozzáállás kialakítása. 

1        2        3        4        5 

10 A testnevelő tanárom szerint az óra végén lehet játszani. 1        2        3        4        5 

11 
A testnevelő tanárom játékos formában szokta megtanítani az új 

mozgásanyagot. 

1        2        3        4        5 

12 A testnevelő tanárom azonnal figyelmeztet, ha hibát követek el. 1        2        3        4        5 

13 
Ha testnevelés órán hibázok, a tanárom kiemeli a jó dolgokat is, 

nemcsak a hibákat. 

1        2        3        4        5 

14 
A testnevelés órán olyan versenyek vannak, ahol összemérhetem 

teljesítményemet az osztálytársaiméval. 

1        2        3        4        5 

15 
A testnevelő tanárom mindenkit megdicsér, aki jól old meg egy 

feladatot. 

1        2        3        4        5 

16 
A tanárom szerint azért fejlesztjük az erőt, gyorsaságot és 

állóképességet, hogy sikeres legyek a különböző sportágakban. 

1        2        3        4        5 

17 A játék a testnevelés óra végén van. 1        2        3        4        5 

18 
A testnevelő tanár azt gondolja, vesztene a tekintélyéből, ha óra 

közben hibázna. 

1        2        3        4        5 

19 
Úgy érzem, hogy a testnevelő tanár személyre szabott hangnemben 

kommunikál veleme. 

1        2        3        4        5 

20 
A tanárom számára fontos, hogy a testnevelés órán mindenki 

sikeresnek érezhesse magát. 

1        2        3        4        5 

21 
A testnevelő tanárom engedni, hogy az órán próbáljuk meg önállóan 

megoldani a feladatot. 

1        2        3        4        5 

22 
A testnevelés órán a tanárom visszajelzései minden részletre 

kiterjednek, amikor valamit gyakorlunk. 

1        2        3        4        5 

23 
A gyors tanulás érdekében a testnevelő tanárom azonnal 

figyelmeztet, ha hibát követek el. 

1        2        3        4        5 



24 
Testnevelés órán jó jegyet csak a helyes technikai végrehajtásra 

kapunk. 

1        2        3        4        5 

25 A jó technikai végrehajtás fontos a testnevelő tanáromnak. 1        2        3        4        5 

26 
A testnevelés órán megtanulom, hogyan legyen a rendszeres 

testmozgás az egészséges életmódom része. 

1        2        3        4        5 

27 A testnevelő tanárom szerint a gyakorlás fontosabb, mint a játék. 1        2        3        4        5 

28 A testnevelő tanárom szerint a játék fontos része az órának. 1        2        3        4        5 

29 
A testnevelés órákon azok érzik jól magukat, akik szeretnek 

versenyezni. 

1        2        3        4        5 

30 
A testnevelő tanárom odafigyel arra, hogy minél több tanuló sikeres 

legyen. 

1        2        3        4        5 

31 A játék az óra végén van. 1        2        3        4        5 

32 
A testnevelő tanárt zavarja, ha nem úgy hajtom végre a feladatot, 

ahogy ő kérte. 

1        2        3        4        5 

33 
A testnevelő tanárom olyan feladatokat használ, ahol a diákok 

többsége jól érzi magát. 

1        2        3        4        5 

34 
A testnevelő tanárom szerint a sportági versenyzést minél korábban 

el kell kezdenünk. 

1        2        3        4        5 

35 
A testnevelőm számára fontos, hogy a testnevelés órán a mozgáson 

keresztül ki tudjam fejezni magam. 

1        2        3        4        5 

36 
A testnevelő tanárom szerint akkor tudom jól végrehajtani a 

gyakorlatot, ha mindent részletesen elmagyaráz. 

1        2        3        4        5 

37 
A testnevelés órákon jól érzik magukat azok, akik szeretnek 

versenyezni. 

1        2        3        4        5 

38 
A testnevelő tanáromnak fontos, hogy meg tudjam mondani a helyes 

és helytelen végrehajtás közötti különbséget. 

1        2        3        4        5 

39 
Testnevelés órán a tanár fontosnak tartja, hogy egymás hibáit 

kijavítsuk. 

1        2        3        4        5 

40 
A testnevelés órán a tanár szokott beszélni a mozgás 

egészségmegőrző szerepéről. 

1        2        3        4        5 

41 
A testnevelő tanárom az egészséges életvitelhez szükséges tudás 

átadását fontosnak tartja. 

1        2        3        4        5 

42 
A testnevelő tanárom szerint a játék közben nem koncentrálunk 

eléggé. 

1        2        3        4        5 

43 
A testnevelő tanárom szerint egy új mozgást gyorsabban 

megtanulunk, ha azt játékos formában tanítja meg nekünk. 

1        2        3        4        5 

44 
A tanár szerint a testnevelés órai játék arra jó, hogy megtanuljuk 

elfogadni a szabályokat. 

1        2        3        4        5 

45 
A testnevelő tanár szerint az óra fő feladata a mozgások helyes 

technikai végrehajtásának megtanulása 

1        2        3        4        5 

46 
Azért tanulunk konkrét sportágakhoz kapcsolódó technikákat, hogy 

minél jobban átélhessük a sport örömét. 

1        2        3        4        5 

47 
A testnevelő tanárom az önmagamhoz képest elért fejlődésemet 

értékeli. 

1        2        3        4        5 

48 
A testnevelő tanár számára fontos, hogy az órán levezessük az iskolai 

feszültséget. 

1        2        3        4        5 

49 A testnevelés órán a játékot megelőzi a mozgások gyakorlása.  1        2        3        4        5 

50 
A testnevelő tanár szerint egy új mozgást gyorsabban megtanulunk, ha 

azt játékos formában tanuljuk. 

1        2        3        4        5 

51 Szeretem a testnevelés órát. 1        2        3        4        5 

52 A tanár azt mondja, ügyes vagyok testnevelés órán. 1        2        3        4        5 

 

Köszönjük szépen a közreműködésedet! 



 

7. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Testnevelést tanító pedagógus kérdőív 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 

Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, moduláris 

rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, 

moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján felelőseivé válnak 

a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Dr. Csányi Tamás PhD, Vass Zoltán, Boronyai Zoltán /2015/ 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2017. május 

  



Kedves Kolléga! 

Jelen kérdőívben a „EFOP-3.2.10-16 Tehetséggondozás sport által” projekthez tartozó „B 2.3 Iskolai pilot programok 

egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával” elnevezésű „Klaszter” alprojekt testnevelő tanári kérdőívének 

kérdései szerepelnek. Kérdőívünk azt a célt szolgálja, hogy választ kapjunk arra, milyen oktatási stratégiákat, 

módszereket használnak a testnevelők a pedagógusi pályafutásuk, illetve a testnevelésórák tartása során. Kérjük, hogy 

őszinte válaszaival segítse az iskolai önértékelés lebonyolítását! 

Közreműködését előre is köszönjük! 

Kérjük, bekarikázással jelölje meg, hogy mennyire jellemzőek Önre az alábbi állítások!  
                                                                                      1. egyáltalán nem jellemző rám ….. 5 teljes mértékben jellemző rám 
A tanulók versenyigényének kielégítése érdekében rendszeresen egyéni versenyeket szervezek. 1   2   3   4   5 

Az óráimon fontos, hogy a versenyek győzteseit megtapsolják a társaik. 1   2   3   4   5 

A mozgástanulást játékos feladatokkal oldom meg. 1   2   3   4   5 

A kondicionális képességek felmérési eredményeiből osztályonként nyilvános rangsorokat készítek. 1   2   3   4   5 

Az óráimon hangsúlyt fektetek a mozgásformák tudatos felfedezésére. 1   2   3   4   5 

A minél jobb felmérési eredmények elérése érdekében fejlesztem a tanulók kondicionális 
képességeit.  

1   2   3   4   5 

A helyes végrehajtás megtanulása érdekében megkövetelem az adott mozdulat sokszori ismétlését. 1   2   3   4   5 

A játékoknál nem a győzelemre, hanem a jó megoldásokra és a fejlődésre helyezem a hangsúlyt. 1   2   3   4   5 

A kondicionális képességek mért eredményeit a tanuló önmagához mért fejlődésének 
megállapítására használom. 

1   2   3   4   5 

Olyan versenyeket szervezek, amikben a tanulók többsége jól érzi magát. 1   2   3   4   5 

A versenyzés nem kötelező, hanem választható a tanóráimon. 1   2   3   4   5 

Tanóráimon megismertetem a tanulókkal a mozgás egészségmegtartó szerepét.  1   2   3   4   5 

A testnevelésórán a tanulók megtanulják a korosztálynak megfelelő relaxációs gyakorlatokat. 1   2   3   4   5 

A testnevelésórán a tanulók megtanulják a korosztálynak megfelelő tartásjavító gyakorlatokat.  1   2   3   4   5 

A megfelelő haladási tempót a mozgástanításban én határozom meg. 1   2   3   4   5 

Jutalmazom a célravezető, egyéni feladat-megoldásokat.  1   2   3   4   5 

Támogatom az oktatás során a tanulók önálló próbálkozásait.  1   2   3   4   5 

Felkészítem a tanulókat arra, hogy egymás hibáit is ki tudják javítani.  1   2   3   4   5 

Az órát minden esetben magasság szerinti sorakozóval kezdem. 1   2   3   4   5 

Az óra végén rendszeresen megbeszélem a diákokkal az órán tanultakat. 1   2   3   4   5 

Felkészítem a tanulókat arra, hogy egymást is képesek legyenek segíteni.  1   2   3   4   5 

Fontosnak tartom, hogy a tanulók az adott mozgásformát a lehető legváltozatosabb módon 
gyakorolhassák. 

1   2   3   4   5 

A játék a jól végzett munka után következik. 1   2   3   4   5 

A mozgástanulás során a jó technikai végrehajtás automatizálását fontosnak tartom.  1   2   3   4   5 

A testnevelés legfőbb célja a testi egészség, vagyis a kondicionális képességek fejlesztése.  1   2   3   4   5 

Fontos szempont, hogy a tanulók tudatosan alkalmazzák a helyes testtartást kialakító gyakorlatokat. 1   2   3   4   5 

Az ügyesebb gyerekek sokkal sikeresebbek a testnevelés órákon.  1   2   3   4   5 

A testnevelés jó alkalmat jelent a mozgáson keresztül történő önkifejezésre.  1   2   3   4   5 

Az óráimon azoknak van könnyű dolguk, akik jó edzettségi állapotban vannak.  1   2   3   4   5 

Fontosnak tartom, hogy mindenki sikeresnek érezze magát a testnevelés órán.  1   2   3   4   5 

Azért fejlesztem a kondicionális képességeket, hogy a tanulók hamarabb jussanak sportági 
sikerekhez. 

1   2   3   4   5 

A sportági versenyzést minél korábban meg kell ismernie (tapasztalnia) a tanulóknak.  1   2   3   4   5 

A tanulási folyamatot lassítják a tanuló feladattal kapcsolatos önálló tanulási elképzelései. 1   2   3   4   5 

A tanulók maguk fedezik fel a helyes kivitelezés lehetőségeit.    1   2   3   4   5 

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

1   2   3   4   5 

Úgy érzem, elegendő eszköz van a kezemben a tanulók fegyelmezésére. 1   2   3   4   5 

Úgy gondolom, hogy a testnevelésben elsődlegesen a tehetséges diákokat kell segítenem. 1   2   3   4   5 

Úgy gondolom, hogy elsődlegesen a nehézségekkel küzdő, kevésbé ügyes tanulókat kell segítenem. 1   2   3   4   5 

A jó végrehajtás záloga a részletes tanári magyarázat.  1   2   3   4   5 



Fontosnak tartom, hogy a diákok meg tudják fogalmazni a helyes és a helytelen végrehajtás közötti 
különbséget.  

1   2   3   4   5 

Fontosnak tartom, hogy a tanulók rendezetten és fegyelmezetten gyakoroljanak.  1   2   3   4   5 

A testnevelésóra fő feladata a mozgások technikájának megtanítása.  1   2   3   4   5 

A testnevelésóra fő feladata a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása.  1   2   3   4   5 

Az iskolai testnevelés feladata a sportági technikák megtanítása.  1   2   3   4   5 

A tanulók pontos tanári instrukciók mentén gyakorolnak. 1   2   3   4   5 

Azért gyakorolják a technikákat a tanulók, hogy minél jobb osztályzatot kapjanak.  1   2   3   4   5 

Fő feladatom a tanulók érdeklődését felkeltő, rekreációs mozgáskészlet kialakítása.  1   2   3   4   5 

Azért gyakoroltatom a technikát, hogy esztétikai élményt nyújtson a tökéletes mozdulatok látványa.  1   2   3   4   5 

A tanulók mozgáskultúráját a sportági technikák tanításával lehet fejleszteni. 1   2   3   4   5 

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

1   2   3   4   5 

Sportági technikák magas szintű elsajátítása az élethosszig tartó szabadidős sporttevékenységek 
alapja. 

1   2   3   4   5 

A testnevelésórai tartalmakat az egészséges életvitellel kapcsolatba hozom.  1   2   3   4   5 

Komoly munka során nem használok játékos feladatokat. 1   2   3   4   5 

A testnevelésóra során a tanulók megtapasztalják az örömmel végzett mozgás pozitív hatását a 
közérzetükre. 

1   2   3   4   5 

Korlátozottan alkalmazom a játékokat, mert bennük a tanulók különböző intenzitással vesznek 
részt. 

1   2   3   4   5 

Elsődleges testnevelői feladatom az egészséges életvitelhez szükséges tudás átadása.  1   2   3   4   5 

Az értékelésnél a modelltechnikához való viszonyítás a mértékadó számomra.  1   2   3   4   5 

A sok játék a fegyelem rovására megy, ezért van az óra végén.   1   2   3   4   5 

Játék közben a teljesítmény nehezen értékelhető objektíven, ezért a gyakorlás az elsődleges.  1   2   3   4   5 

A játék az órai munka szerves része.  1   2   3   4   5 

A játékos mozgástanítás azért nem hatékony, mert a tanulók nem koncentrálnak eléggé. 1   2   3   4   5 

Játékokkal alapozom meg az órai motivációt. 1   2   3   4   5 

A sportjátékok tanításában a játékos megoldások az elsődlegesek. 1   2   3   4   5 

Játékos megoldásokkal az új mozgásanyag jobban rögzül.  1   2   3   4   5 

Az optimális mozgástanulás érdekében a hibára azonnal felhívom a figyelmet.  1   2   3   4   5 

 

Köszönjük szépen az idejét és a segítségét! 

 



 

8. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Diáksportönkéntesség bemeneti 
kérdőívei 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 

Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 
összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat 
keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké válnak az iskola 

pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján 

felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Aranyosi Mónika 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2017. szeptember 

  



Szia! 

Szeretnénk a segítségedet kérni egy iskolai önkéntességről szóló közvélemény-kutatáshoz. Ez a kérdőív arra 
szolgál, hogy a te véleményed mi is megismerjük.  
Kérünk, hogy mielőtt a kérdések megválaszolását elkezded, olvasd el, hogy mit is értünk iskolai önkéntesség 
alatt. 

Szerintünk az iskolai önkéntesség olyan tevékenység, aminek kezdeményezői és működtetői elsősorban az 
iskolai diákjai és pedagógusai, akik ebben saját elhatározásukból vesznek részt. Az iskolai önkéntes programok 
a tanórákon kívül eső időszakban zajlanak. Az önkéntesek célja, hogy az egész iskola számára hasznos dolgot 
vigyenek véghez, miközben ők maguk egyenként is tanulnak a közös élményekből. Végül pedig, de nem utolsó 
sorban, szórakoztató időtöltést jelent.  

 

1. Jellemző az iskoládban, hogy a diákok és a tanárok a kötelező feladaton túl is szívesen szerveznek közös 
programokat? (A megfelelőt húzd alá!) 

                                                        IGEN             NEM 

2. Te magad vettél már részt ilyen program megvalósításában? (A megfelelőt húzd alá!) 

                                                        IGEN             NEM 

       Ha a válaszod "IGEN", írd le röviden, hogy mi volt az és te hogyan érezted magad: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

         Ha válaszod "NEM", írd le röviden, mi az oka ennek: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

vagy aláhúzással válassz az alábbiak közül: Idő hiánya. 

Elismerés hiánya. 

Eredményesség megkérdőjelezése. 

Információ hiánya. 

Közösség támogatásának hiánya. 

Szabadidőm eltöltésében más dolgok motiválnak. 

3. Mi az, ami önkéntesként fontos vagy a jövőben fontos lenne számodra? Írd le röviden: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

vagy aláhúzással válassz az alábbiak közül: A közösség fontos tagjának érezzem magam. 
Új embereket ismerjek meg. 
Megmutassam, amiben jó vagyok. 
Kihívást jelentő feladatokban is kipróbálhassam 
magam. 
A tevékenységemet elismerjék. 
Másokkal jó hangulatban töltsem a szabadidőmet. 
Barátaimmal egy csapatban lehessek. 



4. Ha most indulna egy ilyen kezdeményezés, akkor mi az, amin szívesen részt is vennél? 

(Javasolhatsz általad kitalált programot, vagy az iskolában minden évben megszervezett rendezvények 

közül is választhatsz többet.) 

 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 
 

5. Ha most indulna egy ilyen kezdeményezés, akkor mi az, amit szívesen szerveznél? 

(Javasolhatsz általad kitalált programot, vagy az iskolában minden évben megszervezett rendezvények 

közül is választhatsz többet.) 

 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 
 

6. Az alábbi állításokat értékeld 1-től 5-ig annak függvényében, hogy mennyire értesz vele egyet: 

Az iskolában megvalósulnak a diákok egyéni ötletei. nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Az iskolánk közösségében az is értékes tagnak számít, 
aki a tantárgyi tudáson kívül valami másban jó.  

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem jó lenne, ha az iskolai önkéntesek által 
szervezett programok a diákok ötleteiből indulnának 
ki. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem jó lenne, ha az iskolai önkéntesek az iskolai 
hagyományos eseményeihez kapcsolódva 
segédkezzenek. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem az iskolai önkéntesek kizárólag diákok 
legyenek. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem az iskolai önkéntesek között diákok és 
tanárok is legyenek. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

 

Köszönjük a válaszaidat! 

  



Tisztelt Kolléga! 

Szeretnénk a segítségét kérni egy iskolai önkéntességről szóló közvélemény-kutatáshoz. Kérjünk, hogy mielőtt 
a kérdések megválaszolását elkezdené, olvassa el, hogy mit is értünk ebben az esetben az iskolai önkéntesség 
alatt. 

Szerintünk az iskolai önkéntesség olyan tevékenység, aminek kezdeményezői és működtetői elsősorban az 
iskolai diákjai és pedagógusai, akik ebben saját elhatározásukból vesznek részt. Az iskolai önkéntes programok 
a tanórákon kívül eső időszakban zajlanak. Az önkéntesek célja, hogy az egész iskola számára hasznos dolgot 
vigyenek véghez, miközben ők maguk egyenként is tanulnak a közös élményekből. Végül pedig, de nem utolsó 
sorban, szórakoztató időtöltést jelent.  

 

1. Jellemző az iskolájában, hogy a diákok és a tanárok a kötelező feladaton túl is szívesen szerveznek közös 
programokat? 

                                                        IGEN             NEM 

2. Ön vett már részt ilyen program megvalósításában?  

                                                        IGEN             NEM 

       Ha a válasza "IGEN", írja le röviden, hogy mi volt az és mennyire érezte eredményesnek: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

         Ha válasza "NEM", írja le röviden, mi az oka ennek: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

vagy aláhúzással válasszon az alábbiak közül: Idő hiánya. 

Elismerés hiánya. 

Eredményesség megkérdőjelezése. 

Információ hiánya. 

Közösség támogatásának hiánya. 

Szabadidőm eltöltésében más dolgok motiválnak. 

