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1. Bevezetés 

1.1. A témaválasztás indoklása 

Az 1989-1990-es politikai rendszerváltás utáni időszakban a magyar közoktatás teljes 

vertikuma gyökeres változáson ment át. Megváltozott az évtizedeken keresztül 

megszokott nyolc osztályos általános iskola, és a ráépülő középfokú oktatás négy 

osztályos modellje. A létrejött új közoktatási struktúra – mint a megmaradt nyolc 

osztályos általános iskola, a tradicionális négy osztályos gimnázium, az új hat osztályos 

gimnázium, a nyolc osztályos gimnázium, a másodvirágzását élő tizenkét évfolyamos 

iskola /6+6/, a szakközépiskolák, szakiskolák, valamint a vegyes típusú középfokú 

oktatási intézmények jelenléte – kaotikussá változtatta az iskolai oktatás megszokott, 

egymásra épülő és átjárható rendjét. A közoktatás újonnan kialakított szerkezetének 

nem volt adekvát tartalma. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) bevezetéséig hosszú időnek 

kellett eltelnie. A közoktatás tartalmi megújulása váratott magára. Az iskolákban 

dolgozó pedagógusok egy új struktúrában egy régi tartalommal dolgoztak. 

 

Az iskolák fenntartói köre is alapjaiban változott meg. Az önkormányzati irányítás alá 

tartozó iskolák mellett az egyházi, a magán, az alapítványi és még számos más fenntartó 

is megjelent a közoktatásban. Az egyes iskolák társadalmi presztízse a fenntartóktól 

függően is, széles spektrumúvá vált.  

 

A NAT bevezetését széleskörű társadalmi vita és számos értetlenség előzte meg. A 

pedagógusok nagy csoportjai vettek részt felkészítő tanfolyamokon, nevelőtestületek 

sokasága dolgozott a helyi tantervek létrehozásában. Az így kialakult új helyzet azonban 

nem hozta meg a várt megújulást, mert a közoktatást egészét nem sikerült megújítani, 

másrészt csak az állandóság hiánya és a változások sokasága jellemezte azt ebben az 

időszakban. Az átjárhatóság és a szabad iskolaválasztás gyakorta megoldhatatlanná vált 

a tantervi programok eltérő volta miatt. A hagyományos nyolc osztályos általános 

iskolákból a jobb képességű tanulók a hatodik osztály befejeztével középfokúnak 

mondott oktatási intézményekbe távoztak. 

Az iskolai testnevelés szempontjából azért fontos e nagyon is frekventált probléma 

megoldásának keresése, mivel az iskolaszerkezet váltás a testnevelők zömének okozott 

és okoz még ma is problémát. A tanári felkészültség az oktatás-nevelés folyamatának 
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tervezése és végrehajtása bizonyos pontokon (mint a hatodik osztály vége és az új 

intézményben a hetedik osztály kezdete) sok esetben komoly pedagógiai problémákat 

jelentett, melyekre sem az intézmény, sem a testnevelő tanár, sem maga a gyermek sem 

tudott felkészülni. A tanulók fizikai alkalmazkodásának kialakítását nehezíti a folyamat 

flexibilitása, az állandóság keresése a testnevelés tanításában. 

 

A probléma másik pólusát a tanárképzés, ezen belül a testnevelő tanárképzés és a 

tanítók képzésének problematikája jelenti. A bolognai folyamat adaptálása a testnevelők 

képzésében ma még leginkább a formai jegyek mentén érhető utol, a képzés tartalmi 

megújulása hiányzik. 

 

A közoktatás tartalmi meghatározója az oktatási törvény (a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX törvény), amely előírja az egyes iskola típusok és évfolyamok heti óraszám 

keretét és meghatározza a tartalmi követelményeket. Az oktatási törvény írja elő a 

közoktatásban működő iskolák számára a Pedagógiai Program megalkotását és annak 

szerves részeként a helyi tanterveket. Ezt a tevékenységet pedagógusok tízezrei 

végezték hónapokon keresztül. Sajnálattal kellett megállapítani, hogy e munka során 

döbbent rá a pedagógus társadalom a megszokott centralizmus   (központi, kötelező 

érvényű tantervek használata) kényelmes és kritikátlan voltára. Nagy nehézségek árán 

születtek meg a helyi tantervek, többnyire a minisztérium által kiadott mintatantervek 

változtatás nélküli átvételével, vagy egyes iskoláktól átvett és adaptált módon. A 

pedagógia egy sajátos szakterülete a tantervkészítés, egy speciális szegmense a 

pedagógiai tevékenységnek, de ugyanakkor sajátos szakmai felkészültséget is feltételez. 

Következésképen, az új, helyi tantervek ismét központosítottan, kis módosításokkal 

kerültek be az iskola helyi tantervébe és nem tükrözték az adott gyermek és tanulói 

csoportok igényeit, előképzettségét, az iskola tárgyi személyi feltételrendszerét, és az 

adott intézményre is jellemző követelményrendszerét. 

 

Ezen a ponton kapcsolódhatunk egy új kihívás számbavételéhez, amely az iskolai 

testnevelés tartalmi meghatározóit gyengítette. A folyamatszabályozás kimeneti oldala 

gyengült az elmúlt évtized során. A testnevelés az egyik legfontosabb eszköz az ifjú 

nemzedék személyiségének formálásában. A követelménytámasztás az iskolai oktatási-
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nevelési folyamat eredményességének meghatározója. Az oktatási törvény többszörös 

módosítása során elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor is az iskolai testnevelés céljává a 

testmozgás és a sport megszerettetése vált. A redukált, követelmény nélküli célképzés 

devalválja mind a pedagógus, mind a gyermek munkáját. A testnevelés és a sport 

lényegéből adódóan teljesítmény orientált tevékenység. Amikor is a legfogékonyabb és 

leginkább fizikai munkára alkalmas korosztályt nem a szakképzett tanárok készítik fel 

az egészséges életmódra és a mozgáskultúra kialakítására, a felsőbb évfolyamokon 

szükséges az alapképességek fejlesztését pótolni, és a teljesítményképes tudást, a 

készségeket kialakítani. Az említett két probléma együttesen jelen van ma a 

közoktatásban.  

 

A szakirodalmi áttekintés során egyértelművé vált számomra, hogy noha az elmúlt két 

évtizedben a pedagógia és a sporttudomány jeles képviselői számos publikációt tettek 

közzé a testnevelést érintő változásokról, a testnevelés aspektusából nem vizsgálták a 

közoktatást. E hiátus indokolja témaválasztásomat és egyúttal jelzi témám újszerűségét. 

Úgy láttam, hogy a testnevelés, mint specifikus tantárgy, illeszkedése a közoktatás teljes 

vertikumába és annak megújulási törekvései – amelyeket nem a szakma irányít – 

különös változásokat eredményezett. A törvényi változások és a NAT permanens 

megújítási kísérletei meghatározták az elmúlt időszak iskolai oktató-nevelő munkáját, 

gyakorta megnehezítve ezzel a gyakorló pedagógusok, és nem utolsó sorban a diákok 

életét. Vizsgálataim során axiómának tartottam, hogy a testnevelés csak részben egy 

tantárgy az iskolai tantárgyak rendszerében. Ezen túl az oktatás-nevelés szemszögéből 

átfogóbb és teljesebb is, mert a gyermek teljes személyiségét próbálja fejleszteni a 

tanulók fizikai és mentális képzése révén. 

 

1.2. Szakirodalmi áttekintés 

A rendszerváltás óta eltelt időszakban a magyar közoktatás gyökeres változáson ment 

keresztül, mind strukturálisan, mind tartalmilag. Ezen változások folyamatában a 

magyar pedagógia jeles képviselői több ízben adtak hangot véleményüknek 

tanulmánykötetekben, a szaksajtóban és egyéb médián keresztül. A publikációk sora 

hosszú, így a dolgozat írója azok között válogatva a – teljesség igénye nélkül – 

prezentál néhány szakmai véleményt. 
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A magyar közoktatás állapotáról és lehetséges jövőjéről átfogó tanulmány jelent meg a 

vizsgált időszakban. 

 

Csoma Gyula a pedagógia harmadik útját kívánta felvázolni (2000). Első útnak a 

klasszikus autoriter, második útnak a meghatározatlan liberalizmust – esetenként a 

laissez-faire – pedagógiát említi, míg a harmadik utat javasolja megfontolásra a mai, 

XXI. századi pedagógiának, nevezetesen a demokratikus pedagógiát. Szemléletében a 

törvényi szabályozást elfogadhatónak, sőt kívánatosnak tartja. A törvény szelleméről 

úgy vélekedik, hogy a paradigmaváltás szükségszerűségét, nem szolgálja adekvát 

módon az oktatási törvény.  

 

„Az iskolarendszer szerkezeti tagolása a maga szelekciós küszöbeivel és 

kerettanterveivel- kétségtelenül arra a törvényben rejlő eszmei szándékra mutat, amely 

pedagógiai képességek szerint differenciált előrehaladást, társadalmilag pedig 

differenciált érdekek érvényesülését kívánja biztosítani. Ez utóbbit a törvény 

preambuluma tanszabadsággá tágítja.” (Csoma 2000) 

 

Folytonosan jelenlévő, visszatérő gondolati eleme a könyvnek az iskola nevelési 

stílusának alakulása, a demokratikus pedagógia iskolai létének szerteágazó 

problematikája. Ennek szellemében foglalkozik a kisebbségek problematikájával is, a 

törvény hiányosságait is megemlítve. Többek között mélyreható elemzés tárgyává teszi 

„egy reménybeli közoktatási stratégia reménybeli alapelveit.” Könyvének ezen 

fejezetében a nemzeti stratégia fontosságát hangsúlyozza, beleértve a kisebbségek 

állami keretek között működtetett egalizáló folyamatát.  Tanulmányának egyik fő 

üzenete, hogy a hiányos tudású, alacsony műveltségű tömegek fennmaradása olyan 

tartós kirekesztődéshez, társadalmi szakadáshoz vezet, amely megnehezíti, már-már 

lehetetlenné teszi az európai integrációt, a tudás alapú társadalom kiteljesedését. A kötet 

több fejezete is arra utal, hogy ennek a problémának a kezelése csak egy gyökeresen új, 

eddigi pedagógiai kultúránktól alapvetően eltérő pedagógia megteremtésével lehetséges. 

Munkájában figyelmeztető gondolatokat tár elénk, a tekintetben, hogy a tudás alapú 
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társadalom kívánatos modelljét elérni, csak a közoktatás tartalmi stabilizálásával, 

mindenki számára elérhetővé tételével lehetséges. 

 

Magyari Beck István könyve az értékfogalom hagyományos filozófiai, gazdasági, 

esztétikai, kiterjedéseit társadalmi kontextusba ágyazva tárgyalja (2003). Az 

értékvizsgálatot teljesen új elméleti alapokra helyezi. Egy új pedagógiai értéktan 

felvázolását vállalja. A pedagógiát nem szűkíti a társadalmi értékek reprodukciójára, 

hanem az értékek innovációját tekinti fontos nevelési célnak. Megítélése szerint ma a 

permanens értékforradalom korában, a globalizálódó társadalomban az értékek 

viszonylagossá válnak. A szerző nyitva hagyja a kérdést, hogy az értékek mely 

szocializációs törvények szerint alakulnak ki, milyen társadalmi erővonalak mentén 

változnak. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen lenne az optimális állapot, és kevésbé 

arra, hogy milyen értékeket preferál a ma létező hazai pedagógiai gyakorlat vagy a 

munkaerőpiac. Azt anticipálja, hogy a pedagógiai és gazdaság számára – lélektani 

kutatások tapasztalatai alapján – milyen értékek megvalósítása lenne helyénvaló, és nem 

azt, hogy milyen tényleges értékváltozások valószínűsíthetőek a jövőben. Nem köti meg 

a pedagógus kezét a célok megvalósításában. Következtetéseihez nem egyetértést, 

hanem továbbgondolást kér, hiszen a legfontosabb értékek egyike a heterodoxia, az 

újragondolás képessége. Új perspektívát vázol mind az elméleti, mind a gyakorló 

pedagógusok számára. Ugyanakkor az értékteremtés és értékátadás elkötelezett híve 

marad. 

 

A rendszerváltás utáni közoktatás helyzetét tanulmányozta Gazsó Ferenc és Laki László 

(2004), sajátos nézőpontból vizsgálva a rendszerváltás tanulságait. Munkájuk talán 

legfontosabb kérdésfeltevése az, hogy lehet-e az ifjúságot, mint a modern társadalom 

sajátos szociológiai, pszichológiai, tudati jellemzőkkel rendelkező társadalmi csoportját 

– amely azonban a szerzők szerint nem önálló társadalmi réteg – önmagában vizsgálni. 

Gazsó és Laki egyértelmű válasza erre: nem lehet. A szerzők nyilvánvalóvá teszik, hogy 

az ifjúság léthelyzetét, belső tagoltságát mindenkor a társadalom alapszerkezetének 

sajátosságai határozzák meg annak ellenére, hogy a fiatal nemzedék társadalmi 

tagoltságát, belső rétegzettségét sajátos vonások jellemzik. A könyv igyekszik ezt a 

társadalmi meghatározottságot mindvégig egyértelműen alátámasztani.  



 10 

 

A közoktatás tartalmi változásaival foglalkozó dolgozatunk szempontjából a szerzők 

művének tudásszerkezetről és tudásfelosztásról szóló megállapításai a 

legizgalmasabbak. Ezek szerint a Magyarországon kialakult sajátos, bizonyos 

szegmenseiben tudásalapú társadalom jegyeit mutató berendezkedés által felállított 

követelményrendszer alapjaiban rengette meg a korábbi időszakban többé-kevésbé 

megszilárdult oktatási rendszert.  A szerzők felhívják a figyelmet egyrészt azokra a 

makroszintű társadalmi feszültségekre és problémákra, amelyek a munkanélküliségben 

öltöttek testet. Erre a politikai elitek válasza az oktatás expanziója volt. Másrészt viszont 

kétségtelen, hogy az újkapitalizmus megköveteli a magasabb ismeretszintet, a 

nyelvtudást, a számítástechnikai ismereteket. Vagyis a tudásalapú társadalomban a 

fiatalok esélyeit és mozgásterét a versenyképes tudáshoz való viszony befolyásolja. A 

tudástőke birtoklása szerint elemezve az iskolaszerkezet átalakulását, megállapítható, 

hogy az alapiskolai, illetve a szakmunkásvégzettség át- és leértékelődött. Azok az 

elsősorban alsó társadalmi csoportokhoz tartozó fiatalok, akik semmiféle olyan 

tudástőkét nem halmoznak fel, amit kedvező munkaerő-piaci pozícióra tudnának 

konvertálni, a "roncstársadalomba" kerülnek. 

 

Gazsó a felsőoktatás mindenhatóságába vetett hitet is szertefoszlatja. Bár kétségtelenül 

a középiskolába járás tömegessé válik, és másfél évtized alatt közel háromszorosára 

bővül a felsőoktatás befogadóképessége, ez a látszólag kedvező átalakulás azonban nem 

járt együtt a társadalmi esélyek jelentős javulásával. Sőt, az iskolázási 

esélyegyenlőtlenségek inkább konzerválódtak.  

 

Mind a Gazsó-Laki szerzőpáros, mind Csoma Gyula – egymástól időben is függetlenül 

– látens módon figyelmeztetik az oktatáspolitika irányítóit, hogy az alapértékű tudást 

szükséges széles társadalmi rétegek számára konvertálhatóvá tenni. Felhívják a 

figyelmet az esélyegyenlőség megteremtésének szükségességére, a hátrányos helyzetű 

gyerekek integrációjának megvalósítására. 

 

Az új pedagógiai kultúra megteremtésének szükségességét és megvalósítási lehetőségét 

tette vizsgálat tárgyává az Országos Közoktatási Intézet, 2003-ban. Ennek alapján „A 
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közoktatás tartalmi szabályozásának rendszere Magyarországon” címmel az nyilvános 

közpolitikai elemzést tett közzé. Az elemzést az Országos Közoktatási Intézet 

Oktatáspolitikai Elemzések Központja készítette az Oktatási Minisztérium 

megbízásából. Az elemzésben foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Oktatási 

Minisztérium álláspontját, így e kiadvány nem tekinthető hivatalos oktatásirányítási 

dokumentumnak. Az OPEK által elkészített jelentés műfaja („nyilvános közpolitikai 

elemzés”) arra utal, hogy elkészítésének célja az oktatáspolitikai gyakorlat támogatása, 

olyan „felhasználóbarát” dokumentum, amely egyszerre szolgálja a témáról szóló 

közpolitikai diskurzust, az oktatáspolitikai döntések tervezését és meghozatalát, 

valamint azok gyakorlatba való átültetését (implementációját). 

 

A vizsgálat alapján készített összefoglaló tanulmány kritika tárgyává teszi és elemzi a 

tartalmi szabályozás rendszerének modelljét, értékeli a közoktatás tartalmi 

szabályozásának jellemzőit különös tekintettel az elmúlt két évtizedre. Ismerteti a 

tartalmi szabályozás rendszerének jellemzőit a 2002. évi kormányváltást megelőzően, 

majd a kormányváltást követő főbb változásokat teszi elemzés tárgyává. Vállalkozik a 

problémák azonosítására, és javaslatok tesz azok megoldására. 

 

Az összefoglaló tanulmányból – a terjedelem szűkös voltára tekintettel – csupán a 

jövőre vonatkozó megállapításokkal foglalkozunk. A szerzők több, jelentős hatású, 

bonyolult és oktatáspolitikai kockázattal járó javaslatot tettek. Említésre méltók: a 

tartalomszabályozás és a tartalmi fejlesztés eszközeit gondozó szakemberek intézményi 

hátterének stabilizálására tett javaslataik, amelyeket elengedhetetlen feltételnek tartanak 

a jövő szempontjából. Új lehetőségek széles választékának kínálatát szorgalmazzák, 

amelyek kimozdíthatnák a közoktatási intézményeket a tantervfejlesztésből a kész 

programcsomagok adaptációjával és a módszertani fejlesztés (tanítás-tanulás) felé 

orientálhatnák őket. Ehhez kapcsolódóan olyan élethosszig tartó tanuláson alapuló 

stratégia kidolgozását javasolják, amely integrálhatja a közoktatás, a szakképzés és a 

felnőttoktatás tartalomfejlesztését és értékelését. A szakmai integráció kommunikációs 

és együttműködési formáinak kialakítását tartják szükségesnek. 

 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tartalmi-06-Kormanyvaltas
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tartalmi-06-Kormanyvaltas
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tartalmi-06-Kormanyvaltas
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tartalmi-06-Kormanyvaltas
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Javasolják továbbá a fenntartói és intézményi programelfogadás folyamatának jogi 

szabályozását úgy, hogy az egyrészt erősítse a helyi, nem pedagógus szereplők 

kontrollját, másrészt a finanszírozás szempontjait építse be a folyamatba és szüntesse 

meg a 2003. évi törvénymódosítás nyomán keletkezett értelmezési bizonytalanságot 

(kerettanterv, programcsomag, program). Úgy vélik, hogy az 1985-2003 évek közötti 

gyakorlathoz képest erőteljes fejlesztés segítségével komoly előrelépést kell elérni a 

közoktatási intézmények ellenőrzése és külső értékelése terén. 

 

Az OPEK által meghatározott stratégia lehetőséget biztosított volna a törvényhozóknak, 

hogy a törvény következő módosító indítványába szövegszerűen is bekerüljön a 

tartalomszabályozás pedagógiailag is elfogadott változása. A törvény által 

meghatározott tartalmakra építve az iskolai oktató-nevelő munkára tevődjék át a 

hangsúly a dokumentumok „gyártási kényszere” helyett. Több segítséget nyújtva a 

pedagógusok oktató munkájához és annak szakszerű értékeléséhez. Ez a szakmai 

grémium is felveti annak problematikáját, hogy jelenleg a közoktatásban nincs tartalmi 

kontrol a pedagógus napi munkájának nyomon követésében. A jelenlegi mérési 

technikák a tanulói tudást mérik és csak szekunder módon utalnak a pedagógus 

munkájának eredményességére. A primer kontrol hiánya a folyamatszabályozás 

időbeliségét teszi megvalósíthatatlanná.  

 

Az iskolai testnevelés tartalmi meghatározóinak változásai követték a 

törvénymódosítások által előírt feladatokat. A tanítás-tanulás folyamatának egyik 

sarkalatos pontja az iskolai testnevelésben az értékelés problematikája. E 

problémakörrel a törvényi változások során is több ízben találkoztunk.  Gergely Gyula 

tanulmánya, melyet a testnevelés tantárgy helyzetéről és fejlesztési feladatairól tett 

közzé az Új Pedagógiai Szemle 2002/07-08-as számában, foglalkozik ezzel a sarkalatos 

kérdéssel is. Tanulmányában felhívja a figyelmet arra a nem elhanyagolható 

eredményre, amely a testnevelés tantárgy értékelési lehetőségeinek kapcsán, más 

szaktantárgyak oktatásánál is példaértékű lehet. A képességtípusok szerinti mérési, 

értékelési lehetőség (e tekintetben lehet a testnevelés minta más tantárgyak előtt) azt is 

jelenti, hogy a tanuló erősségeinek és gyengéinek a feltárásával megalapozza 

önismeretét, motivációs eszközként feltárhatja a változtatás lehetőségét, a változások 
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mértékének dokumentálásával elé tárul a képességek fejleszthetősége, amelyen 

keresztül erősödik a gyerek önbizalma, önmagába vetett hite. Bebizonyosodik, hogy 

nem csak a testnevelésben van értelme az önfejlesztésnek, tehát a mérési eszközrendszer 

a célhoz, a személyiség komplex fejlesztéséhez visz közelebb. A folyamatok nyomon 

követéséhez, a teljesítmények alakulásának szemléltetéséhez fontos a mért adatok, 

eredmények nyilvántartása.”  

 

A tanulmány értékeként ismerhetjük el, hogy kézzelfoghatóvá teszi a tanulók 

önértékelésének kialakítását, az egyéni fejlődés útjának nyomon követhetőségét. 

Munkájával lényeges segítséget nyújtva a más szakos kollégák értékelési módjainak 

kialakításához. Átvéve a testnevelésben kialakított személyiségfejlesztési technikákat, 

azok transzferálásával az iskolai élet más területére is. 

 

„A magyar sport fejlesztési terve” című dokumentum, melyet a Nemzeti Sportszövetség 

tett közzé 2004-ben, – a dolgozat írójának szerkesztésében – foglalkozik az iskolai 

testnevelés fejlesztésének lehetőségeivel. A stratégiai tervben a szerzők felhívják a 

figyelmet arra, hogy szükségszerűvé vált annak elismerése, miszerint a testnevelés és a 

sport valamennyi – az egyén és a társadalom szempontjából – hasznos funkciója 

érvényesülhessen a közoktatás intézményeiben is. Ezek a funkciók: egészségmegőrzés, 

rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, mozgáskultúra fejlesztése, nemzeti tudat 

erősítése, a közösségi magatartás kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a 

nemzetek és az országok közötti kapcsolatok fejlesztése, a szabadidő kulturált eltöltése, 

szórakozás és szórakoztatás. Ennek legfontosabb zálogát a korszerű, jól szervezett 

iskolai testnevelésben és a diáksportban látják. 

 

A dolgozatban ismét előtérbe került, a mindennapos testnevelés kérdése, de csak hosszú 

távú megvalósításról gondolkodik, számolva a gazdasági helyzettel és az iskolák 

jelenlegi lehetőségeivel is. Úgy vélik – a belátható jövőben – megvalósítható az 

iskolákban a mindennapos testnevelés és testmozgás, valamint az ehhez szükséges 

infrastrukturális és szakmai feltételek biztosítása. Ez a cél csak ágazati összefogással 

érhető el, de addig is, amíg ez az ideális állapot kialakul, az állami sportigazgatás előtt 

jelentős feladatok mutatkoznak. Rámutat a tanulmány arra is, hogy a diákok nagy része 
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csupán a testnevelésórákon végez rendszeres testmozgást, szükség van arra, hogy a 

tanóra keretében az életen át tartó rendszeres szabadidősportos tevékenység igényét is 

megalapozzák a testnevelő tanárok. 

 

Az iskolai testnevelés fejlesztésének hosszú távú lehetőségei napjaink gazdasági 

helyzete miatt is behatároltak. Megmaradt lehetőségként továbbra is az iskolák 

igazgatóin és a szakmailag jól felkészített testnevelő tanárok lelkiismeretes munkáján 

múlik a fejlődés az ifjúság mentális fejlődésének elősegítése. 

 

A magyar felsőoktatás reformtörekvései és a bolognai rendszer magyarországi 

adaptálásának gyorsasága sok megválaszolatlan kérdést vett fel mind a felsőfokú 

intézmények testületeiben, mind a felsőoktatásba jelentkezők körében. A Magyar 

Rektori Konferencia 2009-ben kiadott állásfoglalása ráirányította a felsőoktatás 

problémáira a szakemberek figyelmét. Az állásfoglalás a bolognai folyamat 

bevezetéséről nem mutat pozitív képet. Megállapítást nyert, hogy az eltelt időszak, még 

nem elegendő ahhoz, hogy a rendszerről átfogó, a rendszer egész működését minden 

vonatkozásban megítélő következtetéseket lehessen levonni, különösen nem elegendő 

gyökeres változások végrehajtásához. A permanens reformizgalom fenntartása helyett 

egy nyugodt, értékelő, finomhangoló periódusra lenne szükség. Ezeket a 

megállapításokat azok a vezető professzorok teszik, akik ma a felsőoktatási 

intézményeket irányítják. Véleményük egyértelműen kifejezi egy nem átgondolt, de 

kényszerűségből mégis bevezetett reform napjainkban is meglévő anakronizmusait. 

 

A bevezetés stádiumában problémát okozott, a felsőoktatási intézményeknek, hogy a 

bolognai-rendszerre történt átállás előkészítésének és bevezetésének időbeli késése 

miatt a részletek kimunkálására, a konszenzus megteremtésére nem minden kérdésben 

született egyetértés, ennek oka talán az idő hiányában is keresendő. Továbbá, a még 

mindig tapasztalható informáltság hiánya miatt nincs kellő összhang a munkaerőpiac, a 

felsőoktatás oktatói és a hallgatók között.  

 

Nagy gondot okoz még ma is, hogy az alapképzés és a mesterképzés nem egyszerre 

került kidolgozásra, ami nemcsak a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak, kutatóknak és 

hallgatóknak okoz áttekinthetőségi gondokat, hanem a végzős hallgatókat befogadni 
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szándékozó munkaerő piacnak is. A bolognai képzési rendszer elfogadottsága 

bizonytalan és hiányos, a munkaerőpiac nem ismeri a két fokozat tartalmi és minőségi 

különbségét. Az alapfokozatú és a mesterfokozatú diplomák értéktartalma nem vált 

köztudottá. A pedagógusképzésben ennek kidolgozatlansága fokozott zavarokat 

okozhat. 

 

Megállapítható, hogy az új képzési rendszer két ciklusának tartalmi és munkaerő-piaci 

elismertsége nem épült be a társadalom fogalomrendszerébe. Az alapképzés és a 

mesterképzés ma még nem kidolgozott és a képzési tartalmak sem adekvátak. A 

legnagyobb problémát az jelenti, hogy a folyamatosság elve is sérült a képzésben. 

 

A szakirodalom tematikus áttekintése során néhány olyan mű és tanulmány ismertetését 

tartottam szükségesnek, amely meghatározott nézőpontból behatóan foglalkozik a köz- 

és felsőoktatás jelenével, jövőjével és elvezetett dolgozatom célkitűzéseinek 

megválasztásához.  

 

2. Célkitűzések  

Értekezésem alapvető célja, hogy széles spektrumban feltárja az iskolai testnevelés 

helyzetének, tartalmi megújulásának folyamatát az 1989-1990-es politikai és gazdasági 

rendszerváltást követően. Célom továbbá feltérképezni a közoktatásban az iskolai 

testneveléssel összefüggő különböző területek (oktatási törvény, NAT, kerettanterv, 

felsőoktatási törvény, tanárképzés, Pedagógiai Program, helyi tanterv, kompetencia 

alapú oktatás), adekvát tartalmi összetevőit, valamint elemezni, és integrálva bemutatni 

a testnevelés helyzetét, tartalmi változásait, követelményrendszerének átstrukturálását a 

közoktatásban. 

 

2.1 Kérdésfeltevések 

Kutatásom során, iskolaigazgatók és testnevelők véleménye alapján, az alábbi főbb 

kérdésekre kerestem a választ: 

 Az oktatási törvény milyen módon korszerűsítette a magyar közoktatást? 

Az oktatási törvény módosításai mennyiben befolyásolták a közoktatás tartalmi 

és szerkezeti állapotát? 
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 A törvény által előírt, a NAT-ban megjelenő tanítási tartalmak milyen módon 

befolyásolták az iskolák tartalmi és szerkezeti tényezőit? 