3. Mi az, ami önkéntesként fontos vagy a jövőben fontos lenne számára? Írja le röviden: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

vagy aláhúzással válasszon az alábbiak közül: A közösség fontos tagjának érezzem magam. 
Új embereket ismerjek meg. 
Megmutassam, amiben jó vagyok. 
Kihívást jelentő feladatokban is kipróbálhassam 
magam. 
A tevékenységemet elismerjék. 
Másokkal jó hangulatban töltsem a szabadidőmet. 
Barátaimmal egy csapatban lehessek. 



4. Ha most indulna egy ilyen kezdeményezés, akkor mi az, amin szívesen részt is venne? 

(Javasolhat az Ön tantárgyához kapcsolódó programot, vagy az iskolában minden évben megszervezett 
rendezvények közül is jelölhet többet. Ha tantárggyal kapcsolatos a javaslata, kérjük nevezze meg a 
tantárgyat is!) 
 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

 

 
 
5. Ha most indulna egy ilyen kezdeményezés, akkor mi az, amit szívesen szervezne? 

(Javasolhat az Ön tantárgyához kapcsolódó programot, vagy az iskolában minden évben megszervezett 
rendezvények közül is jelölhet többet. Ha tantárggyal kapcsolatos a javaslata, kérjük nevezze meg a 
tantárgyat is!) 

 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 
 

6. Az alábbi állításokat értékelje 1-től 5-ig annak függvényében, hogy mennyire ért vele egyet: 

Az iskolában megvalósulnak a diákok egyéni ötletei. nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Az iskolánk közösségében az is értékes tagnak számít, 
aki a tantárgyi tudáson kívül valami másban jó.  

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem jó lenne, ha az iskolai önkéntesek által 
szervezett programok a diákok ötleteiből indulnának 
ki. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem jó lenne, ha az iskolai önkéntesek az iskolai 
hagyományos eseményeihez kapcsolódva 
segédkezzenek. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem az iskolai önkéntesek kizárólag diákok 
legyenek. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

Szerintem az iskolai önkéntesek között diákok és 
tanárok is legyenek. 

nem értek egyet   O   O   O   O   O  nagyon egyet 
értek 

                                     1     2      3      4      5 

 

Köszönjük a válaszait! 

 



9. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Helyzetfeltáró kérdőíves mérések 

eredményei 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Pignitzkyné Lugos Ilona, Paic Róbert 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. február 

  



HELYZETFELTÁRÓ KÉRDŐÍVES MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 

 

ISKOLASZERVEZET dimenzió 

Nevelőtestületi kérdőív 

Az iskolák összesített eredményeit a alábbi táblázat szemlélteti. Általánosságban elmondható, 
hogy a pedagógusok a Szülői szerepvállalást és a tantárgyak fizikai aktivitással 
összekapcsolható elemeit, a Tantárgyközi kapcsolatokat érzik a legkritikusabb pontnak az 
összes iskolában. Szintén fejlesztésre szoruló területek a Sportszervezeti kapcsolatok és a 
NETFIT® kommunikációja is. Az Informális tanulási színterek is mérsékeltebb fejlesztésre 
szorulnak. A legjobb eredményt az iskolákban az iskolai Elköteleződés és jövőorientáltság 
kapta, amely motivációs alapot adhat a fejlesztések végrehajtására. 

Dimenzió Faktor Klaszter 
iskolák 

Önkéntess
ég 

Önkéntesség 
43 % 

Klaszter 

Elkötelezettség, jövőorientáltság 74,5 % 

Tantárgyközi kapcsolatok 37 % 

Sportszervezeti kapcsolatok 39 % 

Informális tanulási színterek 57 % 

Szülői szerepvállalás 37 % 

NETFIT® 48 % 

táblázat: A „Klaszter” iskolák pedagógusainak összesített válaszai  
  



 

MINŐSÉGI TESTNEVELÉS dimenzió 

Tanulói kérdőívek 

A tanulók összesített válaszait a testnevelés órákra és a testnevelő tanár tevékenységére 
vonatkoztatva az alábbi táblázat összegzi: 

 

Dimenzió Faktor Klaszter 
iskolák 

Minőségi 
testnevel
és 

Kreativitás 46 % 

Egészségközpontúság 61,5 % 

Dicséret, pozitív visszajelzés 70 % 

Játék hangsúly 45 % 

Személyiségközpontúság 70,5 % 

xxtáblázat: Az iskolák tanulói csoportjának összesített válaszai  
 

Az eredményekből jól látható, hogy a legtöbb tanuló szerint a testnevelés órákon nem jut 
kifejezésre a testnevelő tanárok, s ezzel együtt a diákok kreatív tevékenysége, valamint a 
játék megjelenése is nagyon alacsony előfordulású eredményt ért el. A tanárok 
egészségközpontú, személyiségközpontú hozzáállása és a tanulók dicsérete egyaránt 
közepes értéket kapott. Az iskolánkénti eredmények az összesítetthez igen hasonlóan 
mutatták a pirossal jelölt két faktor gyengeségét. 

 

Pedagógus kérdőívek 

A testnevelő pedagógusok összesített válaszait a testnevelés órákra és a tevékenységükre 
vonatkoztatva az alábbi táblázat összegzi: 

 

Dimenzió Faktor - *fordított faktor érték Klaszter iskolák 

M
in

ő
sé

gi
 t

es
tn

ev
el

é
s 

Játékellenesség* 13,4 % 

Sportági megközelítés* 20,7 % 

Egészségközpontú, attitűdformáló 
megközelítés 

84,3 % 

Autokratikus klasszikus megközelítés* 9,2 % 

Alternatív megközelítés 72,7 % 

Autonómia-támogató megközelítés 86,3 % 



Játékközpontúság 63,6 % 

xxx táblázat: A testnevelő tanárok összesített válaszai a testnevelés órákra és a 
tevékenységükre vonatkoztatva 

Az eredményekből jól látható, hogy a testnevelő tanárok átlagosan jónak ítélik meg a saját 
tevékenységüket, ez alól a játékközpontúság és az alternatív megközelítés faktorok a 
kivételek, ahol saját bevallásuk szerint a fejlesztési zónába tartoznak. Ez összhangban van a 
tanulói kérdőívekkel, ahol a tanulók szerint is a kreativitás és a játék hangsúly voltak azok a 
területek, ahol többet igényelnének, véleményük szerint a tanáraiknak fejlődniük kellene. A 
tanulói kreativitás faktort összefüggésbe hozhatjuk a testnevelő tanári alternatív 
megközelítéssel, mert a klasszikus módszerektől eltérő módszerek alkalmazása 
következménye lehet a pozitív tanulói vélekedés. 

  



 

DIÁKSPORTÖNKÉNTESSÉG dimenzió 

 

A kérdőívek válaszainak értékei: 

Diákok és tanárok aktivitása az iskolai programokban: 

 Pedagógusok (n=42) Diákok (n=548) 

Kötelező feladatokon túli iskolai 
programokon való részvétel 

IGEN 73,8 % IGEN 73,8% 

  

Kötelező feladatokon túli iskolai programok 
megvalósításában történő szerepvállalás 

IGEN 73,8 % IGEN 60,9% 

  

 

Az önkéntesség hátterében álló motivációt élénkítő tényezők 

+ Diákok Pedagógusok 

A közösség fontos tagjának érezzem magam 23,5% 44,1% 

Új embereket ismerjek meg 36,5% 32,4% 

Megmutassam, amiben jó vagyok  33,1% 23,5% 

Kihívást jelentő feladatok 29,8% 29,4% 

A tevékenységemet megismerjék 19,3% 14,7% 

Másokkal jó hangulatban töltsem a 
szabadidőm 

52,7% 76,5% 

Barátaimmal egy csapatban lehessek   45,4% 23,5% 

 

Az önkéntesség hátterében álló motivációt gátló tényezők 

- Diákok Pedagógusok 

Idő hiánya 56,3% 87,5% 

Elismerés hiánya 10,6% 0% 

Eredményesség megkérdőjelezése 6,9% 0% 

Információ hiánya 14,7% 12,5% 

Közösség támogatásának hiánya 7,3% 0% 

Szabadidőmben más dolgok motiválnak 43,3% 25% 

A válaszadóknak a fentieken kívül egyéni igényeik és motivációk megfogalmazására is 
lehetőségük volt a kérdőívben. Az eredmények iskolánkénti elemzése hozzájárult az 
intézményspecifikus fejlesztési terv és motivációs rendszer megtervezéséhez, illetve 
működtetéséhez.  



10. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Beavatkozások az Iskolaszervezet dimenzióban 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely 

programelemek beépíthetőkké válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Dr. Tóth László, Sáfrán Ferencné SZKT tagok 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. március 



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat Klaszter Iskolafejlesztő alprojekt 

ISKOLASZERVEZET dimenzió 

Intézkedési terv 2018/2019-es Pilot (megvalósítási) év 

 

Feladat tevékenység felelős érintettek határidő dokumentáció 

NETFIT eredmények 
rögzítése 

adatfelvitel testnevelők diákok, 
testnevelők 

2018. május 30. eredmények 
PDF-ben 
elmentve 

PPt elkészítése eredmények összegzése, összehasonlítása, 
elemzése; beavatkozási pontok, feladatok előzetes 
meghatározása 

testnevelők, 
koordinátor, 
igazgató 

testnevelés 
munkaközösség 

2018. június 15. PPt 

az önkéntesek 
munkájának értékelése, 
tájékoztatás, bemutatás 

erősség kiemelése, diákok és pedagógusok 
véleményének kikérése alapján megkeresni az 
alkalmat (iskolai ünnepség/rendezvény) a 
kommunikációs csatornákon (szülők, partnerek, 
világ…) való tájékoztatásra 

intézményvezető, 
Önkéntességért 
Felelős 
Pedagógus (ÖFP) 

diákok, 
pedagógusok, 
partnerek 

tanévzáró 
értekezlet, 
ünnepély 

jegyzőkönyv, 
beszéd 

PPt előadás eredmények kommunikálása, bemutatása testnevelők, 
önkéntesek, 
koordinátor, 
igazgató 

tantestület 2018. június 29. PPt, jegyzőkönyv 

Az SZMK elkészíti az éves 
munkatervét  

A munkatervbe beépíti az iskolai testmozgás 
programokban vállalt szerepét 

SZMK, SZKT, IKT 
vez. 

Szülők képviselői, 
SZKT vezető, IKT 
vezető 

2018. aug. 20. munkaterv 

X és Y vagy Z szervezettel 
való együttműködés  

az együttműködés alapjának megfelelő feladatok, 
esetleges program(ok) meghatározása 

intézményvezető, 
IKT koordinátor 

szervezet 
képviselője, 
intézményvezető, 
testnevelők 

2018. augusztus 31. együttműködési 
megállapodás 



Tantárgyközi 
kapcsolatok, aktív 
tanulás megvalósítása 

a) Az IKT listázza azokat a tanórákat, ahol 
szerepelnek fizikai aktivitással kapcsolatos 
tantárgyi tartalmak 

b) Az IKT megvizsgálja, hogy mely tantárgyak 
esetében van lehetőség a tananyagot kibővíteni 
testmozgással kapcsolatos tartalmakkal (pl. 
sportszaknyelv oktatása, relaxáció gyakorlása, 
regenerációs jellegű testmozgás végzése, 
Olimpizmus, egészséges életmódra nevelés stb.) 

c) A testmozgással kapcsolatos tevékenységek 
megjelennek a tanmenetekben/óratervekben 

IKT IKT koordinátor, 
szaktanárok, 
tanítók 

2018. aug. 20. 
 
 
2018. aug. 20. 
 
 
 
 
 
 
2018. szept. 5. 

Tantárgyi lista,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanmenetek, 
óratervek 

Pedagógiai Program, 
Helyi Tanterv, 
tanmenetek elkészítése, 
kiegészítése a 
megbeszélt feladatoknak 
megfelelően, munkaterv 
elkészítése 

tanmenetek megírása, tantervben a kiemelt 
feladatok megjelölése, munkatervben rögzíteni a 
megbeszélt és vállalt programokat 

testnevelők, 
önkéntesek, 
koordinátor, 
igazgató, 
nevelőtestület 

nevelőtestület, 
igazgató 

2018. szeptember 
5. 

Pedagógiai 
Program, Helyi 
Tanterv, 
tanmenetek, 
munkaterv 

Tanulói, tanári, szülői 
kérdőív kitöltése 

kérdőívek kitöltetése tanév elején (lehetőség 
szerint iskolára reprezentatív mintán) 

SZKT vezető, 
intézményvezető 

szülők, 
pedagógusok, 
diákok 

2018. szeptember kérdőívek, 
fotó 

NETFIT eredmények 
monitorozás alapján 
beépíteni a munkatervbe 

munkaterv elkészítése testnevelés 
mk-vezető, 
intézményvezető 

testnevelés 
munkaközösség 

szeptember 14. munkaterv 

Önkéntes munkaterv 
készítése 

a tanév céljának, feladatainak meghatározása, 
arculat tervezése (logo, egyen póló…), amennyiben 
elkészül, akkor a közösségi tér kialakítása, 
berendezése, az első mozgásos aktivitások 
megszervezése, kommunikálása 

ÖFP és DÖV önkéntesek szeptember 14. munkaterv 



kommunikációs 
diákönkéntesek 
kiválasztása 

önkéntesek - kommunikációs feladatok vállalása ÖFP önkéntesek szeptember 14. feladatellátási 
terv 

apró üzenetek vagy 
személyes marketing az 
önkéntesek által 
meghatározott csatornák 
szerint 

tudtad-e…. 
gondoltad-e… 
ez vagy az történt – rövid beszámolók az 
eseményekről, ha addigra elkészül, akkor a 
kialakított közösségi helyen 

kommunikációs 
csatornákért 
felelős 
önkéntesek 
ÖFP 

szülők, 
pedagógusok, 
diákok, 
partnerek 

havonta fotó 
dokumentáció, 
plakátok, 
digitálisan (is) 

az első mozgásos 
aktivitással eltöltött nap 
(sport és/vagy egészség 
nap, akadályverseny) 
előkészítése 

a feladatok, állomások, előadások témájának 
kitalálása, rögzítése, előadók meghívása, 
koordinálás, meghirdetése, időpontok, menetrend 
előkészítése, segítő szülők bevonása 

testnevelők, 
önkéntesek, 
koordinátor, 
bevont 
pedagógusok, 
segítők 

tanárok, diákok, 
előadók, szülők 

szeptember vége plakátok, fotók, 
munkatervek 

az első mozgásos 
aktivitással eltöltött nap 
(sport és/vagy egészség 
nap, akadályverseny) 
lebonyolítása 

sport és/vagy egészségnap, akadályverseny, 
előadások, bemutatók, versenyek, játékok… 

testnevelők, 
önkéntesek, 
koordinátor, 
bevont 
pedagógusok, 
segítők 

tanárok, diákok, 
előadók, szülők 

október fotók, hang 
és/vagy video 
anyagok, 
plakátok 

a testmozgással 
kapcsolatos tartalmak, 
tevékenységek 
megjelennek a 
tanórákon (4 
alkalom/tanév/osztály) 

a tanmenetekben vállalt testmozgással kapcsolatos 
tartalmak, tevékenységek tanórákon való 
továbbadása a diákoknak 

valamennyi 
pedagógus 

diákok, tanárok egész tanév 
folyamán 

tanmenetek, 
napló, 
óravázlatok 

osztályok, évfolyamok, 
csoportok közötti 
mozgásos aktivitásokra 
épülő játékok, 

a diáksport önkéntesek szervezésében, 
lebonyolításában, testnevelő bevonásával 
mozgáslehetőség biztosítása (bajnokság, rangadók, 
tanár-diák vagy osztályok közötti mérkőzések, 

testnevelők, 
önkéntesek, 
koordinátor, 
bevont 

diákok, tanárok egész tanév 
folyamán 

fotók, hang 
és/vagy video 
anyagok, 
plakátok 



versenyek, bajnokság 
szervezése, lebonyolítása 
(4-6 hetente egy 
délután) 

versenyek) vagy csak játék pedagógusok, 
segítők 

a második mozgásos 
aktivitással eltöltött nap 
(sport és/vagy egészség 
nap, tájfutó verseny,,,) 
lebonyolítása 

sport és/vagy egészségnap, tájfutó verseny, 
előadások, bemutatók, versenyek, játékok… 

testnevelők, 
önkéntesek, 
koordinátor, 
bevont 
pedagógusok, 
segítők 

tanárok, diákok, 
előadók, szülők 

április vége, május 
eleje 

fotók, hang 
és/vagy video 
anyagok, 
plakátok 

közös tanár-szülő 
„sportos” nap  

egy „csapatépítő” jellegű mozgásos aktivitással 
eltöltött nap, szülők és pedagógusok bevonásával 
(evezés, túrázás, kerékpáros nap…) 

testnevelők, 
koordinátor, 
bevont 
pedagógusok 

szülők, tanárok május vége, június 
eleje 

fotók, hang 
és/vagy video 
anyagok 

 

 

 

 

 

 

 



MINŐSÉGI TESTNEVELÉS DIMENZIÓ 

BEAVATKOZÁSI FORGATÓKÖNY A PILOT ÉVRE VONATKOZÓAN 

Az alábbi táblázatba összefoglalóan került bemutatásra a klaszter projekt pilot évben a minőségi testnevelés oktatására vonatkozó tematikai 

egységek. Az egyes tematikai egységekhez kapcsolódó konkrét tartalmak hozzárendelés az augusztus végén lebonyolítandó két napos 

továbbképzés része. A táblázatban foglaltakon túl természetesen az iskolai egyéb vállalásokat is megfogalmazhat és beilleszthet a lent jelzett 

tevékenységek körébe. 

 

A minőségi testnevelés 
jegyében az aktív 
órakezdés lehetőségei és 
gyakorlati alkalmazása. 

Ennek keretében heti 1 testnevelés órán az újszerű, 
alternatív órakezdési módozatokkal kell 
lebonyolítani. (alternatív sorakozó, játékos 
bemelegítés, alternatív gimnasztika stb.) Lehetőség 
szerint minden héten más osztálynak. 

testnevelő 
tanárok 

testnevelés és 
sport 
munkaközösség 

2018. 
szeptembertől 
november 30-ig 
folyamatosan 

tanóráról egy 
rövidített vázlat, 
önreflexió 
(hanganyag vagy 
word) 

Az óra fő része és azon 
belül a sportjátékok 
oktatása során 
alkalmazható kisjátékok 
alkalmazásának 
lehetőségei és gyakorlati 
alkalmazása 

Ennek keretében heti 1 testnevelés órán az újszerű, 
alternatív órakezdési módozatokkal és a fő részre 
vonatkozó kisjátékok alkalmazásával szükséges 
lebonyolítani. Lehetőség szerint minden héten más 
osztálynak. Továbbá a NETFIT fittségi profilok 
változatos fejlesztési lehetőségeinek alkalmazása és 
a tanulók bevonásának módszertana a mérési 
folyamatba. 

testnevelő 
tanárok 

testnevelés és 
sport 
munkaközösség 

2019. decembertől 
február 28-ig 
folyamatosan 

tanóráról egy 
rövidített vázlat, 
önreflexió 
(hanganyag vagy 
word) 

Pár- és csoportalakítási 
módszertani javaslatok 
beépítése a testnevelés 
órai gyakorlatba 

A minőségi testnevelés esélyegyenlőségre és 
érzelmi biztonságra törekvő szemléleti kerete 
szerint törekedni kell olyan alternatív 
csoportalakítási megoldások alkalmazására, 
amelyek közösségépítőek, és önbizalom növelőek. A 
pedagógus ismerje fel a pár- és csoportalakítás 
hatását a tanuló személyiségfejlődésére és 
tudatosítsa, hogy milyen módszerekkel képes 

testnevelő 
tanárok 

Testnevelés és 
sport 
munkaközösség 

2019. decembertől 
folyamatosan 

tanóráról egy 
rövidített vázlat, 
önreflexió, 
képanyag 



egyenlő esélyeket és pozitív tanulási környezetet 
biztosítani. 
 