 A NAT módosításai milyen feladatot róttak a pedagógusokra? 

 Az iskolai testnevelés oktatási céljainak változásai milyen módon befolyásolják 

a gyerekek fizikai és mentálhigiénés állapotát? 

 Az oktatási infrastruktúra állapota milyen módon hat iskolai testnevelés 

céljainak megvalósulására? 

 A felsőoktatásban végbement szerkezeti változásokat hogyan követte az oktatás 

tartalmi megújulása? 

 Milyen következményekkel járt a bolognai rendszerű képzés bevezetése a 

magyar felsőoktatásban? 

 A tanárképzés hogyan változott a bolognai rendszerű felsőoktatás bevezetése 

után?  

 A testnevelő tanárképzés tartalmi megújulása segíti vagy gátolja a közoktatásba 

bekerülő pedagógusok felkészültségét? 

 

2.2 Hipotézisek 

Feltételeztem, hogy 

 a testnevelő tanárképzés mai rendszere és tartalma nem teszi lehetővé, hogy a 

kondicionális képzés a közoktatásban a hetedik alapkompetenciaként jelenjen 

meg, és azt sem, hogy a meglévő alapkompetenciák egyikében, vagy ideális 

esetben valamennyi alapkompetencián áthúzódó horizontális egészként 

működjön;  

 a bolognai folyamat gyors átvezetése a felsőoktatáson – teljes vertikumának 

ismerete nélkül – tovább halasztja a kondicionális képzésnek a közoktatási 

tartalmakba való beépítését és elfogadtatását; 

 a tanítói végzettséggel testnevelést „tanító” pedagógusok tömeges megjelenése – 

a testnevelők helyett – a közoktatás 1-6. évfolyamában tovább gyengíti a 

gyerekek kondicionális és koordinációs képességeinek fejlődését és hozzájárul 

az ifjúság testi fejlődésének lassulásához;  

 hogy a testnevelők véleménye szerint, a pedagógiában az a koncepció, amely az 

iskolai testnevelés egyetlen céljának a sport megszerettetését tartja, 
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diszfunkcionális következményekkel jár, mivel tovább gyengíti a gyerekek 

kondicionális képességeinek fejlődését és hozzájárul az ifjúság egészségügyi 

állapotának további romlásához; 

 bár a testnevelés infrastrukturális feltételei Magyarországon ma korántsem 

nevezhetőek ideálisnak, nem ennek elmaradottsága okozza a testnevelés válságát 

a közoktatásban. 

 

3. Módszerek 

Az egyes témák feltárásához több vizsgálati módszert alkalmaztam. Kutatásom 

elsődlegesen survey módszerrel végeztem a 2008-2009-es tanévben. A felmérést a 

magyarországi alapfokú és középfokú oktatási intézményekre lokalizáltam. Az Oktatási 

Hivatal Közoktatási Információs Iroda adatbázisa 5981 közoktatási intézményt tartott 

nyilván 2008-ban. A vizsgálat a teljes alapsokaságra terjed ki. A vizsgálat 

alapegységének az iskolákat tekintettem. A vizsgálatban a közoktatásban nyilvántartott 

valamennyi iskola részvételét biztosítottam.  

 

Az adatgyűjtést strukturált kérdőívvel végeztem (1. melléklet), amelyet az interneten 

juttattam el valamennyi, a közoktatás keretein belül működő iskolába. 5981 iskolába 

küldtem el a kérdőívet, amelyet az iskolavezetéssel és testnevelő kollégáival történő 

konzultáció után a vezető testnevelő töltött ki. A visszaérkezett és értékelhető kérdőívek 

száma 1146 volt, tehát a válaszolási arány 19, 19 %-os. A lekérdezett minta iskolatípus 

és iskolafenntartók szerinti megoszlása (1. táblázat) megközelítő pontossággal leképezi 

a teljes populáció megfelelő jellemzőit.  

 

Kiegészítő módszerként a mélyinterjúkat készítettem.. Azokat, a témában kompetens 

kulcsembereket (általános és középiskolai testnevelőket, valamint iskolaigazgatókat 

N=40) kérdeztem meg, akik véleményükkel hozzá tudtak járulni a közoktatásban folyó 

testnevelés oktatásának és szervezeti kereteinek jobb megismeréséhez, a számszerű 

eredmények interpretálásához. 

 

További kiegészítő módszerként releváns dokumentumokat (idevonatkozó törvényeket, 

miniszteri rendeleteket, jogszabályokat és oktatási dokumentumokat) elemeztem. (2. 

Melléklet). Ennek során a felsőoktatás strukturális és tartalmi változásaira fókuszáltam 
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és értékeltem a dokumentumok rövid és hosszú távú hatását az iskolai testnevelésre, a 

testnevelő tanárképzésre, valamint az oktatásban résztvevő diákokra és hallgatókra. 

 

A kvantitatív adatok feldolgozása az összetett statisztikai módszerrel, Microsoft Excel 

táblázatkezelő és az SPSS statisztikai programmal történt. A vizsgált adatok nominális, 

illetve ordinális típusúak, ezért elemzésük gyakoriság-vizsgálattal és a Khi- négyzet-

próbával készült. 
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                                                                     Az iskola típusa 

  

hat osztályos 

gimnázium 

négy osztályos 

gimnázium 

nyolc 

osztályos 

általános 

iskola 

nyolcosztályos 

gimnázium szakiskola 

szakközépi

skola 

tizenkét 

évfolyamos 

iskola 

vegyes típusú pl. 

szakközépiskola 

és szakiskola vagy 

gimnázium és 

szakközépiskola 

az iskola fenntartója   0 0 16 0 0 8 0 0 

  Megyei Jogú Város 0 0 8 0 0 0 0 0 

  Alapítvány 0 0 8 0 8 0 0 30 

  Budapest Főváros 

Önkormányzata 0 0 0 0 0 8 0 8 

  Egyház 16 0 39 8 0 0 24 8 

  Helyi önkormányzat 22 16 597 8 0 63 53 102 

  Megyei 

önkormányzat 
0 8 0 0 8 40 8 24 

  Notre Dame Tanító 

Rend 
0 0 0 0 0 0 8 0 

1. táblázat. Az iskola típusának és fenntartójának összevetése
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4. Eredmények 

4.1 Az örökség (1978-1990) 

A történeti visszatekintés kezdőpontjának megválasztásában meghatározó jelentőségű az 

1978-as tanterv (és annak közvetlen politikai előtörténete). Ez a legutolsó olyan tanterv, 

amely kötelező tartalmi szabályozást előíró dokumentum, ily módon jelentősen befolyásolta a 

központosított tantervi utasítások merev rendszerének fellazíthatóságát. Az 1978. évi 

nagyszabású tartalmi-tantervi reform esetében a célokat, a legfontosabb prioritások kijelölését 

már 1972-ben az MSZMP KB megtette. Ez politikai döntés volt, bár nem az éppen folyó 

tantervi reform befolyásolásának szándékával tették, de végül is ezt eredményezte.  

 

A 1978-as tanterv általános és a tantárgyakra jellemző célokat fogalmazott meg. A tanterv 

tantárgyi céljai leképezték a tanterv küldetésében és a stratégiai céljaiban foglalt marxista-

leninista ideológiát, ilyen értelemben hierarchikus rendszert alkottak.  

 

A tantárgyak célfilozófiája általános és részletes tartalomra oszlik, ez utóbbit a feladatok 

jelentik. A tantárgyi célok egy része a tantárgyra jellemző általános (nyílt rendszerű) 

megfogalmazást, másik, terjedelmesebb része konkrét feladatokat, a célhierarchiában zárt 

rendszerű stratégiai célokat tartalmaznak. Egyértelműen megfogalmazott a tanterv célja, heti 

óraszáma, tartalma (tananyaga) és a magasabb osztályba lépés feltételei, vagyis a 

követelmények. Ez a tanterv a minden iskolatípusra – általános és középiskolára bontva – 

kötelező jelleggel érvényes volt. A pedagógusok a tanmenetekben és óravázlatokban 

fejezhették ki egyéni elképzeléseiket. 

 

Az MTA Elnökségének Köznevelési Bizottsága az 1970-es évek közepén elkészítette az 

iskolai műveltség távlati prognózisát, elképzeléseik beszűrődtek az aktuális tantárgyi 

fejlesztések tartalmaiba. Az OPI tantervelméleti szakemberei a tantervi tartalmak 

meghatározásánál figyelembe vették ezeket az elképzeléseket. A rendszerváltozást 

közvetlenül megelőző időszakban elinduló és 1995-ben a NAT bevezetésével záruló tartalmi 

modernizáció céljainak kijelölése is megtörtént. A NAT előkészítését sokéves folyamatos 

szakmai és részben társadalmi vita előzte meg. A kerettantervek esetében az ágazati 

bürokrácia néhány tantervelméleti szakértő közreműködésével – állandó időszorításban – 

határozta meg a célokat és a legfontosabb tartalmakat. Sajnálatos módon nem figyelem 

bevéve a gyakorló pedagógusok szakmai testületeinek véleményét. 
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4.2 Az oktatási törvény változásának hatása a testnevelő tanárok iskolai tevékenységére 

4.2.1 Törvény az oktatásról, 1993 

„Az 1993-ban hatályba lépő LXXIX. Törvény az oktatásról, alapvetően változtatta meg a 

magyar közoktatást. Oktatásirányítási szempontból a legjelentősebb változás a demokratikus, 

az oktatásért viselt felelősséget megosztó, a helyi közösségek szerepét felértékelő, kétszintű 

tantervi szabályozásra való áttérés jelentette. A szabályozás központi szintjét a Nemzeti 

alaptanterv, a szabályozás másik, helyi szintjét az iskolák pedagógiai programjai és az 

ennek részét képező helyi tantervek alkotják. (A közoktatás tartalmi…www.oki.hu; Szüdi 1999., 

Vágó 2003. 180.) 

 

Lényeges eleme a törvénynek, hogy megszűnt a kizárólagos központi szabályozás. A Nemzeti 

alaptanterv az 1998/99-es tanévben, az első és a hetedik évfolyamokon került bevezetésre. A 

NAT, a magyarországi közoktatás tizenkét (tizenhárom) iskolai évfolyamán belül a 

tankötelezettségig, tíz évfolyamra (10. osztályig)  állapította meg az oktató-nevelőmunka 

közös, meghatározó követelményeit. Szakított a régi, a központi tantervi szabályozás azon 

formájával, amely részletesen és kötelező érvénnyel határozta meg a tantervet. A központi 

oktatásirányítás a korábbi  évtizedekben kötelező jelleggel írta elő az iskola pedagógiai 

tevékenységét meghatározó ideológiai, nevelési célokat. Meghatározta az iskola feladatát, 

tananyag tartalmát, tantárgyait, óraszámait, szoros kapcsolódását az iskolaszerkezethez, a 

különböző iskolatípusokhoz.  

 

A NAT alapján az oktatási intézményeknek pedagógiai programot és benne helyi tantervet 

kellett készíteniük. A pedagógiai program az iskolai oktatásnak a teljes képzési ciklusra 

szóló terve, az iskola szakmai stratégiai programja, mely meghatározza a nevelés, a tanítás-

tanulás folyamatának helyi pedagógiai elveit, tanterveit, gyakorlatát, működési feltételeit. A 

pedagógiai program az adott iskolai feltételeket, körülményeket, és sajátos módon – 

gyakorlatilag először –, a kliensek (az iskola használói) igényeit is figyelembevevő és 

érvényesítő sajátos iskolai terv, az iskola legfontosabb tartalmi dokumentuma. 

 

A Nemzeti alaptantervben általában megfogalmazott, a tanterv alapját képező nemzeti és 

európai értékrendet – amelyet a NAT a közös követelményekben rögzít (hon- és 

népismeret; kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz; környezeti nevelés; kommunikációs 

kultúra; testi és lelki egészség; tanulás; pályaorientáció) – a pedagógiai programban bontják ki 

és súlyozzák az iskolák, saját értékrendet, arculatot teremtve (Kotschy, 1998). 
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Az iskola pedagógiai programjában kellett meghatározni az iskola nevelési programját is. 

A nevelési programnak tartalmaznia kell:  

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, 

eszközeit, eljárásait; 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat; 

- a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat; 

- a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet; 

- a tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet; 

- a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; 

- a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programot; 

- a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet; 

- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzékét;  

- a szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésének formáit, 

továbbfejlesztésének lehetőségeit (1993. évi törvény 2003. 48.§).  

 

Az iskoláknak számba kellett venni addigi tevékenységük értékeit és hiányosságait, a 

rendelkezésükre álló személyi és tárgyi feltételeiket, valamint az iskola felhasználóinak 

(szülők és diákok), az iskolával kapcsolatos véleményét és igényeit.  Felmérések készültek, 

amelyekben kifejezhette a tanári kar, és szüleivel együtt a tanulóifjúság is, az iskolával 

szembeni elvárásait, és ezeken keresztül a különböző értékekkel szembeni viszonyát  (Füle, 

1997). A felmérés eredményeként, objektívebben dönthetett a nevelőtestület az egyes 

tantárgyak óraszámának kialakításakor, a tantárgyi struktúrák meghatározásában, és minden 

olyan kérdésben, amelyben a vizsgálat támpontot adott az iskolának. Nagyobb súllyal vették 

figyelembe döntéseiknél a felhasználók igényeit.  

 

Ehhez a szokatlan és nehéz munkához az OKI, a megyei pedagógiai intézeteken és 

információs irodákon keresztül, illetve elektronikus információs rendszer kiépítésével is 

igyekezett segítséget nyújtani. Szükség is volt ezekre, hiszen a tantervírói kompetenciák, és a 

pedagógusuk e területen meglévő felkészültségi hiányosságai miatt, az iskoláknak csak 

mintegy tíz százaléka vállalkozott saját helyi tanterv elkészítésére.  

 

Számos oktatási intézmény másoktól átvett és adaptált, vagy a tantervi adatbankból választott 
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tantervet. Nehezítette a folyamatot, hogy nem történt meg a komplex pedagógiai rendszerek 

(követelményrendszer, tankönyvek, taneszközök, tanári segédkönyvek, stb.), egyidejű 

kibocsátása, amelyekre a konkrét tanítási gyakorlatban támaszkodni lehetett volna. Az 

oktatási eszközök hiánya felerősítette a pedagógusokban azt a tévhitet, hogy a tankönyvek és 

egyéb, segítségül szolgáló kiegészítők határozzák meg az oktatási tartalmakat, és nem a tantervek 

az alapdokumentumok involválják a taneszközöket. Felerősítette ezt a tendenciát a tankönyvpiac 

erőszakos betörése az iskolákba. 

 

Bár az iskolai tantestületek maguk is nagyon sokat dolgoztak az adaptációkon és az 

iskolafenntartók kötelezően véleményeztették a tanterveket közoktatási szakértőkkel, az 

elkészült helyi tantervek színvonala igen különböző volt. (A közoktatás tartalmi…www.oki.hu)  

 

A NAT-ot az 1989/90-es tanévben vezették be az általános iskola első és hetedik osztályában. A 

bevezetéssel egyidejűleg természetesen a többi osztály a régi, központi tanterv szerint működött.  

 

A törvény 52§. (9) előírja az iskolák számára a tanulók mindennapos testedzéséhez szükséges 

feltételek megteremtését (Ekler 2006). Kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy a 

vizsgálatban résztvevők döntő többségének véleménye szerint a mindennapos testnevelés 

egyértelműen szükséges (1. ábra). Ugyanakkor egyharmaduk elismerte, hogy  iskolájuk 

jelenlegi tárgyi és személyi feltételei mellett nem valósítható meg ez az elképzelés. Vagyis 

általában helyes orientációnak tartják a törvényi szabályozást, de konkrétan és a saját 

iskolájukra nézve már elgondolkodtató a bevezetése lehetősége.  Sokan igénylik a törvény 

végrehajtását, és úgy ítélik meg a közoktatás tárgyi és személyi feltételeit, hogy azok jelenlegi 

állapotukban is alkalmasak a törvény végrehajtására. Megítélésünk szerint túlzottan optimista 

véleményekkel is találkoztunk. 

 

http://www.oki.hu/
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1. ábra.  A testnevelő tanárok véleménye a mindennapi testnevelés szükségességéről 

 

4.2.2 Átfogó műveltségi területek és a pedagógus továbbképzés bevezetése, 1996 

1996-ban az országgyűlés módosította az 1993-ban elfogadott oktatási törvényt, megtartva a 

törvény szerkezetét és a szabályozás logikáját, de tartalmát tekintve megújította azt. 

 

 A NAT 1995-ös megújított változata további segítséget kívánt nyújtani a tantervek, a 

tantárgyi programok, a tankönyvek és oktatástechnológiai eszközök kidolgozásához, 

illetve bevezetéséhez. Az alapműveltségi vizsgakövetelményeket a tizenhat éves 

korosztályra, a tízedik osztály lezárására, dolgozta ki. A középiskolák tankötelezettséget 

követő felső évfolyamaira vonatkozó oktatási tartalmakat elsősorban az érettségi 

vizsgakövetelményekkel szabályozta. 

 

A Nemzeti alaptanterv egyszerre tartotta szem előtt a nemzeti és a közös európai 

értékeket. Megfogalmazásában és követelményeiben is, az iskolai önállóságot ösztönözte és 

szorgalmazta. Korszerű pedagógiai elveket követve, a NAT a követelményeket nem 

iskolatípusonként és évfolyamokra bontva tartalmazta. A műveltségi területek átfogó, 

általános követelményeit – az életkori sajátosságokra is épülő és a tanítási-tanulási 

folyamat eltérő feladatai által meghatározott fő pedagógiai szakaszoknak megfelelően – a 

hatodik, illetve a tízedik évfolyam végére, a részletes követelményeket pedig a negyedik 

és a hatodik, illetve a nyolcadik és a tízedik évfolyamok végére határozza meg. Ez a 

követelmény-meghatározás is segíti a tanulókhoz alkalmazkodó tanítási-tanulási eljárások 

megvalósítását, a tanulók eltérő tanulási üteméhez való jobb alkalmazkodást Ugyanakkor, – 

bár tükrözi a magyar közoktatásban meglévő iskolaszerkezeti változatokat, – mivel másutt 
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húzta meg a szakaszhatárokat, mint ahol azok a domináns iskolaszerkezetben szokásosan 

megvoltak, nehezítette a NAT-ra épülő helyi tantervek elkészítését (Vágó, 2003).  

 

Tartalmilag, a minden ember számára nélkülözhetetlen alap- és általános műveltségnek azokat 

a továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket valamennyi a NAT hatálya alá tartozó 

oktatási intézményben, iskolában az 1-10. évfolyamon figyelembe kell venni, s amelyek 

elsajátítására minden tanuló jogosult. Az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy 

azok teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett és általában, a közoktatási törvényben 

megszabott órakeret iskolánként és évfolyamonként változó arányokban – megközelítőleg 

50-70 százaléka elegendő legyen, ezzel lehetővé téve kiegészítő tartalmak és követelmények 

meghatározását, egyéni iskolai profil, arculat kialakítását.  

 

Átfogó műveltségi területek keretében határozza meg a tartalmakat, szakítva a 

hagyományos tantárgyi felosztással, lehetőséget nyújtva az iskoláknak arra, hogy 

tantárgyaikat az iskola profiljának megfelelően, önállóan alakítsák ki. Megfogalmazásával 

lehetőséget ad arra is, hogy az iskolák a tradicionális tantárgyak helyett integrált oktatásba 

kezdjenek. A kötött tantárgyi rendszer fellazítását szolgálják a magyarországi tantervekben 

korábban nem szereplő, új, műveltségi részterületek (például emberismeret, mozgóképkultúra, 

tánc és dráma) beemelése a közoktatásba. Csakúgy, mint a valamennyi műveltségterület 

oktatásában megjelenítendő tantárgyközi területek, mint a kommunikáció, a testi-lelki 

egészség, vagy az európai dimenzió (Vágó, 2003).  

 

A műveltségi területek:  

1. Anyanyelv és irodalom (magyar nyelv és irodalom; kisebbségi nyelv és irodalom) 

2. Élő idegen nyelv 

3. Matematika 

4. Ember és társadalom: társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, emberismeret; 

történelem 

5. Ember és természet: természetismeret; fizika; kémia; biológia és egészségtan 

6. Földünk és környezetünk 

7. Művészetek: ének-zene; tánc, dráma; vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret 

8. Informatika: számítástechnika, könyvtárhasználat 

9. Életvitel és gyakorlati ismeretek: technika; háztartástan és gazdálkodás; pályaorientáció  

10. Testnevelés és sport 
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Az új tartalmakhoz, egy új oktatási stratégiát is társítottak az úgynevezett metatantervet, amely a 

„megtanulandókat”egy újfajta bontás szerint, egyrészt a kognitív tartalmak, képességek, és 

kompetenciák, illetve a megszerzett tudás hasznosíthatósága alapján csoportosította. (Vágó, 

1999. 210.).  

 

A képességek, beállítódások fejlesztéséhez nélkülözhetetlennek ítélt tartalmak (pl. képzetek, 

adatok, tények, fogalmak, általánosítások, gondolatmenetek, információk, műveletek, 

összefüggések, törvények, elvek, szabályok, elméletek, axiómák, tételek) alapjai. A fejlesztési 

követelmények, kompetenciák (magukban foglalják a különböző területek eredményes, 

hatékony döntéseihez, tevékenységeihez, teljesítményeihez szükséges felkészültség, 

hozzáértés alapvető ismérveit). (Kotschy, 1998) 

 

Minimális teljesítményt is megfogalmaz a metatanterv, mint kritériumot a tanulók 

továbbhaladásához, tudásukhoz, ismeretszerzésük, tanulásuk eredményes folytatásához 

elengedhetetlen ismeretek, jártasságok társulnak, mint a tudás alsó szintjei.  

 

Az iskolák számára ismételt feladatként jelentkezett a helyi tantervek újragondolása és átírása. 

Nemcsak formai megújulást vártak a nevelőtestületektől, hanem új tartalmi változtatásokra is 

sor került. Megváltozott a helyi tanterv tartalma és szerkezei előírása is. 

 

Az iskolák helyi tanterve tartalmazta az egyes évfolyamokon tanítandó kötelező és 

választható tantárgyakat, tanórai foglalkozásokat;  

- azok óraszámait;  

- fő témaköreit és követelményeit; 

- a magasabb évfolyamba lépés feltételeit;  

- az ellenőrzés, értékelés és minősítés tartalmi és formai követelményeit;  

- a differenciálás módjait;  

- az alkalmazható tankönyveket és más taneszközökre vonatkozó döntéseket.  

 

Ezekhez kapcsolódnak az egyes évfolyamok tantárgyi programjai. A helyi tantervet az 

iskolák pedagógusai a – NAT-on alapuló kész tantervek, tantárgyi programok átvétele, – 

adaptálása útján, vagy önállóan állíthatták össze (NAT, 1995).  
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Az iskolák a tervezéskor – pedagógiai programjuk elkészítéséhez – helyzetfelmérést 

készítettek.  A nevelőtestületek újra elkészítették helyi tanterveiket, megváltoztatva a 

műveltégi területek beiktatásával és a helyi sajátosságokra adaptálva a minta tanterveket. 

Sok iskolában szakítva a korábbi gyakorlattal és a korábbi évek tapasztalatait is figyelembe 

véve, a szaktanárok igyekeztek maguk elkészíteni saját tantárgyuk tantervét.  

 

Gergely Gyula (2002) kutatásai alapján is tudjuk, hogy a budapesti testnevelő tanárok 27,3%-

a készítette önállóan iskolája Pedagógiai Programjához a testnevelés tantárgy helyi tantervét. 

A közoktatásban, ezen időszak alatt még mindig két különböző tanterv alapján dolgoztak a 

pedagógusok. Egyrészt a NAT alapú helyi tantervekkel, másrészt a még mindig érvényben 

lévő 1978-as tantervvel. Az iskola helyi tanterve ugyanis a felmenő rendszerben még nem 

érte el a hatodik osztályt. 

 

A törvény 41§ (5). kötelező jelleggel írta elő a nevelési-oktatási intézmények számára, hogy 

évi két alkalommal az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában a tanulók fizikai 

állapotának mérését el kell végezni. Ezen kötelezettség az iskolai testnevelő tanárok széles 

körének egyetértésével találkozott. 

Kutatási eredményeim azt mutatják, hogy a testnevelő tanárok ma is folytatják ez irányú 

munkájukat (2. ábra). 

3%

47%

45%

5%

---

igen, részben

igen, teljes mértékben

nem

 

2. ábra.  Egyetértenek-e a testnevelő tanárok a tanulók fizikai állapotának 

mérésével 
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Azok a testnevelők, akik akár teljesen, akár részben egyetértésüket fejezték ki, (92%), 

differenciáltan alkottak véleményt, és a gyakorlatban ma is végzik a felmérést. 

 

A törvénymódosítás tartalmazta a pedagógusok óraszámemelését, a pedagógus-

továbbképzéseket. A törvény megjelenését követte egy kormányrendelet, amely részletesen 

szabályozta a továbbképzés akkreditációs és bonyolítási rendjét. Ezen kívül elrendelte, hogy a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjének öt évre szóló továbbképzési programot, illetve egy 

tanévre szóló beiskolázási tervet kell készítenie; továbbá meghatározta azt, hogy a 

pedagógusoknak hétévente kell továbbképzésen részt venni, amely teljesíthető 120 óra 

akkreditált továbbképzéssel, pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga (például 

közoktatási vezetői) letételével. Részt vehetnek a tanárok graduális és posztgraduális 

képzésen is. 

3%

74%

23%

---

igen

nem

 

3. ábra.  A testnevelő tanárok részvétele a kötelező továbbképzéseken  

 

A vizsgálatunkban résztvevő testnevelő tanárok csaknem háromnegyede már részt vett 

kötelező továbbképzésen, A kötelező továbbképzésen résztvevő testnevelőknek mintegy 

kétharmada a szakmának (testnevelés és sport) megfelelő továbbképzésen vett részt, 

egyötödük más jellegű, de a pedagógus munkával részben vagy egészben összefüggő 

továbbképzésben részesült (például: informatika, mentálhigiéné, életvezetés, drog prevenció 

stb.). Egytizedük nem a végzettségének, illetve a munkakörének adekvát továbbképzést 
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választotta  (példaként: médiaoktató, KRESZ oktatói, ECDL). 

 

Az oktatáspolitika azon törekvése, hogy a pedagógusok hét évenként újítsák meg szakmai 

ismereteiket a szakma egyetértésével találkozott. A továbbképzések – mint a vizsgálatból is 

kitűnik – tartalmi tekintetben azonban nem szolgálják 100%-ig ezt a törekvést. 

 

A kötelező továbbképzések rendszere és az új minősítő rendszer bevezetése, amely a tanárok 

minőségi továbbképzését hivatott szolgálni, széles spektrumon mozog. A közoktatási törvény 

1996-os módosításában rendelkezett a pedagógusok kötelező továbbképzésről. Előírta, hogy a 

pedagógusoknak hétévente kell továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, amely megtehető 

120 óra akkreditált továbbképzéssel, pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga 

(például közoktatási vezetői) letételével, illetve részvétellel graduális és posztgraduális 

képzésen. 

 

A továbbképzési rendszer pozitívumai között említhető önmagában az a tény, hogy létezik 

egy központilag definiált, szabályozott továbbképzési rendszer. Értékteremtő a továbbképzés 

mind az iskolának, mind az egyénnek; az elmúlt években sok tudás, módszer, szakmai és 

módszertani ötlet, innovációs kezdeményezés került be az iskolákba a továbbképzések révén. 

A továbbképzés a szakmai fejlődés, egyik eszköze; hozzájárul a pedagógusok szakmai 

felkészültségének emeléséhez.  

 

A pedagógus-továbbképzési rendszer fontos eleme a szakvizsga, illetve a szakvizsgához 

vezető szakirányú továbbképzés. Az ilyen tanulmányok elvégzésével a pedagógusok fizetési 

kategóriát ugrottak a közalkalmazotti bértáblában. (Mára a helyzet megváltozott; egyrészt 

nem bizonyult automatizmusnak a fizetési kategória váltása, másrészt olyan pénzügyi 

problémák léptek fel, melyeket a rendszerben nem tudtak az intézmények kezelni, ilyen 

például a helyettesítések megoldatlansága, vagy a normatíva csökkenése.) 

 

Pozitívuma továbbá a rendszernek, hogy az időtartam megválasztható, kedveltek a 30 órás 

képzések. Jó, hogy a továbbképzés egyenletesen elosztható a hét év alatt. Így jobban 

tervezhetők és megoszlanak a terhek, melyek az egyes pedagógusra, illetve a pedagógus 

részvétele miatt a továbbképzések ideje alatt a tantestületre nehezednek. A továbbképzési 

kínálat a szolgáltatók részéről folyamatos megújul. Nagyon sok képzést az ötéves 
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akkreditációs idő után nem akkreditáltattak újra. Modern, korszerű képzési témákat vesznek 

fel a kínálatba. 