Az egyéni (atlétika) és az 
alternatív 
környezetben/szabadban 
űzhető sportágak 
változatos 
felhasználásának, 
oktatásának lehetőségei 
és gyakorlati alkalmazása 

Ennek keretében heti 1 testnevelés órán az újszerű, 
alternatív órakezdési módozatokkal és a fő részre 
vonatkozó újszerű tartalmak alkalmazásával 
szükséges az órát lebonyolítani. Lehetőség szerint 
minden héten más osztálynak. Továbbá havi egy 
alkalommal egy mini Grassroots fesztivál 
lebonyolítása. (osztályon belül órán vagy osztályok 
között délutáni foglalkozás keretében.) 

testnevelő 
tanárok 

testnevelés és 
sport 
munkaközösség 

2019. márciustól 
május 31-ig 
folyamatosan 

a foglalkozásról 
egy rövidített 
vázlat, önreflexió 
(hanganyag vagy 
word) 

 



11. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A helyzetelemzés javasolt szerkezete 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. május 

  



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

 

A helyzetelemzés javasolt szerkezete 

 

A helyzetelemzés javasolt szerkezetét a KKT állította össze. A helyzetelemzést 2018 
februárban készítették el a szakmai csapatok, egységes szerkezetbe az SZKT vezetője rendezte. 

1. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

Az iskola paraméterei – név, OM szám, fenntartó, típus, tanári és tanulói létszám, földrajzi, 
gazdasági és települési környezet 

Környezeti feltételek  

(infrastruktúra, épület, felszereltség) 

Tantestület (összetétel, fluktuáció, kommunikáció, klíma) 

Diákok (diákélet, összetétel, létszám, pedagógusok véleménye, megfigyelések, tapasztalatok) 

Tanár-diák viszony 

Szülőkkel való kapcsolat 

Sajátosságai – minden olyan jellemző, ami egyedivé teszi az iskolát/pl. más pályázatok 

Miért került kiválasztásra – a projekt szempontjából kiemelendő indokok a kiválasztási 
szempontrendszer szerint 

2. AZ INDIKÁTOR KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE 

A felvétel körülményei – mikor, kik, hány db-ot töltöttek ki 

A kiértékelés eredményei – statisztikai feldolgozás alapján  

Következtetések – a feldolgozott kérdőívek alapján az erős és gyenge pontok meghatározása  

3. SZERVEZETI HELYZETELEMZÉS  

A potenciális klaszter résztvevők megnevezése 

A dokumentumok elemzése – Pedagógiai Program, Munkatervek, Házirend, SZMSZ, 
Közzétételi lista   

Igazgatói és egyéb beszélgetések 

Személyes tapasztalatok az iskolavezetés hozzáállásáról, elkötelezettségéről 

Az IKT összetétele és a nevelőtestület hozzáállása (szubjektív) 

4. MINŐSÉGI TESTNEVELÉST HELYZETELEMZÉSE  

Testnevelést tanító pedagógus és kiválasztott egy-egy osztályukban tanuló kérdőívek felvétele  

A kiértékelés és a következtetések elkészítése az Országos Központban 

Dokumentumelemzés (tantervek, tanmenetek, egyéb) 

Szöveges elemzés beszélgetések, önreflexiók alapján 



Az óralátogatások adatai, feltáró elemzése a látottak, hallottak alapján 

5. ÖNKÉNTESSÉG HELYZETE 

Az önkéntesség előzményei az iskolában, közvetített elvárások, attitűd a témával 
kapcsolatosan. 

SWOT elemzés 

Tanulók és pedagógusok körében végzett igényfelmérések eredményének értékelése 

Helyzetelemző kérdőívek eredménye az önkéntesség indikátoraira vonatkozóan 

6. ÖSSZEGZÉS 

Rövid indoklásokkal a lehetséges beavatkozási pontokat tartalmazó lista felsorolása.  

 



12. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Beavatkozások a 

Diáksportönkéntesség dimenzióban 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Aranyosi Mónika 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. március 

  



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

 

DIÁKSPORTÖNKÉNTESSÉG INDIKÁTOROK, FELADATLEÍRÁS A PILOT ÉVI 

BEAVATKOZÁSOKHOZ  

 

 

I. Az intézményben 

diákönkéntesség valósul meg. 

II.Az iskolái önkéntességről 

rendszeres és széleskörű 

kommunikáció zajlik. 

III.Az iskola az önkéntességet 

támogató kapcsolatot tart 

fenn partnereivel. 

Az iskola eseményein a 

diákönkéntesek is szerepet 

kapnak. Az iskola kommunikációs 

csatornáin megtalálhatók 

az önkéntességgel 

kapcsolatos figyelemfelhívó 

tartalmak. 

Az iskolának vannak 

önkéntességet végző 

partnerei, akikkel 

együttműködik az iskolai 

diáksport önkéntesség 

működése érdekében. 

Az iskolán belül működő tanulói 

önkéntes csoport részt vesz az 

egészségfejlesztő testmozgások 

programjainak szervezésében 

és lebonyolításában. 

 

 

Önkéntesség: 

1. Kérdés: Az iskola eseményein a diákönkéntesek is szerepet kapnak. 

Helyzetelemzés: Nem igazán kapnak szerepet. A tanárok felhőköltek a gondolaton, 

hogy gyermek kezébe adjanak szervezői szerepet. 

Javaslat: Nagyobb bizalmat adni a gyerekek kezébe. Javaslatom helyi szinten a 

kiválasztott gyermekeknek és az IKT tagjainak közös tréning tartása, ahol a tanárok 

megbizonyosodhatnak arról, hogy a gyerekek képességeire nyugodtan alapozhatnak. 

Kifogások kezelése helyi szinten. 

Konkrét beavatkozási pont: Itt teljesen az alapoktól kell kezdeni, és nagyon sokat 

dicsérni őket. Egy kisebb rendezvényen kellene bevonni először őket kisebb szervezési 

feladatokba. Fontos eleme az utánkövetés lesz, melyben maguk kielemzik a 

problémákat, levonják a konzekvenciákat. Növelni mindig picit a tétet. A cél, hogy egy 

10 perces rendezvényt már maguk le tudjanak vezényelni most évvégén. 

Pilot év célja: A diákok által egyénileg szervezett és vezetett játékos szünetek 

bevezetése két hetente egy alkalommal. (Pl. péntek nagyszünetben) 

 



2. Kérdés: Az iskolán belül működő tanulói önkéntes csoport részt vesz az 

egészségfejlesztő testmozgások programjainak szervezésében és lebonyolításában. 

Helyzetelemzés: Nem, sajnos nincs ilyen az intézményen belül. 

Javaslat: Házon belül meg kell honosítani, hogy a gyermekek kreativitására alapozni 

kell. Finom bevonásokkal állandósítani a jelenlétüket az egészségfejlesztő 

testmozgások programjainak szervezésében és lebonyolításában. 

Konkrét beavatkozási pont: A minőségi testnevelés kapcsán elvárt foglalkozásokba be 

kell hívni a diákcsapatot segítség gyanánt. 

Pilot év célja: Minden rendezvényen a diákönkéntességet bevonni. Pl.: témahét 

programjai (április második hete) – DÖK Nap, Ti és Mi vetélkedő szervezése 

 

 

3. Kérdés: Az iskola kommunikációs csatornáin megtalálhatók az önkéntességgel 

kapcsolatos figyelemfelhívó tartalmak. 

Helyzetelemzés: Fali újság és iskolarádió van, de nincs ilyen tartalommal egyik sem 

megtöltve. 

Javaslat: Esetleg érdemes lenne motiválni a tanerőt, hogy nyissanak ilyen irányban. 

Konkrét beavatkozási pont: Itt rovatot kell alakítani a faliújságon, és folyamatosan 

azon keresztül toborozni az önkénteseket. Javaslatom, hogy a rovat része legyen a hír, 

hogy mire lehet jelentkezni, és mindig egy anyagot írni arról, hogy legutóbb ki - miben 

segített, hogy zajlott az esemény. 

Pilot év célja: A megalakult önkéntes csapat feladata legyen minimum havi 2 

posztot/hírt kihelyezni lehetőségekről 

 

4. Kérdés: Az iskolának vannak önkéntességet végző partnerei, akikkel együttműködik az 

iskolai diáksport önkéntesség működése érdekében.  

Helyzetelemzés: Helyi egyesületek segítenek nekik. Diákok ebbe sincsenek bevonva. 

Javaslat: Érdemes lenne elindítani pici megmozdulásokat, amikben a diákok szerepet 

kapnak (pl. edzésen 5 perces bemelegítést diák tartana, 3 perces nyújtást diák tartana, 

edzésen egy játékot egy diák vezethetne le). 

Konkrét beavatkozási pont: Érdemes lenne elindítani pici megmozdulásokat, amikben 

a diákok szerepet kapnak (pl. edzésen 5 perces bemelegítést diák tartana, 3 perces 

nyújtást diák tartana, edzésen egy játékot egy diák vezethetne le). 

Pilot év célja: UNK-kal való kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, lehetőség 

szerint további kapcsolatok kialakítása a pilot év folyamán a lehetőségekhez mérten. 

 



13. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Egyéni, személyes felkészülés - 

irodalomjegyzék 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Pignitzkyné Lugos Ilona, Paic Róbert 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. május 

  



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

 

A pilot évi felkészüléshez a szakmai vezetők ajánlása a megvalósítók számára. 

 

Egyéni, személyes felkészülés - irodalomjegyzék  

 

MDSZ ingyen letölthető módszertani kiadványok a T.E.S.I.M fejlesztések és TE IS program 
keretében 

MDSZ ingyen letölthető NETFIT KÉZIKÖNYV 

MDSZ ingyen letölthető FITTEN, VIDÁMAN testmozgás és táplálkozás kiadvány 

Önértékelési kézikönyv Fogalomtár /OH kiadvány/ 

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 
minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Testnevelés és sport 
Hospitálási szempontrendszer /OH kiadvány/ Csányi Tamás, Révész László, Prihoda Gábor, 
Vass Zoltán, Révész László (Szerkesztő), Csányi Tamás (Szerkesztő) 

Megalapozó tanulmány a testmozgásalapú iskolai programok fejlesztéséhez Eger, 
Magyarország: EKE Líceum Kiadó (2018), 58 p.ISBN: 9786155621994 ISBN: 9789634960065 
Tóth László, Zala Borbála, Benczenleitner Ottó, Reinhardt Melinda 

Testnevelő mentortanárok mindennapos testneveléssel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata 
személyiségük, énhatékonyságuk és intézményük szervezeti kultúrája tükrében 

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 69: 3-4 pp. 70-86., 17 p. (2019) Bábosik István (2004) Neveléslélektan. 
Osiris Kiadó Budapest p. 616. 

 



14. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Egységes beavatkozások a  

Minőségi testnevelés dimenzióban 

A testnevelés órák jellemzői 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Dr. Csányi Tamás PhD, Vass Zoltán, Boronyai Zoltán, Kókai Dávid, Paic 

Róbert 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. március 

  



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

 

MINŐSÉGI TESTNEVELÉS BEAVATKOZÁSI FORGATÓKÖNY A PILOT ÉVRE VONATKOZÓAN 

 

Az alábbi táblázatba összefoglalóan kerültek bemutatásra a Klaszter projekt pilot évben a 

Minőségi Testnevelés oktatására vonatkozó tematikai egységei. Az egyes tematikai 

egységekhez kapcsolódó konkrét tartalmak hozzárendelése a 2018. augusztus végén 

lebonyolított két napos továbbképzés része volt. A táblázatban foglaltakon túl természetesen 

az iskolai egyéb vállalásokat is megfogalmazhat és beilleszthet a lent jelzett tevékenységek 

körébe. 

 

1 

Szeptember 

Az első beavatkozási csomagban az alternatív és/vagy aktív órakezdés 
lehetőségei és gyakorlati alkalmazása kerül a fókuszba. Ennek 
keretében heti 1 testnevelés órán az újszerű, alternatív órakezdési 
módozatokkal kell lebonyolítani. (alternatív sorakozó, játékos 
bemelegítés, alternatív gimnasztika stb.) Lehetőség szerint minden 
héten más osztálynak. 

Október 

November 

2 

December A második beavatkozási csomagban az óra fő része és azon belül a 
sportjátékok oktatása során alkalmazható kisjátékok alkalmazásának 
lehetőségei és gyakorlati alkalmazása kerül a fókuszba. Ennek 
keretében heti 1 testnevelés órán az újszerű, alternatív órakezdési 
módozatokkal és a fő részre vonatkozó kisjátékok alkalmazásával 
szükséges lebonyolítani. Lehetőség szerint minden héten más 
osztálynak. Továbbá a NETFIT fittségi profilok változatos fejlesztési 
lehetőségeinek alkalmazása és a tanulók bevonásának módszertana a 
mérési folyamatba. 

Január 

Február 

3 

Március 
A harmadik beavatkozási csomagban az egyéni (atlétika) és az 
alternatív környezetben/szabadban űzhető sportágak változatos 
felhasználásának, oktatásának lehetőségei s gyakorlati alkalmazása 
kerül a fókuszba. Ennek keretében heti 1 testnevelés órán az újszerű, 
alternatív órakezdési módozatokkal és a fő részre vonatkozó újszerű 
tartalmak alkalmazásával szükséges az órát lebonyolítani. Lehetőség 
szerint minden héten más osztálynak. Továbbá havi egy alkalommal 
egy Grasroots fesztivál lebonyolítása. (osztályon belül órán vagy 
osztályok között délutáni foglalkozás keretében. 

Április 

Május/Június 



 
KLASZTER ISKOLAFEJLESZTŐ ALPROJEKT 

A TESTNEVELÉS ÓRÁK JELLEMZŐI 
 

A Klaszter modellprogramban, ennek a dimenziónak keretében, mint a gyerekek mindennapi 

mozgásának szervezetten megjelenő, alapvető formája, a műveltségi területi tudás 

megszerzésének legfőbb forrása, a testnevelés óra kiemelt szerepet kap. A programban részt 

vevő iskolákban a testnevelés szervezeti kereteitől, a testnevelő pedagógusoktól a testnevelés 

órákon a következőkre való törekvés várható el: 

A testnevelés órák megfelelő végzettségű, felkészült szakemberek által irányítottak, akik 

aktuális továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. 

 A testnevelés órák nem maradnak el más iskolai rendezvények, próbák és nem szakos 

helyettesítések miatt. 

Az órákon részt vevő tanulói létszám nem haladja meg azt a létszámot, amely az optimális 

fejlesztés lehetőségeit biztosítja. 

Az iskola felszereltsége nem befolyásolja a tanulók sokoldalú fejlesztését, amelynek alapja a 

pozitív mozgásélmény. 

A testnevelés munkaközösség tanmenetei összhangban vannak a Minőségi Testnevelés 

alapelveivel. 

A testnevelés óra céljai a megfelelően kiválasztott feladatokon és tanulási szempontokon 

keresztül valósulnak meg. 

A testnevelés órák tevékenységükben megfelelnek az ízület- és gerincvédelmi 

szempontoknak. 

A testnevelés órákon az aktuális tananyaggal összefüggésbe hozható egészségtudatosságra 

nevelő összetevők rendszeresen tudatosításra kerülnek. 

A testnevelők/testnevelő tanárok változatos oktatási stratégiákat/módszereket alkalmaznak. 

A testnevelők/testnevelő tanárok motiválják a tanulókat. 

A testnevelés órákon a variábilis gyakorlási feltételek is biztosítva vannak. 

A testnevelés órákon a gyakorlatok páros és csoportos feladatok kialakítása során is érzelmileg 

biztonságos környezetben történnek. 

A pedagógusok olyan módszereket is alkalmaznak, amelyek alkalmasak a tanulói önismeret, 

autonómia, felelősségvállalás és együttműködésre irányuló attitűd kialakítására. 



A testnevelők/testnevelő tanárok figyelembe veszik az egyéni különbségeket, különböző 

nehézségű csoportokat alakítanak ki és rendszeresen differenciálnak a testnevelők. 

A tanóra folyamán biztosított a minimum 50 % időkeretben elért közepes- és nagyintenzitású 

fizikai aktivitás, tervezetten alakul a pihenés és a terhelés aránya. 

A testnevelés órákon nincs kiesős játék, vagy ha igen, mindig biztosítva van a visszaállás és a 

fejlődés lehetősége. 

A testnevelés órákon nincs mozgással vagy mozgásmegvonással való büntetés. 

A pedagógusok sokféle folyamatértékelő módszert alkalmaznak. 

A testnevelők/testnevelő tanárok nyitottak a tanulói kezdeményezésekre. 

A pedagógusok verbális és nem verbális kommunikációja támogató jellegű. 

A testnevelés órákat pozitív tanulási környezet jellemezi, amely során a tanulók méltóságát 

nem sértő fegyelmezési eljárásokat használnak. 
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15. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Bemutató nap, testnevelés óraterv – minta 

 
KLASZTER KÉZIKÖNYV 

Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat keretében 
2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 
– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek 

beépíthetőkké válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 
Szerző: Dr. Csányi Tamás PhD 
Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 
Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 
Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 
Készült: 2018. május 
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EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

Óraterv 

A pedagógus neve: Csányi Tamás 

Műveltségi terület: Testnevelés és sport 

Tantárgy: testnevelés 

Osztály: 1.b 22 fő 

Az óra témája: függés- és lengésgyakorlatok; egyensúlygyakorlatok különböző eszközök felhasználásával  

     Az óra cél- és feladatrendszere:  

a. Az ütközés nélküli irányváltoztató mozgás gyakorlása kreatív mozgással;  
b. Az energiabefektetés tudatosságának fejlesztése változó haladási sebességekkel; 
c. A pad, a zsámoly és a bordásfal biztonságos használatának megismerése támasz, függés- és egyensúlygyakorlatokkal; 
d. A kooperatív magatartás alapjainak elsajátítása mozgásos feladatok segítségével. 

Az óra didaktikai feladatai: új anyag feldolgozás, alkalmazás 

Tantárgyi kapcsolatok: természetismeret (közlekedési eszközök) 

Felhasznált források: Csányi Tamás-Révész László (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai- középpontban a tanulás. Magyar 

Diáksport Szövetség. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0uwW0vCqeE 

 

Szükséges eszközök: e-napló bejegyzésre alkalmas eszköz; hangszóró, zenelejátszó, közlekedési hanganyag, 4 db zsámoly,2 db pad, 24 db 
bója, 22   db járműkártya, 3db      

      zsák, 2 db jelzőtrikó 

https://www.youtube.com/watch?v=_0uwW0vCqeE
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Dátum: 2018.04.23. 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek 

Tanulói 
munkaformák 

Eszközök 

3’ Közvetlen órai előkészületek: felmentések, hiányzók 
ellenőrzése.  

Színes bóják kihelyezése elszórtan a teremben 
- - 

e-napló 
bejegyzésre 
alkalmas eszköz - 
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5’ 

BEVEZETŐ RÉSZ: 

Ma nagyon érdekesen fogunk órát kezdeni, sok új feladatot 
hoztam nektek, amit biztos vagyok benne, hogy mindenki 
nagyon ügyesen meg fog oldani. 

1. Játék neve: Járművek a világban 

Tanulási/fejlesztési célok:  

e. ütközés nélküli irányváltoztató mozgás gyakorlása 
kreatív mozgással;  

f. az energiabefektetés tudatosságának fejlesztése 
változó haladási sebességekkel 

„A következő játékban nagyon kell majd figyelnetek a 
hangokra. Különböző közlekedési eszközöknek fogom a 
hangját lejátszani nektek. Amikor vége a hangnak, 
képzeljétek el az adott közlekedési eszközt és utánozzátok a 
mozgását.” Figyeljetek, hogy kerüljétek az ütközést 
egymással és a bójákkal! Amikor sípolok egyet, akkor üljetek 
le törökülésbe, és várjátok a következő hangot! 

Kérdés: Ha lassú járművet hallotok milyen sebességgel kell 
haladnotok? És ha gyorsat? 

Na lássunk egy példát!  

10 különböző hang lejátszása 

 

  

 

 felmutatott feladatkártya mutatja.   

 közben amikor a zene megáll, akkor  

Tanári instrukciók 

 

 

 

Tanári instrukciók, 
Bemutatás 

Tanári kérdések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

együttes 
osztályfoglalkoztatás 

 

 

 

 

 

 

hangszóró, 
zenelejátszó, 
közlekedési 
hanganyag 
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5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’ 

 

 

 

2. Játék neve: Járművek a világban színes 
bójatalálással 

Tanulási/fejlesztési célok:  

a. ütközés nélküli irányváltoztató mozgás gyakorlása 
kreatív mozgással;  

b. az energiabefektetés tudatosságának fejlesztése 
változó haladási sebességekkel 

Gyertek ide és üljetek le! Picit nehezítek a játékon. Miközben 
utánozzátok a járműveket színes kártyákat fogok felmutatni. 
Amikor felmutatom, akkor oda kell mennetek egy 
ugyanolyan színű bójához, mint amilyen kártya a kezemben 
van. Aki odaért a bójához üljön le és fogja meg a bója körül a 
társai kezét!  Játszunk egy próbajátékot. 

Játék közben 5-6 erőfejlesztő, illetve nyújtó hatású gyakorlat 
beépítése a bójáknál a vállöv, gerinc és comb izomzatát 
figyelembe véve. 

 

8-10x 

3. Szervezés 

A tanulók összeszedik a bójákat. 

Tanári instrukciók, 
Bemutatás 

Tanári kérdések 
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3’ 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

1’ 

 

FŐRÉSZ: 

4. Szervezés 

3 állomás kialakítása a tanulók segítségével. 

  

3 csoport kialakítása véletlenszerűen. Hoztam 3 kalapot. A 
kalapban közlekedési járgányok vannak. Mindenki találja ki, 
hogy melyik csoporthoz tartozik és a csoporttagok üljenek 
közel egymáshoz törökülésbe a 3 bója köré. 

Ez a csoport üljön le ide, ide, és oda (3 állomáshoz)! 

Ahogy látjátok 3 csoport alakult és 3 állomás is van a 
teremben. Minden állomáson el fogom mondani mi lesz a 
feladat. Minden álomáson egymás után két feladatotok lesz, 
ami után cserélni fogjuk a csoportokat. Nagyon figyeljetek a 
feladatokra és egymásra a gyakorlás közben! Készen álltok a 
kihívásokra? Ki az aki már nagyon szeretné tudni milyen 
feladatokat hoztam nektek? 

 

 

 

tanári instrukciók 

 

 

 

 

 

 

 

tanári instrukciók, 
kérdések  

 

 

 

csoportos 
munkaforma 
(csoportonkénti és 
együttes 
csapatfoglalkoztatás) 

 

 

 

 

4 db zsámoly 

2 db pad 

4 db bója 

 

 

 

 

 

 

3 db bója 

22 db 
járműkártya 

3 db zsák 
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18’ 
(3x6’) 

5. Állomások mozgásanyagának feldolgozása  

Tanulási/fejlesztési cél: A biztonságos függőállás kialakítása 

Állomás I. BORDÁSFALGYAKORLATOK – vándormászások  

 

1/1 Vándormászásban kell haladnotok a bordásfalon a két 
bója között. Úgy kell azonban haladnotok, hogy középen 
érintsétek meg a jelzést. Így olyan, mintha piramis alakú 
sziklára másznátok föl és le. Aki átért a túlsó oldalra fusson 
vissza és menjen folyamatosan.  

Kérdés: Hogyan tudod magadnak nehezíteni vagy könnyíteni 
a mászást? 

1/2 A következő feladathoz ti hárman fussatok át szembe a 
túlsó bójához. Most úgy kell átjutnotok a túloldalra, hogy 
közben vagy a társ fölött, vagy mögött kell elhaladnotok.  

Kérdés: Mire kell figyelnetek az elhaladáskor? 

 

 

 

Tanári instrukciók és 
bemutattatás, 
„gördülő” 
óravezetéssel   

Kérdések az 
öndifferenciálásra 
vonatkozóan 

 

Öndifferenciálási 
szempont – a 
mászás magassága 
és a talptámasz 

 

 

 

 

 

 

 

bordásfalak 

2 db bója 
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 Állomás II. PADGYAKORLATOK – egyensúlyozások, támaszok 

Tanulási/fejlesztési cél: stabil egyensúlyi helyzetben 
történő haladás kialakítása 

 

 

2/1 Ezen az állomáson padokat láttok. 3 tanuló fusson át a 
pad túloldalára szembe a társakkal! A feladatban egymással 
szemben kell elhaladnotok a pad túlsó vége felé. Ha 
végigértetek, akkor a másik padon haladjatok tovább! 

Kérdés: Mit gondoltok mire kell figyelnetek közben? 

2/2 A második feladatban fekvőtámasz helyzetben kell 
végighaladnotok a padon. A tenyeretek és a talpatok 
támaszkodjon a padon, és oldalra támlázva haladjatok! 
Amikor átértetek, akkor kúszásban gyertek vissza a két pad 
között! Nagyon figyeljetek, hogy vállból toljátok lefelé a 
padot, maradjon a csípőd olyan, mintha egy piramis lenne! 

Kérdés: Ha nagyon elfáradtál, vagy túl nehéz a feladat akkor 
hogyan tudsz könnyíteni magadnak? 

 

öndifferenciálási 
szempont: a talp 
helyzetének 
magassága (a padon 
vagy a talajon van) 

Kérdések az 
öndifferenciálásra 
vonatkozóan 

 

 

2 db tornapad  

2 db bója 
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5’ 

Állomás III. ZSÁMOLYGYAKORLATOK 

Tanulási/fejlesztési cél: a helyes leugrás gyakorlása 

 

3/1 Keressétek meg a csoportban a legközelebbi magasságú 
társatokat és alakítsatok párt. 3-2-1! Álljatok fel a zsámolyra 
mindketten úgy, hogy a cipőtök orra összeérjen. Az első 
feladatban lassan engedjétek hátra egymást erős 
kézfogással úgy, hogy közben maradjatok egyensúlyban. 
Törekedjetek rá, hogy ne lépjetek le a zsámolyról. A nem 
sikerült, kezdjétek újra!  
Kérdés: Hogyan tudjátok nehezíteni a helyzetet 
magatoknak? 
 
3/2 A következő feladatban mindkettőtöknek az lesz a 
feladata, hogy a zsámolyról bármilyen ugrással érkezzen a 
parkettára. Ha az egyikőtök leugrott, ugorhat a másik is, de 
más irányba ugorjon, nehogy egymásra ugorjatok! Ugorjátok 
körbe a zsámolyt két lábról, egylábról, ahogy kitaláljátok! 
Kérdés: Mire kell figyelni az ugrás után a leérkezéskor? 

6. Akadályfogó 
Tanulási/fejlesztési cél: az üldözés és menekülés 
stratégiájának kialakítása 

Gyertek ide üljetek le! Szeretnék két önkéntes fogót kérni! 
Köszönöm. Akadályfogót fogunk játszani. A két fogó 
szabadon üldözheti a többieket, akik segítségként 
használhatják az akadályokat. Akit megfognak, cserél a 
fogóval! Fontos szabály, hogy sem a zsámolyt, sem a padot 
nem szabad átugrani. Jöjjenek ide a fogók és kezdődik a 
játék! 
Kérdés: Mit tehet a menekülő egy akadály mögött, hogy ne 
kapja el a fogó? Mit tegyenek a fogók, hogy sikeresek 

öndifferenciálási 
szempont: a 
karhajlítás mértéke, 
az egyensúlyban 
tartás ideje 

Kérdések az 
öndifferenciálásra 
és a helyes  
végrehajtásra 
vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

 

Tanári instrukciók és 
kérdések a 
hatékony 
menekülési/üldözési 
stratégia érdekében  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

együttes 
osztályfoglalkoztatás 

4db zsámoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 db jelzőtrikó 
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2’ 

3’ 

BEFEJEZŐ RÉSZ 

7. Szervezés – az eszközök közös elpakolása 
8. Ülés félkörben – óra végi tudatosítás, levezetés 

Milyen járművekre emlékeztek az óra elejéről? 

Melyik jármű volt a leggyorsabb? és a leglassabb? 

Tegye föl a kezét, akinek a padgyakorlatok tetszettek 
leginkább? Akinek a zsámolygyakorlatok? És akiknek a 
vándormászás? 

Ki tudná megmondani, hogy miért nem történt baleset az 
órán? 

Ki tudná megmondani, hogy mire kellett figyelnetek, amikor 
fekvőtámaszban haladtatok a padon? 

 

Ma nagyon bátran gyakoroltatok testnevelésórán. Gyertek 
be középre és tegyétek a kezeteket. HIP-HIP HURRÁ! 

Egészségetekre! 

 

tanári instrukciók 

beszélgetés, 
kérdések, 
elköszönés 

 

 

 

 

 

 

 

 

együttes 
osztályfoglalkoztatás 

 

 

 

 



16. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Bemutatónap – Grassroots 

foglalkozási terv 

(minta) 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Vass Zoltán 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. május 

  



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

 

Grassroots foglalkozás terve - Vass Zoltán 2018. április 

 

2018. május 17.  

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 

1. Állomás:  

 

- 3:3 elleni pontszerző játék szivacskézilabdával, vagy kézilabdával. Mindkét csapatnak 

van 2 zsámolya, ahová az ellenfél csapata bele kell, hogy tegye a labdát.  

- Változatok: labdavezetéssel, labdavezetés nélkül, fault nélkül, ha megérintik elveszíti a 

labdát, stb. 

 

2. Állomás:  

 

- Feladatok kooperációs ernyővel. Párosával szemben állnak fel egymással a tanulók és 

úgy tartják az ernyőt. Miután feldobták helyet kell cserélniük úgy, hogy közben nem 

beszélhetnek. 

- Változat: az előző feladat labdavezetéssel 

 

3. Állomás: 

 

- Floorball kapus pontszerző. Minden tanulónál van egy floorball ütő és egy labda. 

Vezetik a labdát és a bóják között át kell gurítani a labdát és a bóját megkerülve 

utolérni. Számolni kell, hogy időegység alatt, mennyit sikerült majd megpróbálni 

túlszárnyalni a saját teljesítményét. 

- Változat: oda-vissza ütéssel 

 

4. Állomás: 

 

- 3:3 elleni labdarúgás zsámolyra. Mindkét csapatnak van 2 zsámolya, a cél, hogy az 

ellenfél csapatának a zsámolyához rúgja a labdát a tanuló. Amennyiben az élére állított 

zsámoly eldől nem érvényes a találat. 

- Változat: bármelyik zsámolyra találatot lehet elérni 

 

 

 

 



5. Állomás: 

 

- Cicajáték 2:2 ellen. 2 fix tanuló helyezkedik 2 karikában egymástól 5-6 m-re. A karikák 

között további 2-2 tanuló helyezkedik el, 2-en megkülönbözető mezben. A cél, hogy az 

egyik karikás tanulótól a másikig átpasszolják a labdát, hogy az ellenfél 2 játékosa ne 

szerezze meg közben a labdát. Amennyiben megszerezte szerepcserével folytatódik a 

játék. Időegység után cserélni kell a karikában tartózkodó tanulókat. 

- Változat: fault nélkül kell megszerezni a labdát 

 

6. Állomás: 

- Fogójáték. Egy tanuló a fogó, aki a többieket kergeti. Két ház található a pályán, 

egyiknél focilabdával a falra kell rúgni a labdát egészen addig, amíg egy tanuló arra 

nem fut és átveszi a helyét. A másik ház labdavezetés kézilabdával vagy kosárlabdával 

egyhelyben. 

- Változat: nincs visszaadás 



 



17. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A kapcsolatépítés rendszere, útja 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Sipos Győző 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. április 

  



 

EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

KLASZTER KAPCSOLATI HÁLÓ 

ÖSSZEGZÉS 

 
A pilot évet megelőzően, az IKT munkatársai, és a Magyar Diáksport Szövetség munkatársa 
közösen feltérképezték a Gimnázium kapcsolati hálóját, az alábbi rendszer szerint:  

Az iskola kapcsolatait egyrészt az alábbi 7 témakör,  
I. Az iskolaműködéssel összefüggő kötelező kapcsolatok:  

II. Az iskolán belüli kapcsolatok, 

III. Sportkapcsolatok, 

IV. Egyéb intézmények, 

V. Civil szervezetek, 

VI. Település vezetésével, működtetésével összefüggő kapcsolatok, 

VII. Médiakapcsolatok, 

VIII. Cégek, 
illetve az együttműködés minősége, úgymint formalizált, informális, kialakítandó mentén 
vizsgáltuk meg. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódóan, összegyűjtöttük az iskola meglévő partnereit, illetve 
próbáltunk olyan kapcsolatokat találni, amelyeknek kialakítása kívánatos lenne. Leírásra 
került, az adott partnerrel való együttműködés rövid tartalma, illetve a fejlesztések lehetséges 
irányai.  

Akkor a tapasztalatok összegzéseként az alábbi megállapítást tettük:  

Összességében elmondható, hogy a gimnázium kapcsolatrendszere kiterjedt, de a kötelező 
formális kapcsolatokon túl, többnyire informális kapcsolatokon alapszik. Alapvető cél lenne, 
egy kidolgozott terv alapján lépésről-lépésre haladva a meglévő személyes kapcsolatok 
felhasználásával, a kapcsolatok megerősítése, újragondolása, konkretizálása, és lehetőség 
szerint megerősítése együttműködési megállapodások által. Mindezek mellett a 
kialakítandóként megjelölt kapcsolatok felvétele, az együttműködési lehetőségek 
feltérképezése, és az együttműködések elindítása. 

Ennek megfelelően az IKT megfogalmazott célként, azt tűzte mag elé a pilot évre, hogy 
elsődlegesen a meglevő többnyire informális együttműködéseket konkretizálva átgondolva 
esetenként kibővítve, formába öntsék, illetve új kapcsolatokat alakítsanak ki, amelyeket már 
eleve formalizált formába öntsenek, annak érdekében, hogy a partnerek közös 
megelégedésére konkrétan megfogalmazott vállalások mentén tudjanak együttműködni.  

  



I. Az iskolaműködéssel összefüggő kötelező kapcsolatok 
 
Ezen területen nagy erőlépés nem történ, de mindenképp bíztató, hogy a Fenntartó 
Szombathelyi Tankerületi Központ Tankerületi Igazgatója folyamatosan nyomon követi a 
projekt megvalósulását, 2 kerekasztal beszélgetésen személyesen részt vett.  

A projekt eredményeinek bemutatása a 2019/2020 tanév kezdő intézményvezetői 
értekezletén valósul meg, ahogy tervezetten a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ 
szaktanácsadók számára rendezendő évnyitó értekezletén is.  

Iskolaorvos, Iskolai védőnő: Az iskola testnevelői folyamatosan egyeztettek az iskolaorvossal, 
és a védőnővel a NETFIT® mérésen a fejlesztendő zónába került diákok támogatásáról. 
 
II. Az iskolán belüli kapcsolatok 
 
Ezen kapcsolatok közül 3 szereplőt érdemes kiemelni elsősorban a  

• Nevelőtestületet: akik a pilot év során megértették a projekt lényegét és többségében 
támogatólag állt a projekt mellé, saját tantárgyaikba is beépítettek a fizikai aktivitáshoz 
kapcsolódó elemeket (pl angol, biológia)  

• A Diákönkormányzatot (DÖK): legfőképp az önkéntesség terén támogatta a projekt 
megvalósítását, mind saját szervezésű programok tekintetében mind az iskola által 
szervezett programok népszerűsítésében, illetve önkéntes munkában vállaltak szerepet.  

• Szülői munkaközösséget (SZM): A munkaközösség képviselői a kerekasztal 
beszélgetésen ismerkedtek részletesebben meg a projekt részleteivel, és ezen 
alkalommal számba vették, hogy mivel tudnak hozzájárulni a projekt céljainak 
megvalósulásához.  
A SPORT 775 városi sportversenyre szülőkből álló csapatot szerveztek, egy amatőr 
diákcsapat szervezését vállalták, illetve a 2018/2019 tanév végén szeretnének egy 
sportprogramokkal egybekötött családi főzést a Rába-parton megvalósítani. 

 
III. Sportkapcsolatok 
 
A legnagyobb előrelépés ezen a területen volt tapasztalható, hiszen az informális 
együttműködéseket több esetben is sikerült formában önteni. 

Elsőként a Bereki Bárkás Egylettel (BBE), kötött az iskola együttműködési megállapodást, 
melynek keretében az Egyesület és az Iskola képviselői elhatározták, hogy rendszeresen 
(minimum évi 2 alaklommal) egyeztetnek a programokat illetően. Az együttműködés 
keretében a BBE közreműködik bemutatók, testnevelés órák és túrák keretében, gyakorlatban 
is a vízi élet, illetve a kajak-kenu sportágak megismerésében, a gimnázium pedig a diákok 
önkéntes munkájával támogatja a BBE programjait, illetve kedvezményesen helyet biztosít az 
egyesület téli szárazedzéseinek megtartásához. 

Ezt követően a Régió Hagyományőrző, Kulturális és Sportegyesülettel kötöttek 
együttműködési megállapodást, az egyesület iskola kapcsolati hálózatrendszerében nem 
szerepelt ugyan, de megismerve a projektet azt támogatandónak ítélte, így az együttműködés 
mellett döntött. Az együttműködés keretében az egyesület vállalta, hogy az íjászat sportágat 
bemutató programokat szervez, illetve bemutató foglalkozásokat valósít meg testnevelés órák 



keretében, segítséget nyújt a tantárgyközi kapcsolatok gazdagításában, A Gimnázium vállalta, 
hogy diáksportönkéntesek segítenek az egyesület rendezvényein. 

Harmadikként a Körmendi Darts Club és Kulturális Egyesülettel, kötöttek együttműködési 
megállapodást. Az együttműködés keretében az egyesület vállalta, hogy Darts sportágat 
bemutató programokat szervez, illetve bemutató foglalkozásokat valósít meg testnevelés órák 
keretében, segítséget nyújt a tantárgyközi kapcsolatok gazdagításában. Az egyesület 
felajánlott egy darts táblát a kialakítandó közösségi tér berendezéséhez. A Gimnázium vállalta, 
hogy diáksportönkéntesek segítenek az egyesület rendezvényein, illetve, hogy versenyek 
szervezéséhez kedvezményesen helyszínt biztosít. 

Mindhárom együttműködésben előremutató törekvés, hogy a felek elhatározták, hogy 
rendszeresen egyeztetnek (évi minimum két alkalommal) egymással a megvalósítandó 
programok kapcsán, ezzel biztosítva, hogy az együttműködés folyamatos és ne ad-hoc jellegű 
legyen.  

A Vas Megyei Tájékozódási Futó Szövetséggel, mint a klaszterhálóban nem szereplő 
egyesülettel a pilot év alatt kezdődött el együttműködés, ennek tartalmi kialakítása 
folyamatban van, várhatólag a IV. vagy V. kerekasztalon kerül sor az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
IV. Egyéb intézmények 
 
Gimnazija Murska Sobota: a testvériskolával folyamatos az együttműködés, az iskola 
képviselői részt vettek a Kölcsey Gimnázium 2018/2019 tanévnyitó klaszterrendezvényén, 
illetve meghívást kaptak a 2018-ban A magyar Diáksport Szövetség által megrendezett HIPE 
2018 konferenciára Budapestre, amelyen sajnos egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak részt 
venni. A két iskola testnevelői között a kapcsolattartás szakmai konzultáció folyamatosan 
zajlik.  

Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár: ezen intézménnyel az együttműködés 
továbbra is informális keretek közt zajlik, a lehetséges fejlesztésekkel összhangban, a Kulturális 
Központ által szervezett SPORT 775 elnevezésű nagyszabsású városi rendezvényen a, Szvorda 
Melinda IKT koordinátor felkérést kapott a program megvalósításában szerevezőként történő 
részvételre. A program keretében a Gimnázium adott helyt a városi akadályverseny 2 
állomásának. A gimnázium Önkéntesei ezen állomásokon segítettek: pályákat rendeztek, 
pontokat vezettek. A rendezvényen összesen mintegy 40 gimnazista versengett, akik egy része 
sportegyesületeik színeiben indult, a Gimnáziumot egy profi és egy amatőr csapat is 
képviselte.  

Új Nemzedék Központ-Szombathely (UNK): Az iskola kapcsolati hálójában ezen intézmény, 
mint kialakítandó kapcsolat szerepel. Ugyan nem sikerült egyelőre formalizálni az 
együttműködést, de egy jól megalapozott informális keretek között működő összefogás 
alakult ki a két szervezet között. Az együttműködés célja, hogy a Gimnázium minél több 
tanulója, tapasztalatot szerezzen az önkéntességről. Az osztályok, mint csapat kapjanak 
impulzust együttműködésük fejlesztésére. A leendő közösségi tér kialakítását és 
működtetését közösségi tér üzemetetésben tapasztalattal bíró külső partner segítse.  

Ezen együttműködés keretében az UNK munkatársai novemberben az önkéntességgel 
kapcsolatban csapatépítő tréninget tartottak a 9. és a 10. évfolyamos diákok számára. 
Decemberben az UNK-val együttműködve, a „Jobb adni, mint kapni!” önkéntes akciódélután 



keretén belül ajándékokat készítettek. 2019 áprilisában az iskola önkéntes csoportja az UNK 
Szombathelyi közösségi terébe látogatott, ahol tapasztalatot gyűjtöttek a közösségi tér 
kialakításával-működtetésével kapcsolatban, hisz a csoport már készített tervet a közösségi 
térre, de az itt szerzett tapasztalatok alapján újra tudják gondolni esetleg kiegészíteni, de nem 
csak az elrendezés, hanem a működtetés is fókuszba került, miként-hogyan milyen szabályok 
mentén tud jól működni egy közösségi tér. Ezen alkalommal, a csoport részt vett egy 
foglalkozáson is melynek témája önkéntességben rejlő lehetőségek, mint cél és 
eszközrendszer önmagunk fejlesztésére, a hazai és nemzetközi lehetőségek-EVS volt. 
 
V. Civil szervezetek 
 
A civil szervezetekkel történő együttműködés terén nem történt egyelőre kézzelfogható 
előrelépés. 
 
VI. Település vezetésével, működtetésével összefüggő kapcsolatok 
 
A Város Önkormányzatával az iskola hagyományosan jó kapcsolatot ápol, formalizát 
együttműködés kialakítására nem került sor. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten 
támogatja az iskola törekvéseit, a bizottság képviselője több kerekasztalbeszélgetésen is részt 
vett. 
 
VII. Médiakapcsolatok 
 
A médiakapcsolatok terén az előrelépést az jelenti, hogy a IV. kerekasztal alkalmával 
együttműködési megállapodást, köt a Gimnázium a helyi médiák képviselőivel (úgymint Rádió 
Körmend, Körmendi Híradó, Körmendi Városi Televízió, Rábavidék), annak érdekében, hogy 
a pilot évet követő időkben is a Gimnázium tevékenységei programjai, a projekt során kialakult 
értékek szélesebb körben megismerhetők legyenek. A tervek szerint ezen tudósítások a 
Gimnázium diákjai által, illetve az ő bevonásukkal készülnének el. 
 
 
Összegzés 
 
A pilot év alatt a Gimnázium kapcsolati hálója szélesedett, a meglevő együttműködések, 
informális, mind informális együttműködéseket ideértve erősödtek, céltudatosabbakká 
váltak. Az iskola új együttműködési megállapodásokat kötött, melynek fontossága abban 
rejlik, hogy remélhetőleg a papírra leírt együttműködések erősebbek, mindkét fél számára 
nagyobb elköteleződést jelentenek. A gimnázium elindult egy jó úton, de ezen út elején tart 
még, fontos megjegyezni, hogy még rengeteg kiaknázatlan lehetőség van a kapcsolati hálóban 
rejtve. 

Ahhoz, hogy az együttműködésekben rejlő lehetőségeket-erőforrásokat ki tudja aknázni az 

iskola, a kialakított kapcsolatokat mindkét fél megelégedésére folyamatosan működtetni 

gondozni fejleszteni kell, időt és energiát kell szentelni az új lehetőségek felkutatására. 



 

 

 

 



 

18. SZÁMÚ MELLÉKLET 
Minőségi Testnevelés Felkészítő tréning 

 
KLASZTER KÉZIKÖNYV 

Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 
összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 
pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek 

beépíthetőkké válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 
Szerző: Pignitzkyné Lugos Ilona 
Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 
Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 
Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 
Készült: 2018. július  



 

EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

Minőségi testnevelés pilot programokat támogató szakmai felkészülés 2 napos 
tréning menetrendje 

 
1. nap 2018. 08. 23. csütörtök 

 
  9:45 – 10:00  
Gyülekezés az iskola aulájában, közben bemutatkozás az ismeretleneknek 
sportöltözék még nem szükséges, tanteremben zajlik a program 
 
10:00 – 10:20  
Köszöntés, ráhangolás a közös munkára még az aulában (Paic Róbert, Pignitzkyné) 
szükséges egy 20-20 cm-nél nem nagyobb személyes tárgy, a közhelyek – telefon, toll stb.  
mellőzésével már otthon kiválasztva 
A további délelőtti program tanteremben lesz. 
 
10:20 – 10:30  
Az MDSZ tevékenységrendszerének bemutatás – előadás (Dr. Csányi Tamás) 
 
10:30 – 11:00  
Zék és alfák A mindennapos testnevelés élvezői /?/ vagy elszenvedői /?/ - előadás 
(Pignitzkyné) 
 
11:00-11:45  
A Minőségi Testnevelés kapcsolódása a fejlesztési területekhez – előadás (Dr. Csányi 
Tamás) 
 
11:45-12:15  
A pozitív, biztonságos tanulási környezet kialakítása a tanulói autonómia támogatással, 
oktatási módszerekkel előadás (Paic Róbert) 
 
12:15 -12:30  
A klaszter iskolákban végzett kérdőíves vizsgálat bemutatása a beavatkozási pontok és a 
minőségi testnevelés összefüggésében - előadás (Paic Róbert) 
 
12:30 – 14:00 
Ebéd az Anna Hotelben, átöltözés sportruhába 
A délutáni foglalkozások tornateremben lesznek. 
 
14:00 -14:30 - együtt 
Ebéd utáni „poharazós”, játékos fejlesztés poharak mozgatásával, jó gyakorlat megosztása 
másokkal. (Kádár Csilla tanítónő, Pusztaszabolcs) 
 
14:30-15:00 - együtt 
Alternatív órakezdési megoldások – érzékenyítés, interaktív részvétel (Kókai Dávid) 
 
15:00 – 15:45 – két csoportban 
2018 szeptemberi fejlesztés: az öltözőtől a jelentésig - Aktív órakezdés (Dr. Csányi Tamás, 
Paic Róbert, Szekeres Lajos 1-6. osztály, Sáfrán Ferencné, Kókai Dávid, Pignitzkyné 7-12. 
osztály) 



 

 
 
 
15:45 – 16: 00 
Kávészünet 
 
16:00 – 16:45 – együtt 
2018 októberi fejlesztés: alternatív bemelegítés - játékos és gimnasztika alapú (Sáfrán 
Andrea – felső tagozat, gimnázium, Szekeres Lajos – alsó tagozat) 
 
16:45 – 17:30 – négy csoportban 
2018 novemberi fejlesztés: Alternatív bevezető rész megalkotása – az előző két elemből 
összeállítani egy aktív órakezdést (2-2 moderátor csoportonként) 
 
17:30-18:00 - együtt 
Önreflexió, reflexió saját csoportban és közösen – felvétel az újonnan kapott tabletekre 1-2 
percben.  
Mi lesz holnap? 
 
18:30 
A szobák átvétele. 
Vacsora az Anna Hotelben 
Közben és utána folytatódik az ismerkedés, fürdőruha a hotel medencéjének használata 
esetén hasznos felszerelés.  
 
 

2. nap 2018. 08. 24. péntek 
 
7:30 – 8:30 Reggeli, kipakolás a szobákból. 
A nap folyamán tornateremben leszünk, az öltözet sportfelszerelés 
 
9:00 – 9:15  
Ráhangolás (Pignitzkyné Lugos Ilona) 
 
9:15-9:45 
Játékpedagógia, tanulási szempontok, előadás (Dr. Csányi Tamás) 
 
9:45-10:00 
Kisjátékok elméleti tudnivalói, előadás (Dr. Csányi Tamás) 
 
10:00-12:00 
Kisjátékok a gyakorlatban – 1-12. osztály – a résztvevők alternatív bemelegítése, kisjáték 
variációk, a hagyományos játékok kiváltásának lehetőségei (Dr. Csányi Tamás, Kókai 
Dávid, Szekeres Lajos, Sáfrán Ferencné, Csík János) 
 
12:00-13:30 
Ebéd az Anna hotelben 
Öltözet továbbra is sportfelszerelés 
 
13:30 – 14:00  
Differenciálás és fesztiválszervezés – előadás (Dr. Csányi Tamás, Kókai Dávid) 
 



 

 
 
 
 
14:00 – 15:00  
A fesztiválszervezés – gyakorlat (Kókai Dávid, Paic Róbert) 
 
15:00 – 15:30 
A szakmai program összefoglalása, kérdések, válaszok az éves minőségi testnevelés pilot 
fejlesztések tükrében  
 
15:30 – 16:00 
Zárás, személyes reflexiók, ventilláció 
Mi lesz az előttünk álló tanévben? 
 
16:00 – 
Kávé, tea stb. 
Átöltözés, távozás. 
  



 

Kedves Tanító, Testnevelő Pedagógus Kollega! 
 
A Magyar Diáksport Szövetség az EFOP-3.2.10-16 TEHETSÉGGONDOZÁS SPORT ÁLTAL  
B 2.3 Iskolai pilot programok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával alprojekt 
keretében a megvalósító 6 iskola pilot programjában résztvevő pedagógusokat egy tréning 
keretében készíti fel a 2018/19. tanév fejlesztéseire, feladataira. 
 
Az előzetes megbeszélések értelmében szeretettel várunk a fenti rendezvényre és az 
alábbi információkat osztjuk meg a szervezett részvétel érdekében: 
 
A tréning  
 
elnevezése 
Az iskolai Klaszter minőségi testnevelés pilot programokat támogató szakmai felkészülés  
 
időpontja  
2018. augusztus 23-24., csütörtök, péntek 
 
helyszíne  
Dél-Budai Tankerületi központ 
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium 
1115 Budapest, Bartók Béla út 141. | +36-1-203-8933, +36-1-203-8932 | 
http://www.bethlen.hu 
 
programja külön csatolmányban 
 
felszerelés igénye 
sportolásra alkalmas ruházat, kényelmes, testmozgásra használható sportcipő, íróeszköz, 
jegyzetpapír 
 
egyéb szükségletei 
víz tárolására alkalmas kulacsféle, pzs stb. 
 
Szállás/étkezés  
Anna Hotel Budapest - az iskolától 4-5 perc séta 
1115 Budapest, Kelenföldi út 1-13. | +36-30-225-8706  
http://www.annahotel-budapest.hu 
csatolmány egy táblázatban lista szerint az étkezések igénybevétele és a szobabeosztás  
1 éjszaka, két ebéd, egy vacsora és 1 reggeli a teljes ellátási csomag 
a szobák elfoglalása a délutáni tréning után, távozás a reggeli után 
Vegetáriánus étkezést senki nem kért. 
 
Parkolás 
az iskola és a Hotel körüli utcákban ingyenes, a Hotel udvarában 1000 Ft/nap 
 
Szeretettel: 
 
A szervezők, az MDSZ szakmai és rendezvénykommunikációs munkatársai 
 
 
 

http://www.bethlen.hu/
http://www.annahotel-budapest.hu/


19. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Köznevelési törvények gyűjteménye 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 

Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetősé-
geit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké válnak az 
iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján 
felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdeké-
ben. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

Szerző: Demeter Antal 
Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 
Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 
Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 
Készült: 2018. július 

 

 



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

 

A Klaszter alprojekt vonatkozó törvényei 

Az EFOP-3.2.10-16. Tehetséggondozás sport által projekt B 2.3 Iskolai pilot programok 

egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával /továbbiakban röviden Klaszter/ 

alprojektje elsősorban komplex testmozgásprogramokra épülő, a tanulók és környezetük 

tudatos egészségmagatartása kialakítását, fenntartását szolgáló, módszertani 

megújuláson alapuló, egészségfejlesztő modellprogram.  Nem tévesztendő össze az 

alternatív tantervekkel.  

A modellprogram intézményi működése során mind a kialakuló, beillesztési és már 

beépült szervezeti folyamatszabályozási szakaszban szem előtt kell tartani az érvényben 

lévő vonatkozó törvényi szabályozást, amelyek jelenleg az alábbiak: 

A köznevelési intézmények életét szabályozó alaptörvények, rendeletek 

2011. évi CXC. törvény (Nkt) 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rend. (végrehajtási utasítás)  

20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. (az intézmények működéséről)  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet (minősítés)  

NAT – 7/2014. (I.17.) Korm. Rendelet (testnevelés) 

                           (élethosszig tartó tanulás, személyiség fejlesztés, tehetséggondozás) 

Az aktuális tanév rendje 

Kerettantervek   

PTK, BTK 

 

Az EFOP-3.2.10-16. tehetséggondozás a sport által projekt, nem alternatív tanterv, 

hanem a testmozgásra épülő, a tanulók érdekeit szolgáló, módszertani megújuláson 

alapuló, egészségfejlesztő modellprogram!  

 

- A program bevezetéséről a tantestület és az intézményvezető dönt, (a tantestület 

fogadja el, az intézményvezető hagyja jóvá)! 

 



2011. évi CXC. tv. (Nkt)  

     - 24.§ (1) A köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak… 

     - 69.§ (1) c) Az intézményvezető dönt az intézmény működésével kapcsolatban  

                     minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés,  

                     közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

     - 26.§ (1) A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, az intézményvezető  

                     hagyja jóvá. (A fenntartóra háruló többletköltség esetén szükséges a  

                     fenntartó egyetértése!) 

     - 70.§       A tantestület egyéb döntési, véleményező, javaslattevő jogkörei.      

- A program indítását, megvalósítását, értékelését ajánlott az intézményi 

dokumentumokban is megjeleníteni! 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

       - 3.§ (1) Munkaterv! (Véleményezi a fenntartó, iskolaszék, SZMK, DÖ.) 

 

       - 4.§      SZMSZ! (az intézmény biztonságos működésének szabályai, 

                                     benntartózkodás, 

                                     kapcsolattartás – belső, külső, 

                                     DÖ (DSÖ) – helység, rendezvények, támogatás … 

                                     DSE, iskolai sportkör, 

                                     rendezvények (fesztiválok) lebonyolítási rendje) 

       - Nkt. 25.§ (1) SZMSZ! A köznevelési intézmény működésére, belső és külső 

                      kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési 

                      szabályzat határozza meg. 

 

      - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet - 5.§ Házirend! 

              (1) d) Tanulói véleménynyilvánítás.  

              (2) a) Tanórai és egyéb foglalkozások, szünetek rendje …, 

                        16.§ (1) 0715-től 0. óra, reggeli programok! 

              (2) f) Az iskolai létesítmények, berendezések használatának rendje és  

                    szabályai, 

              (2) g) Iskolai, iskolán kívüli programok, magatartási szabályok. 

      - Nkt. 25.§ (2) Házirend! Tanulói jogok, kötelességek, viselkedési szabályok. 



 

      - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet - 7.§ Pedagógiai program! 

              (1) aa) Alapelvek. 

                    ad) Közösségfejlesztés. 

                    ag) DÖ (DSÖ) – tanulók részvétele a döntési folyamatokban. 

                    ah) Partneri kapcsolatok lehetősége, intézményen belül, kívül! 

                    bb) Kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások. 

                    bd) NAT! 

                    bf) Választható foglalkozások. 

                    bj) Egyéb foglalkozások szervezésének elvei. 

              (4)       Sajátos pedagógiai módszerek! 

       - Nkt. 26.§ Pedagógiai program! 

 

1. A program megvalósításának egyik fő pillére a diákönkéntesség, a diáksport 

önkéntesség (DSÖ) megerősítése, kibontakoztatása, a tanulók bevonása, aktív 

részvételük a program megvalósításában. 

2011. évi CXC. tv. (Nkt) 

       - 48.§      Diákönkormányzat – DSÖ (diáksport önkéntesség) 

                         (2) A saját közösségi életük megszervezésében döntési jogkört  

                              gyakorolnak! 

 

 

  20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

        - 4.§ SZMSZ - DÖ (DSÖ) – létesítmények, rendezvények, támogatás … 

        - 7.§ (1) ag) DÖ (DSÖ) – tanulók részvétele a döntési folyamatokban. 

        - 120.§          Diákönkormányzat (DSÖ) működése!!! 

                    (2) a) Saját működés! 

                          c) Hatáskörök! 

                          d) Iskolai sportkör (DSE) működésének véleményezése! 

                          f) Létesítmények működési rendjének a véleményezése! 

                   (10)   Külső kapcsolatok. 

 



2. A modellprogram kiemelt szakmai célja a megújult módszertani változásokra épülő, a 

teljes körű egészségfejlesztést szolgáló minőségi testnevelés elfogadtatása, a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének fejlesztése, a fizikai fittség mérése – NETFIT! 

 

(Jelentős előre lépés lenne, ha a NETFIT eredményeket a szülők nyomtatott formában is 

megkapnák a tanév végén – bizonyítvány!) 

 

2011. évi CXC. tv. (Nkt) 

     - 27.§ (11) Mindennapos testnevelés. 

               (13) Iskolai sportkör, DSE. 

     - 44/B§ NETFIT – adatrögzítés, adatkezelés! 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

     - 141.§ Mindennapos testnevelés. 

                 (2) Öt testnevelési órából kettő óra, az iskolai sportkörben teljesíthető! 

     - 141/A.§ Iskolai sportkör. 

     - 81.§ NETFIT – a tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése! 

 

3. A program harmadik jelentős pillére a klaszterség, mely természetes személyek, 

szervezetek együttműködése, olyan partneri kapcsolat az intézménnyel, mely során 

kölcsönösen előnyös tevékenységet végeznek a projekt megvalósítása érdekében. 

 

2011. évi CXC. tv. (Nkt)    

      - 25.§ (1) A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira  

                      vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg. 

      - 71.§       Szakmai munkaközösség. 

      - 72.§       Szülői jogok, kötelességek! 

      - 73.§       SZMK, iskolaszék, intézményi tanács. 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

       - 4.§        Belső, külső kapcsolattartás.    

       - 5.§ (2) g) Iskolai, iskolán kívüli programok. 

       - 118.§ Szakmai munkaközösségek – tantárgyközi és munkaközösségek közötti 



                                                                   kapcsolatok, 

                                                                 - intézmények közötti együttműködés, 

       - 119.§ Szülői szervezet (SZMK) – kiemelt együttműködés! 

 

- A projekt bevezetését, megvalósítását támogató egyéb törvényi szabályozók: 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

     - 128.§ A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok. 

                 (Táplálkozás, testmozgás, balesetmegelőzés, testi-lelki egészség,  

                 személyi higiénia.) 

     - 129.§ Egészséges életmód. 

     - 130.§ Egészséges táplálkozás. 