 

A szakvizsgás képzések iránti igény az elmúlt években csökkent. A szakvizsgázott tanítóknak, 

tanároknak az intézményekben nincs szakmai tere; ha a vizsgával fizetési kategóriát ugrik is a 

pedagógus, ez szakmai előrelépést a szervezeten belül nem jelent számára.  

 

Az egyéni és a szervezeti érdekek nem mindig egyeztethetők össze. Az iskolának az az 

érdeke, hogy a pedagógus olyan kompetenciafejlesztő képzéseken vegyen részt, amely az 

intézmény pedagógiai, illetve minőségirányítási programjának megvalósítását támogatja, ahol 

választ és megoldási módokat kap az iskolában megjelenő problémák kezeléséhez. 

Ugyanakkor a pedagógusok előnyben részesítik azokat a képzési formákat, amelyek 

rugalmasabbá teszik munkaerő piaci mozgásukat (Liskó, 2004). Ráadásul a 120 óra 

összetétele nem meghatározott, nincs olyan kötelezettség, hogy pedagógiai, pszichológiai, 

módszertani kurzusokon is részt kell vennie a kollégáknak. 

 

Az iskolák számára nehéz a tervezés; ötévente készítenek – a humánerőforrást az intézményi 

stratégia megvalósítására alkalmassá tevő – továbbképzési programot, amelyet éves 

beiskolázási terveken keresztül valósítanak meg. Eközben az egyéneknek a 120 órás 

továbbképzési kötelezettséget hét év alatt kell teljesíteniük. Az öt- és hétéves tervezés 

szinkronját elég nehéz megteremteni. A rendszerbe 2007-től belépett a nem szakrendszerű 

oktatás egalizációs, 120 órás továbbképzés is. 

 

A továbbképzések szervezésénél problémát jelent, hogy a vezetőképzés szervesen beépült a 

továbbképzési rendszerbe, de nincs, illetve alig van vezető-továbbképzés. Bár az 

oktatásirányítás színvonalának és igazgatásának emelése érdekében a vezetői 

továbbképzésekre elengedhetetlenül szükség lenne. 

 

A képzések zárását illetően is van a rendszerben ellentmondás. Aki szakvizsgás képzésre jár, 

illetve aki egyben teljesít 120 órát, annak záró dolgozatot kell készítenie. Ugyanakkor, aki a 

120 órát például négyszer 30 órában teljesíti, annak vagy nincsen kötelező záró dolgozat, 

vagy kisebb lélegzetű írásos munká(ka)t kell elkészítenie. Így joggal merül föl az a kérdés, 

nem lenne-e jobb a 120 óra teljesítését egységes követelményekkel zárni. 
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A szakvizsgás képzések végén olykor nagyon értékes, sok praktikus tudást felmutató záró 

dolgozatok születnek: érdekes esettanulmányok, kutatások, fejlesztési programok látnak 

napvilágot. Ezeket általában nem teszik közkinccsé, mások számára nem válnak elérhetővé. 

Rendszerszinten nem működik a tudásmegosztás. 

 

Az egyes képzések között vannak minőségi különbségek. Ennek ellenére, nem alakult ki a 

kurzusok minősítési rendszere. A megvalósulás, annak módja, illetve a visszajelzések alapján 

különböző minőségi kategóriákba lehetne sorolni a képzéseket. A működő résztvevői 

elégedettségmérés (kimeneti mérés) alapján nem tudni, hogy megtörténik-e a szükséges 

korrekciók elvégzése, illetve ennek nem alakult ki kontrollja; nincs a rendszerben eredmény- 

és hatásmérés. Ennek hiánya különösen nagy probléma. Az oktatáspolitikai fejlesztések 

eszköztárában az egyik legfontosabb elem a továbbképzés. S miközben pedagógusok tízezrei 

vesznek részt a legkülönbözőbb kurzusokon, arról nincs információ, hogy ezek a képzések 

hogyan hasznosulnak a tanítás-tanulás, a nevelés folyamatában, a tanultak beépülnek-e, s ha 

igen, hogyan, milyen módon és mértékben az osztálytermi munkába, illetve az iskola 

működésébe  (www.oki.hu 2009). 

A továbbképzések rendszerébe beépített nem szaktárgyi tartalmú kurzusok sokasága sem 

szolgálja egyértelműen a pedagógusok szakmai munkájának minőségi javítását. 

 

Az 1966-os törvénymódosítás szabályozta az állami vizsgák rendjét is, és a tankötelezettség 

18. életévig való kiterjesztését (azokra vonatkoztatva, akik 1998-ban kezdik meg iskolai 

tanulmányaikat). Az 1995-98 közötti időben kellett az iskoláknak elkészíteniük pedagógiai 

programjukat és minden tekintetben felkészülniük az átalakult oktatási rendszer szerinti 

működésre. 

 

4.2.3 A kerettanterv, 1999 

„Az oktatási törvény következő módosítására a kormányváltást követően, az 1999-ben került 

sor. A törvénymódosítás rendelkezett – egy új szabályozási eszköz –, a kerettanterv 

bevezetéséről. A Nemzeti alaptanterv és a szabályozás másik szintje a helyi tanterv közé 

ékelődött be, ez a köztes szint. Az iskolatípusok szerint meghatározott kerettantervek 

szabályozták a helyi tantervek módosítását. 

A kerettanterv az oktatási miniszter által kiadott, az iskolázás adott szakaszára vonatkozóan – 

a Nemzeti alaptantervre épülve és a helyi tanterv készítéséhez alapul szolgálva – választható 

tanterv. Az akkreditáció feltétele, hogy a kerettanterv segítségével megvalósíthatók-e a 
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Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési feladatok, illetve kapcsolódnak-e hozzá 

olyan részletesen kidolgozott oktatási programcsomagok, amelyek a kerettanterv iskolai helyi 

tantervként való alkalmazását szakmailag segítik. A kerettantervek meghatározzák a 

tantárgyak rendszerét, az egyes tantárgyak időkeretét (óraszámát), a tananyag felépítését és 

felosztását az egyes évfolyamok között, továbbá az adott szakasz befejező évfolyamának 

kimeneti követelményeit. Mindezekkel kapcsolatban az egyes kerettantervek saját 

rendszerükön belül is megfogalmazhatnak alternatívákat, választható megoldásokat. A 

kerettanterveket a megadott keretek között a saját viszonyaikra adaptálják az iskolák, például 

a rendelkezésre álló, úgynevezett szabad sáv tartalmát helyi tantervükben határozzák meg.”  

(Nemzeti alaptanterv alkalmazásának és a programfejlesztés gyakorlatának szótára O.M. )  

 

A kerettanterv bevezetésére a 2001/02-es tanév szeptemberében került sor, az 1. 5. és a 9. 

évfolyamon. A kerettantervi szabályozás ugyan a NAT-ot érvényben tartotta, de szakmailag 

nem támaszkodott rá (Nemzeti alaptanterv alkalmazásának és a programfejlesztés 

gyakorlatának szótára O.M.). 

 

A kerettantervek bevezetésével ismét előállt a közoktatásban az a nem kívánatos helyzet, 

hogy az iskolákban kétféle, esetenként három féle (1989/90-ben bevezetett NAT alapú helyi 

tanterv, az 1996. évben módosított helyi tantervek és a mostani, a kerettanterv szerinti 

átalakított tantervek) érvényben lévő tanterv szerint tanítanak a pedagógusok. Az 1995/96. 

tanévben jutott minden évfolyam a NAT alapú helyi tantervek tartalmához, és szűnt meg 

végérvényesen az 1978. évi központi tanterv hatálya.  

 

A kerettanterv az oktatást a domináns iskolaszerkezethez igazodva, a 12. évfolyam végéig 

szabályozza. A 9. évfolyamtól eltérő képzési célokat és követelményeket ír elő a különböző 

iskolatípusok számára.  Mint szabályozó, visszatért az oktatási tartalmak hagyományos 

tantárgyi leírásához, meghatározta a tanórákon való részvétel rendjét, a (minimálisan) 

kötelező óraszámokat, a tantárgy képzés tartalmait és a továbbhaladás feltételeit. A tanulók 

napi tanórai terhelésének maximálásával, ahogy a központi tantervi dokumentumtól való 

iskolai szintű eltérés szabályozásával is, korlátozta az iskolai különbségeket. Máshol – 

például a modul tárgyak megtartásával – viszont továbbvitte a megkezdett reformokat. A 

kerettantervi korlátozásokat oldotta viszont, hogy a testnevelés és a hitoktatás területén 

lehetőséget biztosított a szigorúan behatárolt óraszámkeret túllépésére.  
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Ahhoz, hogy a jól, de a kerettantervi korlátokba nem beszorítható programmal  

dolgozó iskolák továbbra is működhessenek, a kerettantervek bevezetését elrendelő  

miniszteri rendelet létrehozta a tantervi akkreditáció rendszerét (A közoktatás 

tartalmi…www.oki.hu; Kerettanterv, 1998; Vágó, 2003;  Heszteráné,  2006) . 

 

4.2.4 A kerettanterv módosítása, 2002 

A 2002-es kormányváltás után, az oktatáspolitika, a központi szabályozás súlyának 

csökkentésére és iskolai nevelőtestületek szakmai autonómiájának növelése érdekében, 

törvénymódosítást javasolt, hogy megszüntesse a kerettantervek kötelező voltát és a 

kötelezően előírt óraszámokat is.  Az oktatási miniszter a következő évben elrendelte a NAT 

(1995) felülvizsgálatát is. 

 

A módosítás nyomán megszűnt a kerettanterv kötelező jellege. A kerettanterv iskolatípustól 

függően határozta meg az iskola oktató-nevelőmunkájának kötelező, közös követelményeit. A 

Pedagógiai programban az oktatási intézmény eltérhetett a kerettantervtől, lehetősége nyílott az 

intézmény specifikumainak beépítésére a helyi tantervbe. (OKI.hu 2002.) 

 

A törvény az új érettségi és felvételi rendszer bevezetését a 2004/2005. tanévre 

prognosztizálta.  

 

Az Európai Unióba történő belépésünkkel új perspektívák körvonalazódtak a hazai 

közoktatásban is. Az új tudásprogram tervezése is megindult. A törvénymódosítás nyomán 

2004. szeptember elsejével lépett életbe az oktatásirányítás kétpólusú és háromszintű 

rendszere. Ez a rendszer a NAT 1995. évi felülvizsgálata nyomán létrejövő NAT 2003-

ból, a kerettantervekből és a helyi tantervek rendszeréből állt össze (Vass, 2003). 

 

A tartalmi megújulás legfőbb erényekén tarthattuk számon, hogy a kerettantervek 

megmerevített rendje után ismét nagyobb önállóságot kapott az iskola. A pedagógusok a saját 

elképzeléseiket és a kliensek igényeit beépíthették a helyi tantervbe. Ugyanakkor ismételten 

átdolgozhatták helyi tanterveiket és a tantervi változások során a „melyik osztályban mit 

tanítok?” kérdésre is megfelelhettek. 

 

A közoktatási törvény 2002. évi módosítása kiterjesztette a tankötelezettséget a 18. életévig, 

és az általános műveltséget megszilárdító oktatási időszak végének a tízedik, (vagy 

http://www.oki.hu;/
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tizenegyedik) évfolyamot jelölte meg. Célja, volt ezzel többek között, hogy az iskolai 

oktató-nevelő munka tartalmi egységét kialakítsa, ezáltal az iskolák közötti átjárhatóság 

biztosítsa. 

 

4.2.5 Az oktatásirányítás háromszintű rendszere, 2003 

A törvény a Nemzeti alaptantervet a magyar közoktatás tartalmi-tantervi szabályozásának 

legfontosabb, legmagasabb szintű elemévé tette. A felülvizsgálat során megfogalmazódó 

változások legfontosabb célja az volt, hogy erősödjenek az iskolai műveltség integratív 

elemei, és előtérbe kerüljön a követelményrendszer fejlesztő jellege, ezért a törvény a 

képességek fejlesztését tette központi feladattá. A módosítás a nevelési és pedagógiai 

programok átdolgozását írja elő, benne a helyi tantervek és szakmai programok kötelező 

módosítását is, szakértői minősítését és fenntartói jóváhagyását. (A folyamatot nyomon 

követve, ez a rendszerváltás óta a negyedik tantervkészítési periódus.) 

 

 Az iskolai tananyag lineáris felépítésűvé válik. A kerettantervben ismét a tantárgyak 

rendszere az előírás. A műveltségi vizsga alapműveltségi és érettségi vizsgára tagozódik, ez 

két lépcsőben valósul meg. (Alapműveltségi vizsgát a jelen rendszer szerint még nagyon 

kevesen tettek a mai magyar közoktatásban. Talán a mindennapos testneveléssel együtt kell 

kezelni ezt a problémát.) 

 

A törvénymódosítás a Nemzeti alaptantervben határozta meg oktatásirányítás háromszintű 

rendszerét. A Nemzeti alaptanterv a tartalmi-tantervi szabályozás legmagasabb szintű 

dokumentumává vált. Fő funkciója a közoktatás nélkülözhetetlen elvi, szemléleti 

megalapozása úgy, hogy egyben biztosítsa az iskolák tartalmi önállóságát. Meghatározza a 

közoktatás országosan érvényes általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit, a 

közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szakaszokban érvényesülő fejlesztési 

feladatokat. Az első tartalmi- szabályozási-színt szerint a NAT az iskolában elsajátítandó 

műveltség alapjait foglalta össze és ezzel biztosítja a közoktatás egységességét és 

koherenciáját. Tíz műveltségi területet és hét kereszttantervet tartalmaz (NAT, 2003). A 

módosítás nyomán megszűnt a kerettanterv kötelező jellege. A kerettanterv iskolatípustól 

függően határozta meg az iskola oktató-nevelőmunkájának kötelező, közös követelményeit. A 

Pedagógiai programban az oktatási intézmény eltérhet a kerettantervtől, lehetősége nyílik az 

intézmény specifikumainak beépítésére a helyi tantervbe (OKI.hu 2002). 
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A NAT 2003. alapvetően három területen különbözik a NAT 1995. évi szabályozásától. 

Formailag és tartalmilag is kibővült - a tankötelezettségi változásnak megfelelően – a 12. 

évfolyamig. Kimaradt a részletes fejlesztési követelmények rész, azzal a szándékkal, hogy 

az alaptanterv fejlesztésközpontú szemléletét erősítsék. Ezáltal ösztönözzék az iskolákat arra, 

hogy helyi tanterveikben az összefüggéseket részesítsék előnyben, az izolált ismeretekkel 

szemben. Új célok fogalmazódtak meg és kerültek be a magyar közoktatásba. A 

kulcskompetencia fogalma és tartalma átstrukturálta az eddigi tartalmakat.   

 

A tartalmi-tantervi szabályozás második szintjén a NAT szellemiségét kifejező, de annál 

részletesebb útmutatást nyújtó kerettantervek találhatók. A magtantervi szinten 

megjelenő képességstruktúrát ezek a szakértők által kidolgozott, akkreditált, választható és 

adaptálható tervek teszik megvalósíthatóvá (Vass, 2001). A NAT-tal együtt ezek a 

kerettantervek orientálják a tankönyvek íróit és szerkesztőit, a tanítási segédletek és eszközök 

készítőit, az állami vizsgák követelményrendszereinek a kidolgozóit, az országos mérési 

értékelési eszközöknek a kidolgozóit és legfőképpen az iskolák pedagógustestületeit, 

akik a helyi tanterveket készítik, illetve összeállítják (NAT, 2003).  

 

A tartalmi-tantervi szabályozás harmadik szintjét az iskolák helyi tantervei képezik.  A helyi 

tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek a NAT előírásainak. Ugyanakkor 

megadják azt a lehetőséget, hogy a társadalom és a tanulók, mint az oktatási tartalmak „puha” 

szabályozói jobban beleszólhassanak a nevelés-oktatás folyamatába (Vass, 2001).  

 

A háromszintű tartalmi-tantervi szabályozási rendszer – külföldi és hazai tapasztalatok 

alapján – kellőképpen biztosítja a közös műveltségi alapok érvényesülését, elősegíti az 

iskolák alkalmazkodását helyi körülményeikhez, illetve lehetőséget ad az önálló intézményi 

profil felmutatására (NAT, 2003).  Az ilyen oktatásszabályozás a flexibilisnek nevezett 

tantervi szabályozás, ahol az alapot adó magtanterv és a helyi tanterv között vannak 

úgynevezett átsegítő, vagy programszintek (Báthory, 2003; Vass, 2003/a; Vass, 2003/b., 

Heszteráné 2006). 

 

A Nemzeti alaptanterv törvényben előírt hároméves felülvizsgálatának folyamatában 2005-

ben az Oktatási Minisztérium jónak látta – a még meglévő, kialakulatlan, egységes értelmezés 

miatt – egy egységes fogalomrendszer  közreadását. Szükséges volt ez többek között annak 
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érdekében, hogy minden pedagógus, és az oktatás tervezésében résztvevő szakember azonos 

terminus technikusokban gondolkodjék.  

 

A tartalmi szabályozással összefüggő kifejezések, definíciók között az alábbiak a 

legjelentősebbek:  

 

Alaptanterv 

Meghatározza az általános képzés keretében zajló nevelő-oktató munka kötelező közös céljait, 

a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi szakaszokban érvényesítendő 

fejlesztési feladatokat. A közvetítendő műveltség fő területeit (az úgy nevezett műveltségi 

területeket és a műveltségi területeken átívelő ún. kiemelt fejlesztési feladatokat) definiálja. A 

Nemzeti alaptantervet a kormányrendeletben adja ki. Kiindulópontul szolgál a kerettantervek, 

helyi tantervek és vizsgakövetelmények készítői és alkalmazói számára. 

 

Általános képzés 

Az alapvető műveltségi javak iskolai közvetítése, az ezekhez tartozó képességek optimális 

fejlesztése. Szervezeti kereteit az iskolázás általánosan képző szakaszai adják. Az általános 

képzés során elsajátított tudás teszi alkalmassá az embert meghatározott feladatok, problémák 

megoldására, és alapozza meg a különböző szintű szakképzést. Alapvető műveltségi javakon 

a tanulási képességek, elemi kultúrtechnikák, kulcskompetenciák s a társadalomban elfogadott 

általános műveltség egymással összefüggő rendszerét értjük. 

 

Általános műveltség 

Az emberre, a tudományra, a technikára, a művészetekre, a magatartásra vonatkozó kultúra 

alapjainak az ember értékeiben, motivációiban, tevékenységében megnyilvánuló rendszere. A 

kultúra minden lényeges területét felöleli, összhangba rendezi, a mindenki számára lényeges 

és szükséges, az általános képzés és a szakképzés, a további (ön)művelés közös tartalmi 

feltételeit foglalja magában. Az általános műveltség korszakonként, kultúránként különböző 

tartalmú, rendszerű, színvonalú. Napjainkban meghatározóak a magyar, az európai és a 

globális műveltség egymásba épülő elemei. A közoktatás számára értelmezett általános 

műveltség a kulcskompetenciák, tudások azon rendszere, melyet a társadalom művelt 

(középfokú szinten iskolázott) állampolgárától elvár. 
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Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, 

melyek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos az iskoláztatás képzési 

szakaszaiban. Szükségképpen különböző absztrakciós szinten fogalmazódhatnak meg, és a 

pedagógiai folyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt. Gyakran tanulásszervezői 

tevékenység leírásaként, megnevezéseként jelennek meg, más esetben a fejlesztés érdekében 

elvégzendő tanulói tevékenységet fogalmazzák meg. 

 

Helyi tartalom 

A helyi tartalom kifejezés alatt: (a) az iskolát környező/szolgáltatásait igénybe vevő helyi 

társadalom – mindennapi és "ünnepnapi" – kultúrájának, földrajzi, történelmi, gazdasági 

környezetének, tradícióinak és jövőképének (a helyi kultúrának) sajátos elemeit; (b) az iskola 

jellegzetes tanulói csoportjainak sajátos (általuk deklarált, vagy az iskola szakmai 

tevékenysége során felismert-feltárt) nevelési-oktatási szükségleteit, igényeit értjük. Ennek 

megfelelően a tantervi programban a helyi tartalom lehet hozzáadással létrejött többlet, illetve 

átértelmezés. 

 

Kompetencia alapú (kompetencia és tudás viszonya) 

1. Első értelmezésben a kompetenciaalapúság a tanterv taxonómiáját meghatározó szakmai 

elkötelezettséget jelenti. A kompetencia alapú tanterv hátterében egy olyan 

személyiségelmélet húzódik, amely a személyiség fő alkotóelemeiként a kompetenciákat 

(személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciák) jelöli meg, és – azokat 

komponensrendszerekként értelmezve – komplex képességek, képességek, készségek és 

rutinok hierarchikusan felépített rendszerét használja.  

 

2. A második értelmezés az ember által elvégezhető tevékenységekhez, megoldható 

feladatokhoz köti a kompetenciákat (valaki kompetens valamilyen tevékenységgel 

összefüggésben, ha képes megoldani az ahhoz a tevékenységhez tartozó szokásos 

feladatokat). A tantervben e kompetenciák, továbbá fejlesztési feladatok, tevékenységek, 

képességek és készségek kapnak szerepet, mindig feltételezve mögöttük egy tudásrendszert 

is. 

 

3. A kompetencia fogalma a kognitív pedagógiai szakirodalomban a következőképpen jelenik 

meg: a kompetencia a "tudásnak arra a formájára utal, amelynek elsajátítása természetes 
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közegben, életszerű tapasztalatok révén történik, és így alkalmazása is természetes 

könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg. Hasonlóan ahhoz, ahogy az anyanyelvet 

megtanuljuk, majd végtelenül sokféle gondolat megfogalmazására alkalmazzuk". Ebben a 

tekintetben a kompetencia az értékes, érvényes, hasznosítható tudás egyik kategóriája. 

Követelmények 

1. Azon fejlesztő feladatok összessége, rendszere, mellyel a közoktatási intézmények a 

törvény előírta időegységeken belül a velük tanulói jogviszonyt létesített tanulók 

személyiségét a lehető leghatékonyabb módon fejleszthetik. 

 

2. A közoktatási rendszer adott szakaszát lezáró, a kerettantervben (helyi tantervben) 

megfogalmazott, illetve a szakasz végére felállított központi követelményrendszer, melyet 

tantervi követelmények formájában adnak közre. 

 

Kulcskompetenciák 

A modern, tudás alapú, erős gazdasági versenyre, politikai demokráciára, az emberi 

kapcsolatok humanitására épülő társadalomban az iskolázás során kialakítandó, 

megerősítendő és fejlesztendő kompetenciák (tudások, készségek, képességek) rendszerének 

leglényegesebb, alapvető elemei. A Nemzeti alaptanterv ezekre tételesen épít. 

 

Műveltségterület-tantárgy viszonya 

A Nemzeti alaptanterv – tudomásul véve a korszerű műveltség integratív jellegét (mind 

tudományelméleti, mind didaktikai szempontból) – átfogó műveltségi területeket ír körül. E 

műveltségi területek alkalmasak arra, hogy a rendszerükhöz igazodva önálló tantárgyak vagy 

integrált tantárgyak jöjjenek létre programokban, helyi tantervekben. A helyi tanterv és a 

programok természetszerűen tantárgyakat definiálnak. 

 

Oktatási program, programcsomag, pedagógiai rendszer 

A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, választható dokumentumok, szakmai 

eszközök rendszere. Beszélhetünk átfogó, egy vagy több műveltségi területre, tantárgyra 

kiterjedő programokról. A tantárgyi program jellegzetes komponensei a következők. (1) 

Kerettanterv: tartalmazza a tantárgy céljait, a követelményeket témákhoz, évfolyamokhoz 

vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben 

elrendezi a tananyagot. (2) Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, esetleg elméletileg is 
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megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken a program alapul. (3) Modulleírások: 

részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói 

tevékenységekről és az ajánlott eszközökről. (4) Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a 

tervezett tevékenységek megvalósítását: (a) információhordozók: tankönyvek, szövegek, 

képek, filmek, hanghordozók, makettek, CD-k stb., (b) feladathordozók: munkafüzetek, 

feladatlapok stb., (c) a kettő kombinációi: szoftverek stb.. (5) Értékelési eszközök, amelyek 

elősegítik a tanulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését. (6) 

Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program 

alkalmazására. (7) Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás a fejlesztő műhely részéről. 

A szóhasználatot differenciáltabbá tehetjük, ha programnak az (1), (2), (3) és (4) pontban 

felsorolt komponenseket nevezzük, programcsomagról akkor beszélünk, ha ezek kiegészülnek 

az (5) ponttal. A pedagógiai rendszer pedig a (6) és (7) pontokat is tartalmazza. 

 

Program akkreditáció 

Értékelési folyamat, amely az akkreditált programnak elismert státust biztosít. Akkreditálni a 

program tantervi komponensét kell és lehet. Az akkreditált tantervi komponens helyi 

tartalmakkal kiegészítve az iskola helyi tanterve lehet. Ha egy iskola helyi tanterve egy 

akkreditált program tantervi komponense, akkor jóváhagyásához a fenntartónak nem kell 

szakértői vizsgálatot igénybe vennie. Az akkreditált program tantervi komponensét 

kerettantervnek nevezzük.  

 

Az akkreditáció szempontjai: 

Az alaptanterv szakmai normáira, az abban előírt fejlesztési feladatokra épül-e, kimutathatóan 

magában foglalja-e azokat; (2) tartalmaz-e olyan további – részletes akkreditációs eljárás alá 

nem kerülő, de az akkreditációs folyamatban mégis vizsgált – elemeket (pedagógiai 

koncepciót, modulleírásokat, eszközi elemeket, értékelési eszközöket, továbbképzési 

programot és felhasználói támogatást), amelyek a megvalósítását hatékonyabbá teszik, 

mintegy biztosítják a minőségét. A kerettanterv akkreditációja és a többi programkomponens 

akkreditációs szempontú vizsgálata között különbséget kell tenni. Az akkreditált kerettanterv 

megváltoztatásához ugyanis újabb akkreditációra lehet szükség, ami nem indokolt a többi 

programkomponens esetében, amelyek az élet és a szakma szükségletei nyomán folyamatosan 

változnak. Ugyanakkor a kerettanterv akkreditációja során indokolt vizsgálni a program 

egészét, a miniszteri ajánlás kiterjedhet a programcsomag, pedagógiai rendszer bemutatására, 

hivatkozásaira is. 
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Programfejlesztés: oktatási programok kialakítása 

A programfejlesztés szintjei: 

(1) A modulok szintje: a program elemi egysége valószínűleg a modul, azaz a tanítási 

(tanulási) egység, hagyományosabb nyelven: a pedagógiailag feldolgozott téma. Itt 

alapvetően két feladat van: a témák azonosítása (azaz a tananyag kiválasztása) és a témák 

tanításának megtervezése. Ezen a szinten másodlagos kérdés, hogy az egyes modulok 

tanítására melyik évfolyamon kerül sor. Sőt érdemes eleve úgy gondolkodni, hogy egy 

modul több variációban készül el aszerint, hogy fiatalabb, vagy idősebb tanulóknak 

szánjuk.  

(2) Az adatbázis szintje: a modulokhoz eszközi elemeket kell kidolgozni: feladatokat 

(feladatlapokat), szemléltető és informatív anyagokat. Ezek azonban professzionális 

fejlesztés esetén nem kötődhetnek kizárólagosan egyetlen modulhoz, külön adatbázisba 

szerveződnek, amely háttérként szolgál a legkülönbözőbb modulok számára.  

(3) A rendszerek szintje: a modulok sorrendje és egymásra épülése természetesen az esetek 

többségében nem lehet véletlenszerű. A programoknak bejárási utakat kell kínálni 

(lehetőleg többes számban) a kidolgozott modulokhoz. Bizonyos eszközi elemek 

szorosan kötődnek ezekhez a bejárási utakhoz. Ilyenek a tankönyvek, az értékelési 

eszközök, a továbbképzési programok, továbbá mindenekelőtt a kerettanterv. A 

programfejlesztés során az egyik legnehezebben megoldható kérdés a három szint relatív 

önállóságának és egyben szerves összekapcsolásuknak a biztosítása. 

 

Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a 

tantervi tartalmat, amely részletes felsorolás formájában ("kánon") megadja az adott terület, 

tantárgy legfontosabb adatait, témáit, témaköreit, fogalmait, képleteit, helyneveit, személyeit, 

műveit, nyelvtani szabályait stb. A második szinten találhatjuk azokat a tartalmakat, amelyek 

több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggésekre, kulcsfogalmakra helyezik a 

hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak. A Nemzeti alaptanterv és a helyi 

tantervek felülvizsgálata, a kerettantervek megalkotása, az oktatási programok fejlesztése 

során kívánatos a tantervi tartalmakat erre a második szintre helyezni.  
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Tanulói tevékenység 

Azon tevékenységek rendszere, melyek során – tanítói, tanári tanácsadás, irányítás és 

értékelés mellett – a tanuló feldolgozza, elsajátítja a helyi tantervben definiált iskolai 

tananyaghoz rendelt (iskolában elsajátítható, elsajátítandó) követelményeket. 

 

Tanítói, tanári tevékenység 

A tanulói tevékenységek hatékonyságát segítő pedagógiai eljárások (motiváció, 

információhoz jutás szervezése, egyéni tanulási utak segítése, a csoportbéli tanulási 

kooperáció előmozdítása, diagnosztikus, formatív és szummatív értékelések elvégzése, 

diagnózisok és prognózisok felállítása). 

 

Tantervi idő felosztása 

A törvényekben (finanszírozási és mentálhigiénés szempontokat összefüggésükben 

mérlegelve) foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és 

évfolyamok szerint. Hagyományosan heti óraszám, újabban féléves tanévi összóraszám 

szerepel, jelezvén, hogy didaktikailag elfogadottak az epochális megoldások (projekthetek, 

modulok, kurzusok stb.). 

 

Vizsgakövetelmények 

Az egyes tanulói teljesítmények és az oktatási kormányzat által meghatározott normák 

összehasonlítására alkalmas kritériumrendszer az oktatási rendszer ún. nagy szakaszainak 

határain. A magyar oktatási rendszer hagyományosan az érettségi vizsgát tekinti ilyennek. Az 

1993. évi Közoktatási törvény vezette be a 10. évfolyam végén letehető/leteendő 

alapműveltségi vizsgát. A kompetencia alapú tanítás- és tanulásfelfogás a teljesítmények 

értékelésében az iskolázás során elsajátított tudás alkalmazásának ad prioritást. Az oktatási 

kormányzat által kiadott vizsgakövetelmények a Nemzeti alaptantervre épülnek. 

 

A NAT, az új elképzelés szerint közös alapot kívánt nyújtani a tantervek, a tantárgyi 

programok, a tankönyvek és más, oktatástechnológiai eszközök, kidolgozásához. Az 

alapműveltségi vizsgakövetelményeket a tizenhat éves korosztály, a tízedik osztály 

lezárására, dolgozta ki. A középiskolák tankötelezettséget követő felső évfolyamaira 

vonatkozó oktatási tartalmakat elsősorban az érettségi vizsgakövetelményekkel szabályozta. 

 

A Nemzeti alaptanterv egyszerre tartja szem előtt a nemzeti és a közös európai értékeket. 
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Megfogalmazásában és követelményeiben is, az iskolai önállóságot ösztönzi és szorgalmazza.  

 

Korszerű pedagógiai elveket követve a NAT a követelményeket nem iskolatípusonként és 

évfolyamokra bontva tartalmazta. A műveltségi területek átfogó, általános követelményeit – 

az életkori sajátosságokra is épülő és a tanítási-tanulási folyamat eltérő feladatai által 

meghatározott fő pedagógiai szakaszoknak megfelelően – a hatodik, illetve a tízedik 

évfolyam végére, a részletes követelményeket pedig a negyedik és a hatodik, illetve a 

nyolcadik és a tízedik évfolyamok végére határozza meg. Ez a követelmény-meghatározás is 

segíti a tanulókhoz alkalmazkodó tanítási-tanulási eljárások megvalósítását, a tanulók eltérő 

tanulási üteméhez való jobb alkalmazkodást. Ugyanakkor – bár tükrözi a magyar 

közoktatásban meglévő iskolaszerkezeti változatokat – mivel másutt húzta meg a 

szakaszhatárokat, mint ahol azok a domináns iskolaszerkezetben szokásosan megvoltak, 

nehezítette a NAT-ra épülő helyi tantervek elkészítését (Vágó, 2003., 180). A NAT a kötelező 

oktatás valamennyi hazai iskolában érvényesítendő azon követelményeit foglalja magában, 

amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közoktatás minden iskolatípusában az alapvető 

tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. Ezzel az oktatás nélkülözhetetlen 

tartalmi egységét és az iskolatípusok közötti átjárhatóságot hivatott elősegíteni  (OKM, 2002). 

 

A tartalmi és szerkezeti változásoknak előírásszerűen kellett megfelelniük az iskoláknak. A 

benyújtott, módosított pedagógiai programot, benne az iskola helyi tantantervét, szervezeti és 

működési szabályzatát, házirendjét stb. készítették el ismételten a nevelőtestületek. Az 

elkészült programokat a pedagógiai szakértő minősítette és csak ezután hagyta jóvá az 

iskolafenntartó. 

 

A dolgozat írójának saját vizsgálata során, a testnevelő tanárok véleménye alapján egy 

minőségében javuló tendencia rajzolódik ki. Az eredmények azt mutatják, hogy az iskola 

pedagógiai programjában szereplő testnevelés tantervet hogy az iskolák közel felében, 

47%-ában, az ott tanító testnevelő tanárok készítették. Ezzel egyidejűleg  a testnevelő 

tanárok 42 %-a adaptálta a meglévő mintatantervet (4. ábra). Mind a saját készítésű 

tantervek megalkotásában, mind a mintatantervek adaptációjakor széles körű és elmélyült 

elméleti munkára volt szükség ahhoz, hogy az iskola pedagógiai programjában 

megfogalmazott céloknak megfelelhessen a helyi tanterv. Szükség volt erre azért is, hogy 

a tárgyi, személyi feltételek, és a tanulók előképzettségének figyelembevételével készüljön 

el az iskola saját testnevelés tanterve. 
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4. ábra. A testnevelés tanterv készítői 

 

Megállapítható, hogy 2002 – Gergely Gyula tanulmányának közzététele – óta, pozitív 

változás állt be a testnevelők tantervkészítési attitűdjében. Ugyanakkor az is igazolást 

nyert, hogy a tanárok majdnem ötven százaléka a napi tanári munkája mellett 

tantervkészítési tevékenységet is folytatott. (Immáron negyedik alkalommal a 

rendszerváltás óta.)  Iskolai leterheltsége tehát ismét növekedett.  

 

A dolgozat kompetenciájába nem tartozik bele a testnevelés tantervek minőségi elemzése 

és értékelése. A vizsgálat eredménye és számos interjú alany véleménye alapján 

fogalmazódik meg a szerzőben az a következtetés, hogy a tantervkészítés szakmai munkája 

nem a gyakorló pedagógusok sajátja. Az iskolai oktató-nevelő munka mellett, ebben az 

időszakban minden pedagógus a helyi tantervek, és minőségbiztosítási programok 

készítésével foglalkozott. Tette ezt önálló tanterv létrehozásával, vagy a számos mintatanterv 

adaptációjával. Nem tudni, hogy a testnevelési órák ebben az időszakban milyen számban és 

minőségben folytak, az viszont kiderült, hogy a tanárok dupla, helyenként tripla 

leterheltséggel dolgoztak.  

 

A törvény módosításának nyomán az alapfokú oktatásban bevezették a szöveges értékelést és 

megváltozott az osztályozás rendje is. Az alapfokú oktatásban nemkívánatossá vált a 
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bizonyítványba bejegyezhető elégtelen osztályzat és az évismétlés. A módosított közoktatási 

törvény alapján 2004. szeptember elsejétől nem kaphatnak osztályzatot a gyerekek az 

általános iskola első három évfolyamán és a negyedik év első félévében. A diákok 

teljesítményét csak szövegesen lehet értékelni. A szülő beleegyezése nélkül nem lehet 

évismétlésre kötelezni a tanulót az első három évfolyamon. A törvénymódosítás során 

kimaradt a tanulók fizikai állapotának mérésére vonatkozó rendelkezés. Egyidejűleg azonban 

a mérési módszereket be kellett építeni a tantervbe (Okt. törv. 48§. (1) b. bekezdés). Így 

fordulhat elő, hogy több iskolában is osztályozzák a próbák eredményeit. A tanuló egy 

teljesítményre két értékelést kap, egyrészt az országos értéktáblázat alapján a minősítő pontot, 

másrészt egy, a testnevelő által adott osztályzatot. A tanulók fizikai állapotának mérésére 

irányuló törekvés törvénybe iktatásakor nem ez volt a törvényhozók szándéka. Nevezetesen, 

hogy ez a teszteredmény osztályzat formájában is megjelenjen a diákok értékelésekor. 

 

Vizsgálatunk alapján tudjuk, hogy a testnevelők közül viszonylag sokan, 38% osztályozzák a 

próbák ellenőrzése során a tanulók teljesítményét (5. ábra). 
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nem

 

          5. ábra.   A fizikai teljesítményt mérő tesztek osztályozása 

Érdekes dilemma elé állítja a tanárt ez a döntés, mivel egy azon teljesítményért kétfajta 

értékelést kap a diák, pontot az országos értéktábla alapján és osztályzatot, a tanár megítélése 

szerint. Megfontolásra váró kérdés az is, hogy az egyéni teljesítmény fejlődését, hogyan lehet 

ebben a rendszerben értékelni. 
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A tanári feladatok sorában új fejezetet jelentett az iskolai dokumentumok írásbeli 

elkészítésének folyamatában, hogy a törvénymódosítás meghatározta az intézményi 

minőségbiztosítás programjának tartalmát, és előírta az iskolai minőségbiztosítási programok 

átdolgozását is. 

 

4.2.6 A tartalmi szabályozás új rendszere, 2005 

A 2005. évi törvénymódosítás alapján lényeges változásokra került sor a közoktatás tartalmi 

szabályozásában. Az új szabályozás az alábbiak szerint határozta meg a kerettantervek 

tartalmára vonatkozó előírásokat. 

 

A kerettanterv tartalmazza: a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a 

nevelés-oktatás meghatározott kötelező és közös követelményeit, az iskolák helyi nevelési-

oktatási sajátosságaihoz igazodó tananyag elsajátítására, a követelmények teljesítésére 

rendelkezésre álló időkeretet, a tanulók részére egy tanítási napra előírható tanórai 

foglalkozások számát, valamint a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben-oktatásban 

részt vevő iskoláknak a kisebbségi nevelés-oktatás tartalmi követelményeit.  A helyi tanterv 

kialakításának törvényi  lehetőségei szerint az egyes kerettantervek az iskola típusától 

függően határozták meg az iskolai nevelés-oktatás  kötelező  és közös követelményeit. 

 

Az iskolák saját nevelő-oktató munkájukat többféle kerettanterv alapján is megszervezhették. 

A pedagógiai program magában foglalja a nevelési programot és a helyi tantervet, továbbá a 

szakmai programot.  Az iskolában a nevelő-oktató munka a pedagógiai program alapján 

folyik. Az iskola a kerettantervtől eltérhet – tantárgyakat összevonhat, műveltségi területeket 

alakíthat ki.  Az egyes tantárgyak tananyagának átadására szánt időkereteket a tantárgyak és 

évfolyamok között átcsoportosíthatja. Az egyes tantárgyak tananyagának átadását korábbi, 

vagy későbbi időpontra helyezheti – azzal a megkötéssel, hogy az oktatás időkerete nem 

csökkenhet. Az oktatási intézménynek az iskolában folyó tanulmányok befejezéséig 

biztosítania kell a nevelés és oktatás kötelező és közös követelményeinek teljesítését, továbbá 

a rendelkezésére álló – e törvény alapján meghatározott – időkeretet nem lépheti túl a tanulók 

heti és napi terhelésére vonatkozó előírásokat (Oktatási törvény módosítása 2005. OKM). A 

változás tehát lehetővé tette, hogy a helyi tantervben ne csak tantárgyak, hanem műveltségi 

területek is legyenek. 
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Még szabadabban élhetnek a helyi tanterv kialakítása során a kerettantervtől eltérő programok 

kialakításával a hat és nyolc évfolyamos iskolák, az egységes iskolák vagy az olyan többcélú 

intézmények, ahol általános iskolai, szakiskolai, szakközépiskolai nevelés-oktatás is folyik 

(Oktatási törvény módosítása 2005. OKM). 

 

4.2.7 A szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás bevezetése, 2006 

A 2006-ban a törvénymódosítás kiemelt területként kezelte: a szakrendszerű és nem 

szakrendszerű oktatást az 5. és a 6. évfolyamon, valamint a mindennapos testnevelés 

bevezetését. 

 

A szakrendszerű oktatás az általános iskolában – a bevezető és a kezdő szakaszban –, továbbá 

a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező 

tanórai foglalkozása időkeretének huszonöt-ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás, az 

alapozó szakasz fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás 

folyik. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. §-a határozta meg a nevelő-oktató munka 

pedagógiai szakaszait. A törvénymódosítások (2006) szerint: a bevezető és a kezdő 

szakaszban – az 1-4. évfolyamon – nem szakrendszerű oktatás keretében kell az oktatást 

megszervezni, míg az alapozó szakaszban – az 5-6. évfolyamon – részben nem szakrendszerű 

oktatás, részben szakrendszerű oktatáskeretei között. 

 

Nem szakrendszerű az oktatás, ha a tanulók részére a tantárgyakat, illetve a tantárgyak 

nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja 

(közoktatási törvény.2006. évi módosítása 121.§ (34.). 

 

A Közoktatási Törvény 2003. évi és 2006. évi módosításának tehát az is célja volt, hogy az 

általános iskola 5-6. évfolyamain a tanítói (alsó tagozatos, nem szakrendszerű) 

tanulásszervezés időt és teret nyerjen, valamint a tanári (felső tagozatos, szakrendszerű) és a 

tanítói tanulásszervezés keveredhessen – méghozzá iskolánként, sőt osztályonként eltérő 

mértékben, ahogy azt a törvény 8.§ (3)-ban meghatározott időkeretek is szabályozzák (2007. 

június 14. OKM). Ez az új helyzet ismét felbolygatta és megosztotta a pedagógus társadalmat, 

amely az egyetemi végzettséggel rendelkező tanárok és az alsó tagozatos tanítók időleges 

szembefordulásához is vezetett. 
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Figyelemre méltó a testnevelő tanárok álláspontja arról, hogy helyes-e az az új szabályozás, 

amely megengedi a testnevelés tanítását testnevelő tanári végzettség nélkül  hatodik osztályig 

bezárólag (6. ábra). 
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6. ábra. A testnevelő tanárok véleménye arról a törvénymódosításról, hogy nem 

testnevelő tanári diplomával hatodik osztályig taníthatnak testnevelést a tanítók 

 

Megállapítható, hogy a gyakorló testnevelők döntő többsége (77%) nem ért egyet azzal, hogy 

tanítói végzettséggel 6. osztályban is taníthassanak testnevelést a nem testnevelés szakos 

pedagógusok. Meg vannak arról győződve, hogy teljesen szakszerűtlen és pedagógiailag is 

hibás minisztériumi döntés született, a szakma megkérdezése nélkül. 

  

A törvénymódosítás rendelkezik továbbá az új típusú érettségi vizsga egységes 

követelményrendszerének bevezetéséről is. Kétszintű érettségi vizsgát 2005-ben tehettek 

először a diákok. Az érettségi vizsga állami vizsga. Az érettségi vizsgát országosan egységes 

vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények) szerint kell 

megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az 

érettségi vizsga vizsgakövetelményei alapján kell meghatározni, amelyet helyi 

vizsgakövetelményekkel egészíthet ki az iskola. A központi vizsgakövetelmények 

megállapítása és kihirdetése, az értékelés szabályozása az állam feladata (Oktatási törvény, 

2006). 
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A 2006. évi módosításban ismét megváltozik a közoktatás struktúrája, létrejön az egységes és 

összetett iskola. Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás 

tekintetében szervezetileg egységes intézmény. Az egységes iskola a különböző típusú iskolák 

feladatait egységes közös és ehhez kapcsolódó, iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és 

követelményrendszer alkalmazásával látja el. Az összetett iskola a különböző típusú iskolák 

feladatait az egyes feladatoknak megfelelő külön tananyag és követelményrendszer 

alkalmazásával valósítja meg. Tizenkettő – e törvényben meghatározott feltételek teljesülése 

esetén – tizenhárom évfolyammal működhet az általános iskola és a gimnázium, az általános 

iskola és a szakközépiskola, illetve az általános iskola és gimnázium, valamint 

szakközépiskola feladatait is ellátó egységes középiskola. Az egységes középiskola az 

alapozó szakaszon folyó oktatást nem szakrendszerű oktatásként is megszervezheti. A nyolc 

évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola az egységes középiskola 

tagintézményeként is működhet. 

 

Szabályozza a törvénymódosítás az országos közoktatási mérési és értékelési folyamatot. A 

mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és 

tízedik évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek 

szintjének vizsgálatára. A szakiskola tízedik évfolyamán folytatott mérésnek az olvasás és 

szövegértés alapkészség vizsgálatára is ki kell terjednie. Az országos mérés, értékelés 

összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

honlapján közzé kell tenni. (Oktatási törvény, 2006) 

 

A közoktatásban 1993-ban bevezetett minőségbiztosítási program, a 2006-ban 

továbbfejlesztett változatában került a törvény szövegébe. „Az intézményi minőségirányítási 

program határozta meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a 

megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg 

kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, 

tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi 

minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, 

továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait 

és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű 

intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel 

való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az 

országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) 
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véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program 

végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni 

fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét.  Az értékelés alapján meg kell határozni 

azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai 

célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A 

nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését, és a javasolt intézkedéseket meg 

kell küldeni a fenntartónak.”  (Oktatási törvény, 2006.) Az intézményi minőségbiztosítási 

program végrehajtását a nevelőtestületnek évente értékelnie kell. 

 

A törvény lényeges változtatásokat vezet be a pedagógusok munkakörülményeiben is. A 

2006/2007-es tanévben a munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus – a rendes munkaidőn 

belül, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül – a munkakörére, beosztására megállapított 

kötelező órájánál többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán 

kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. Az így elrendelt órák száma egy héten a 

két órát nem haladhatja meg. Egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli 

foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendelhető el a pedagógus számára, ha 

előtte az érintett hétre a díjazás nélküli két óra megtartását elrendelték (2006. évi 

törvénymódosítás). A végrehajtási utasításban kötelező adminisztrációt és kéthavi óraszám 

nyilvántartást vezettek be a közoktatás egész területén. 

 

A 2006-ban bevezetett új tartalmak mellett az OKM megfogalmazta a közoktatás jövőképét, 

egy elfogatható trendbe rendezve a input-output képet. „Tudást mindenkinek!” címmel egy 

163 pontos cselekvési tervet készítettek, melynek végső megvalósítási határidejét 2010-re 

ígérték. Ennek szellemében, a tartalmi szabályozást ugyan még nem megváltoztatva, de 

annak előkészítéseként néhány prognosztizált feladatot már elővételezett a cselekvési terv.  

 

A 163 pontos programból idézünk néhányat:  

Az OKM. „A Cselekvési programban meghatározott módon folytatni kívánja: 

- a Nemzeti Alaptanterv felmenő rendszerben történő bevezetését. 

- A képességfejlesztő oktatás gyakorlatban történő elterjedését segítő – az NFT keretében 

több évfolyamra már kifejlesztett – oktatási programcsomagok valamennyi évfolyamra 

történő kifejlesztését és terjesztését. 

- Csökkenteni szükséges a gyerekek felesleges lexikális és az életkoruknak nem 

megfelelő ismeretekkel való terhelését. 
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- Meg kell őrizni az iskola első három évfolyamán a valódi pedagógiai értékeket hordozó 

szöveges értékelés rendszerét, az iskola első három évfolyamán azt a szabályt, hogy 

csak a szülő beleegyezésével lehet a diákot évismétlésre ítélni. 

 

Az utóbbi két rendelkezés beválásáról mind a mai napig megosztottan vélekedik a pedagógus 

társadalom. A teljesítményre való törekvést előtérbe helyező szakemberek nem üdvözölték ezt 

a változtatást örömmel. A liberális iskolát vizionáló pedagógusok egyetértésével találkozott ez 

az új intézkedés. Semmiféle mérés nem igazolja még sem az egyik, sem a másik véleményt, 

sem a beválást. 

 

Tovább folytatva a tallózást cselekvési program pontjai között, a következőkre érdemes 

figyelni: az általános képzés 5-8. évfolyamán erősíteni kell az egész életen át tartó tanulást 

megalapozó képességek fejlesztését, a tanulási folyamat középpontjába a jól kiválasztott 

ismeretek alapján folyó kompetenciafejlesztést, a további tanulási utak kiválasztását segítő 

sokoldalú orientálást, a változatos tanulási formák alkalmazását kell helyezni. Több időt kell 

biztosítani a projektekre, a csoportban folyó és a tömbösített (epochális) oktatásra. A 

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás rendszerét erősíteni kell.  

 

A 11-12. évfolyamon bővíteni kell az elmélyültebb, az önállóságra építő ismeretszerzést, a 

tanulói választás lehetőségét a tantárgyak között. A tizenegyedik évfolyamtól kezdve 

kevesebb tantárgyat kelljen kötelezően tanulni, ugyanakkor az alkalmazásképes tudást erősítő 

időkeretben legyen mód felkészülni az érettségire. A tapasztalatok birtokában szükséges 

folyamatosan továbbfejleszteni és egyszerűsíteni a kétszintű érettségi rendszerét. Növelni kell 

a problémamegoldás, a sokféle képességet mérő vizsgamegoldások súlyát.  

 

A cselekvési program tartalmazza továbbá a közoktatás átfogó mérési, értékelési és 

minőségfejlesztési rendszerét kiteljesítésének igényét az intézmény, az intézményfenntartó és 

az ágazat szintjén. Az országos kompetenciamérések és a nemzetközi mérések eredményeinek 

felhasználásával, a pedagógus továbbképzés eszközeivel, szükség esetén a gyengébb 

teljesítményt elérő intézményi kör célzott fejlesztő támogatásával kell segíteni az oktatási 

rendszer eredményességét. 2010-re meg kell teremteni annak feltételeit, hogy minden 

középiskolás alanyi jogon - amennyiben erre igényt tart – tanulhasson angolul.  

 

Ugyancsak feladat az információs és kommunikációs technológiák intézményi 
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alkalmazásának fejlesztése. Az oktatási folyamat egészében erősíteni kell a kommunikációs 

készségek, a szövegértés, a szövegalkotás, a vizuális nyelv és nyelvhasználat elsajátítását.  

 

A testnevelés kínálatában erőteljesen meg kell jelennie az egészséges életmódot, a felnőttkori 

sportolást megalapozó tartalmaknak, növelve a tanulók választási lehetőségét. Meg kell 

teremteni, illetve javítani kell a mindennapi testedzés feltételeit az iskolákban, 

kollégiumokban. 

 

A feladatok között szerepel a tervezett alapműveltségi vizsga megszüntetése. Ez az állami 

vizsga nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Bevezetésre nem került, két év múlva 

kellene először megkövetelni. Eredeti célja az volt, hogy belépést biztosít a szakképzésbe. 

Helyére lépett azonban a "kompetencia", mint bemenet. A tanulók szempontjából elismerést 

érdemlő döntés, hogy egy még be sem vezetett vizsgatípust, annak feleslegességét felismerve, 

törölték a kötelezettségek listájáról (OKM, 2006). 

. 

A 2006. év szerkezeti és tartalmi változások terén igen mozgalmasnak bizonyult. A bevezetett 

változtatások hatásai a következő években jelentkeztek. A második kiemelt terület a 

mindennapos testnevelés bevezetése lett volna, de erre nem került sor, nem vezették be! 

 

4.2.8 Az európai kulcskompetenciák beépítése a magyar közoktatásba, 2007 

A 2007-ben a NAT ismét tartalmi változtatáson ment át. A Nemzeti alaptanterv (Nat-2007), 

a felülvizsgálat eredményeként több olyan új elemmel is kiegészült, amely a 2003. évi 

változatban még nem, illetve kevéssé hangsúlyosan volt jelen. A NAT kiegészült a "tudatos 

állampolgári léttel” összefüggő fejlesztési célokkal, további hangsúlyt kapott a "Gazdasági 

ismeretek" című fejezet. Az iskoláknak 2007. december 31-ig kell felülvizsgálniuk a helyi 

tanterveiket a módosítás alapján. 

 

Új elemként az európai kulcskompetenciákat be kellett építeni a Nemzeti alaptantervbe, 

úgymint az: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 
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 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

  

A kulcskompetenciák beépítésének szintjei: a közös értékek, kulcskompetenciák, kiemelt 

fejlesztési feladatok, valamint a műveltségi területek bevezetése és fejlesztési feladatai. Az 

európai kulcskompetenciák nem tartalmazták az iskolai testnevelés rendszerbe építését, ezért 

a NAT előkészítői – hosszas szakmai ráhatás után – a kiemelt feladatok csoportjába sorolták 

az iskolai testnevelést! 

 

A NAT módosításával tovább erősödött a kompetencia alapú oktatás a közoktatásban, további 

támogatást kapott az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása. 

Az utóbbi kiemelt helyett kapott az iskolai tantervekben, a kerettantervekben és a 

tankönyvekben is. A közoktatás rendszerében és áttételesen az oktatási ágazat egészében is 

nagyobb hangsúlyt kaptak a mindennapi élethelyzetekhez szükséges képességeket fejlesztő és 

készség támogató tanulási folyamatok. 

 

Az Európai Unió oktatáspolitikájában szabályozási és fejlesztési prioritássá vált egy olyan 

kompetencia keretrendszer megalkotása, amely a gazdaság világában és a modern 

társadalomban történő boldoguláshoz, a tudás megszerzéséhez és megújításához, az 

élethosszig tartó tanulás paradigmájához, a műveltség igényének kialakulásához, valamint a 

személyes önmegvalósításhoz szükséges kompetenciákat tartalmazza. Az EU nyolc 

kulcskompetenciát tartalmazó keretrendszerét (kommunikáció anyanyelven, kommunikáció 

idegen nyelven, matematikai és természettudományos, digitális, tanulni tanulási, szociális, 

vállalkozói kompetencia, kulturális kifejezőkészség) vette át a magyar közoktatás is. A NAT 

2007-ben a „Kiemelt fejlesztési feladatok” című fejezetben kiegészült az EU tagságból adódó 

feladatokkal, illetve a tudatos állampolgári léttel összefüggő társadalomismereti kiemelt 

fejlesztési célokkal. Megerősítést nyert az állampolgári és az aktív állampolgársággal 

kapcsolatos ismeretanyag is. Ennek legfontosabb mondanivalója, hogy az aktív állampolgári 

magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének 

képessége, a konfliktuskezelés, az együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások 
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(pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott 

viselkedés) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata 

biztosíthatja. 

 

A NAT a „Testi és lelki egészség” kiemelt fejlesztési területében már erőteljes hangsúlyt 

kapott, hogy az iskola nyújtson támogatást a gyermekeknek – különösen a serdülőknek – a 

káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen 

táplálkozás) kialakulásának megelőzéséhez. 

 

Részletes kifejtésre kerültek a tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei. Ennek 

érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a gondviselőkkel, szakmai 

és civil szervezetekkel együttműködve) meghatározott elvek szerint kell biztosítania a nevelő-

oktató munka feltételeit. Az összetevők: a kulcskompetenciák megalapozása, a tanulók 

tanulási nehézségeinek feltárása, a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz 

illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása. Továbbá a tanulók önmagukhoz és másokhoz 

viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése és 

támogatása a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és az iskolán kívül. Szükséges az  

adaptív tanulásszervezési eljárások és egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási 

követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása (NAT, 2007).  

 

2007. szeptember elsejével, heti két órával növekedett a pedagógusok heti kötelező óraszáma. 

Ezzel egyidejűleg a pedagógusokat nem kötelezhetik külön díjazás nélküli órák megtartására. 

A munkáltató továbbra is elrendelheti a heti kötelező óraszám feletti két plusz órát, ám 

kizárólag külön óradíjért.  

 

4.2.9 A kötelező országos mérések bevezetése, 2008 

A törvény 2008. évi módosítása nem tartalmazott lényegi változást sem az oktatásirányítás, 

sem a közoktatás strukturális rendszerében. Említésre méltó, hogy a tanuló fejlődésének 

nyomon követése érdekében az iskola és vezetője, továbbá a tanuló és a pedagógus – 

jogszabályban meghatározottak szerint – köteles részt venni az országos mérés-értékelés 

feladatainak végrehajtásában. A közoktatási törvény módosítása elsősorban az 

„alapkészségek” – az írás, az olvasás, a szövegértés és a számolás – elsajátításának 

megerősítését szolgálja azzal, hogy az 5. és a 6. évfolyamban is lehetőséget, több időt ad az 
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„alapkészségekkel” való foglalkozásra. A feldolgozott adatokat és értékelést az oktatási 

hivatal visszaküldi az iskolának, a helyi tapasztalatok levonására és a továbblépés útjának 

meghatározhatósága miatt. 