     - 131.§ Testi, lelki, mentális egészségfejlesztés. 

     - 132.§ Személyiségfejlesztés, lelki egészségvédelem. 

 

Budapest 2018.07.09. 

Demeter Antal 
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20. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Eseménykataszter 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek 

beépíthetőkké válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Szvorda Melinda 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2019. szeptember 
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EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

Eseménykataszter 

 

 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

1. 

Megismerkedés. A leendő IKT tagok választása. 
Tájékoztatás a projektről 

 
 
 
 

2017. augusztus 28. 

Ismerkedő látogatás, az SZKT 
bemutatkozása. 

Személyes/csoportos beszélgetés. 
Dokumentumlista átadása, az ezzel 

kapcsolatos kérdések tisztázása. 
Érzékenyítő foglalkozás, prezentáció 

a minőségi testnevelésről. Projekt 
feladatok, ütemterv, időbeosztás 

átbeszélése. 

SZKT-IKT 

2. Projekt feladatok 2017. október 3. 
Iskolai dokumentumok begyűjtése, 

eszközigény tervezése 
 
  

IKT 

3. 

Igény- és körülmények felmérése, interjú 
elkészítése. 

Kérdőívek kitöltetése. Helyzetfeltárás. 
Óralátogatások.  

2017. október 12. 

Beszélgetés az IKT testnevelő tagjával 
a körülményekről, infrastruktúra 

megtekintése. További látogatások 
és feladatok egyeztetése. Klaszter 

kérdőív kitöltése a nevelőtestülettel. 
Interjúk, önreflexiók felvétele. 

Óralátogatás 1.: Kovács Kálmán 
(testnevelés óra 11. osztály) 

Interjú. 
Óralátogatás 2.: Szvorda Melinda 

(testnevelés óra11.osztály) 
 
 
 

Interjú. 
 
  

SZKT-IKT 
Nevelőtestület 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

4. 
Beszélgetés, eszközbeszerzés menedzselése, 

óralátogatások. 
2017. november 21. 

Beszélgetés az eddigi 
tapasztalatokról, kérdésekről, 

eszközigények elindítása. További 
látogatások és feladatok egyeztetése. 

Óralátogatás 1: Kovács Kálmán 
(testnevelés óra 11. osztály) 

Óralátogatás 2.: Szvorda Melinda 
(testnevelés óra 10. osztály) 

Óralátogatás 3.: Szvorda Melinda 
(testnevelés óra 11. osztály) 

Foglalkozás látogatása: 9. 
évfolyamosok tánc óráján hospitálás 

SZKT-IKT  

5. Eszközbeszerzés, óralátogatások 2017. december 7. 
Eszközigények pontosítása, 
óralátogatások tervezése 

SZKT-IKT 

6. 
Helyzetelemzés folytatása, óralátogatások. 

Eszközcsomagok átadása I. 
  

2017. december 12. 

Helyzetelemzés, beavatkozási 
pontokról közös gondolkozás. 

Eszközátadás. További látogatások és 
feladatok egyeztetése. 

Óralátogatás 1: Kovács Kálmán 
(testnevelés óra 11. osztály) 

Óralátogatás 2.: Szvorda Melinda 
(testnevelés óra 10. osztály)  

SZKT-IKT 
Sajtó, DÖK 

7. Kérdőívek, eszközrendelés pontosítása 2018. január 16. 

Kérdőívek felvételének egyeztetése 
osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. 
Az eszközrendelés során „tévesen 
postázott” elemek csomagolása, 

visszaküldése. 

SZKT-IKT 
Osztályfőnökök 



4 

 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

8. Kérdőívek felvétele.  2018. január 19. 
Testnevelő-tanulói kérdőívek 

felvétele. Tájékoztató beszélgetés az 
MT indikátorokról 

SZKT-IKT 

9. Adatgyűjtés 2018. február 13. Adatok begyűjtése a szerződésekhez. IKT 

10. IKT megbeszélés 2018. március 22. 
IKT megbeszélés. Eszközigény 

felmérése, összeállítása. 
IKT 

11. 

Klaszter iskolák – helyzetelemzés, beavatkozások 
tervezése. 

 
 
 
 
 

2018. március 26. 

(Körmend) 
DSÖ - Az önkéntesség beavatkozási 
pontjai, javaslatcsomag, a tervezési 
modell bemutatása – beavatkozási 

pont rögzítése 
Klaszter - Az iskola kapcsolati 

hálójának kidolgozása, a régiósok 
feladatának ismertetése, az 

eredménytermék kapcsolata a 
klaszterrel 

Minőségi testnevelés - A játékosság: 
generálisan fejlesztendő, minden 

iskolánál megjelenő MT elem, 
fejlesztési irányai, tervezési 

lehetőségek, tevékenységek – eszköz 
mintacsomag 

SZKT-IKT 

12. 

Klaszter- összmunkatársi találkozó (műhelymunka, 
csoportmunka) 

 
 
 
 
 

2018. április 4. 

Az EFOP- 3.2.10 – 16 
Tehetséggondozás sport által projekt 

stratégiai céljai. 
A Klaszter életciklusa feladatok, 

rendezvények és céljaik. 
A pilot év előkészítésének, 

megvalósításának folyamatos 
regisztrálása, a helyi feladatok 

előkészítése. 
Minőségi Testnevelés alapelvei 

SZKT-IKT 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

13. IKT MEGBESZÉLÉS 2018. április 11. 
Budapesti KLASZTER NAP 

tapasztalatainak megbeszélése. 
PILOT célok megfogalmazása. 

SZKT-IKT 

14. Nevelési értekezlet 2018. április 19. 
Nevelési értekezlet. 

Klaszter program aktualitásainak 
megosztása a tantestület tagjaival. 

SZKT-IKT 
Nevelőtestület 

15. Klaszter háló 2018. április 20. 
KLASZTER HÁLÓ kialakítása, 
adatgyűjtés, dokumentálás 

SZKT-IKT 
Sipos Győző 

16. Tájékoztató 2018. május 2. 
Munkaközösségi tájékoztató a 

KLASZTER programról 

IKT 
Munkaközösség 

vezetők 

17. IKT megbeszélés 2018. május 10. 

KLASZTER bemutató órák szervezése, 
meghívók postázása környékbeli 

iskolák testnevelőinek, 
szaktanácsadók bevonása. 

IKT 

18. IKT megbeszélés 2018. május 15. 

KLASZTER bemutató órák 
eszközigényeinek pontosítása, 
forgatókönyv egyeztetése az 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal. 

IKT 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

19. 

SZKT-IKT bemutatónap 
 
 
 
 

2018. május 18. 

(Körmend) 
11:05-11:50 (9.a) bemutató óra 

12:05-12:50 (10.a) bemutató óra 
13:10-14:10 (9.-10. évfolyamoknak) 
mozgásos aktivitás, sportfoglalkozás 

SZKT-IKT 

20. PROGRAM 2018. május 23. 
GYŐRVÁR 

KLASZTER – „TE IS” program az 
önkéntesek bevonásával 

DÖK 
Hideg Tímea 

21. PROGRAM 2018. május 28. KLASZTER önkéntes program 
DÖK 

Hideg Tímea 

22. NETFIT 2018. június 5. 

NETFIT eredmények 
megtekintésének lehetőségei, kódok 

kiosztása. 
9. osztály osztályfőnökének részletes 

tájékoztatása a program 
fontosságáról, szülők tájékoztatása a 
bizonyítványban megjelenő NETFIT 

eredményekről. 

Testnevelők 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

23. KEREKASZTAL 1. 2018. június 12. 

(Körmend) 
Kerekasztal 

Az EFOP-3.2.10-16-0001 
Tehetséggondozás sport által B 2.3 

„Iskolai pilot programok 
egészségvédő testmozgás klaszterek 
 kialakításával” című alprojekt 
előkészítő évének, eredményeinek 

bemutatása a meghívott 
vendégeknek. A DSÖ bemutatkozó 

prezentációja. A meghívott 
egyesületek, civil szervezetek 
bemutatkozása, az esetleges 
együttműködés reményében. 

 

SZKT-IKT 
DÖK, SZMK, Sajtó 

24. Együttműködési megállapodás 2018. június 28. 
Együttműködési megállapodás 

aláírása a Bereki Bárkás Egylettel. 
Média (rádió, újság, internet) 

IKT 
BBE képviselői, Sajtó 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

25. Tanévzáró nevelési értekezlet 2018.június 29. 

(Körmend) 
Az EFOP-3.2.10-16-0001 

Tehetséggondozás sport által B 2.3 
„Iskolai pilot programok 

egészségvédő testmozgás klaszterek 
 kialakításával” című alprojekt 
előkészítő évének, eredményeinek 
bemutatása a nevelőtestületnek. A 
pilot év feladatainak konkretizálása. 

(egyéb érintettek bevonása). A 
generációk változásának 
elfogadásához szükséges 

szemléletmód kialakításának segítése 
(prezentáció). A NETFIT 

megismertetése a pedagógusokkal. 

SZKT-IKT 
Tantestület 

26. 
Helyzetelemzés, adatgyűjtés, 

SZKT-IKT megbeszélés 
2018. augusztus 31. 

Tanévnyitó értekezlet. 
Év eleji SZKT-IKT megbeszélés az 

aktualitásokról. 
Új IKT-tagok bevonása. 

SZKT-koordinátor tájékoztatója. 

SZKT-IKT 
Új IKT-tagok 

27. KLASZTER eszközátadás 
2018. szeptember 

03. 
Tanévnyitó ünnepély 

KLASZTER eszközátadás 
SZKT-IKT 

28. KLASZTER műhelymunka 
2018. szeptember 

10. 

KLASZTER műhelymunka. IKT 
megbeszélés az új tagok 

bevonásával. 
Új IKT tagok tájékoztatása a pilot év 

feladatairól, tantárgyközi kapcsolatok 
erősítése. 

 
 

IKT 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

29. IKT megbeszélés 
2018. szeptember 

24. 

KEREKASZTAL II. előkészületek 
Meghívók küldése, program 

előkészítése. 

IKT 

30. Szülői értekezlet - KLASZTER tájékoztató 
2018. szeptember 

26. 

Az év első szülői értekezletén a 
testnevelő kollégák tájékoztatják 

osztályonként a szülőket a KLASZTER 
program aktualitásairól, valamint a 

NETFIT mérések eredményeiről. 

IKT, Testnevelők 
SZMK, Szülők 

Osztályfőnökök 

31. Európai Diáksport napja 
2018. szeptember 

28. 

Tanórák után Kovács Kálmán 
testnevelő vezetésével közös 

bemelegítéssel veszi kezdetét a 
program az iskola udvarán, majd a 

szomszédos Várkertben 2018 
méteres futáson vesznek részt a 

diákok. 

IKT 
Testnevelők 

32. KEREKASZTAL 2. 2018. október 03. 

KLASZTER-KEREKASZTAL II. 
 

Iskolaorvos, védőnő, szülői 
munkaközösség, szülők, pedagógiai 

szakszolgálat bevonása a programba. 
 

SZKT-IKT 
Iskolaorvos, Védőnő 

SZMK, DÖK 
Ped.szaksz.képviselői 

33. SZKT-IKT megbeszélés 2018. október 04. 
SZKT tagok látogatása. 

Diák-pedagógus kérdőívek felvétele. 
 

SZKT-IKT 
Tantestület 

34. IKT megbeszélés 2018. október 17. 
Aktualitások megbeszélése. 
Új IKT tagok tájékoztatója, a 

programban vállalt feladatokról. 
IKT 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

35. Iskola átadás 2018. október 19. 

A felújított iskola átadásán Laczó 
Tamás Igazgató Úr a megyei, városi 
vezetőket tájékoztatja az iskolában 

futó aktuális programokról 
(KLASZTER). 

IKT, Tantestület 
Városi vezetők, Sajtó 

36. SZKT látogatás 2018. november 08. 

Óralátogatás Kovács Kálmán 
testnevelőnél. 

Egyeztetés Sipos Győző régiós 
vezetővel. 

• Iskola külső kapcsolatainak erősítése 

• Védőnő-iskolaorvos feladatai 
Médiával való kapcsolat 

SZKT-IKT 
Sipos Győző 

37. IKT megbeszélés 2018. december 11. 
Iskolai Klaszter Team megbeszélése, 
feladatok pontosítása, évértékelés. 

IKT 

38. IKT megbeszélés 2019. január 07. 

Év eleji IKT megbeszélés. 
Új IKT tagok beszámolója a 

tantárgyközi kapcsolatok erősítésére 
tervezett órák megvalósulásáról, 
valamint a minőségi testnevelés 
teljesítendő feladatairól Kovács 

Kálmán testnevelő tájékoztatta a 
csoportot. 

 

IKT 

39. SZKT látogatás 2019. január 17. 
Dokumentáció feltöltésével 

kapcsolatos megbeszélés 
SZKT-IKT 

40. Félévi osztályozó értekezlet 2019. január 23. 
Tantestület tájékoztatása az előttünk 

álló KLASZTER feladatokról. 
 

IKT 
Tantestület 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

41. Félévi nevelőtestületi értekezlet. 2019. január 30 

Tantestület tájékoztatása az első 
félévben végzett feladatokról. 

A tanév második félévében 
végrehajtandó feladatok 
megbeszélése, tervezése. 

SZKT-IKT 
Tantestület 

42. 
Szülői értekezlet 

KLASZTER tájékoztató 
2019. február 06. 

Szülők tájékoztatása a KLASZTER 
programról. 

IKT 
Osztályfőnökök, Szülők 

43. Szülői munkaközösség tájékoztatása 2019. február 06. 
A szülői munkaközösség 

tájékoztatása a KLASZTER program 
aktualitásairól. 

Laczó Tamás, Károlyi 
Tamás, SZMK 

44. SZKT látogatás 2019. február 14. 

SZKT tájékoztató a tantestület 
részére 

• NETFIT felmérés eredményeinek 
rögzítése 

• Szülői-pedagógus-diák kérdőívek 
kielemzése 

Közösségi tér kialakítása 

SZKT-IKT 

45. IKT megbeszélés 2019. február 18. 

KLASZTER-KEREKASZTAL III. 
előkészítése, meghívók kiküldése, 

program egyeztetése. 
 

IKT 

46. IKT megbeszélés 2019. február 28. 
Második félév feladatainak 

előkészítése 
IKT 

47. IKT megbeszélés 2019. március 01. 
Együttműködési megállapodások 

előkészítése 
 

IKT 

48. SZKT látogatás 2019. március 04. SZKT-IKT egyeztetés SZKT-IKT 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

49. KEREKASZTAL 3. 2019. március 04. 

KLASZTER-KEREKASZTAL III. 
 

Sportegyesületek, média, szülői 
munkaközösség, diákönkormányzat, 
testnevelők, képviseltették magukat 

a rendezvényen. 
Együttműködési megállapodás 

aláírása a Körmendi Darts Clubbal. 
Tervezett együttműködés a Régió 
Hagyományőrző Sportegyesület 

íjászaival. 

SZKT-IKT 
SZMK, DÖK 

Sportegyesületek 
képviselői 

Média képviselői 

50. 
IKT megbeszélés 

Együttműködési megállapodás aláírása 
2019. március 18. 

Együttműködési megállapodás 
aláírása a Régió Hagyományőrző, 

Kulturális és Sportegyesület 
képviselőjével, Bognár Gáborral. 

IKT 
Bognár Gábor 

51. SZKT látogatás 2019. március 21. Megbeszélés SZKT-IKT 

52. SZKT látogatás 2019. április 09. Kérdőívfelvétel SZKT-IKT 

53. IKT megbeszélés 2019. április 29. Év végi feladatok, összegzés IKT 

54. Diáknap 2019. április 30. 

Tájfutás népszerűsítése, 
térképismeret, akadályverseny 

állomásokkal, tantárgyközi 
kapcsolatok erősítése. 

Új sportágak megismerése. 

IKT 
Testnevelők 
Tantestület 

DÖK 

55. SZKT látogatás 2019. május 09. 
Klaszter óra, tanulói kérdőívfelvétel, 

önkéntes megbeszélés 
SZKT-IKT 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

56. Kirándulás 2019. május 17. 
Klaszter kirándulás (Jeli arborétum) 

12 diák + 1 kísérő 
 

Hideg Tímea 
DÖK 

57. Kirándulás 2019. május 22. 
Klaszter kirándulás (Somló hegy) 

16 diák + 1 kísérő 
Hideg Tímea, Kovács 

Kálmán, DÖK 

58. SZKT látogatás 2019. május 30. 
Tantestületi kérdőívek felvétele, 

interjúk készítése 
SZKT-IKT 

Tantestület 

59. Kirándulás 2019. június 12. 
Klaszter kirándulás (Bakony) 

37 diák + 2 kísérő 
Hideg Tímea, Kovács 

Kálmán, DÖK 

60. IKT megbeszélés 2019. június 03. 

KEREKASZTAL IV. tervezett 
programjának egyeztetése, 

meghívottak listájának pontosítása, 
meghívók postázása. 

Együttműködési megállapodások 
előkészítése. 

IKT 

61. KEREKASZTAL 4. 2019. június 13. 

KLASZTER-KEREKASZTAL 4. 
 

Résztvevők: A körmendi 
önkormányzat és a helyi médiák 

képviselői, MDSZ, diákok, kollégák. 
Együttműködési megállapodások 

aláírása. (Rádió 8 Körmend, 
Körmendi Híradó) 

 
További két együttműködési 

megállapodás bejelentése. (Városi 
Televízió, Rábavidék) 

SZKT-IKT 
Sipos Győző 

Önkormányzat 
képviselői 

Médiák képviselői 
DÖK 

Tantestület 
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 Esemény megnevezése Időpont Kapcsolódó terület, dokumentumok Résztvevők köre 

62. Tanévzáró ünnepély 2019. június 19. 
KLASZTER táblaátadás, NETFIT 

eredmények csatolása nyomtatott 
formában a bizonyítványok mellé. 

SZKT-IKT 

63. Tanévzáró értekezlet 2019. június 27. 
Nevelőtestületi értekezlet, 

programzárás 
SZKT-IKT 

64. KLASZTER záró konferencia 2019. július 02. KLASZTER zárókonferencia Budapest SZKT-IKT 

 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 2019. augusztus 29. 
KKT látogatás, beszélgetés a 

fenntartásról 
KKT – IKT - Tantestület 

 KEREKASZTAL 5. 2019. október 4. 

 
Résztvevők: A körmendi 

önkormányzat és a helyi médiák 
képviselői, POK, fenntartó, szülők, 

diákok, kollégák. 
 Rádió 8 Körmend, Körmendi Híradó, 

Városi Televízió, Rábavidék 

KKT, IKT 

 



21. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Diáksportönkéntesség beavatkozások 

rendszere 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

Szerző: Aranyosi Mónika 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. augusztus 
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26. Az iskola eseményein a 
diákönkéntesek is szerepet 
kapnak. 

Az iskola eseményein a diákok, mint 
diákönkéntesek nem kapnak szerepet. 
A gyakorlat a feladatokra való 
jelentkeztetés. A tanulókban nem az 
önkéntesség fogalmának tartalmában 
jelenik meg az iskola által szervezett 
karitatív tevékenységeken való 
részvétel. 

Bizalomépítés. A 
pedagógusok módszertani 
eszköztárának 
fejlesztéséhez kapcsolódó 
szemléletformálás. 

A diákönkéntesek professzionálissá 
fejlesztése.  
Az iskolai rendezvényekhez kapcsolódó 
önkéntes koordináció lépéseinek, 
módszertanának kidolgozása, 
kommunikálása. 
A folyamat és eredmények tantestület 
felé történő bemutatása. 

27. Az iskolán belül működő 
tanulói önkéntes csoport részt 
vesz az egészségfejlesztő 
testmozgások programjainak 
szervezésében és 
lebonyolításában. 

A tanulói önkéntes csoport 
szervezésének időszakában van az 
intézmény. Még nem kapcsolódott 
össze a programokkal. Az iskolára 
jellemző az önkéntesség, mint érték 
szemléletének kialakítása, belsővé 
tétele. Jellemzően jelentkezők közüli 
választáson alapuló diákcsoport végzi a 
tevékenységet. 

Az önkéntességre épülő 
programokba bevont 
diákok kiválasztási 
szempontjainak 
újragondolása. 

A DSÖ csoport felkészítése egy aktivitás 
tervezés - szervezés - lebonyolítás - 
értékelés folyamatának 
megvalósítására. 

28. Az iskola kommunikációs 
csatornáin megtalálhatók az 
önkéntességgel kapcsolatos 
figyelemfelhívó tartalmak. 

Több információmegosztó, 
kommunikációs csatornával 
rendelkeznek. A lehetséges 
kommunikációs felületek nyújtotta 
lehetőségek sokrétűbbek, mint 
általában egy-egy oktatási 
intézményben.  

A DSÖ tevékenységének 
népszerűsítése a különböző 
információs és 
kommunikációs 
csatornákon keresztül. 

Az önkéntes diákcsoport 
kommunikációs felelősének 
kiválasztása, feladatainak, segítőinek 
meghatározása. A megvalósítás konkrét 
lépéseinek megfogalmazása és 
megtanítása. 

29. Az iskolának vannak 
önkéntességet végző partnerei, 
akikkel együttműködik az iskolai 
diáksport önkéntesség működése 
érdekében. 

Az iskolának vannak önkéntességet 
végző partnerei, akikkel a későbbiek 
során együtt tud működni az iskolai 
diáksport önkéntesség működése 
érdekében. Kiterjedt és jól működő 
partneri hálózat. A szülők rendszeres, 
önkéntes részvétele kísérőként a 
programokon. 

A különböző partnerek 
felsorolása, és kiválasztása 
egy próba együttműködés 
érdekében. 

Az együttműködő önkéntesség 
céljainak, területeinek meghatározása. 

 



22. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Részletes eszköztámogatási lista 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Paic Róbert 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2018. szeptember 

  



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

 

 KÖLTSÉGVETÉS (minden rovat kitöltése kötelező!) 

 
Termék 

Egységár 
(nettó Ft)  

Megajánlott termék bemutatása, leírása 

1. Futballkapu 15 510 Ft  

Focikapu hálóval, 120x80 cm 
Leírás  4x4-es zártszelvényből készült összecsukható focikapu 
hálóval. 
Mélysége az alján 50 cm, a tetején 20 cm 
A focikapu összecsukható. 
Az ár 1 db focikapura vonatkozik a hozzá tartozó hálóval. 

2. 
Futball-labda 
(normál) 

2 610 Ft  

- 32 paneles focilabda 
- kiváló kopásállóság, tartós focilabda 
- anyaga: Hexen G-14 műbőr 
- 4 rétegű alábélés - kiváló méret- és formatartás 
- latex belső butyl szeleppel (75-80 g) 
- kézzel varrott 
- a műbőr focilabda mérete: 5 
- elsősorban füves, műfüves pályára vagy terembe ajánlott 
- 5-ös méretű focilabda kerülete 68,5-69,5 cm, súlya 420-445 
gramm. 

3. Kézilabda 1 740 Ft  

- anyaga: 100% PU 
- súlya: 300 g 
- 32 paneles 
- jó forma- és mérettartás 
- jól tapad 
- kézzel varrott kézilabda labda 
- 1-es méret - junior kézilabda 
- beltéri és kültéri használatra is 
- kerülete 50-52 cm 

4. 
Egyensúlyfejlesztő 
párna 

2 555 Ft  

Spokey Fit Seat tüskés ülőpárna 
Az ülőpárna átmérője: 32,5 cm 
Súlya: 1 kg 
Max. teherbírás: 150 kg 

5. Floorball ütő szett 5 800 Ft  
Stiga floorball szett. 
- 2 darab 65 cm Movon floorball ütő 
- 2 darab floorball labda 

6. Floorball ütő szett 4 000 Ft  
Spartan floorball szett. 
- 2 darab 75 cm JR floorball ütő 
- 2 darab floorball labda 

7. Floorball ütő szett 6 500 Ft  
Stiga floorball szett. 
- 2 darab 85 cm Movon floorball ütő 
- 2 darab floorball labda 

8. Floorball ütő szett 3 500 Ft  
Spokey floorball szett. 
- 2 darab 95 cm Field floorball ütő 
- 2 darab floorball labda 

9. Floorball kapu 5 115 Ft  

Floorball kapu, 90x60 cm 
Fém csövekből álló floorball kapu hálóval kispályás floorball 
játékhoz. 
A floorball kapu: 90x60 cm, mélység: 40 cm 
A floorball kapu könnyen szétszerelhető, megkönnyítve a 
szállítást és tárolást. 



10. Kézilabda 1 740 Ft  

A kézilabda labda jellemzői: 
- anyaga: 100% PU 
- súlya: 280-300 g 
- latex labda belső 
- butil szelep 
- 32 paneles 
- jó forma- és mérettartás 
- jól tapad 
- kézzel varrott kézilabda labda 
- 0-ás méret - mini kézilabda 
- beltéri és kültéri használatra is 
- 48-50 cm 

11. Tollasütő szett 1 490 Ft  

- acél váz 
- PVC, EVA tollaslabda 
- poliészter hordozótáska 
- a tollasütő hossza: 65 cm 
- a tollasütő súlya: 145 gramm 
- a tollasütő 4,5 kg húrozású 
- a húr 0,6 mm-es 
- 2 db tollasütő 
- 2 db tollaslabda 
- nylon húr 

12. Kosárlabda palánk 39 650 Ft  

A New Port Standard kosárpalánk jellemzői: 
- fém váz 
- PE talp és palánk 
- 12 mm-es fém kosárgyűrű 
- poliamid háló 
- állítható magasság: 200-305 cm 
- a talp vízzel vagy homokkal tölthető 
- beépített kerekek segítségével mozgatható 
- kültéri és beltéri használatra 
- váz mérete: 200-305 cm 
- talp mérete: 108 x 74 x 17 cm 
- palánk mérete: 105 x 70 x 3 cm 
- kosárgyűrű átmérője: 45 cm 
- a váz átmérője: 8 cm 

13. Koordinációs létra 5 160 Ft  

Hexagon koordinációs rács szett 
- könnyen összekapcsolhatóak az elemek 
- átmérő: 50 cm elemenként 
- hexagon gyűrű anyaga: PP 
- illesztés anyaga: PE 
- színe: narancs-fekete 
A szett 6 db hatszögletű rács elemet tartalmaz összekötőkkel. 

14. Aktivitásmérő 2 830 Ft  

Spokey Rock lépésszámláló gyalogláshoz és kocogáshoz. 
Mozgásérzékelő - különbséget tesz séta és futás között 
Állandó kontroll - mutatja a lépések és az elégetett kalóriák 
számát, a megtett távolságot 
Dupla csipesz - megkönnyíti a használatát, hisz az eredményeket 
a ruhára rögzítve le tudjuk olvasni 
A Spokey Rock lépésszámláló jellemzői: 
- anyaga: műanyag 
- lépésszámláló: 1-100000-ig 
- kijelző: óra, stopper (1/100 s), elégetett kalóriák száma, megtett 
távolság, mozgásérzékelő (futás vagy séta) 



15. 
Kosárlabda (5-ös 
méret, normál) 

1 015 Ft  

A kosárlabda jellemzői: 
- anyaga: gumi 
- textil szálas latex alábélés 
- 8 paneles, normál csatornás kosárlabda 
- kültéri és beltéri kosárlabda labda 
- a kosárlabda mérete: 5 
- kerülete 69-71 cm  
- súlya 450-500 g 

16. Szivacs kézilabda 1 760 Ft  
A kézilabda átmérője: 13,5 cm, az U8-as korosztály részére 
ajánlott verseny szivacslabda. Műanyagborítással, súlya 120g. 

17. Trambulin 
                              

156 800 Ft  

Profi tornász trambulin jellemzői: 
- verseny trambulin 
- galvanizált váz szerkezet 
-a trambulin mérete: 125x125 cm 
- ugrófelület: 70x70 cm 
- állítható dőlésszög 
- 28 db acélrugó 
- maximális terhelhetőség: 150 kg 

18. 
Állítható magasságú 
bója szett 

6 670 Ft  

A szett 2 db 50 cm magas bóját, egy rudat és 2 db 9 fokozatú 
rúdtartót tartamaz. 
A bója mérete: 27,5x27,5 cm, 50 cm magas 
A rúd mérete: 100 cm hosszú, átmérője 2,5 cm 

19. Step pad 5 960 Ft  

- 2 méretben állítható magasság (10 cm, 15 cm) 
- csúszásmentes felület és talp 
- a steppad mérete: 67x27 cm 
- anyaga: műanyag 
- a steppad maximális terhelhetősége: 100 kg 

20. 
Célzó fal (kézilabda és 
labdarúgás) 

16 070 Ft  
Fém focikapu hálóval és célzó táblával edzésekre. 
A focikapu mérete: 290x165x90 cm 
A focikapu anyaga: 2,45 cm átmérőjű fém csövek 

21. Fitball 2 580 Ft  

Gimnasztika labda jellemzői: 
- anyaga: PVC 
- súlya: 1140 g 
- ABS = Anti-Burst-System, hasadásmentes 
- átmérője: 65 cm (165-180 cm-es testmagassághoz) 
- terhelhetőség: 200 kg 

22. Pulzusmérő karóra 4 560 Ft  

Karóra jellemzői: 
- pulzus mérés 
- mellkas pánt nélküli müködés 
- kalória számláló 
- stopper óra 
- idő/dátum/ébresztő kijelzés 

23. 
Tépőzáras "Catch 
ball" szett 

   905 Ft  

A Get&Go Catch Ball korong jellemzői: 
- műanyag héj 
- tépőzáras belső 
- tépőzáras kézpánt 
A szett 2 db elkapó korongot és egy labdát tartalmaz.   

24. 
Szivacs baseball-ütő 
szett 

2 010 Ft  
Bat&Ball szett tartalma: 
- szivacsos baseball ütő, 60 cm 
- szivacs labda 

25. Babzsák    490 Ft  
Babzsák játék műanyag golyókkal töltve. 
- alkalmas dobálgatásra, tapogatásra és zsonglőrködésre 
- mérete minimum 5x10cm (ovális), maximum 10x10cm (kerek) 



26. Mini Kézilabda 1 690 Ft  

A kézilabda labda jellemzői: 
- anyaga: 100% PU 
- súlya: 250-270 g 
- 32 paneles 
- latex labdabelső 
- butil szelep 
- kézzel varrott kézilabda labda 
- 00-ás méret - supermini kézilabda 
- kerülete 44-46 cm 

27. 
Soft touch polo 
készlet 

33 000 Ft  

- A játék tartalmaz 12 db ütőt (6 kék, 6 sárga), egyenes szivaccsal 
körbevont fejjel és kettő labdát 
- Az ütő hossza 80 cm, a feje 32 hosszú és 11 cm vastag 
- A labda átmérője 17,8 cm 

28. 
Röplabda háló szett 
(mobil) KÜLTÉRI 

14 690 Ft  

A röplabda háló szett tartalma: 
- időjárásálló háló, mérete: 975x91 cm 
- 5 cm átmérőjű műanyag tartó oszlopok, az oszlopok magassága: 
243 cm, rögzítők 
- kétoldalt, 2-2 hevederrel rögzíthető V alakban 
- pályavonal (2x27 m sárga színű zsinór) 

29. Röplabda 1 620 Ft  

A Rosco Trainer röplabda jellemzői: 
- 2 rétegű 
- 18 paneles 
- anyaga: puha PU 
- hivatalos méret és súly (5-ös méret) 
- kerülete: 65-67 cm 
- súlya: 260-280 g. 

30. Baseball labda    500 Ft  

- kemény labda 
- szín: fehér 
- anyaga: PVC 
- a baseball labda kerülete: 22,5 cm 

31. Egyensúlyozó kötél 7 310 Ft  3m hosszú, 60mm átmérőjű fonott kötél 

32. Frizbi (soft) 1 880 Ft  

Súly: 90 g 
Átmérő: 20,5 cm 
Ütésvédő habszivacs összetevő 
100.00% PU 

33. 
Megkülönböztető 
mez 

   750 Ft  

Játékos jelzőmez, 1 db. 
A jelzőmez színe: sárga, kék, zöld, narancssárga 
Anyaga: lyukacsos, 100% polyester 
A jelölőmez mérete: 
- S (59x49 cm) 
- M (62x52 cm) 
- L (65x54 cm) 
- XL (68x56 cm) 

34. Szivacskézi kapu 17 600 Ft  

Szivacskézilabda kapu hálóval. 
Anyaga: műanyag 
Átmérő: 5 cm 
A kapu mérete: 230x170 cm 
Az ár egy darab szivacskézilabda kapura vonatkozik a hozzá 
tartozó hálóval. 

35. 
Kosárlabda (6-os 
méret, normál) 

2 610 Ft  

Mikasa Big Shoot iskolai kosárlabda gumi borítással. 
Méretek: 6 
A 6-os méretű kosárlabdák kerülete 72-74 cm, súlya 530-550 g, 
nők, illetve 12 év feletti lányok részére. 

36. RÖGBI deréköv 1 700 Ft  
Állítható deréköv, letéphető tépőzáras szalag 
- anyaga: polipropilén és PVC 

37. Zsonglőrkendő 1 500 Ft  Szintetikus színes kendő, 145x145 cm 



38. Kültéri curling szett 27 150 Ft  

- 1 célkorong  
- 4 curling kő (2-2 mindegyik körkörös ütközésvédelemmel 
fekete-fehér) fából  
- Átmérő: 22 cm  
- Magasság: 17 cm 

39. Polifoam szőnyeg 1 480 Ft  
Egyszínű, egyrétegű prégelt polifoam. 
A polifoam mérete: 50x180 cm, 8 mm vastag 

40. Aerobic szalag 1 390 Ft  

A Thera-Band erősítő gumiszalag jellemzői: 
- anyaga: természetes latex (allergia esetén latexmentes 
gumiszalag is kapható) 
- a gumiszalag színe: zöld 
- a gumiszalag erőssége: erős 
- méret: 1,5 m x 15 cm x 0,5 mm 

41. Lépegető szett 18 000 Ft  Színes puha gumi karikák. Mérete: 17 cm x 4 mm, 12 darab. 

42. 
Lépegető szett („Kéz- 
és lábnyomszett”) 

16 000 Ft  
Színes puha gumi kéz- és lábnyom készlet. Láb/kéz mérete: 22/19 
cm x 5 mm, 6-6 darab. 

43. 
Egyensúlyozó fél 
gömbök (szett) 

9 850 Ft  

Ellenálló anyagból készült. 
6 darabból álló szett. 
Maximális terhelhetősége 100 kg. 
A félgömb lépegető méretei: 
- átmérője: 15 cm 
- magassága: 7 cm 

44. Mászókötél 8 030 Ft  Mászókötél, hosszúság: 8 m, átmérője 32 mm. 

45. Aerobic szalag 1 360 Ft  

A Thera-Band erősítő gumiszalag jellemzői: 
- anyaga: természetes latex (allergia esetén latexmentes 
gumiszalag is kapható) 
- a gumiszalag színe: piros 
- a gumiszalag erőssége: erős közepes 
- méret: 1,5 m x 15 cm x 0,5 mm 

46. Szivacslabda    990 Ft  

A Stiga Active szivacs teniszlabda jellemzői: 
- anyaga: PU 
- puha 
- mérete: 70 mm 

47. Futball labda (plasto)    930 Ft  

Kogelan World Cup kölyök foci - gyerek focilabda. 
A focilabda méretei: 
- átmérő: 20,7 cm 
- súlya: 280-300 g 

48. 
Érzékelő korongok 
(szett) 

20 500 Ft  

A szett tartalma: 
- 5 darab 11 cm átmérőjű korong 
- 5 darab 27 cm átmérőjű korong 
- szembekötő pánt 
- zsák 

49. Kooperációs ernyő 13 000 Ft  
- Méret: 500 cm 
- Kapaszkodók száma: 12 db 

50. Ugrókötél    600 Ft  

Az ugrálókötél jellemzői: 
- anyaga: 100% PVC 
- könnyített ugrálókötél 
- súlya: 75 g 
- teljes hossza: 280 cm 
- állítható hosszúságú 
- a fogantyú hossza: 12,5 cm 
- kötél vastagság: 0,5 cm 
- az ugrálókötél színei: pink, szürke, kék 

51. Gumilabda    600 Ft  
Natur gumilabda vegyes színekben, 26 cm 
Felfújható natur gumiladba. 
A gumilabda átmérője: 26 cm 



52. Lyukacsos bója 1 560 Ft  
Lyukacsos bólya. 
A bója mérete: 46 cm magas, 33,5 cm talp átmérő 

53. Kooperációs ernyő 19 860 Ft  
- Méret: 750 cm 
- Kapaszkodók száma: 20 db 

54. Multifunkciós talp  1 150 Ft  
Félgömb alakú talp taktikai rúdhoz. 
A talp homokkal tölthető, hogy stabilabb legyen. 
- bevágással, 2,5 cm-es átmérőjű tornabothoz/taktikai rúdhoz 

55. Multifunkciós talp  1 370 Ft  
Félgömb alakú talp karikához. 
A talp homokkal tölthető, hogy stabilabb legyen. 

56. Védőháló (1 m2) 1 715 Ft  
Fehér védőháló 3 mm vastag, tűz és UV álló anyagból. Osztása 
4,2x4,2 cm 

57. Aerobic szalag 1 380 Ft  

A Thera-Band erősítő gumiszalag jellemzői: 
- anyaga: természetes latex (allergia esetén latexmentes 
gumiszalag is kapható) 
- a gumiszalag színe: sárga 
- a gumiszalag erőssége: gyenge 
- méret: 1,5 m x 15 cm x 0,5 mm 

58. Mini gát 30 cm 1 190 Ft  
A műanyag gát szélessége: 46 cm 
A műanyag gát lábának szélessége: 28 cm 
A műanyag gát magassága: 30 cm 

59. 
Pályajelölő marker 
szett 

3 060 Ft  
23 cm-es átmérő, 6 szín, speciális gumi 

60. Vízinudli polifoam    860 Ft  
A vízinudli mérete: 160 cm hosszú, átmérője 7 cm. Kék, sárga, 
zöld és piros színben. 

61. 
Kézilabda kapu háló 
(2db-os szett) 

9 850 Ft  

8x8 cm lyukbőségű polipropilén anyagból készült kézilabda kapu 
háló hordozó táskával. 
A kézilabda kapu háló mérete : 2 x 3 x 1 m 
A háló vastagsága: 3 mm 
A háló színe: kék-piros 
Beltéri és kültéri használatra. 
A csomag 2 db kézilabda kapuhálót tartalmaz. 

62. Mini gát 23 cm 1 180 Ft  
A műanyag gát szélessége: 46 cm 
A műanyag gát lábának szélessége: 23,5 cm 
A műanyag gát magassága: 23 cm 

63. Mini gát 17 cm 1 100 Ft  
A műanyag gát szélessége: 46 cm 
A műanyag gát lábának szélessége: 22 cm 
A műanyag gát magassága: 17 cm 

64. Teniszlabda    185 Ft  

Pro's Pro Trainer 3 sárga színű teniszlabda. 
Az ár 1 db teniszlabdára vonatkozik. 
- külső anyaga: 15% poliamid, 15% gyapjú, 70% akrill 
- szerkezet anyaga: 100% gumi 

65. Mini kültéri röplabda    690 Ft  
- anyaga: PVC 
- a strandlabda súlya: 120-130 g 
- a labda átmérője: 13 cm 

66. Hullahoppkarika    600 Ft  Színes, műanyag tornakarika, 90 cm. 

67. Hullahoppkarika    550 Ft  Színes, műanyag tornakarika, 80 cm. 

68. 
Mini szivacs 
kosárlabda 

   600 Ft  
Mini szivacs kosárlaba, színes. 100% PU 
- átmérője 14 cm 

69. Tollaslabda    100 Ft  

- PVC toll 
- EVA hab fej 
- a hossza: 8,5 cm 
- a tollaslabda színe: fehér 

70. Sípcsontvédő    500 Ft  Műanyag sípcsontvédő, fehér színű 



71. 
Kinyitható focikapu 
(szett) 

8 800 Ft  

A Stiga Pop Up focikapu jellemzői: 
- 7 mm-es üvegszálas rudak 
- 210D poliészter háló 
- mérete összeszerelve: 122 x 76 x 76 cm 
- hordozótáska mérete: 64 x 40 x 3 cm 
- súlya: 1,45 kg 
A szett 2 db Pop Up focikaput és egy tárolózsákot tartalmaz. 