 

Az általános iskolák pedagógiai munkájának kontrollálhatósága miatt, a törvény rendelkezik 

arról, hogy a középiskola és a szakiskola minden év október 31-ig értesítse az általános iskolát 

arról, hogy az ott végzett tanulók – a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán – a 

tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. 

 

4.2.10 A testnevelő tanárok véleménye 

Az 1993-as oktatási törvény előírásai készületlenül érték a magyar pedagógustársadalmat, így 

a testnevelő tanárokat is. Kiindulásként meg kellett barátkozniuk a magyar iskolarendszer 

strukturális változásaival, és az ebből következő pedagógiai problémákkal. Az iskolák 

átszervezésének időszakában még minden intézmény a rendszerváltás előtti tantervekkel 

dolgozott, de az iskola megváltozott szerkezeti felépítése miatt nem alkalmazhatták azt 

minden iskolatípusban. 

 

Másodlagos problémát jelentett a törvény által előírt pedagógiai programok és a helyi 

tantervek elkészítésének kényszere. A sikeres elméleti munkák megalkotásához számos 

továbbképzésen, felkészítő tanfolyamon kellett részt venniük. Közben a szakma elméleti 

szakemberei elkészítették a központi, minta tanterveket és azokat adaptálásra javasolták. 

Kevesebb segítség jutott a testnevelő tanároknak az önállóan elkészíthető, saját tanterv 

szerkesztői munkáihoz. A legfőbb gondot ebben a munkában az okozta, hogy a pedagógusok, 

– közöttük a testnevelő tanárok is – mind az alkotás, mind az adaptálás terén felkészületlenek 

és bizonytalanok voltak. Az adaptálásban sem volt kellő tudásuk és bátorságuk.  A hajdani 

központi, bürokratikus irányítás – és az azt kiszolgáló igazgatás és felügyelet – évtizedeken át 

a kötelező tantervek szerint elkészített tanmenetekhez való igazodást, s annak az 

osztálynaplóban való regisztrálását tartotta fontosnak. Tehát azt, hogy a pedagógus a tanterv 

szerint halad-e, vagy kellő időben, a megfelelő anyagrésznél tart-e, és nem azt hogy az egyes 

osztályokhoz, a tanulók személyiségéhez igazítsa az adott tananyagot. A pedagógus a 

pedagógiai alkotáshoz önmagában kevés. Alkotó-innovatív légkörre van szüksége, alkotó 

társadalomra, iskolai szervezetre, megújuló szándékkal teambe tömörülő 

pedagóguscsoportokra és természetesen alkotó, szakszerű és jóindulatú vezetésre.  
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Az iskola helyi tanteveinek megalkotásában résztvevő testnevelő tanárok véleménye szerint 

pozitív változást is hozott a tantervkészítés decentralizálása. Nem tartozott kutatási 

célkitűzéseim közé a testnevelés tantervek minőségi elemzése és értékelése az azonban 

érdekelt, miként vélekednek a testnevelők a választott tantervek értékeiről és 

hiányosságairól.  

 

A vizsgálatba bevont testnevelők többsége egyértelműen értéknek tartja, hogy a helyi 

sajátosságoknak megfelelően lehetett alakítani a tantervet. Sok játékos elem és új sportág 

is bekerülhetett az iskola helyi tantervébe. A tantervi koncepciók hiányosságnak a szűk 

órakeretet és a tárgyi feltételek hiányát említik. Természetesen a szakmai kvalitások 

elbírálása nem attól függ, hogy az egyes testnevelő tanárok, vagy közösségek maguk alkotta 

tantervből dolgoznak-e, vagy adaptált tantervből, hanem attól, hogy az elfogadott tantervet 

hogy tudják alkalmazni és tartalmát átadni a tanulóknak. 

 

Kutatásom során egyértelművé vált, hogy a testnevelő tanárok igénylik, hogy lehetőséget 

kapjanak szakmai fejlődésre, és aktívan részt is vesznek a továbbképzéseken. Gyakorta új 

diploma megszerzésére is törekednek. Hiányosságként említették a vizsgálatban résztvevők – 

hogy bár a gyakorlat megkövetelné és az idevágó feladatok megoldását követelményként 

támasztják velük szemben – nincsenek tantervelméleti, tantervkészítési, és általában a 

dokumentációk elkészítéséhez szükséges felkészítő, akkreditált továbbképzések. 

 

4.3 A testnevelés tantárgy tanterveinek átalakulása és követelményeinek változásai a 

vizsgált időszakban 

4.3.1 Kiindulópont  az 1978. évi tanterv  

 Miként a 4.1 fejezetben jeleztük, kiindulópontnak  az 1978. évi tanterv tekintendő. Az 1978-

as tantervben a testnevelés tantárgy céljait az iskolai nevelési – oktatási céloknak 

megfelelően – az egészséges életre nevelés fejezetben fogalmazták meg.  A tanterv 

kimondta, hogy az oktatásnak biztosítania kell az optimális fizikai fejlődéshez szükséges 

feltételeket és tevékenységeket. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó higiénés kultúra 

megalapozását, az életrend önálló szervezését és az öntevékeny egészségvédelmi szokások 

kialakítást is a közös feladatok részévé tette a tanterv. Mindezek, és a testi-szellemi 

teherbíró képesség fejlesztése, valamint a fizikai és pszichikai edzettség fokozása is a tanulók 

személyiségfejlesztését szolgálták.  
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Az 1978-as tanterv szerkezete megtartotta a hatvanas évek tanterveiben már megjelenő 

törzsanyag (2/3 rész) és kiegészítő tananyag (1/3 rész) felosztást. A 78-as tantervben a 

kiegészítő tananyagot további két részre, kötelezően választandó, illetve szabadon választható 

anyagrészre bontották (MM. 1978). 

 

A tanterv a mozgásanyag tekintetében túllépett az előző tantervekben domináns sportágak – 

torna, atlétika és a sportjátékok – keretein, ezeket továbbra is megtartva. Az általános és 

középiskolai tornaanyag egymásra épült, és a korábbi tantervekhez képest mozgásanyaga 

leszűkült. Az atlétika a sportág versenyszámainak alapképzését nyújtotta, de törekedett az 

egyéni technika kialakítására is. A négy sportjáték -– kosárlabda, kézilabda, labdarúgás és 

röplabda – közül egyet kötelezően, az iskola létesítményeinek megfelelően 

törzsanyagként, egy másik sportjátékot kiegészítő tananyagként választhatott a testnevelő 

tanár. A tanterv alapfeladatának tekintette a tanulók játékkészségének mielőbbi 

kialakítását, a tanulók tényleges játéktanulását, szemben a technikai elemek öncélú 

gyakoroltatásával. A tantervben kiemelt szerepet kaptak a képességfejlesztő gyakorlatok, 

amelyek a törzsanyag harminc százalékát alkották. A törzsanyagban tartalmazta még a 

rendgyakorlatokat, és új elemként a téli foglalkozásokat a szabadban.  Testnevelési órák 

keretében szánkózást, hógolyózást, korcsolyázást, egyszerűsített jégkorongozást és síelést 

javasolt.  

 

Az 1978-as tantervben jelent meg a „szabadidő sportokra” való felkészítés, mint lehetőség. 

Ebben mutatkozott meg legjobban a tanterv nyitottsága és rugalmassága. Ennek a 

sportágcsoport a kiegészítő anyagban kapott helyet és nem volt még ajánlott tananyaga sem. A 

testnevelő tanárnak kellett megterveznie a foglalkozásokat az iskola tárgyi feltételeinek és a 

tanulók kívánságainak figyelembevételével. Ahol ez megoldható volt, meg kellett szervezni az 

úszásoktatást.  

 

Újdonságként jelentkezett a speciális, ún. „testnevelés tagozatos” osztályok számára készült 

tanterv, amely az általános iskola első osztályától a gimnázium negyedik osztályáig dolgozta 

fel a testnevelés mozgásanyagát és átfogó pedagógiai rendszerét. Az 1978-as tanterv volt az 

utolsó „(tan)tervutasításos” egységes központi tanterv, amelynek újításai a törzsanyag és 

kiegészítő anyag, a tantervi optimum és minimum különválasztása, a fakultatív foglalkozások 

megjelenése, illetve kiterjedése voltak. Egyben az utolsó olyan központi tanterv volt, amely az 

egységes célokat, feladatokat és követelményeket is meghatározta (MM.1978). A 
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rendszerváltás előtti tantervek jellemző jegyeit viselte magán ez a tanterv is, bár már nem 

minden elemében volt kötelező jellegű. 

 

4.3.2 A Nemzeti alaptanterv háromszintű szabályozottsága, 1995 

A rendszerváltás után, a testnevelés tantervek változásaiban is, az alternatív tantervek jelentek 

meg elsőként, a „keretjelleg” jellemezte azokat. Olyan tantervi kínálatot jelentettek, amely 

tanár és diák számára lehetővé tette a választhatóságot. Módszertani segítséget is adtak az 

iskola helyi tantervének elkészítéséhez. Formai szempontból is eltértek az előző testnevelési 

tantervektől, mert a tananyagot nem bontották törzs- és kiegészítő tananyagra, csak sportági 

mozgásanyagokat soroltak fel, osztályonkénti bontás nélkül. A bennük megfogalmazott 

célok, feladatok és a követelmények, a tanterv jellegének megfelelően útbaigazító jellegűek 

voltak, a kötelező érvény helyett (Alternatív testnevelés tanterv, 1991; Hamar, 2001). 

 

Az 1995-ben kiadott Nemzeti alaptantervben a testnevelés és sport, mint önálló műveltségi 

terület megjelenítése jól példázza az oktatás tartalmi kiszélesedését. „A testnevelés ma már 

olyan komplex műveltségi területet jelöl, amely a mozgásműveltség és a motorikus 

képességek fejlesztése mellett  – többek között – szerepet vállal a testi és lelki egészség 

egyensúlyának megteremtésében, az egészséges életmódra nevelésben, a káros szenvedélyek 

elleni harcban, a helyes szexuális és higiénés szokások kialakításában, sőt a rekreáció és a 

rehabilitáció területén is” (Hamar - Soós, 2004).  

 

A Nemzeti alaptanterv, követelményeinek három szintje van: 

- valamennyi műveltségi terület közös követelményei, 

- az egyes műveltségi területek speciális követelményei, 

- a tantárgyi követelmények, amelyek szorosan egymásra épülve tartalmazzák a testi és 

lelki egészség, az egészséges testi fejlődés, a mozgásműveltség fejlesztése és a 

motoros kompetenciák körébe tartozó követelményeket.  

 

A közös követelményekben – amelyek bizonyos értelemben a műveltségi területek felett 

állnak – a „testi és lelki egészség” címen, összefoglalóan jelennek meg azok a követelmények, 

amelyek az iskolai oktatás-nevelés valamennyi területét át kell, hogy szőjék (Arday, 1996) . 

 

A NAT tíz műveltségi területének egyike a „Testnevelés és Sport”. 

A testnevelés és sport követelményeit az általános fejlesztési követelmények rögzítik, 
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amelyeket a részletes követelmények konkretizálnak (Arday, 1996). 

 

A NAT szerkezetének megfelelően, a szakaszolásában nem évfolyamonként, hanem az 

általános fejlesztési követelményeket a 6. és a 10. évfolyamokra, a részletes követelményeket 

a 4., 6., 8. és a 10. évfolyamokra állapítja meg. Az általános fejlesztési követelmények 

mindkét életkori szakaszra négy alapkövetelményt emelnek ki, melyek a következők:  

1. az egészséges testi fejlődés, 

2. a mozgásműveltség fejlesztése, 

3. a motorikus képességek fejlesztése, 

4. a mozgásigény fenntartása. 

 

A tananyag a NAT-ban csak a részletes követelmények egyik elemeként kap helyet, bár más 

európai curriculum-okhoz képest részletesebben (Hamar, 2001.).  Az 1-4. évfolyamokban ezt 

az anyagot mozgásformák, a felsőbb évfolyamokban sportágak szerint rendezi. Az oktatási 

tartalmak körének bővülése az önvédelem és a küzdősportok mozgásanyagával, prevenciós és 

relaxációs gyakorlatokkal, a ritmikus sportgimnasztikával, vagy a különböző „gördülő” 

sportágakkal, a tantervkészítők törekvését tükrözi egy, az iskolai életen kívül is 

kamatoztatható mozgásműveltség megszerzésére. A részletes követelmények meghatározzák 

a minimális teljesítményszintet is, amely több szakember szerint túlságosan is minimálisra 

sikerült (Rétsági, 2001; Makszin, 2002). 

 

4.3.3 A kerettanterv és a testnevelés tantárgy, 2001  

A kerettanterv –  mint már említést nyert  – a NAT és a helyi tantervek közötti szabályozást 

kívánta szolgálni. 2001-től a testnevelés kerettantervi szabályozására egy kettősség 

jellemző. A pedagógiai célok között megjelenik a test és „lélek” harmonikus fejlesztésének 

igénye. Feladatként fogalmazza meg a kerettanterv az egészség megőrzésének 

szükségességét, az intellektuális, az érzelmi és a testi nevelés lehetséges egyensúlyának 

biztosítását. A kerettanterv készítői ezekhez az új feladatokhoz nem rendelnek elegendő 

óraszámot. A megvalósítást rábízzák az iskolai nevelőtestületek döntésére. 

 

A kerettanterv testnevelésre vonatkozó fejezete az alábbi célokat és feladatokat fogalmazza 

meg: az egészséggel kapcsolatos feladatok, a mozgáskultúra fejlesztése, a tanulás, a játék- és 

sportolási élmények nyújtása, az értékes személyiségvonások fejlesztése. A közoktatásban 
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azonban nem fogalmazódik meg, hogy az „értékes személyiségvonások” mit jelentenek 

pedagógus és tanuló számára. Az oktatáspolitika mind a mai napig nem rótta le adóságát e 

területen. 

 

A NAT általános fejlesztési követelményei megtalálhatók a testnevelés kerettantervében, a 

mozgáskultúra fejlesztése fejezetben. Itt jelennek meg a technikai, taktikai és a képességek 

fejlesztésére szóló követelmények, valamint ezen követelmények elméleti háttérismeretei, és a 

gyakorlatban való alkalmazásra történő felkészítésre vonatkozó instrukciók. A 

kerettantervben a tananyag tartalmak, az általános iskola első évfolyamától a középiskola 

tizenkét évfolyamáig változatlan szerkezetben szerepelnek. 

A tananyag újszerű elemei: 

-   a szervezési feladatok;  

- az előkészítő, alapozó és prevenciós feladatmegoldások, relaxáció, sokoldalú 

előkészítés;  

-   az atlétika, torna és sportjáték jellegű feladatmegoldások.  

 

További bővülést jelent az újonnan megjelent, és a fiatalok körében népszerű sportágak 

beemelése az iskolai testnevelés választható tananyagába  (görkorcsolyázás, gördeszkázás, 

kerékpározás). 

 

A testnevelés kerettantervei a „továbbhaladás feltételei” fejezetben, a belépő 

tevékenységformák és a témakörök tartalmaival összefüggésben tartalmazzák a 

követelményeket. Ez képezi az ellenőrzés és értékelés alapját (Hamar, 2001; Kerettanterv, 

1998,  Makszin, 2002).  

 

4.3.4 A testnevelés követelményrendszerének változása, 2003 

A NAT 1995 közös követelményeihez hasonlóan, a NAT 2003 is megfogalmaz olyan kiemelt 

fejlesztési feladatokat, amelyek az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik a 

tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét és a tanulók 

személyiségének fejlődését. Ebben szerepel a „Testi és lelki egészség” is. A NAT 2003 

tartalmában követi a NAT 1995-öt. Két új, kiemelhető elemet tartalmaz. Az egyik, hogy az 

iskolának, személyi és tárgyi környezetével is segítenie kell azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 
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fiatalok egészségi állapotát javítják. Másrészt a tanterv, a tanulók hatékony társadalmi 

beilleszkedéséhez és az együttéléshez elengedhetetlenül szükséges szociális és társadalmi 

kompetenciái közül kiemeli az ún. cselekvési kompetenciákat, a rugalmasságot és az 

együttműködést (NAT, 2003). 

 

A 2003-as változat alapelveiben és céljaiban deklarálja, hogy a testnevelés nemcsak a 

motorikus képzésnek, illetve az egyoldalú terhelés oldásának eszköze, hanem a tanulói 

személyiség egészének, teljes pszicho-motoros egységének fejlesztését célozza. Tantárgyi 

célja: egy sajátos – egész életen át tartó, világnézetileg elfogadott, a nemiségnek megfelelő, 

életmódba beépülő testkultúrális tevékenységprofil kialakítása és a kreativitásnak teret 

biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása. Leszögezi azt is, hogy ez a 

tevékenység nem korlátozódik csupán a hagyományos, órarendben rögzített tanórai 

tevékenységekre. A fejlesztési feladatok szerkezete című részben, a követelmények 

értelmezéséhez irányt mutató elvként jelöli meg, az országos és helyi iskolai méréseken 

alapuló standardok értékeinek figyelembevételét, illetve a helyi hagyományok 

továbbvitelének lehetőségét. A közoktatás tizenkét évfolyamára megállapított négy képzési 

szakaszra, „fejlesztési feladatok” címen fogalmazza meg a tananyagot (NAT, 2003). 

Gyakorlatilag az előző NAT-ban is szereplő mozgásformákat, majd felsőbb évfolyamokon 

sportágakat szerepeltet, de nem rendel hozzájuk sem fejlesztési követelményeket, sem 

minimális teljesítményt. Ugyanakkor a tananyag megfogalmazásában kitér a mozgásanyag 

elméleti ismereteinek átadására és az egyéni sajátosságoknak és hajlamoknak megfelelő 

felhasználására is. Az előző  NAT az egyes műveltségi területek arányait csak százalékban 

adta meg. A testnevelés tantárgy 6-14 százalék volt. A tantárgyi kerettantervek tartalmilag 

csak a minimálisan kötelező időkeret 80 százalékát fedték le. A helyi tanterv készítése során 

a további 20 százalék sorsáról az iskola szabadon dönthetett, azaz, plusz testnevelés- és 

sportórák beállítására nyílott lehetőség. A 2003-as NAT ismét „lehetőséget adott a 

testnevelési órák számának növelésére, az iskola nevelőtestületének kompetenciájába utalva 

a döntést. Nem rendelkezett viszont a mindennapos testnevelés törvényben megfogalmazott 

lehetőségeiről és megvalósíthatóságának határidejéről.” (Heszteráné, 2006)  

 

 2006-ban bevezették a közoktatásban a szakrendszerű oktatást, ezzel ismét nagy szakmai 

felháborodást váltva ki a testnevelő tanárok körében. A szakrendszerű oktatás 

bevezetésével együtt az az intézkedés miszerint a tanítói végzettséggel rendelkező 

pedagógusok 6. osztályig „feltaníthatnak” szaktárgyakat, a testnevelésre is vonatkozott.  
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 Az előző fejezetben jeleztük, hogy a vizsgálatunkban résztvevő testnevelők több mint 

háromnegyede elutasítja ezt a döntést, és csupán egyötöde ért egyet vele, részben vagy 

teljesen. A többek által megfogalmazott elutasító vélemények közül álljon itt egy, 

példaként: 

 

„A testnevelés, mint tantárgy igen sokrétű. Nemcsak gyakorlati, de elméleti ismereteket is 

igényel. Az egyes sportágak ismeretét nem lehet egy-két év alatt megtanulni. Egyrészt kellő 

előképzettség kell hozzá és megfelelő időtartam az ismeretek elsajátításához. Ezt megtanulni 

tanítani is, sokadik tantárgyként nem lehet. Vagyis nem olyan mélyen, amely egy részletesebb 

oktatáshoz szükséges. A testnevelés oktatás rengeteg balesetveszélyes helyzetet hordoz 

magában. Egy felületesen megtanult segítségadás balesetet vonz maga után, de ugyanezt 

jelentheti, ha egy technikát nem pontosan tanít meg valaki (egy egyszerű talajra érkezés 

gerincsérülést okozhat). Szerintem nagyon fontos az ok-okozati viszonyok ismerete is. Nem 

azért tanítok valamit, mert az benne van a tantervben, hanem mert tudom, hogy az melyik 

képességet, hogyan és milyen mértékben fejleszt és hosszú távon mit érek el vele.” (középkorú 

tanárnő) 

 

Mindezekkel egy időben a testnevelőket (akár általános iskolai, akár középiskolai testnevelői 

végzettsége van) kötelezték továbbképzésre, amennyiben az általános iskola 1-4 osztályában 

kívánják tanítani a testnevelést. A testnevelő tanárok véleménye igen markánsan 

fogalmazódott meg e kérdésben (7. ábra) 

5%

20%

14%

62%

---

igen, részben

igen, teljes

mértékben

nem

 

7. ábra. Helyeslik-e a testnevelők, hogy testnevelő tanári diplomával nem taníthatnak 

alsó tagozatban, csak külön továbbképzés elvégzésével? 
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A testnevelő tanárok kétharmada elutasítja ezt a döntést, egyharmaduk, részben vagy 

egészben egyetért a döntéssel. Az egyik testnevelő tanár így fogalmazta meg véleményét:  

 

”Szerintem alsó tagozaton, csak testnevelő tanári diplomával rendelkező pedagógusoknak 

szabadna foglalkozni a gyerekekkel (lehetőleg egyetemi végzettséggel.) A mozgásfejlődés és a 

mozgásszeretet szempontjából nagyon kritikus korszaknak tartom ezt a 4 évet. Ennek 

megfelelően a legtöbb pozitív hatást vagy a legtöbb kárt is ebben a korban tudja elszenvedni a 

gyermek.” (nyugdíj előtt álló tanár) 

 

Számos iskolában az igazgató e rendelet hatására megszüntette az alsó tagozatban a „szakos” 

testnevelő működését. Ez a rendelkezés nagyban hozzájárult a testnevelés tantárgy iskolai 

elismertségének gyengüléséhez is. 

 

4.3.5 A testnevelés és az európai kulcskompetenciák, 2007 

NAT 2007. 

A NAT legújabb változata ismét változást hozott az iskolai testnevelés oktatásában. 

Alapvetően változott meg az alapfokú nevelés-oktatás bevezető szakaszában a tantantárgyi 

célkitűzés. Ennek függvényében a követelménytámasztás is veszített súlyából. A teljesítmény 

növelés és a saját teljesítő képes tudás túlszárnyalásának igénye háttérbe szorult. Kiemelt 

fontosságot kaptak a játékos szervezési formák, amelyek a tanulói közreműködésre építve, az 

érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre, és a tanulói 

képességek fejlesztését szolgáló ismeretek elsajátítására irányul. Az alapozó és a fejlesztő 

szakaszban a tanulói terhelésnek a tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. 

 

A tantárgy oktatásának alapelvei és céljai megváltoztak, ennek értelmében és az Európai Unió 

által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében, a műveltségterület 

számára megfogalmazott fejlesztési feladatokat a XXI. századi követelményeknek megfelelő 

színvonalra kell emelni. A testnevelés és sport nincs az európai kulcskompetenciák 

műveltségterületeiben, csupán, mint kiemelt feladatot kell kezelni. 

 

A  felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom fokozódó 

elvárásai az elsajátított tananyag adekvát módon történő tudatos és rugalmas alkalmazását 

követelik meg. Még fokozottabban kell figyelni arra, hogy az iskolába kerülő gyerekek 

általában magasabbak és súlyosabbak, kevesebb a mozgástapasztalatuk, és 
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alkalmazkodóképességük is gyakran gyengébb. A testnevelés és sport mozgásanyagának 

segítségével az eddiginél nagyobb hatékonysággal fejlesztendők a közoktatásban részt vevő 

korosztályok értelmi képességei is.  A korábban megfogalmazott és mind a mai napig 

érvényes megállapítások továbbra is érvényesek, miszerint a testnevelés és sport – 

ismereteivel, értékeivel és funkciójával –sajátosan összetett műveltségi terület. A gyermek 

fejlesztésében a testnevelés és sport mozgásanyagának pozitív élményekkel teli elsajátítása 

egyszerre cél és eszköz (NAT, 2007). 

 

 A kompetencia  rendszerű oktatásban e sajátos értelmezése a testnevelésnek ismét – még az 

1995-ös követelményekhez viszonyítva is, amikor is csak a minimum szintet határozta meg a 

NAT – a teljesítmény értékelés ellen hat. Fejlődő és kapitalizálódó világunkban – ahol egyre 

inkább a teljesítmény az értékmérő – nem segíti elő a felnövekvő generáció beilleszkedését a 

munkaerő-piacba a teljesítmények devalválása. Ha nem a közvetlen társadalmi vetületét 

vizsgáljuk a testnevelés cél és eszközrendszerének, hanem a tanulói személyiségfejlesztésre 

gyakorolt hatását, akkor sem a teljesítmény kiiktatásával kívánatos elérni a pozitív 

élményekkel teli gyermeki eszményképet. A vizsgálat részvevői közül sokan állították, hogy a 

testnevelésben nem lehet egyszerre cél és eszköz az örömszerzés. 

 

A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve – a középfokú oktatási intézményekben 

tanulók számára – a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a sportkultúrához tartozó, az 

általános műveltséget fejlesztő szabály, élettani, anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, 

megteremtve a szükséges alapot és lehetőséget a közép- és emelt szintű érettségi vizsga 

sikeres teljesítéséhez. Tantárgyi keretek között komplex módon és a tevékenységet 

középpontba állítva írja elő az értelem, a pszichikum és a testi képességek széles körű, 

sokoldalú, tervszerű fejlesztését.  

 

Célja, hogy sikeres, aktív életvitelű, pozitívan gondolkodó állampolgárokat formáljon, akik 

örömet lelnek a különféle pszichomotoros tevékenységekben, elviselik a stresszt, a 

terheléseket, a fizikai igénybevételeket, vállalják a közösségi felelősséget, követik a 

szabályokat, igénylik és elfogadják a normákat, a megmérettetést és az értékelést. Célja 

továbbá, hogy a nemek felkészüljenek sajátos feladataikra, szerepeikre, munkáltatóként és 

munkavállalóként, állampolgárként gondot fordítsanak a fizikai állapotukra, és élethossziglan 

fenntartsák alkotóképességüket olyan társas kapcsolatok mellett, amelyekben természetes az 

elfogadás, az együttműködés, a fair play szelleme. A fenntarthatóságot a testmozgások során 
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kialakítandó, az egyénnek önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata 

biztosítja. A sport és testnevelés észrevétlenül alakítja a környezettudatos magatartást; az óvó 

tájhasználat, az épített környezet védelme, a takarékos energiahasználat, a káros szenvedélyek 

elleni küzdelem és a szelektíven szemetelő rutin a felnőttkorra is könnyen transzferálható. 

 

A testnevelés a köznapi, kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos 

mozgáskészletének elsajátítására, az alapvető viselkedési sémák alkalmazására törekszik. Az 

iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra késztet, sajátos eszközeivel lehetőséget 

teremt az önkifejezésre, az önmegvalósításra. A tanulók életkorából, alkatából és 

személyiségéből adódó különbségek szükségessé teszik a rendszeres differenciálást, valamint 

a tanórai teljesítmények megítélésében az önmagukhoz mért fejlődés szerinti értékelést. 

 

A mindennapos testedzés az életvitelszerű alkalmazás begyakorlásának leghatékonyabb 

eszköze lehet. A napi rutinba való beépülés a kulcsfontosságú gyakorlat színtere, csakis előre 

tervezetten irányítottan éri el stratégiai célját, a tudatosan aktívan élő állampolgárok számának 

növekedését. 

 

A testnevelés igényt kelt az esztétikus test, a szép, biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítása és fenntartása iránt. Az elérni kívánt állapot: a játék- és sportkultúrában való 

tájékozottság, a rendszerezett speciális kognitív, affektív-emocionális és motoros tudás a 

játék- és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, mozgásos 

önkifejezésre való készségek magas szintje. 

 

Mindezek következtében az iskolai testnevelés és sport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen 

meghaladják a tananyag elsajátíttatásának és számonkérésének a szintjét. A testnevelés- és 

sportoktatás eredménye nemcsak a tananyag valamilyen szintű elsajátítását, hanem az 

egészséges életmód és a testkultúra fejlesztését is jelenti. Ennek keretében a mozgáskultúra 

kialakításán túl a szervezet edzettségi szintjének emelése, alakítása is folyik . 

 

Vizsgálatunk során számos kérdésre kerestük a választ, összhangban a tantervi korrekciók 

sorozatos végrehajtására és annak hatásaira a testnevelés tanítás folyamatára. Az eredményes 

tanítás-tanulási folyamat egyik lényeges eleme az új ismeretek megszerzés és annak 

készségszintre fejlesztett tudása. Gyakorló testnevelők egy ötfokozatú skálát alapul véve 

állították rendszerbe véleményüket a különböző elemek jelentőségéről. A testnevelés tantárgy 
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oktatásában az ismeretszerzést a skála kettes fokozatában a testnevelők 3%-a tartja fontosnak, 

a hármas fokozatban 10 %-uk, a négyes fokozatban 28%-uk az ötösben pedig 55%-uk. Ebből 

is levonható az a következtetés, hogy a testnevelő tanárok döntő többsége a tanulandó 

tananyagot fontos tényezőnek tartja a testnevelés oktatásában. Ugyanakkor az örömszerzés is 

jelentős szerepet tölt be a tanulási folyamatban, a tanár-diák és tantárgy relációjában. A 

tanárok 88%-a nagyon fontosnak tartja az örömszerzést az órán és általában a testnevelésben 

(8. ábra).  
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8. ábra. Milyen mértékben fontosak az oktatás folyamatában a különböző  tényezők? 

 

 

Izgalmas volt tanulmányozni a testnevelők álláspontját arról a kérdésről, hogy mennyire 

tartják szükségesnek az egyéni sportteljesítményre való törekvést a testnevelés tantárgy 

oktatásában. A testnevelők 6%-a a skála kettes fokozatába, 27 %-a  a hármas, 45% a négyes 

és 18% az ötös fokozatba sorolta a teljesítményorientált testnevelés oktatást.  Amennyiben ezt 

az eredményt összevetjük a testnevelésben fontosnak ítélt kritériumokkal, érdekes 

következtetéseket vonhatunk le. 

 

Sokat vitatott kérdés, hogy testnevelésben, a gyerekek szempontjából, az értékelés 

folyamatában mit vegyen hangsúlyosan figyelembe a tanár. Nincs közmegegyezés abban a 

kérdésben, hogy a sportteljesítmény mérhető szintje milyen súllyal szerepeljen az 
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érdemjegyben, milyen súlyt kapjon a gyermekek, ifjak által befektetett munka és milyen 

mértékben vegye figyelembe a tanár az egyéni teljesítőképességet. E témakörben kapott 

eredmények közül ehelyütt arról adunk számot, amelyek arra vonatkoznak, hogy a testnevelők 

szerint mennyire kell a tanároknak figyelembe venniük a tanulók önmagához mért fejlődését. 

A vizsgálatba bevont testnevelő tanárok döntő többsége annak híve, hogy a tanulók 

teljesítményét egyénileg kell minősíteni. Figyelembe kell venni az értékeléseknél az objektív, 

mérhető teljesítményeket, de nagyobb súllyal szükséges értékelni az egyén saját 

képességeihez mért fejlődését. Törekedni kell arra, hogy a gyerekek örömüket leljék az 

elvégzett munkában, nyomon kövessék mérhető teljesítményüket és tegyenek erőfeszítéseket 

annak növelésére.  

 

Az emberi kapcsolatok ápolása, a tanulók közelhozása egymáshoz, elősegíti az emberi 

kapcsolatok kialakítását, az igazságosság és az értékek megbecsülését (Földesiné, 1985). A 

testnevelés helye, szerepe meglehetősen változatos képet mutat világszerte (Markus, 2004). 

Abban a kérdésben azonban általános az  egyetértés, hogy a testnevelés oktatásának az egyik 

legfőbb értéke, hogy lehetőséget teremt a tanulók együttműködési készségének fejlesztésére. 

A felmérés résztvevői fontos momentumnak tartják a kooperáció meglétét a testnevelési 

órákon, mondván, hogy az egymásra figyelés, az együttműködés a „fair play” egyik fontos 

tényezője.  

 

4.3.6 A Nemzeti Alaptanterv és a testnevelés tantárgy 

A NAT szerint a testnevelés és sport olyan műveltségi terület, amely – a bevezető időszakban 

– a saját testérzékelés magalapozása során kiemelten fejleszti a megfigyelés, a gondolkodás, 

tanulás képességének fizikai-élettani alapjait;  

- teherbírást, edzettséget ad, testi és lelki alkalmazkodásra késztet; 

- megelőzi és kezeli a testi és lelki ártalmakat; 

- biztosítja a biológiai éréshez alkalmazkodó, egészséges testi fejlesztést, a fejlődés 

mérését; 

- előidézi, elősegíti az egészséges személyközi, társas kapcsolatok átélését; 

- magában foglalja a pozitív életérzést, az örömszerzést, szórakozást, a 

versenyélményeket; 

- a sport- és mozgáskultúrával összefüggő, rendszerezett ismereteket ad, és számon kéri 

azokat. 
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A testnevelés és sport oktatása során elsődleges, hogy 

- a pozitív hozzáállás váljon uralkodóvá, a sikert és örömet szerző, játékos eljárások 

kerüljenek előtérbe; 

- a kiválasztott mozgásformák a változatosságot biztosítsák; 

- a prevenció, a gerincoszlop és az ízületek védelme a tanórai bemelegítésben, az 

óraszervezés első elemeként minden foglalkozáson történjen meg; 

- a biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, illetve fenntartása minden évfolyamon 

jelenjen meg; 

- a légzőtorna, a szabad levegőn való tevékenység rendszeresen épüljön be a tanórák 

rendszerébe; 

- a gerinc- és ízületvédelem, valamint a sérülések és balesetek megelőzése a testnevelés 

teljes fejlesztési területére, tananyagára, a tanórai és a tanórán kívüli 

sportfoglalkozások teljes körére terjedjen ki; 

- a testnevelés és sport az egész életen át tartó tanulás fizikai és szellemi 

megalapozásához járuljon hozzá; 

- az erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlődjenek; 

- a szocializációs folyamatok differenciálva, az egyénhez igazodóan alakuljanak; 

- a tanulók önismeretre építő, belső kontrollja erősödjön; 

- alakuljon ki a tanulók személyes és szociális felelőssége a társas környezet lelki, 

fizikai fejlődése és a természeti környezet megóvása iránt; 

- a kultúra, testkultúra területein a verbális és nem verbális ismeretek köre bővüljön; 

- a teljes nevelési-oktatási folyamatban a feladat iránti elkötelezettség, a motiváltság 

fennmaradjon; 

- a megtanult testkultúrális tevékenységeket kontrollált versenyhelyzetekben, iskolai, 

területi vagy országos bajnoki rendszerekben ki lehessen próbálni; 

- az oktatási eszközök, sportszerek megválasztásában és alkalmazásában az életkori 

sajátosságok, a sérülés- és baleset-megelőzési szempontok érvényesüljenek; 

- a 6-11 éves korú, a konkrét műveleti gondolkodás szintjén álló gyerek változatos, de 

egyszerű szabályokkal megoldható szituációkat éljen át, és kapjon lehetőséget a 

sikeres végrehajtást biztosító szabályok kitalálására, a kombinációs lehetőségek 

kipróbálására (NAT 2007). 
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A fejlesztési feladatok szerkezete: 

A feladatok 

 

- bemutatják a fejlődés, fejlesztés lehetőségét; 

- rugalmasan kezelik a meghatározott iskolafokból való kilépés tudásbeli alapját; 

- az elvárásokban kitérnek a pszichomotoros, a kognitív és az affektív-emocionális 

szféra területeire; 

- kritériumnormákon alapuló rendszerelvű elrendezést mutatnak; 

- a rendszerezett megfogalmazásokban tükrözik az évfolyamonként bővülő tananyag 

egymásra épülő minőségi változásait; 

- igazodnak a nemi különbségekhez, a teljesítménybeli determináltságokhoz; 

- kezelik a biológiai érésből és a testalkatból fakadó különbségeket; 

- figyelembe veszik az életkori sajátosságokat; 

- képviselik a társadalmilag szelektált elvárásoknak való megfelelést, kulturáltságot, és 

tükrözik az iskolafok óraszámait, a helyi sajátosságokat, valamint az intézményi 

feltételrendszereket; 

- dokumentációs háttérrel rendelkeznek; 

- figyelembe veszik az országos és helyi iskolai méréseken alapuló standardok rögzített 

értékeit az egyén fejlődése mentén; 

- a megfogalmazásokban lehetőséget biztosítanak a helyi hagyományok továbbvitelére; 

- bemutatják a közép- és emelt szintű érettségihez szükséges tudás megszerzésének 

lehetőségét. 

 

A testnevelés és sport műveltségi területen a fejlesztés minősége függ az oktatásszervezés és a 

nevelés lehetőségeitől. A célok megvalósításában meg kell jelennie a helyi hagyományok 

ápolására, valamint a létesítmények, az eszközök és a felszerelések színvonalának javítására 

törekvésnek, mivel ezek jelentősen befolyásolják a nevelés-oktatás hatékonyságát. 

A NAT sorozatos megreformálásának folyamata közben több esetben ujjá éledt az 

„osztályozás, nem osztályozás a testnevelésben” kérdéskör. Mind a szakma, mind az 

oktatáspolitika megosztott ebben a kérdésben. A helyi tantervek orientáltsága döntően 

befolyásolta a kérdés eldöntését, mivel az oktatási törvény a nevelőtestület hatáskörébe utalta 

a testnevelés tantárgy osztályozásának eldöntését.  

 

A testnevelő tanárok véleményét tükrözi, hogy az értékelési szempontok közül a legtöbben a 

tanuló önmagához mért fejlődését tartják az értékelés elsődleges szempontjának. Ezt követi a 
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tanórai aktivitás, majd a mozgás végrehajtásának szintje, a tanórán kívüli aktivitás, a mért 

teljesítmény, a motoros próbák teljesítésének szintje. Egyéb szempontok: a bizonyítvány 

feljavítása, figyelembe veszik még az iskola színeiben való „versenyzést”, a 

„versenyeredményeket”, a „felszerelés hiányosságát” és az ebből adódó „tanórai mulasztást”, 

valamint a felmentés kérések gyakoriságát is (Gergely 2001). 

 

Vizsgálatom eredményei megerősítették  ezt a megállapítást azzal, hogy a tanulók értékelése 

döntően függ a befektetett munka és az egyéni teljesítmények mennyiségétől és minőségétől 

is. 

 

4.3.7 A testnevelő tanárok véleménye 

Vélelmezhető, hogy a testnevelő tanárok a tanévi munka értékelésekor a pedagógiai 

szempontokat tartják a legfontosabbnak. A tanuló önmagához viszonyított fejlődése kiemelt 

helyet foglal el, a minősítésben példázva, hogy a tanórai tevékenységben a tanulói 

személyiség áll a középpontban. A testnevelők többsége általában értékeli, hogy a tanuló, 

képességei birtokában mennyit fejlődött egy-egy tanév folyamán, mit tett ennek érdekében a 

tanórán és a tanórán kívül. A mozgás végrehajtása, azaz a tanult ismeretanyag tanórai 

bemutatása, feladathelyzetben való alkalmazása, a mérhető sportági teljesítmények a skála 

közepén helyezkednek el.  

Izgalmas volt tanulmányozni a testnevelők álláspontját arról a kérdésről, hogy mennyire 

tartják szükségesnek az egyéni sportteljesítményre való törekvést a testnevelés tantárgy 

oktatásában. A testnevelők 6%-a a skála kettes fokozatába, 27 %-a  a hármas, 45% a négyes 

és 18% az ötös fokozatba sorolta a teljesítményorientált testnevelés oktatást.  Amennyiben ezt 

az eredményt összevetjük a testnevelésben fontosnak ítélt kritériumokkal, érdekes 

következtetéseket vonhatunk le. 

 

Sokat vitatott kérdés, hogy testnevelésben, a gyerekek szempontjából, az értékelés 

folyamatában mit vegyen hangsúlyosan figyelembe a tanár. Nincs közmegegyezés abban a 

kérdésben, hogy a sportteljesítmény mérhető szintje milyen súllyal szerepeljen az 

érdemjegyben, milyen súlyt kapjon a gyermekek, ifjak által befektetett munka és milyen 

mértékben vegye figyelembe a tanár az egyéni teljesítőképességet. E témakörben kapott 

eredmények közül ehelyütt arról adunk számot, amelyek arra vonatkoznak, hogy a testnevelők 

szerint mennyire kell a tanároknak figyelembe venniük a tanulók önmagához mért fejlődését. 

A vizsgálatba bevont testnevelő tanárok döntő többsége annak híve, hogy a tanulók 
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teljesítményét egyénileg kell minősíteni. Figyelembe kell venni az értékeléseknél az objektív, 

mérhető teljesítményeket, de nagyobb súllyal szükséges értékelni az egyén saját 

képességeihez mért fejlődését. Törekedni kell arra, hogy a gyerekek örömüket leljék az 

elvégzett munkában, nyomon kövessék mérhető teljesítményüket és tegyenek erőfeszítéseket 

annak növelésére. Az értékelés összetevőiről alkotott nézőpontjukat jól tükrözik a 2. 

táblázatban bemutatott adatok. 

2. táblázat.  A testnevelés osztályzat  kialakításában legfontosabb összetevők 

 

 

 

A testnevelő tanári munka lényegének summázása rejlik a 2.táblázat adatai mögött. A 

testnevelők döntő többsége a gyermek fejlesztése során szükségesnek tartja a tantárgy belső 

struktúrájának és értékeinek beépítését a tanulók személyiségébe. A tanulók önmagukhoz 

viszonyított fejlődésének értékelése domináns tényező az osztályzatok megállapításánál. 

Második helyen a befektetett munka áll, míg az értékskálán lefelé haladva, egyenlő mértékben 

tartják fontosnak az egyéni teljesítőképesség és az együttműködési készség szintjét. A 

sportteljesítmények mérhető szintjének figyelembevétele az osztályozásnál, a realitásokat 

tükrözi. 

 

A testnevelők véleményét összevetve a NAT tantervi célkitűzésével (a testnevelés célja a 

mozgás megszerettetése és az örömszerzés), megállapítható, hogy a mozgást valóban meg kell 

szerettetni a gyerekekkel. Ennek alapfeltétele, ha megtanulják az egyes sportágak technikai és 

taktikai elemeit, munkát fektetnek bele, saját képességeik figyelembevételével az egyéni 

fejlődést értékelik, a sportteljesítményt mérik, játék közben együttműködnek a 
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csapattagokkal. Amennyiben ezeket a lehetőségeket a tanítás-tanulás folyamatába a tanárok 

beépítik, a tanulók örömüket lelik a mozgásban. 

 

A pedagógiai célkitűzésnek alárendelt testnevelés szervesen illeszkedik a tantárgyak 

rendszerébe, a tanulói képességek fejlesztésének és a tulajdonságok megismerésének ez az 

egyik legjobban mérhető, objektíven értékelhető területe. Az osztályozás kérdéskörén kívül 

helyezkedve, a testnevelés tantárgy megtalálta az egyéni teljesítménymérés és fejlődés 

hosszantartó figyelemmel kisérésének lehetőségét. A PISA méréstől eltérően a tanulók fizikai 

és motorikus képességeinek mérése egzakt módon is tükrözi a tanulói fejlődést. Az évi 

kötelező két teljesítmény mérés a tanulók egyéni haladását is figyelemmel kíséri az iskoláskor 

teljes vertikumában. Nincs még egy olyan tantárgy a közoktatásban, amely ezt az objektív 

mérési lehetőséget biztosítani tudja a tanulók és a pedagógusok munkájának értékelése 

számára. Egyben visszajelzést is ad a tanulónak, a szülőnek a gyermek mentálhigiénés 

fejlődéséről is. Vigyázni kell ezekre az értékekre és meg kell teremteni a tanulók 

biztonságérzetének megerősítését a testnevelés mozgásanyagának segítségével. 

 

A közoktatásban már ismert strukturális és tartalmi változások, a NAT többszöri 

átdolgoztatása, valamint a tanárképzésben bekövetkezett szerkezeti és tartalmi átalakulás a 

praxisban beláthatatlan következményekkel járhat. A pedagógiai állandóság hiánya, a célok és 

követelmények egységének felbomlása magát a tanulót állítja megoldhatatlan feladatok elé.  

 

4.4 A testnevelő tanárképzés állapota és tartalmi meghatározói  

Egyik legnagyobb problémája a mai magyar mai közoktatásnak a pedagógus-képzés 

hektikussá vált szerkezete és tartalmi sokrétűsége. Tudjuk, hogy a felsőoktatás belső 

problematikája nem tartozik a közoktatás kompetenciájába. Az azonban, hogy a kibocsátó 

intézmények milyen szakmai és pedagógiai felkészültséggel és szaktárgyi tudással adják át a 

közoktatásnak végzős hallgatóikat, döntő befolyást gyakorol a közoktatás – amúgy is 

megtépázott- színvonalára. 

 

4.4.1 A bolognai szisztéma bevezetése előtt 

A rendszerváltást közvetlenül megelőző időszak hazai felsőoktatásának működését és 

szervezetét az 1985. évi I. az oktatásról szól törvény határozta meg. 1993 júliusában lépett 

életbe az új – Magyarországon a maga nemében első – felsőoktatási törvény (1993. évi 

LXXX. tv.), amelynek hatálya kiterjed az állami és az államilag elismert, de nem állami 
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(egyházi, magán- és alapítványi) felsőoktatás egészére. A törvény a tanítás, a tanulás és a 

tudományművelés szabadságára és az intézményi autonómiára épít. Szigorú szakmai és 

személyi követelményekkel garantálja a felsőfokú képzés minőségét. A magyar felsőoktatás a 

rendszerváltás előtt egymásra épülő, vertikális struktúrát mutatott.  

 

A magyar felsőoktatás a most bevezetésre kerülő reformok előtt duális szerkezetű volt. Ezt 

egymástól független, a 3-4 éves gyakorlatorientált főiskolai, és a 4-6 éves, elméletorientált 

egyetemi képzések alkották, amelyekben 214 szakon főiskolai és 199 szakon egyetemi 

végzettséget és szakképzettséget lehetett szerezni. A duális rendszerben a képzések nem 

épültek egymásra, az egyetemi szintű tanulmányoknak nem volt előfeltétele a főiskolai szintű 

végzettség megszerzése. A főiskolai oklevéllel rendelkezők csak komoly nehézségek árán, 

kiegészítő tanulmányokkal, számos különbözeti vizsga letételével szerezhettek egyetemi 

végzettséget. E rendszerben tehát a diáknak már 17-18 évesen el kellett döntenie, mit és 

milyen formában kíván tanulni, sem a szakok, sem a képzési szintek között nem volt 

biztosítva az átjárás. Tanítóképző és tanárképző főiskolák képeztek tanítókat és tanárokat az 

általános iskolák alsó és felső tagozatai számára. A végzettek főiskolai oklevél birtokában 

taníthattak az említett iskolafokozatokban.   

 

 Az 1993. évi felsőoktatási törvény rendelkezései alapján a felsőoktatásban a tantervi 

irányelveket képesítési követelmények váltották fel, amelyek a képzési folyamatokat a 

kimenet felől szabályozták, mintegy biztosítva a diplomák egyenértékűségét. Megtörtént a 

felsőoktatás intézményrendszerének átalakítása (integráció). Megjelent a merev képzési és 

intézmény struktúrák rugalmasabbá tételének igénye (kreditrendszer). Ezek a folyamatok 

néhány specifikus vonatkozással kiegészülve természetszerűleg hatással voltak a testnevelő 

tanárképzésre is. A tanárképzés hatalmas intézményrendszerében a testkulturális  felsőoktatás 

is szerteágazó struktúrával rendelkezett. A tanárképző főiskolák, és az egyetemek főiskolai 

szakjai, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem (Testnevelési Főiskola) képzett testnevelő 

tanárokat. A tanárképző főiskolai végzettség általános iskolai oktatásra jogosított, a TF 

középiskolai tanári oklevelek birtokában bocsátotta ki a hallgatóit. A testnevelő tanárképzés 

tartalmának áttekintésétől – e korszakban – azért tekintünk el, mert okafogyottá vált annak 

elemzése. A bolognai rendszerre való átállással megszűnt a régi struktúra, megváltozott a 

képzési idő és tartalom. 
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4.4.2 A bolognai folyamat bevezetése után 

Az európai felsőoktatás modern megközelítése 1998. május 25-én az University of Paris-

Sorbonne 800. évfordulója ünnepségeinek keretében elfogadott Sorbonne-i Nyilatkozattal vett 

új fordulatot. A folyamat folytatására Bolognában került sor. A Bolognai Fórum 

előkészületeinek keretében jött létre az intézményi struktúrák alakulásának trendjei a 

felsőoktatásban azzal a céllal, hogy áttekintést nyújtson az Európai Unió és az Európai 

Gazdasági Térség tagállamainak felsőoktatási és intézményi struktúrájáról. Bolognában 1999. 

június 19-én harminc felsőoktatásért felelős európai miniszter, illetve megbízottja aláírta „Az 

európai felsőoktatási térség – Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozatát”. A 

nyilatkozatban rögzítették, hogy az európai felsőoktatásban alapvetően két fő cikluson 

(undergraduate és graduate) alapuló képzési rendszer bevezetése célszerű.  

 

A megkezdett folyamat legutóbbi jelentős állomása 2001. május 18-19. Prága. Itt már 32 

ország miniszterei találkoztak és írták alá a kiadott kommünikét, amelyben ismételten 

aláhúzták az európai felsőoktatási térség fontosságát, kinyilvánították a reform iránti 

elkötelezettségüket, megerősítették a teljes spektrumú mobilitás fontosságát, és ún. akciókat 

fogadtak el a Bolognai Nyilatkozatban rögzítettekkel kapcsolatban. Témánk szempontjából 

fontos elhatározott akció: a két fő cikluson alapuló képzési rendszer elfogadása undergraduate 

és graduate szintekkel, kimenetén BSc és MSc diplomával, valamint a kreditrendszer 

létrehozása, és a mobilitás elősegítése. 

 

Bemutatva Európa felsőoktatásának néhány fontos jellemzőjét, benne  az angolszász 

szisztémát, kiegészítve az Észak-Amerikára jellemző felsőoktatási szisztémával válhat teljessé 

a felsőoktatás jelenlegi irányzatainak megismerése. A rendszerek áttekintése kiváló 

lehetőséget nyújt a magyar felsőoktatás jelenének értelmezésére, a célszerű jövő irányába való 

elmozdulás kimunkálására, maximálisan figyelembe véve azokat a magyar sajátosságokat, 

amelyeknek az átörökítése nélkül szegényebb lenne Európa is.  

 

 

 

1. Az egységes rendszer 

A felsőoktatási rendszerek intézményi struktúráiban Európa és a világ  különböző országaiban 

a rendkívül sokszínűség ellenére két alapvető rendszer található: 
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 az ún. egységes vagy átfogó rendszer, amelyben a felsőoktatás alapvetően 

egyetemeken, vagy egyetemi jellegű intézményekben folyik; 

 az ún. kettős vagy kétszintű (duális) rendszer, amely hagyományos egyetemi 

szektorral, valamint az ettől lényegesen elkülönülő, önálló, nem egyetemi felsőoktatási 

szektorral rendelkezik. 

 

Az egységes (átfogó) rendszer alapvető jellemzője, hogy az intézmények különböző 

időtartamban és szinten szerveznek oktatási programokat egyetemi fokozatok megszerzésére. 

A tanulmányi programok az egyes programok szintje, jellege, elvont vagy elméleti 

irányultsága tekintetében változatosabbak, mint a hagyományos egyetemek programjai a 

másik, a duális rendszerben. Nagyon sok program gyakorlati irányultságú, azaz komoly 

szakmai gyakorlatot is tartalmaz. 

 

Ez a rendszer jellemzően az angol nyelvterületen alakult ki, és napjainkig is működik Nagy-

Britanniában és az Egyesült Államokban. Hasonló rendszer funkcionál néhány más európai 

országban, például Svédországban. Az egységes rendszer jellemző vonásai ismerhetők fel 

néhány, eredetileg ettől eltérő oktatási rendszerrel rendelkező országban, mint 

Spanyolországban és Olaszországban.  

 

Nagy-Britanniában – mint az egységes rendszer legtipikusabb európai országában – a 

hagyományos felsőoktatás (Higher Education –  HE) rendszer intézményeit  a 19. század  

előtt alapították. A „régi”, „elitista” egyetemek (6 intézmény), ezt követően a XIX. és a XX. 

század ’60-as évtizedének elejéig három hullámban alapított, mintegy 30 hagyományos 

egyetem, és a Polytecnics rendszerből 1992 után kialakított „új” egyetemek (30 intézmény) 

alkotják. Ezeket egészíti ki a felsőoktatási „college”- szisztéma. A rendszerhez csatlakozik a 

felsőfokú továbbképzési (Further Education,  FE) rendszer, a „helyi” FE-college-okkal, mely 

a nem teljesen tipikus felsőoktatás kategóriájába tartozik.  

 

A brit oktatási rendszer hagyományos felsőoktatás intézményeiben (HE) a tipikus 

felsőoktatási képzés az ún. „A-szintű” vizsgák után kezdődik. Az első diplomát (Bachelor’s 

Degree) viszont a felsőoktatási college-ek is kiadhatják, ami általában 3 év alatt szerezhető. A 

második diploma (Master’s Degree) nappali tagozaton további legalább 1, munka mellett 2 

éves képzést igényel. A második diploma speciális típusai a kutatói fokozatok: az Mphil, mely 

1 éves időtartamú képzés a gyakorlathoz közelebb álló kutatói pályára készülők számára, és a 
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PhD, mely 3 éves időtartamú, inkább elméleti jellegű tudós-képzés. A brit képzés rendszere – 

az ún. hagyományos felsőoktatástól eltekintve – rendkívül bonyolult és szerteágazó, az 

élethosszig tartó tanulás (life-long learning) koncepciójára támaszkodva két elven alapszik: 

egyrészt, hogy senki ne vesszen el az oktatási rendszer számára, másrészt, hogy biztosított 

legyen a tömegoktatás és a minőségi képzés összhangja. (Az élethosszig tartó tanulás igen 

fontos szerepet tölt be a munkanélküliség elleni küzdelemben is.) 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban – bár országos szintű egységes rendszer máig sincs, sőt az 

1960-as évekig az egyes államoknak sem volt egységes felsőoktatása – a mai modern 

felsőoktatást a brit alapképzési (undergraduate) hagyomány, a német empirizmusra és 

graduális oktatásra helyezett hangsúly, valamint a közszolgálat amerikai gondolata és a 

gyakorlati tanulás-területek bevezetése befolyásolta és alapozta meg. A ’60-as években tíz év 

alatt kétszeresére nőtt az egyetemekre és főiskolákra jelentkezők száma. A rendszer sajátosan 

sokszínű, azaz ma is van néhány kis állam, amelynek nincs felsőoktatása. A nagy államokban 

az egyetemek feladat-orientáltak, a kisebbekben inkább integrált, egységes rendszerek 

találhatók. 

 

Alapvető sajátossága a „multicampus-os” oktatási rendszer, mely részben regionális, részben 

átfogja az egész államot. Lényege a hármasság: a több egyetemi központot magában foglaló 

kutató egyetem, az University (pl. ~ of California), a csak alkalmazott kutatást és oktatást 

végző állami egyetem (State University) (pl. California ~), valamint a brit rendszerből már 

ismert Community College-ek rendszere. Az utóbbi a középiskolát (high school) végzettek 

kétéves baccalaureate szintű képzését (alapképzést az első diplomáig, tulajdonképpen szakmai 

képzését) végzi, a helyi közösség és a piac igényeit maximálisan figyelembe véve (ez a 

Further Education képzés). Az állami egyetemi képzésben, ahova a középiskolákat 

kiemelkedő eredménnyel végzők és a community college-okban végzettek kerülnek, illetve 

kerülhetnek, szinte minden tanulmányi területen folyik a baccalaureate képzés, és néhány 

tudományterületen a másoddiplomás (master`s) képzés (utóbbi összesen négy év időtartamig). 

A legmagasabb szintű egyetem, a kutató egyetem az összes tudományterületen végzi a 

master`s képzést és kizárólagos joggal a PhD, valamint a szakdiplomás képzést.  

 

Az amerikai felsőoktatási intézmények színvonala igen tág határok között ingadozik. Nem 

kevés intézmény viseli az egyetem nevet, de arra nem szolgál rá. Az intézményeket az 

országban ismerik, és megfelelően értékelik. A rendszer elvileg bárki előtt nyitva áll, azonban 
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a BSc fokozatot szerzettek mintegy harmada jut el MSc diplomáig, míg ezek tizede éri el a 

PhD fokozatot és két tizedük szerez szakirányú diplomát. A rendszerben tehát működik egy 

normális természetes szelekció is. Láthatóan egyrészt a tipikusan angolszász egységes 

rendszer nem minden államra jellemző, másrészt az egykori egységes rendszer ma már igen 

sok tekintetben duális jellegű jegyeket visel. 