72. Kooperációs ernyő 8 900 Ft  360 cm-es,  8 szeletes, 8 kapaszkodós 

73. Tányér bója 4 200 Ft  

- anyaga: rugalmas műanyag 
- átmérője: 20,5 cm 
- magassága: 5 cm 
A tányérbólya szett tartalma: 
- 10 db kék bólya 
- 10 db sárga bólya 
- 10 db narancssárga bólya 
- 10 db fehér bólya 

74. Bordás taktikai rúd    350 Ft  
Műanyag, bordás taktikai rúd markolattal. 
A rúd hossza: 70 cm 

75. Floorball labda szett 1 200 Ft  6 darab floorball labda szett 

76. Labdatartó háló 1 230 Ft  
20 db felfújt labda tárolására alkalmas labdaháló 4 mm-es 
körkötött fonalból. 

77. Röplabda háló 2 840 Ft  Tépőzáras, 6 méteres röplabda háló, mobil 

78. Tornapad 33 250 Ft  
Fa tornapad. 
Méret: 400x28x30 cm, 25 kg 
Pad lap: tömör fenyőfa 

79. Tornazsámoly 9 500 Ft  
Fa tornazsámoly műbőr borítással. 
Szabványos méretű tornazsámoly iskolai, óvodai felhasználásra. 
A tornazsámoly mérete: kb 45x65x26-28 cm, 6kg 

80. Bordásfal 23 730 Ft  

Egyszakaszos bordásfal jellemzői: 
- az oldallapok fenyő fűrészáruból készülnek 
- a keményfa fokok ragasztóval kerülnek a 120 mm 
tengelytávolságra lévő fokokba 
- a fa felületek színtelen lakkal felületkezeltek 
- tisztítás: puha, száraz ruhával 
- a bordásfalat védje a tartós hőtől, nedvességtől, napfénytől 
- a bordásfal az MSZ12519-79 szerint készült 
- méret: 275 x 86,7 x 18,5 cm 
- a bordásfal maximális terhelhetősége: 120 kg 
- tartozékok: 3 db 10x120 állványcsavar, 3 db M10 fakötésű 
alátét, 3 db 10x90 tipli 

81. Tornaszőnyeg 129 690 Ft  12x2 m-es, 2 cm vastag műszálas filcszőnyeg. 

 

 

 



23. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Záró értékelés 

Az interjúk összes kérdése 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: SZKT-KKT műhelymunka eredménye 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2019. február 

  



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 
 

Klaszter záró interjú kérdések 
 

SZKT vezető – IKT vezető 

1. Milyen változásokat hozott az iskola életében a Klaszterbe való belépés? 
2. Ön szerint a Klaszterrel kapcsolatos előzetes várakozások mentén valósult meg a 

Projekt? 
3. Mennyire volt nyitott a tantestület a program elején, illetve mennyire értette meg a 

projekt lényegét? 
4. Ön szerint mely beavatkozások voltak a legeredményesebbek, illetve melyek azok a 

változások, amelyek Ön szerint hosszú távon fognak működni az iskola életében? 
5. Mely beavatkozásokat/lépcsőfokokat tart feleslegesnek, kihagyhatónak egy hasonló 

projekt esetén? 
6. Mely területeket tart kritikusnak a program fenntartásával kapcsolatban? 
7. Az iskolai pedagógiai munkát, iskolai kultúrát tekintve, mely beavatkozások 

eredményezték a legfontosabb változásokat a diákok/vezetők/pedagógusok 
életében?  

8. Látja-e a testnevelő kollégák szemléletének változását/fejlődését a projekt előre 
haladásával? 

9. Miben látja a projekt előnyét?  
10. Miben látja a projekt gyengeségeit? 
11. Milyen fejlődési lehetőségeket lát a projekt további fenntartásában? 
12. Milyen veszélyeket lát a fenntartási időszakban? 
13. Miben látja pozitív hatásait az iskolai vezetői munkájában? 
14. Mivel egészítené még ki a válaszait, amire nem vonatkozott kérdés? 

 
SZKT testnevelő – egy IKT testnevelő 

1. Mit vártál a projekttől, amikor az intézmény bekapcsolódott a klaszter munkájába? 
2. A programban meghatározott beavatkozási pontokat mennyire érezted relevánsnak a 

napi munkában? 
3. Kaptál –e, és ha igen, milyen visszajelzéseket (szülőktől, diákoktól, kollégáktól) az új 

szemlélettel tartott testnevelés órák kapcsán?  
4. Mely beavatkozások/feladatok voltak számodra meghatározó jelentőségűek a 

szakmai tovább fejlődésed érdekében? 
5. Mennyiben/hogyan befolyásolta saját szemléletmódodat a projekt, az eddigi 

testnevelői gyakorlatodhoz képest? 
6. Milyen akadályokat tudnál beazonosítani a kitűzött, személyre szabott célok 

eléréséhez vezető úton? 
7. Kaptál –e kellő szakmai segítséget a kitűzött célok megvalósításához? 
8. Mennyire teljesültek a saját elvárásaid a projekt során? 
9. Mi volt az a két legnagyobb jelentőségű módszer, megoldás, ami úgy érzed, hogy 

nagyon bevált, bár szkeptikus voltál? 



10. Hogyan látod a projektben szerzett tapasztalatok fenntarthatóságát a későbbi 
szakmai munka során? 

 

SZKT DSÖ mentor – IKT DSÖ mentor 

1. Milyen változásokat éltél meg saját magadra vonatkozóan a munka folyamán? 

2. Milyen változásokat éltél meg az iskolai hétköznapokban szakmai téren? 

3. Voltak-e nehézségek a projekt folyamán, ha igen milyenek? 

4. A Klaszter mely eredményeit érzed fenntarthatónak? 

5. Mire vagy a legbüszkébb? 

6. A program folytatásához milyen segítségekre lenne szükséged? 

7. Hogyan változott az iskolád szemlélete az önkéntességgel kapcsolatban? 

8. Az önkéntes munkába bevont diákokon milyen változást tapasztaltál? 

9. Történt e Klaszter hatására olyan változás az iskoládban, aminél enélkül a program 

nélkül nem történt volna meg? 

 

 SZKT DSÖ mentor – DSÖ diákok  

(csoportos interjú szóban, vagy egyénenként írásban-  

A kitöltés módjáról az adott önkéntes csoportot ismerő SZKT dsö mentor dönt))  

1. Milyen változásokat éltél meg saját magaddal kapcsolatban az önkéntesként?/ 

Milyen változást tapasztaltál képességeidben, tudásodban?  / Miben fejlődtél az 

önkéntes munka által? 

2. Milyen változásokat éltél meg az iskolai hétköznapokban? 

3. Voltak-e nehézségek az önkéntes programok szervezése folyamán, ha igen milyenek? 

4. Mire vagy a legbüszkébb? 

5. Milyen módon lehetne folytatni az önkéntességet az iskoládban? 

6. Az önkéntesek tevékenységének folytatásához milyen segítségekre lenne 

szükségetek? 

7. Hogyan változott az iskolád szemlélete az önkéntességgel kapcsolatban? 

8. Szerinted milyen véleménnyel vannak a tanárok az önkéntes diákokról? 

9. Történt-e Klaszter hatására olyan változás az iskoládban, ami enélkül a program 

nélkül nem történt volna meg? 

 

 



24. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A Klaszter projekt kommunikációs 

tevékenysége 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Szilágyi Andrea 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2019. szeptember 

 

 

 

 



EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által projekt 

Klaszter iskolafejlesztő alprojekt 

A KLASZTER PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Eszközátadások a klaszterprojektben résztvevő iskolákban az előkészítő tanév során 

 

2017. december-2018. január során zajlottak az első eszközátadások a Klaszter projekthez 

kapcsolódóan, amely alkalmat adott a projekttel kapcsolatos első kommunikációra is: 

- helyi sajtó meghívása az eseményekre 

- sajtóközlemények kiadása a helyi média számára 

- sajtómegjelenések gyűjteménye: 

 

2017.12.1
2 

Új Néplap  print    

2017.12.1
2 

Vas népe  print    

2017.12.1
5 

Heves Megyei 
Hírlap 

print    

2017.12.1
2 

Körmend.hu  onlin
e  

http://www.kormend.hu/0/hirek/32680/program-
indul-a-fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert 

2017.12.1
2 

Utánpótlássport onlin
e  

http://www.utanpotlassport.hu/up-
gyors/sportszercsomagokat-kap-6-altalanos-iskola-a-
magyar-diaksport-szovetsegtol-a-kevesbe-fejlett-
regiokban/ 

2017.12.1
2 

Kanizsaújság.hu onlin
e  

http://kanizsaujsag.hu/hir/201712/kozosen-a-kozos-
ugyert-diaksport-onkentesek 

2017.12.1
2 

Szoljon.hu onlin
e  

https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet-
jasz-nagykun-szolnok/program-indult-fiatalok-
mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon-galeria-
921413/ 

2017.12.1
2 

Jnsz.hu  onlin
e  

http://jnsz.hu/aktualis/2017/12/program-indult-a-
fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon- 

2017.12.1
2 

Egerhirek  onlin
e  

http://www.egerhirek.hu/2017/12/14/sportszereket-
kaptak-a-tarnabodi-gyerekek/kozelet/melichke 

2017.12.1
6 

heol.hu onlin
e 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/sporteszkoz-tamogatas-a-tobb-mozgasert-
965489/ 

2018.01.1
0 

Fejér Megyei 
Hírlap 

print Sport támogatás 

2018.01.1
2 

Körmendi Híradó print Sportszereket nyert a Kölcsey Ferenc Gimnázium 

http://kanizsaujsag.hu/hir/201712/kozosen-a-kozos-ugyert-diaksport-onkentesek
http://kanizsaujsag.hu/hir/201712/kozosen-a-kozos-ugyert-diaksport-onkentesek
https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet-jasz-nagykun-szolnok/program-indult-fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon-galeria-921413/
https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet-jasz-nagykun-szolnok/program-indult-fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon-galeria-921413/
https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet-jasz-nagykun-szolnok/program-indult-fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon-galeria-921413/
https://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet-jasz-nagykun-szolnok/program-indult-fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon-galeria-921413/
http://jnsz.hu/aktualis/2017/12/program-indult-a-fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon-
http://jnsz.hu/aktualis/2017/12/program-indult-a-fiatalok-mozgasgazdag-eletmodjaert-abadszalokon-
http://www.egerhirek.hu/2017/12/14/sportszereket-kaptak-a-tarnabodi-gyerekek/kozelet/melichke
http://www.egerhirek.hu/2017/12/14/sportszereket-kaptak-a-tarnabodi-gyerekek/kozelet/melichke


2018.01.1
3 

Dunántúli Napló print Új sportszerekkel gazdagodott a suli 

2018.01.1
9 

Petőfi Népe print Sporteszközöket kapott az iskola 

2018.01.1
9 

Abádszalóki 
Hírnök 

print   

2018.01.1
3 

feeds.pecsiujsag.h
u 

onlin
e 

A fiatalok sportos életmódjáért indul program Komlón 

2018.01.1
8 

baon.hu onlin
e 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/program-
indul-fiatalok-mozgas-gazdag-eletmodjaert-1176891/ 

2018.01.1
8 

halasinfo.hu onlin
e 

http://halasinfo.hu/sportszereket-kapott-ajandekba-a-
szent-jozsef-katolikus-altalanos-iskola-es-ovoda/ 

2018.01.1
8 

bacsmegye.hu onlin
e 

http://bacsmegye.hu/kiskunhalas/2018/01/millios-
sportfejlesztes-a-kiskunhalasi-szent-jozsef-iskolaban- 

 

 

Eszközátadások és a Klaszter program pilot évi megvalósításának indulásakor 

2018. szeptember során a Klaszter programban résztvevő iskolákban sajtónyilvánosság előtt adtuk át 

az újabb sportszercsomagokat, és tájékoztattuk a médiát a program előkészítéséről és indulásáról: 

- helyi sajtó meghívása 

- sajtóközlemény kiadása 

- sajtómegjelenések gyűjteménye: 

  

2018.08.3
1 

radio1eger rádió http://radio1eger.hu/hir.php?hirid=11876&htip=helyi 

2018.09.0
1 

Heves 
Megyei 
Hírlap 

print Másik pálya is épül majd a fiataloknak 

2018.09.05 feol.hu onlin

e 

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sportszercsomag-

adomannyal-indult-az-ev-pusztaszabolcson-2526707/ 

2018.09.05 Fejér Megyei 

Hírlap 

print Sporteszközöket kaptak 

2018.09.05 Dunántúli 

Napló 

print Sporteszközökre jött a támogatás 

2018.09.05 Baranya TV TV   

2018.09.08 bama.hu onlin

e 

 https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/sporteszkoz-

tamogatast-kapott-a-komloi-iskola-1478519/ 

2018.09.03 komloujsag.

hu 

onlin

e 

http://www.komloiujsag.hu/?p=35451 

2018.09.06 Petőfi Népe print Az órák utáni sportolásra ösztönzik a gyerekeket 

2018.09.05 HalasMédia TV https://www.youtube.com/watch?time_continue=395&v=hMTnh

7CAut8 

2018.09.06 kiskunhalas.h

u 

onlin

e 

https://hiros.hu/hirek/sportszeratadassal-egybekotott-tanevnyito-

rendezveny-kiskunhalason 

http://radio1eger.hu/hir.php?hirid=11876&htip=helyi
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sportszercsomag-adomannyal-indult-az-ev-pusztaszabolcson-2526707/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sportszercsomag-adomannyal-indult-az-ev-pusztaszabolcson-2526707/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/sporteszkoz-tamogatast-kapott-a-komloi-iskola-1478519/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/sporteszkoz-tamogatast-kapott-a-komloi-iskola-1478519/


2018.09.06 halasinfo.hu onlin

e 

http://halasinfo.hu/ujabb-sportszercsomagot-kapott-a-szent-

jozsef-katolikus-altalanos-iskola-es-ovoda/ 

2018.09.05 hiros.hu onlin

e 

 https://hiros.hu/hirek/sportszeratadassal-egybekotott-

tanevnyito-rendezveny-kiskunhalason  

2018.09.06 baon.hu onlin

e 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/szeretnek-ha-minel-

tobben-sportolnanak-halason-1479133/ 

2018.09.10 Új Néplap print Nagy szerepet kap a testmozgás a tanév során 

2018.09.07 szoljon.hu onlin

e 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/sportszercsomagot-

kaptak-az-abadszaloki-suli-kisdiakjai-1255397/ 

 

Projektzáró kommunikáció 

2019. őszén a projekt lezárásaként összefoglaló közleményt helyeztünk ki az MDSZ weboldalára és a 

Facebook oldalára. 

 

 

https://hiros.hu/hirek/sportszeratadassal-egybekotott-tanevnyito-rendezveny-kiskunhalason
https://hiros.hu/hirek/sportszeratadassal-egybekotott-tanevnyito-rendezveny-kiskunhalason
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/sportszercsomagot-kaptak-az-abadszaloki-suli-kisdiakjai-1255397/
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/sportszercsomagot-kaptak-az-abadszaloki-suli-kisdiakjai-1255397/


25. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Megvalósítók záró kérdőíve 

 

KLASZTER KÉZIKÖNYV 
Komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani lehetőségeit 

összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány 2.0. 

Készült az EFOP-3.2.10-16-0001 jelű, Tehetséggondozás sport által című 

pályázat keretében 

2.3.2. Az iskolai pilot programokat támogató szakmai program fejlesztése 

– Elkészül egy, a komplex intézményi mozgásprogram-elemek tartalmi és módszertani 

lehetőségeit összefoglaló, moduláris rendszerű kiadvány, amely programelemek beépíthetőkké 

válnak az iskola pedagógiai programjába. 

– Kiválasztásra kerülnek azok az iskolai mentorpedagógusok, akik a fejlesztési javaslatcsomag 

alapján felelőseivé válnak a programoknak. 

– Megtörténik az iskolák és a résztvevő pedagógusok felkészítése a pilotprogramokra. 

– Megvalósulnak az iskolai pilotprogramok. 

– Szakmai támogatás és mentoráció a pilot programok sikeres és hatékony megvalósítása 

érdekében. 

Eredmény: 1 db kiadvány; 1 db felkészítő tréning, 6 db iskolai klaszter pilotprogram 

 

Szerző: Paic Róbert 

Szakértő fejlesztő: Pignitzkyné Lugos Ilona 

Szakmai vezető: Dr. Csányi Tamás PhD 

Szakmai főtanácsadó: Dr. Csányi Tamás PhD 

Készült: 2019. június 
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B 2.3 Iskolai pilot programok egészségvédő testmozgás klaszterek kialakításával 

 

PROJEKTZÁRÓ KÉRDŐÍV 

 

Szerepkör:      IKT Koord  IKT Vez IKT MT  IKT Önk   IKTT 

  MTT 

 
Egyáltal
án nem 

értek 
egyet 

Nem 
értek 
egyet 

Is-is 
Egyeté

rtek 

Teljes 
mérték

ben 
egyeté

rtek 

Nem 
válaszo

lok 

1. Hatás 

A projekt pozitív változásokat hozott az 
iskola életébe. 

1 2 3 4 5  

A projekt könnyen átlátható és követhető 
volt. 

1 2 3 4 5  

A projekt reális célokat tűzött ki az 
iskolának. 

1 2 3 4 5  

A projekt legerősebb területe a Minőségi 
Testnevelés volt. 

1 2 3 4 5  

A projekt legerősebb területe a Klaszterség 
volt. 

1 2 3 4 5  

A projekt legerősebb területe az 
Önkéntesség volt. 

1 2 3 4 5  

 1 2 3 4 5  
2. Motiváció 

Amennyiben nem lett volna anyagi 
hozzájárulás nem csatlakoztam volna a 
projekthez. 

1 2 3 4 5  

Amennyiben nem lett volna sportszer és 
egyéb IT eszköz nem csatlakoztunk volna a 
projekthez. 

1 2 3 4 5  

Amennyiben a jelenlegi tudásommal 
rendelkeztem volna a projektről a munka 
kezdetén minden ellenszolgáltatás nélkül is 
csatlakoztam volna a projekthez. 

1 2 3 4 5  

3. Jövőorientáció 



 
Egyáltal
án nem 

értek 
egyet 

Nem 
értek 
egyet 

Is-is 
Egyeté

rtek 

Teljes 
mérték

ben 
egyeté

rtek 

Nem 
válaszo

lok 

Amennyiben a projektnek lesz bármilyen 
kézzelfogható folytatása szívesen részt 
vennék benne az iskolámmal. 

1 2 3 4 5  

Amennyiben a projektnek lesz bármilyen 
kézzelfogható folytatása szívesen részt 
vennék benne mentorként más iskolák 
számára. 

1 2 3 4 5  

 

 1 2 3 4 5  
 1 2 3 4 5  
 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben egyéb megjegyzése, kritikai javaslata van a projekt jelenlegi 

működésével vagy a jövőbeni irányaival kapcsolatosan fejtse ki bővebben! 
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