 

Kanadában az oktatás az angolszász mintára épült ki, több európai kontinentális hatást 

tükröző elemmel. A brit hatás az erős autonómiában, a francia elsősorban a felsőoktatás 

állami kontrolljában (bár érdekes módon nincs szövetségi szintű oktatási minisztérium), 

valamint a diák-szociális ellátásban ölt testet. Az 1950-es években a gyors létszámnövekedés 

miatt kiépült a multicampus-os rendszer. A hallgatók többségét érintő undergraduális oktatás 

a mintegy 200 nem egyetemi rangú college-ben folyik két év időtartamban. Ide bárki 

beléphet. A college-ok rendkívül diverzifikáltak, semmiféle általános közös koncepció nem 

volt gyors kiépülésük időszakában, azokat a tartományok és a települések saját, de igen eltérő 

igénye szerint alakították ki. Az egyetemen (számuk kb. 70) a képzés négy éves és a BSc 

diplomával zárul. Az angolszász rendszer szerint a college-okban végzők átléphetnek az 

egyetemi szintre. Az MSc diploma további 1-2 évi tanulás után szerezhető meg. A doktori 

(PhD) képzés 4-5 éves, ezen belül a hallgatók számára általában két éves kötelező 

kurzusmunkát írnak. 

 

2. A kettős (duális) rendszer 

A kettős, vagy kétszintű (duális) rendszert a német Humboldt egyetem mintájára kiépülő 

hagyományos jellegű egyetemi szektor, valamint az ettől lényegesen elkülönülő, önálló, nem 

egyetemi felsőoktatási szektor jellemzi. A kettős rendszerekben régebben egyértelműen 

elkülönültek egymástól az elméleti és kutatási jellegű programokat nyújtó egyetemek és az 

inkább gyakorlati jellegű képzést kínáló nem egyetemi intézmények. Mára azonban több 

országban elmosódnak ezek a különbségek, mivel egyrészt a nem egyetemi intézményekben 

is elterjednek az elméleti jellegű tanulmányi kurzusok (többek között a posztgraduális 

képzésben és az alkalmazott tudományokban), másrészt az egyetemek is évről-évre növelik 

gyakorlat-orientált képzési tevékenységeket. 

 

Az egyetemi rendszerrel párhuzamosan működő, szakmai gyakorlati irányultságú 

felsőoktatási intézmények legfontosabb céljai az országok többségében azonosak. Ezek: 
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 gyakorlati irányultságú, mind szakmai, mind gazdasági téren is hasznosítható 

ismereteket kínáló oktatás, a piac igényeinek kielégítésére alkalmas szakemberek 

képzése; 

 a felsőoktatási iránti egyre növekvő társadalmi igény kielégítése, nagy hallgatói 

létszámok beiskolázása az állami ráfordítás jelentős növelése nélkül; 

 nem hagyományos oktatást igénylő hallgatók képzése alapvetően oktatás centrikus, 

bizonyos fokú alkalmazott kutatásra is felkészítő stúdiumokon; 

 a középiskolai képzést követő szakmai képzés korszerűsítése, poszt-szekunderi 

jellegének erősítése. 

 

A rendszer tipikus példája a német felsőoktatás. Németországban a duális rendszer tipikus 

intézményrendszere az 1970-es években megteremtett – egyrészt a sok évszázados múltra 

visszatekintő, másrészt az 1960-as években alapított – egyetemekkel párhuzamosan működő, 

de különálló rendszert képező szakfőiskolák létrehozásával született meg. Az alapvető ok az 

1960-as évektől a résztvevők számának fokozatos növekedése. Az egyetemi képzés kétfázisú. 

Az első ciklus időtartama tipikusan 8-10 félév és diplomával, magiszteri (M.A.) végzettséggel 

zárul. (Törekvés tapasztalható a tanulmányi idő elhúzódásának „kordában tartása” miatt a 4. 

félév végén alapvizsga (Zwischenprüfung) letételének bevezetésére.) A második szakasz 

posztgraduális képzés, célja a tudományos tevékenységre felkészítés, eredménye a doktori 

fokozat megszerzése. Időtartama 4 év.  

 

A szakfőiskolák oktatás-orientáltak, a kutatás fejletlen, bár az utóbbi években lassú változás 

tapasztalható az ún. alkalmazáshoz közeli kutatások terén. Az oktatásban elsődleges a 

szakmai kvalifikáció biztosítása, a gyakorlati igények kielégítése. A közgazdász- és 

mérnökképzés komoly hagyományokkal rendelkezik, a szakmai paletta azonban fokozatosan 

bővül, például az ún. „szellem- és kultúra-tudományok”-kal (ilyen a nyelvtudomány, a 

műemlékvédelem, a formatervezés, a könyvtáros, a restaurátor, stb.), valamint az 

egészségtudományi szakokkal. A képzési idő tipikusan 6 félév, a végzettek Bachelor (B.A.) 

diplomát kapnak. 

 

Az 1980-as években a szakfőiskolák közé bekerült a rövidebb képzési idejű, tulajdonképpen 

poszt-szekunderi képzést folytató szakmai akadémia (Berufsakademie), melynek képzése 

sajátos, mivel a képzés az akadémián tartott elméleti és a vállalatnál folyó konkrét szakmai 
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képzésből áll. Az 1990-es évektől még a szakfőiskolai képzésben is kialakult egy sajátos 

duális oktatási rendszer, a tipikusan főiskolai képzés mellett megjelent a poszt-szekunderi 

szakképzés is, ami a szakmai akadémiai képzéshez hasonlóan részben a szakfőiskolán, 

részben a főiskola szakmai felelősségvállalásával a gazdasági élet különböző képzési 

helyszínein folyó képzést jelenti. A szakmai képzés terén további lehetőséget kínál a 

Verbundstudium (összekötött képzés), amelyet a hagyományos levelező oktatás 

koncepciójának felhasználásával fejlesztettek ki. Ez egyrészt a főiskolán, másrészt a 

munkahelyen, harmadrészt pedig önálló tanulmányok formájában teljesítendő különböző 

modulokból áll. 

 

A szakfőiskolák az egyetemek túlterheltsége miatt olyan funkciót is betöltenek, hogy 

befogadják a tanulni vágyókat, és szakmai képzettséget nyújtanak számukra. Ebből is 

következik, hogy a szakfőiskolák meghatározó szerepet játszanak a német felsőoktatás 

továbbfejlesztésében és modernizációjában. 

 

Németország példáját más országok is követték, többek között 1994-ben Ausztria, majd 

Belgium, Finnország és Hollandia. 

 

Franciaország sajátos helyet foglal el Európa felsőoktatásában. A rendszer hármas 

tagozódású, jól elkülönülve egymástól az egyetemi és a nem egyetemi szektor, ezért sokkal 

inkább a duális rendszer jegyeit viseli magán. A képzés rövid szakmai képzésre, egyetemi 

képzésre és az ún. „nagy iskolákban”, „nagy intézményekben” folyó kimondottan elitképzésre 

tagolódik. 

 

A rövid szakmai képzésre (formation professionnale courte) bárki beiratkozhat. Még az 

érettségi sem feltétel, az két éves szakmai munkaviszonnyal kiváltható. A képzés egy-, két- 

vagy három év időtartamú és szakirányú végzettséget igazoló oklevelet, vagy diplomát ad. Ide 

sorolhatók a technikusképzők, a post-secondaire és az egyetemi jellegű intézmények, 

valamint igen sok felsőoktatási intézmény (például a Felsőfokú Technikusi Tagozatok – 

Sections de Techniciens Supérieurs, vagy az Egyetemi Technológiai Intézetek – Instituts 

Universitaires de Technologie, melyeket 1966-ban hoztak létre). A rendszerben rugalmas a 

hallgatók mozgási lehetősége, a korábban, illetve más intézményben szerzett vizsgákat gond 

nélkül elismerik. 
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A hosszú szakmai képzést az egyetemek végzik. Ide csak érettségivel lehet bejutni, de 

felvételi nincs, bárki bekerülhet. A képzés egy 1966-os törvénynek megfelelően 

háromfokozatú. Az első fokozat két éves, és egy „DEUG”-diploma – Diplome d`Etudes 

Universitaires Générales – zárja. A második fokozat is két éves, azonban az éveket önálló 

diplomával ismerik el és így lesz hármas tagozódású. Az első év végén szerezhető a 

„LICENCE”, a második év végén a „MAITRISE”. A részdiplomák rendszere kellően 

rugalmassá teszi a képzést, biztosítva a tanulmányok abbahagyását és bármikor történő 

újrakezdést. A harmadik fokozat a tudósképzés, mely a doktori fokozat megszerzését 

biztosítja. A harmadik fokozat további egy, kettő vagy három éves nappali képzést jelent, és a 

francia alapképzés részét képezi. Az ide való bejutás azonban külön eljárással történik. 

 

A „nagy iskolák” – grande écoles, a „nagy intézmények” – grand établissements azt a kb. 300 

felsőoktatási intézményt jelentik, ahol igen kis (iskolánként százas nagyságrendű) létszámban 

folyik az elitképzés. Bár a képzési idő csak három év, azonban érettségi után két- vagy 

háromévnyi előkészítő osztály elvégzése után lehet bejutni, többfordulós felvételi vizsgákkal. 

Ezért a képzési időt is öt évnek mondják. A képzés itt a legmagasabb színvonalú, ezeknek a 

legmagasabb a társadalmi presztízse is. Ebben a kategóriában találhatók a leghíresebb 

mérnökiskolák – École Politechnique, kereskedelmi iskolák, művészeti és újságíró iskolák, 

közigazgatási – École Nationale d’Administration és politikai iskolák,  Sciences Politiques. 

 

4.4.3. A felsőoktatási rendszerek diverzifikációja 

 Az egyes országok felsőoktatási rendszerei jól érezhetően folyamatosan változnak, módosítva 

ezzel a magasabb szintű rendszer jellemzőit is. A jelenlegi fejlődési szakaszban két irányzat 

látszik kibontakozni. Azok az országok, amelyekben korábban már kialakult, vagy 

kialakulóban van a kettős rendszer, törekszenek azt megtartani, de úgy, hogy építenek a két 

rendszer sajátosságaira és megkülönböztető ismérveire. Közben fokozzák a felsőoktatás 

egészének rugalmasságát, a rendszerek közötti átjárást és az együttműködést. Néhány 

országban a két rendszer igen szoros együttműködésére és integrációjára törekszenek. Az 

egységes rendszert magukénak tudó országokban a rendszer megtartására, egyben a 

mindenkori igények figyelembe vételével történő korrekciójára törekszenek. Egyre több jel 

mutat azonban arra, hogy ez csak nagy nehézségek és folyamatosan megújuló ellentmondások 

révén lehetséges. Mind eközben a hosszú, tanulmányi szempontból integrált egyetemi 

tanulmányokat jellemző „kontinentális európai” struktúra és a rövidebb idő alatt 

megszerezhető egyetemi fokozatokat és sok posztgraduális lehetőséget kínáló, általában 
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sokkal inkább moduláris felépítésű „angol-amerikai” rendszer közötti hagyományos 

különbségek egyre inkább elmosódnak. 

 

A fentiek is bizonyítják a rendszerek diverzifikációját, melyek több-kevesebb sikerrel 

valósulnak meg, hiszen az oktatási rendszerek sajátosságainak gyökerei az országok nemzeti 

hagyományaiban keresendők. Miközben jelentős erőfeszítések történnek az egyes országokra 

jellemző oktatási rendszerek sajátosságainak megőrzésére, egyértelműen tapasztalható a 

nemzetközi együttműködésre való törekvés a mobilitás támogatásában, a diplomák kölcsönös 

elismerésében, a végzett hallgatók nemzetközi foglalkoztathatóságának biztosításában, 

fenntartva, sőt esetleg fokozva az intézmények versenyképességét. 

 

Egy OECD jelentés érdekes megállapításokat tesz az európai felsőoktatási rendszerek 

sokszínűbbé válásáról és leszögezi: nem az a fontos, hogy milyen struktúra jött létre az egyes 

országokban, hanem az, hogy a tanulni vágyók olyan változatos, egymással kapcsolatban álló 

tanulmányi struktúrák és programok között választhassanak, amelyek lehetővé teszik mind a 

vertikális, mind a horizontális átjárást. 

 

Egyes országokban (pl. Dániában, Finnországban, Olaszországban és Portugáliában) az 

egyetemi fokozatok nemzeti struktúrájában jönnek létre, illetve ebbe a struktúrába 

integrálódnak az időben rövidebb tanulmányokkal megszerezhető fokozatok. Más 

országokban (pl. Németországban és Hollandiában) a hagyományos fokozatok struktúrája 

mellett jön létre egy ilyen rendszer. Az egyetemi rendszerben megfigyelhető egy alapvetően 

politikai indíttatású elmozdulás is a rövid és közepes ciklusidejű egyetemi szakképzettségek 

(első egyetemi fokozat/baccalaureus) bevezetése felé. 

 

4.4.4 A magyar felsőoktatás új rendszere 

1996 óta a magyar felsőoktatás egyetemi, doktori (Phd) és főiskolai kimenetei az akkreditált 

iskolai rendszerű felsőfokú szakképzéssel gazdagodtak. Igaz, hogy e kimenetek más és más 

előfeltételekhez (bemenethez, felvételi követelményekhez) kötődnek, ám az ezek közötti 

átjárhatóság és beszámíthatóság biztosított. Szakmánként nagyon eltérő azonban annak 

lehetősége, hogy azonos bemenetről különböző szintű (szakképesítést is nyújtó) kimenetek 

legyenek. 
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A tömegoktatás világméretű igény, ezzel a problémával magyar felsőoktatás is szembe került. 

A létszám nagymérvű növelése a felsőoktatásba kerülők felkészültségbeli különbözőségét 

jelenti, az ún. merítés színvonal-problémái valósak. E feszültség feloldásában az országos 

szinten vezényelt szakcsoportos felvételi vizsgák csak kis eredményt hoztak. A problémák 

megoldását nem is a kreditrendszernek kell vállalni, bár igaz, hogy a haladási rend 

szabadsága, mint kompenzáló tényező, figyelembe vehető. A képzési programokba iktatott 

kiegészítő kurzusok talán a leghatásosabban tudták segíteni a szintre hozást. 

 

A minőségi előrelépéshez a magyar felsőoktatásban rendszer szinten válik szükségessé a 

többszintű képzés érdemi kialakítása, az egyes szintek valós egymásra épülésének biztosítása. 

Ez megoldható lehet a hazánkban történetileg kialakult duális intézmény rendszerben például 

úgy, hogy a többszintű képzést végző egyetemek főiskolai szintjei és az önálló főiskolák 

azonos végzettséget nyújtanak (Bachelor Degree-t). Ebben az esetben természetesen az 

egyetemi szint elméleti megalapozása nem fejeződhet be az első szakaszban, hanem azt a 

Master Course idején kell kiegészíteni. Elvileg hasonló a helyzet az akkreditált 

iskolarendszerű felsőfokú szakképzés és a főiskolai alapképzés struktúrája és szintje terén is. 

Az erőteljesen gyakorlat-orientált felsőfokú szakképzés ott is a főiskolai alapozás 

kiegészítését igényli. 

 

A nemzetközi tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy az a modell életképes, amely 

lehetővé teszi, hogy a poszt-szekunderi, valamint a főiskolai oktatás valóban tömegméretűvé 

váljon. De biztosítani kell azt is, hogy az ezt követő egyetemi (Master) képzés, valamint az 

ezután következő – az egyetemi képzési rendszer részét képező – programok (szakirányú 

továbbképzések, PhD képzések) színvonalát meg lehessen őrizni, sőt esetleg növelni lehessen 

(Sorosy, 1998). 
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A magyar felsőoktatás 2006-tól tért át új többciklusú képzésre. A három egymásra épülő 

képzési ciklusból álló képzési rendszer első eleme az alapképzés, hossza 6-8 félévig tart. Ez a 

felsőoktatás főbejárata. Lényegesen kevesebb szak indul, mint a korábbi főiskolai képzésben, 

cél az alapozó elméleti és a gyakorlatban jól hasznosítható szakmai ismeretek megszerzése. A 

hallgatók többsége az alapképzés után valószínűleg úgy dönt, hogy elhelyezkedik, dolgozni 

kezd, hiszen rendelkezik az ehhez szükséges felsőfokú végzettséggel. Ha szeretné tovább 

elmélyíteni a tudását, akkor vagy azonnal, vagy néhány évi munka után folytathatja felsőbb 

szintű tanulmányait, az un. mesterképzésben. 

 

A mesterképzés 2-4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két 

kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a doktori képzés, amely a tudományos fokozat 

megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát jelenti. A mesterképzés szakstruktúrája 

nem képezni le az alapképzést, itt több szak indul. A mesterképzés felvételi követelményeit 

(így pl. azt, hogy mely alapszakról fogadnak diákokat) a felsőoktatási intézmények határozzák 

majd meg.  

 

Hat szakon (orvos, állatorvos, gyógyszerész, fogorvos, jogász, építészmérnök), úgynevezett 

osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezők, a képzés speciális jellege miatt ezeken a 

szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat.  

 

A szakmai specializálódásra, elmélyülésre és új végzettségi szint megszerzésére a 

mesterszakokon, a tudományos ismeretek megszerzésére pedig a mesterszak elvégzése után, a 

doktori képzésben van lehetőség ( OKM, 2006). 

 

Az új képzési szerkezet által biztosítható a tanulmányi pályák, a képzési ciklusok egymáshoz 

és a munka világához való kapcsolódása, ezáltal növelhető a hallgatói mobilitás. A képzési 

rendszer átalakítása hozzájárul a társadalmi-gazdasági környezet elvárásaira, változásaira 

reagálni képes, a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő rugalmas képzés 

megvalósításához, az Európai Unióban és más országokban megszerezhető ismeretekkel és 

végzettségekkel összevethető tudás és végzettség megszerzéséhez. Ez a képzési szerkezet 

alkalmas nagyszámú hallgatóság színvonalas képzésére, ugyanakkor változatos tanulmányi 

lehetőségeket biztosít a legmagasabb végzettséget megszerezni kívánó, kiváló teljesítményt 
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nyújtó diákok számára. A fokozatok megszerzése többféle módon lehetséges, szintenként akár 

más-más intézményben, esetleg országban (OKM, 2006). 

 

A bolognai folyamat egyik központi eleme a képzési szerkezet átalakítása, mely 

Magyarországon nemrégiben történt meg. A régi, főiskolai és egyetemi szintű képzésekkel 

működő duális képzési rendszer 2006-ban kifutó jelleggel megszűnt. S bár az intézmények 

továbbra is egyetem és főiskola nevet viselnek, a többciklusú képzési rendszerben nincsenek 

egyetemi és főiskolai szintű szakok, hanem alap- és az arra épülő mesterszakok vannak. Az 

érettségivel (akár emelt szintű, akár alap szintű) rendelkező diákoknak a felsőoktatási 

intézményekbe jelentkezve, valamely 6-7-8 féléves alapképzési szakot kell megjelölniük. Itt 

kell megjegyezni, hogy a négy féléves felsőfokú szakképzést e szerkezeti változások nem 

érintették, annak helye és szerepe változatlan maradt, valamint néhány korábbi egyetemi szak 

(pl. orvos, jogász és egyes művészeti képzések) egységes, osztatlan képzésként, 10-12 

féléves, közvetlenül mesterfokozatot adó formában folyik továbbra is. 

 

A képzési szerkezet átalakítása a tanárképzést alapjaiban reformálta meg. Az új rendszerben 

ugyanis a tanárképzés korábbi, főiskolai és egyetemi szintű szakokat párhuzamosan 

működtető szerkezete egységessé válik, a közoktatás 5-13. évfolyamán való tanításra 

feljogosító kétszakos tanári szakképzettség ugyanis csak a tanári mesterszak sikeres 

elvégzésével szerezhető meg. 

 

Először a kiválasztott alapképzési szakon tanul a hallgató, majd tanulmányai során,   már az 

intézmény hallgatójaként, vehetők fel a második szak szakterületi moduljai. Tanárképzésben a 

második szak szakterületi moduljaiból 50 kredit értékűt kell felvennie a hallgatónak a 6 félév 

alatt. A tanári pályára készülést segíti az is, hogy egy pedagógiai-pszichológiai, ún. 

orientációs modult is kell választania az alapképzés során, ha mesterképzésben, a tanári 

szakon kívánja folytatni tanulmányait. 

 

Az alapképzés elvégzése után jelentkezni kell a tanári mesterszakra. A mesterképzésbe való 

felvétel rendjét az adott felsőoktatási intézmény szabályozza. A tanári szakmára tehát a 

második ciklusban, azaz a mesterszinten történik a felkészülés. Bár az alapképzésben felvett 

szakmai tárgyak ismereteinek elmélyítése is mesterszinten történik, itt már összességében 

kisebb hangsúly van a szakterületi ismereteken, a mesterképzésben a pedagógiai tárgyak 

dominálnak. A tanári mesterképzési szak abban is eltér más mesterszakoktól, hogy a négy 
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félévet követően féléves összefüggő oktatási-nevelési intézményi gyakorlattal zárul a képzés, 

és csak ezt követően lehet megszerezni a két szak oktatására jogosító oklevelet.  

 

 A változásnak tehát három fő formai jellegzetessége van: 

1. Szaktanári végzettséget csak az alapképzés utáni mesterképzésben lehet szerezni.  

2. Az alapképzésben a tanári mesterség előfeltételét jelentő szaktudományos ismereteket 

lehet megszerezni (pl. fizika, testnevelés, biológia, idegen nyelv, történelem stb.).  

3. Azt a szándékot, hogy valaki tanár szeretne lenni, már az alapképzésben ki kell 

nyilvánítania azzal, hogy olyan előkészítő tárgyakat vesz fel a programjába (kb. a 3. 

félévtől), amelyek nélkül nem kerülhet be a mester szintű tanárképzésbe. 

 

A bolognai rendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban rendkívül sok bizonytalansági 

tényezőt hordozott magában, alapjaiban változtatta meg a magyar felsőoktatás stabil 

rendszerét. A Magyar Akkreditációs Bizottság átfogó vizsgálat után tette közzé összegző 

véleményét. 

 

A MAB úgy látja, az alap- és mesterképzési szakok sokszor emlegetett sokaságának és 

szükséges rendszerének összhangja ma még nem elemezhető érdemben, mert az alapszakok 

első képzési ciklusa alig pár szakot érintően zárult le, és a mesterképzések döntő többsége is 

lényegében csak most indul. Az eltelt időszak, a "bolognai" szerkezetre történő átállás 

történései, az oktatás és a felhasználás együttes eredményességének tapasztalatai, korántsem 

elegendők ahhoz, hogy a rendszerről lényeges vonatkozásaiban előremutató képet 

alkothassunk, különösen nem alapvető változások végrehajtásához. 

 

Az azonban bizonyosan látszik, hogy mind az alapszakok, mind a mesterszakok száma 

túlságosan nagy, ilyen módon a szakok között az átfedések is nagyobbak a kelleténél, 

kétséges, hogyan készítenek fel így a munkavállalásra, a képzési szerkezet magasabb szintjére 

lépésre, és egyben az értelmiségi létre. Megfogalmazódott, hogy a két ciklus nem 

összehangolt előkészítése mind az alap-, mind a mesterszakoknál komoly gondot okozott: 

sem a rendszer nem látszott világosan, sem az, hogy a korábbi 3-4-5 éves képzések 

ismeretanyaga, az azokban megcélzott kompetenciák és kimeneti követelmények hogyan 

oszoljanak meg, alakuljanak át a két új ciklus keretei között. Ezt terhelte az intézményi és 

személyi egzisztenciák és (ellen)érdekek számos súlyos kérdése. Az eredményt olykor 

kemény kritikával illetik. 
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felsőoktatási szféra többsége nem értette meg a 

felsőoktatási rendszerváltást, ennek következtében a kompetenciák sem a KKK-kban, sem a 

szakindítási beadványokban nem megfelelőek. Szükséges „díszként” fityegnek a 

szakindítások és a tantárgyleírások elején. A tantervek, tananyagok erősen ismeretközpontúak 

és mérsékelten kompetencia alapúak. A képzési és kimeneti követelményeket minden 

területen felül kell vizsgálni. Több elemzés eredménye szerint a KKK-kban a tanulási 

eredmények (learning outcomes), formálisan jelennek meg. Leírásai funkciótalanok, a teljes 

rendszeren belül inkoherensek, ellentmondásosak, jelen állapotukban képtelenek betölteni 

kimeneti szabályozó szerepüket. 

 

Számos problémát okoz a főiskola és egyetem közötti különbség megszűnése, a gyakorlat- és 

elmélet-orientáltság keveredése mind alap-, mind mesterszinten, illetve a gazdasági kényszer, 

hogy ti. az intézmények egy része főként a potenciális bevételek reményében kíván új 

szakokat indítani, sokszor a megfelelő szakmai feltételek hiányában. 

Erőltetett menetben történt a bevezetés (következésképpen rengeteg hibával), lobbi érdekek 

szerint és nem racionális alapon kerültek be, illetve maradtak ki szakmák a Bologna-

rendszerből (már ami a kétlépcsős oktatást illeti). Nem érthető, miért pont az orvos, jogász 

illetve építészmérnök szak maradt ki. Egyébként a kétszintű képzés bizonyos területeken 

korábban is létezett. Óriási hiba volt a tanárképzést bevonni. Az elitképzés a rendszerrel nem 

összeegyeztethető, azok a szakok, ahol a képzés jelentős hányada esik ide, nagy kárt 

szenvedtek – tipikusan ilyen a tudósképzés. 

 

A MAB előző testületének azzal kellett szembenéznie, hogy ilyen feltételek mellett az 

alapszakok megjelent rendszere, funkciója és tartalma hogyan értékelhető és minősíthető a 

mesterszakok perspektívájának ismerete nélkül. A jelenlegi testületnek pedig azzal, hogy a 

gyakran túlzsúfolt alapszakok után a rendszertelenül és időben jó másfél évre elhúzódott (és 

nyilván nem lezárult) mesterszak létesítések alkossanak-e rendszert, mennyire legyen ez 

tagolt vagy koncentrált, hogyan biztosítsa ne csak a szűk szakmai, hanem a „keresztirányú” 

szakmai továbbtanulást is. Ekkor még nem szóltunk arról, hogy mennyiben tudja a MAB 

segíteni a szemléletváltást az ismeretközpontú oktatásból a kimenettel meghatározott, 

ismereteket, készségeket és képességeket nem csak papíron felmutató „student centred” 

képzés irányába, amit a Bologna-rendszer tételez, de a magyar gyakorlat kevésbé ismer és 

alkalmaz (OKM, 2006). 
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Testnevelés és sport műveltségi területen a „Képzési Kimeneteli Követelmény”-ek egységes 

rendszerbe foglalják a testnevelő tanárképzéssel szemben támasztott oktatáspolitikai 

törekvéseket. Az intézményi struktúra széles palettája még mindig a szerteágazó képzési 

lehetőségeket vizionálja. A képzési célok, a terminális célok és követelmények, a tanítási 

tartalmak meghatározása az intézmény feladata. A kimeneti szabályozás azonban implicite 

behatárolja ennek egyedi és specifikus változóit, a kompetencia tartalmak kidolgozását. 

 

Több vizsgálat foglalkozik a testnevelőtanár-képzés egy-egy részterültével, 

tantárgystruktúrájával, a motorikus készségek oktatási hatékonyságával  (Keresztesi és mtsai. 

1996.) A hazai testnevelőtanár-képzés intézményi struktúrájának bővülése kapcsán az 

egyetemi szintű képzés átfogóbb vizsgálata és tartalmi vonatkozásai is felvetődtek. A 

testkultúrális felsőoktatás képesítési követelményeinek elkészítése, az ezzel járó előkészületi 

munkálatok a képző intézmények együttes munkáját kívánta meg. 

 

A testnevelő tanárképzés (BSc) meghatározó faktorai a KKK előírása szerint 

A szakképzettség oklevélben szereplő:  

– magyar nyelvű megjelölése: okleveles testnevelő tanár; 

– angol nyelvű megjelölése: teacher of physical education. 

A képzés célja az alapfokozaton, vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett 

szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, az iskolai testnevelés és 

sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a 

felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint minden szinten a 

sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori 

képzésben történő folytatására való felkészítés. 

 

Szakterületi ismeretek: 

- Az iskolai testnevelés szempontjából legfontosabb sportágak és egyéb lehetséges 

mozgásterületek (pl. tánc, stretching) oktatásának elmélete és módszertana. 

- Szabályismeret a testnevelés és az iskolai sport fontos sportágaiban, játékvezetői, illetve 

versenybírói ismeretek és gyakorlottság. 

- A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztésének elmélete és módszertana az 

egyes korcsoportok sajátosságainak figyelembevételével. 
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- A különböző korcsoportok mozgásigénye, eltérő terhelhetősége, a kondicionális és 

koordinációs képességek mérése. 

- A sportszakember-képzés területén lehetséges szakmai tantárgyak elmélete, gyakorlata 

és módszertana. 

- A sporttevékenység megszerettetéséhez, az életen át tartó fizikai aktivitás iránti 

elkötelezettség kialakításához, valamint az e területen a tehetségek felismeréséhez 

szükséges tudás megalapozása. 

- Ismeretek, jártasságok, készségek az iskolai sport szervezeteinek működtetéséhez, 

illetve diák-sportversenyek rendezésére, lebonyolítására. 

- A sajátos fejlesztést igénylő (fogyatékkal, krónikus betegségekkel élő, testi 

fejlődésükben lemaradó, elhízott) tanulók, hallgatók és felnőttek pszichoszomatikus 

fejlesztésének speciális ismeretei, a prevenció kérdései. 

- Ismeretek és gyakorlottság sport- és rekreációs táborok szervezésében és vezetésében. 

- Gyakorlottság az integrált testnevelés- és sportfoglalkozás vezetésében. 

 

Szakmódszertani ismeretek: 

- A testnevelés elmélete és módszertana, a pszichomotoros tanítás-tanulás különböző 

stratégiái, tantárgy-pedagógiai sajátosságai. 

- A tanítás-tanulás folyamatának sajátosságai a tanórai és a tanórán kívüli testnevelésben 

az egyes korosztályok szerint. Az iskolai és iskolán kívüli sportköri foglalkozások 

szervezése és levezetése. 

- A tanítási-tanulási folyamat motoros és kognitív aspektusának tudatos transzferáló 

eszközként való alkalmazása tanórai és tanórán kívüli testnevelésben az egyes 

korosztályok oktatási ismereteinek figyelembevételével. 

- Ismeretek és készségek a testnevelési tananyag tervezésére (tantervfejlesztés, 

tanmenetkészítés, óravázlat-készítés). 

- Ismeretek és készségek a testnevelési óra és a sportfoglalkozás szervezésére és 

vezetésére. 

 

Sajátos kompetenciák: 

- Az iskolai és iskolán kívüli sportköri tevékenységekhez tartozó játék és 

sportfoglalkozások szervezése és levezetése, különös tekintettel az olyan kreatív 

foglalkozásokra, ahol a közösségben végrehajtandó feladatok dominálnak. 

- A tanult mozgáskészlet kreatív használata, eredeti mozgások, mozgásfolyamatok, 

játékok alkotása. 
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- Olyan mozgásformák, tevékenységek, sportágak ismerete, amelyek egyrészt divatosak, 

megfelelnek a korszellemnek, és amelyek bizonyítják, hogy a sport elsősorban 

örömforrás, kaland, játék, másrészt életük bármely szakaszában nehézségek nélkül 

űzhetik majd a diákok. 

-  Olyan szakmai módszertani felkészültség, amely a gyengébb testi-lelki adottságú 

diákok számára is vonzóvá teszi a testnevelés és az iskola sportéletet, sikerélménnyel 

szolgálnak nekik. 

- Nyitottság az új és bevált nemzetközi, elsősorban európai módszertan, illetve gyakorlat 

iránt, hogy hivatásuk gyakorlása során megfeleljenek az új követelményeknek. 

 

A mesterképzésbe (MSc) való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető. A tanári szakképzettség 

megszerzésének előfeltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése. A tanári 

szakképzettséget nyújtó mesterképzésben százötven kreditet lehet szerezni. 

 

A Kormány határozza meg a pedagógusképzésben az alap- és mesterképzés szakjait, továbbá 

a mesterképzés szakosodási rendszerének általános szabályait. A miniszter rendeletben 

határozza meg a tanári mesterség képzési és kimeneti követelményeit. 

 

 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságban a pedagógusképzéssel kapcsolatos 

feladatokat ellátó állandó szakmai és szakértői bizottság működik (2005. évi CXXXIX. 

Törvény a felsőoktatásról.) 

 

A vizsgálatban résztvevő, testnevelő tanári diplomával rendelkező pedagógusok diplomája és 

munkahelyük iskolatípusa csaknem teljesen fedi egymást. A lekérdezett mintában a diplomát 

kiállító intézmények szerint az alábbi megoszlást rögzíttettem  (9. ábra). 
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9. ábra. A testnevelő tanárok diplomájának kiállító intézménye 

 

A válaszadás időpontjában a testnevelők zöme tanári végzettségének megfelelő iskolatípusban 

tanított. Néhány pedagógus azonban, az új törvényi rendelkezés értelmében, taníthat 

testnevelő tanári diploma nélkül testnevelést. 
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A vizsgálatban résztvevő testnevelők többsége általános iskolában tanít. Különösen fontos ezt 

a tényt figyelembe venni az új törvényi rendelkezések értékelésekor, a – ki taníthat alsó 

tagozatban és hatodik osztályban testnevelést – problémakör vizsgálatakor (10. ábra). 

8 osztályos általános iskola

6 osztályos gim
názium

8 osztályos gim
názium

12 évfolyam
os iskola

4 osztályos gim
názium

szakközépiskola

szakiskola

vegyes típusú

Iskola típusa

0

100

200

300

400

500

600

700

F
re

q
u

e
n

c
y

Iskola típusa

 

10. ábra Milyen típusú iskolában tanítanak a vizsgálatba bevont testnevelők? 

Kutatási eredményeink azt bizonyítják, hogy a testnevelő tanárok saját erejükből is 

továbbképzik magukat, megfelelve a társadalmi kihívásoknak, valamint személyes 

ambíciójuknak is. Tanári diplomájuk mellé más felső és középfokú végzettséget is szereznek, 

hogy az iskolai munkájukat magasabb szinten láthassák el. 

A testnevelő tanári végzettségen kívül, további diplomát szerezett a megkérdezetteknek több, 

mint fele. Legtöbbjüknek szakedzői, illetve UEFA edzői licence van.  Gyógytestnevelői 

diplomával rendelkezik 14% (A lekérdezett mintában egy tanárnak van testnevelés doktori 

fokozata (11. ábra). 

. 
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11. ábra Mennyien rendelkeznek további felsőfokú végzettséggel?  

 Középfokú szakirányú végzettséget szerzett diplomája mellett a tanárok csaknem fele.  
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12. ábra A testnevelő tanári diploma mellett középfokú szakképzettséggel rendelkezők 

aránya 

 

A kutatás résztvevői a sorozatos változtatások negatív következményei közé sorolták a 

pedagógiai munka külső, szakmai értékelésének hiányát is. Jelesül azt, hogy ellentétben a 

korábbi évtizedekkel, és összefüggésben a továbbképzések rendszerének változásaival, sem a 
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napi tevékenység, sem a továbbfejlődés eredményének mérése nem történik meg a mai 

közoktatásban. Az érintettek nem elemezték a rendszerváltás előtt működő szakfelügyeleti 

rendszer pozitív vagy negatív vonásait, de annak hiányát nehezményezték, mondván, hogy ma 

semmilyen külső kontroll nem működik a közoktatásban. A tanári munka visszajelzésének 

hiánya értékeltolódást is okozhat a pedagógus munkájában. 

 

A visszajelzés elméletileg többszintű lehet: igazgató - kollégák - diák - szülő is adhat 

visszajelzést, mondhat értékítéletet egy-egy iskolán belül. Kutatási eredményeim alapján 

megállapítható, hogy az iskolák jelentős részében a belső kontroll sem működik 

eredményesen. Az igazgatók, igazgatóhelyettesek (és a más szakos kollégák) nem látogatják 

rendszeresen a testnevelési órákat (13. ábra és 3. táblázat). 
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13. ábra Az iskola vezetőinek és tanárainak hospitálásai testnevelési órán  

 

Különösen feltűnő és megdöbbentő, hogy az iskola vezetői nem sűrűn látogatják a 

testnevelési órát, 20%-uk soha nem látta beosztott tanárát tanítani. 

 

3. táblázat  Az iskola vezetőinek és tanárainak hospitálásai testnevelési órán 

 

Adatok 

Adatok száma Hiányzó adatok Összesen 

N Százalék N Százalék N Százalék 

Az iskola igazgatója 

elismeri-e az Ön 

munkáját? * Az 

igazgató látogatja-e a 

testnevelési órákat? 

1069 93,3% 77 6,7% 1146 100,0% 
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Az iskola igazgatója 

elismeri-e az Ön 

munkáját? * Az 

igazgatóhelyettes 

látogatja-e a testnevelési 

órákat? 

1061 92,6% 85 7,4% 1146 100,0% 

 

Ilyen „érdeklődés” mellett kell tehát minősíteniük az iskola vezetőinek a tanár kollégák 

szakmai és pedagógiai tevékenységét. Az a kérdés merül fel a válaszok értékelése során, hogy 

mire alapozzák értékelő munkájukat azok a vezetők, akik így látják el feladataikat. Joggal 

vélelmezhető, hogy értékítéletük a szakmáról szubjektív. Ez egyrészt azért hátrány, mert a 

diploma megszerzése után gyakorta marad magára a tanár az iskolában, mind szakterületén, 

mind egyéb pedagógusi tevékenysége közben Másrészt a szubjektív véleményalkotás azért 

probléma, mert a testnevelés tárgyi és személyi feltételeinek a biztosításáról az iskolavezetés 

dönt.  

 

A  testnevelő tanári munka elismerése és az iskolavezetés óralátogatásai közötti összefüggést  

az 4. táblázat illusztrálja. A fenti a helyzeten próbált változtatni az IMIP is. A kutatásba 

bevont néhány testnevelő tanár a mélyinterjúk során kifejtette, hogy a tanulók, a szülők és az 

iskolavezetés kontrollja pozitív módon hat munkájuk megítélésére. Az új minőségbiztosítási 

program keretében kétévenként el kell készíteni a szaktanárok munkájának minősítését. Az 

említett program bevezetése óta olyan iskolákban is meglátogatta az igazgató a testnevelési 

órát, ahol a korábbi 18 évben egyszer sem. A minőségbiztosítással kapcsolatban egy páran 

pozitívan értékelték, hogy a diákok is véleményezhetik a tanárok munkáját. Úgy vélik, hogy 

ez mind a tanárt, mind a tanulót inspirálja a minőségi továbblépésre. Ugyanakkor jó néhányan 

azon a véleményen voltak, hogy az általános iskolai tanulók még nincsenek abban az életkori 

periódusban, amikor objektíve megítélhetik tanáraik szakmai felkészültségét és munkáját. 

4. táblázat Összefüggés az igazgató óralátogatásai és a testnevelő munkájának  

elismerése  között 

 

 

  

  

  

Az igazgató látogatja-e a testnevelési órákat? Total 

igen, 

rendszere

sen 

igen, több 

alkalomm

al 

igen, 

ritkán soha   

Az iskola 

igazgatója 

elismeri-e az 

Ön 

munkáját? 

  

igen, 

teljesen 

  

  

  

  

Megfigyelt érték 78 110 417 102 707 

Függetlenség esetén 

számított érték 
56,9 93,3 395,5 161,4 707,0 

Sorszázalék 11,0% 15,6% 59,0% 14,4% 100,0% 

Oszlop-százalék 90,7% 78,0% 69,7% 41,8% 66,1% 
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  Teljes százalék 7,3% 10,3% 39,0% 9,5% 66,1% 

igen, 

részben 

  

  

  

  

Megfigyelt érték 8 31 166 78 283 

Függetlenség esetén 

számított érték 
22,8 37,3 158,3 64,6 283,0 

Sorszázalék 2,8% 11,0% 58,7% 27,6% 100,0% 

Oszlop-százalék 9,3% 22,0% 27,8% 32,0% 26,5% 

Teljes százalék ,7% 2,9% 15,5% 7,3% 26,5% 

nem 

  

  

  

  

Megfigyelt érték 0 0 15 64 79 

Függetlenség esetén 

számított érték 
6,4 10,4 44,2 18,0 79,0 

Sorszázalék ,0% ,0% 19,0% 81,0% 100,0% 

Oszlop-százalék ,0% ,0% 2,5% 26,2% 7,4% 

Teljes százalék ,0% ,0% 1,4% 6,0% 7,4% 

Total Megfigyelt érték 86 141 598 244 1069 

Függetlenség esetén számított 

érték 
86,0 141,0 598,0 244,0 1069,0 

Sorszázalék 8,0% 13,2% 55,9% 22,8% 100,0% 

Oszlop-százalék 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Teljes százalék 8,0% 13,2% 55,9% 22,8% 100,0% 

 

Khi-négyzet teszt 

  Értéke Df (szabadsági fok) 

Asymp. Sig. (2-sided) 

szignifikancia 

Pearson-féle Khi-négyzet próba 200,918(a) 6 ,000 

N (Valós adatok száma) 1069     

 

 

A vizsgálat eredményei szerint a testnevelők körében elégedetlenséget vált ki, hogy külső 

visszajelzésként változatlanul csak az országos felmérés szolgál, illetve az érettségi jelent 

némi kontrollt, de a folyamatszabályozásban ez nem nyújt megfelelő segítséget. Gyakori 

vélemény, hogy szükség van egy erősebb belső kontrollra, és kívánatos lenne egy új szakmai 

felügyelet kiépítése. 

A vizsgálat kiterjedt arra a kérdésre is, hogy mennyiben függ az iskola típusától a testnevelés 

tantárgy megítélése. Ezt a kérdésfeltevést néhány egymástól eltérő összefüggésben is 

vizsgáltuk (5. és 6.  táblázat). 
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5. táblázat Mennyiben függ az iskola típusától a testnevelés megítélése? 

   

Adatok 

Adatok száma Hiányzó adatok Összesen 

N Százalék N Százalék N Százalék 

Iskola típusa * Az iskola 

igazgatója fontosságának 

megfelelően kezeli-e a testnevelést, 

mint tantárgyat? 
1114 97,2% 32 2,8% 1146 100,0% 

Iskola típusa * Az iskola 

igazgatója elismeri-e az Ön 

munkáját? 
1084 94,6% 62 5,4% 1146 100,0% 

Iskola típusa * Az igazgató 

látogatja-e a testnevelési órákat? 1091 95,2% 55 4,8% 1146 100,0% 

Iskola típusa * Az 

igazgatóhelyettes látogatja-e a 

testnevelési órákat? 1083 94,5% 63 5,5% 1146 100,0% 

 

 

6. táblázat  Az iskola igazgatója fontosságának megfelelően kezeli-e a testnevelést, mint 

tantárgyat, iskolatípus szerint? 

 

   

Az iskola igazgatója fontosságának 

megfelelően kezeli-e a testnevelést? Total 

igen, teljes 

mértékben 

igen, 

részben nem   

Iskola 

típusa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

8 osztályos 

általános iskola 

  

  

  

Megfigyelt érték 423 158 55 636 

Függetlenség esetén 

számított érték 
352,8 219,8 63,4 636,0 

Sorszázalék 66,5% 24,8% 8,6% 100,0% 

Oszlopszázalék 68,4% 41,0% 49,5% 57,1% 

Teljes százalék 38,0% 14,2% 4,9% 57,1% 

6 osztályos 

gimnázium 

  

  

  

Megfigyelt érték 7 23 8 38 

Függetlenség esetén 

számított érték 
21,1 13,1 3,8 38,0 

Sorszázalék 18,4% 60,5% 21,1% 100,0% 

Oszlopszázalék 1,1% 6,0% 7,2% 3,4% 

Teljes százalék ,6% 2,1% ,7% 3,4% 

8 osztályos 

gimnázium 

  

  

  

Megfigyelt érték 0 16 0 16 

Függetlenség esetén 

számított érték 
8,9 5,5 1,6 16,0 

Sorszázalék ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék ,0% 4,2% ,0% 1,4% 

Teljes százalék ,0% 1,4% ,0% 1,4% 

12 évfolyamos Megfigyelt érték 38 39 16 93 
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iskola 

  

  

  

Függetlenség esetén 

számított érték 
51,6 32,1 9,3 93,0 

Sorszázalék 40,9% 41,9% 17,2% 100,0% 

Oszlopszázalék 6,1% 10,1% 14,4% 8,3% 

Teljes százalék 3,4% 3,5% 1,4% 8,3% 

4 osztályos 

gimnázium 

  

  

  

Megfigyelt érték 8 16 0 24 

Függetlenség esetén 

számított érték 
13,3 8,3 2,4 24,0 

Sorszázalék 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 1,3% 4,2% ,0% 2,2% 

Teljes százalék ,7% 1,4% ,0% 2,2% 

szakközépiskola  

  

  

  

Megfigyelt érték 64 31 24 119 

Függetlenség esetén 

számított érték 
66,0 41,1 11,9 119,0 

Sorszázalék 53,8% 26,1% 20,2% 100,0% 

Oszlopszázalék 10,4% 8,1% 21,6% 10,7% 

Teljes százalék 5,7% 2,8% 2,2% 10,7% 

szakiskola  Megfigyelt érték 8 8 0 16 

Függetlenség esetén 

számított érték 
8,9 5,5 1,6 16,0 

Sorszázalék 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 1,3% 2,1% ,0% 1,4% 

Teljes százalék ,7% ,7% ,0% 1,4% 

vegyes típusú 

  

  

  

  

Megfigyelt érték 70 94 8 172 

Függetlenség esetén 

számított érték 
95,4 59,4 17,1 172,0 

Sorszázalék 40,7% 54,7% 4,7% 100,0% 

Oszlopszázalék 11,3% 24,4% 7,2% 15,4% 

Teljes százalék 6,3% 8,4% ,7% 15,4% 

Összesen 
  

  

  

Megfigyelt érték 618 385 111 1114 

Függetlenség esetén 

számított érték 
618,0 385,0 111,0 1114,0 

Sorszázalék 55,5% 34,6% 10,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Teljes százalék 55,5% 34,6% 10,0% 100,0% 

 

Khi-négyzet teszt 

  Értéke Df (szabadsági fok) 

Asymp. Sig. (2-sided) 

szignifikancia 

Pearson-féle Khi-négyzet próba 155,360(a) 14 ,000 

N (Valós adatok száma) 
1114     

Az iskola típusától függően a testnevelés pozícióját az általános iskolákban megfelelőnek 

értékelhetjük. A középfokú oktatási intézményeknél a helyzet elgondolkodtató. Az 

intellektuális képzéstől haladva a praktikum felé az értékelés egyre rosszabbodik. A 
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testnevelés tantárgy általános céljait és konkrét feladatait tekintve a tanuló ifjúság egészségi 

állapotát nézve is kritikusan értékelem az eredményt. Az iskola igazgatóinak szemlélete 

megítélésem szerint nem segíti a tanulók egészséges életmódra nevelését. 

Iskola típusától is függ, hogy az iskola igazgatója milyen mértékben ismeri el a testnevelő 

tanár munkáját (7. táblázat). A testnevelő tanárok munkájának elismerése – ismét az általános 

iskolával kezdve –jónak mondható. Az iskola típusától függően a szakmai képzést adó 

iskolákban az elismertség nagyobb, mint a gimnáziumokban.  

7.táblázat A testnevelő munkájának elismerése, iskolatípus szerint 

   

Az iskola igazgatója elismeri-e az Ön 

munkáját? Total 

igen, teljesen igen, részben nem   

Iskola típusa 

  

  

  

  

  

  

  

8 osztályos 

általános 

iskola 

  

   

Megfigyelt érték 400 174 47 621 

Függetlenség esetén 

számított érték 
413,6 162,1 45,3 621,0 

Sorszázalék 64,4% 28,0% 7,6% 100,0% 

Oszlopszázalék 55,4% 61,5% 59,5% 57,3% 

Teljes százalék 36,9% 16,1% 4,3% 57,3% 

6 osztályos 

gimnázium 

  

  

Megfigyelt érték 14 8 16 38 

Függetlenség esetén 

számított érték 
25,3 9,9 2,8 38,0 

Sorszázalék 36,8% 21,1% 42,1% 100,0% 

Oszlopszázalék 1,9% 2,8% 20,3% 3,5% 

Teljes százalék 1,3% ,7% 1,5% 3,5% 

8 osztályos 

gimnázium 

  

  

Megfigyelt érték 8 8 0 16 

Függetlenség esetén 

számított érték 
10,7 4,2 1,2 16,0 

Sorszázalék 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 1,1% 2,8% ,0% 1,5% 

Teljes százalék ,7% ,7% ,0% 1,5% 

12 

évfolyamos 

iskola 

  

  

Megfigyelt érték 71 15 0 86 

Függetlenség esetén 

számított érték 
57,3 22,5 6,3 86,0 

Sorszázalék 82,6% 17,4% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 9,8% 5,3% ,0% 7,9% 

Teljes százalék 6,5% 1,4% ,0% 7,9% 

4 osztályos 

gimnázium 

  

  

Megfigyelt érték 16 0 0 16 

Függetlenség esetén 

számított érték 
10,7 4,2 1,2 16,0 

Sorszázalék 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 2,2% ,0% ,0% 1,5% 

Teljes százalék 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

Szakközép-

iskola 

 

Megfigyelt érték 80 23 16 119 

Függetlenség esetén 

számított érték 
79,3 31,1 8,7 119,0 

Sorszázalék 67,2% 19,3% 13,4% 100,0% 

Oszlopszázalék 11,1% 8,1% 20,3% 11,0% 

Teljes százalék 7,4% 2,1% 1,5% 11,0% 

szakiskola Megfigyelt érték 16 0 0 16 
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Függetlenség esetén 

számított érték 
10,7 4,2 1,2 16,0 

Sorszázalék 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 2,2% ,0% ,0% 1,5% 

Teljes százalék 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

vegyes típusú 

  

  

  

Megfigyelt érték 117 55 0 172 

Függetlenség esetén 

számított érték 
114,6 44,9 12,5 172,0 

Sorszázalék 68,0% 32,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 16,2% 19,4% ,0% 15,9% 

Teljes százalék 10,8% 5,1% ,0% 15,9% 

Total 

  

  

  

Megfigyelt érték 722 283 79 1084 

Függetlenség esetén 

számított érték 
722,0 283,0 79,0 1084,0 

Sorszázalék 66,6% 26,1% 7,3% 100,0% 

Oszlopszázalék 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Teljes százalék 66,6% 26,1% 7,3% 100,0% 

 

Khi-négyzet teszt 

  Értéke Df (szabadsági foka) 

Asymp. Sig. (2-sided) 

szignifikancia 

Pearson-féle Khi-négyzet próba 126,568(a) 14 ,000 

N (Valós adatok száma) 
1084     

 

 

A testnevelés órák látogatottsága iskolatípusonként is változó (8. ábra). 

 

8. ábra Az igazgató óralátogatásai iskolatípus szerint 

 

  

Az igazgató látogatja-e a testnevelési órákat? Total 

igen, 

rendszeresen 

igen, több 

alkalommal 

igen, 

ritkán soha   

Iskola típusa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 osztályos 

általános 

iskola 

  

  

Megfigyelt érték 79 93 345 111 628 

Függetlenség esetén 

számított érték 
49,5 89,2 348,8 140,5 628,0 

Sorszázalék 12,6% 14,8% 54,9% 17,7% 100,0% 

Oszlopszázalék 91,9% 60,0% 56,9% 45,5% 57,6% 

Teljes százalék 7,2% 8,5% 31,6% 10,2% 57,6% 

6 osztályos 

gimnázium 

  

  

Megfigyelt érték 0 0 22 16 38 

Függetlenség esetén 

számított érték 
3,0 5,4 21,1 8,5 38,0 

Sorszázalék ,0% ,0% 57,9% 42,1% 100,0% 

Oszlopszázalék ,0% ,0% 3,6% 6,6% 3,5% 

Teljes százalék ,0% ,0% 2,0% 1,5% 3,5% 

8 osztályos 

gimnázium 

  

  

Megfigyelt érték 0 0 0 16 16 

Függetlenség esetén 

számított érték 
1,3 2,3 8,9 3,6 16,0 

Sorszázalék 
,0% ,0% ,0% 

100,0

% 
100,0% 

Oszlopszázalék ,0% ,0% ,0% 6,6% 1,5% 

Teljes százalék ,0% ,0% ,0% 1,5% 1,5% 
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12 

évfolyamos 

iskola 

  

  

Megfigyelt érték 7 15 48 23 93 

Függetlenség esetén 

számított érték 
7,3 13,2 51,7 20,8 93,0 

Sorszázalék 7,5% 16,1% 51,6% 24,7% 100,0% 

Oszlopszázalék 8,1% 9,7% 7,9% 9,4% 8,5% 

Teljes százalék ,6% 1,4% 4,4% 2,1% 8,5% 

4 osztályos 

gimnázium 

  

  

Megfigyelt érték 0 0 24 0 24 

Függetlenség esetén 

számított érték 
1,9 3,4 13,3 5,4 24,0 

Sorszázalék ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék ,0% ,0% 4,0% ,0% 2,2% 

Teljes százalék ,0% ,0% 2,2% ,0% 2,2% 

Szakközép-

iskola 

  

  

Megfigyelt érték 0 15 64 32 111 

Függetlenség esetén 

számított érték 
8,7 15,8 61,7 24,8 111,0 

Sorszázalék ,0% 13,5% 57,7% 28,8% 100,0% 

Oszlopszázalék ,0% 9,7% 10,6% 13,1% 10,2% 

Teljes százalék ,0% 1,4% 5,9% 2,9% 10,2% 

szakiskola 

  

  

Megfigyelt érték 0 8 8 0 16 

Függetlenség esetén 

számított érték 
1,3 2,3 8,9 3,6 16,0 

Sorszázalék ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék ,0% 5,2% 1,3% ,0% 1,5% 

Teljes százalék ,0% ,7% ,7% ,0% 1,5% 

vegyes típusú 

  

  

Megfigyelt érték 0 24 95 46 165 

Függetlenség esetén 

számított érték 
13,0 23,4 91,6 36,9 165,0 

Sorszázalék ,0% 14,5% 57,6% 27,9% 100,0% 

Oszlopszázalék ,0% 15,5% 15,7% 18,9% 15,1% 

Teljes százalék ,0% 2,2% 8,7% 4,2% 15,1% 

Total 

  

  

  

  

Megfigyelt érték 86 155 606 244 1091 

Függetlenség esetén 

számított érték 
86,0 155,0 606,0 244,0 1091,0 

Sorszázalék 7,9% 14,2% 55,5% 22,4% 100,0% 

Oszlopszázalék 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 
100,0% 

Teljes százalék 7,9% 14,2% 55,5% 22,4% 100,0% 

 

Khi-négyzet teszt 

  Értéke Df (szabadsági foka) 

Asymp. Sig. (2-sided) 

szignifikancia 

Pearson-féle Khi-négyzet próba 160,196(a) 21 ,000 

N (Valós adatok száma) 
1091     

 

A testnevelő tanár munkájának elismertsége és a tantárgy fontosságának kezelése között nem 

találtunk szignifikáns összefüggést. (9. táblázat)  
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9. táblázat A testnevelés fontosságának megítélése és a testnevelő munkájának elismerése  

   

Az iskola igazgatója elismeri-e az Ön 

munkáját? Total 

igen, teljesen igen, részben nem   

Az iskola 

igazgatója 

fontosságának 

megfelelően 

kezeli-e a 

testnevelést, 

mint 

tantárgyat? 

  

  

  

  

  

igen, teljes 

mértékben 

  

  

Megfigyelt érték 518 70 0 588 

Függetlenség esetén 

számított érték 
391,6 153,5 42,9 588,0 

Sorszázalék 88,1% 11,9% ,0% 100,0% 

Oszlopszázalék 71,7% 24,7% ,0% 54,2% 

Teljes százalék 47,8% 6,5% ,0% 54,2% 

igen, 

részben 

  

  

Megfigyelt érték 188 173 24 385 

Függetlenség esetén 

számított érték 
256,4 100,5 28,1 385,0 

Sorszázalék 48,8% 44,9% 6,2% 100,0% 

Oszlopszázalék 26,0% 61,1% 30,4% 35,5% 

Teljes százalék 17,3% 16,0% 2,2% 35,5% 

nem 

  

  

  

Megfigyelt érték 16 40 55 111 

Függetlenség esetén 

számított érték 
73,9 29,0 8,1 111,0 

Sorszázalék 14,4% 36,0% 49,5% 100,0% 

Oszlopszázalék 2,2% 14,1% 69,6% 10,2% 

Teljes százalék 1,5% 3,7% 5,1% 10,2% 

Total  Megfigyelt érték 722 283 79 1084 

Függetlenség esetén számított érték 722,0 283,0 79,0 1084,0 

Sorszázalék 66,6% 26,1% 7,3% 100,0% 

Oszlopszázalék 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Teljes százalék 66,6% 26,1% 7,3% 100,0% 

 

Khi-négyzet teszt 

  Értéke Df (szabadsági fok) 

Asymp. Sig. (2-sided) 

szignifikancia 

Pearson-féle Khi-négyzet próba 521,795(a) 4 ,000 

N (Valós adatok száma) 
1084     

 

A statisztikai számítások is igazolják azt az empirikus tényt, hogy a testnevelés tantárgyat az 

iskolai munka során még mindig nem súlyának és fontosságának megfelelően kezelik az 

iskolák igazgatói.  A kérdés csupán az, hogy milyen paraméterek mentén történik az értékelés, 

és milyen kritérium rendszernek kell megfelelnie a pedagógusnak, úgy általában a 

közoktatásban, és konkrétan az adott iskolában. Az eddigi ismeretek és a közoktatás mai 

„szabályozottsága” alapján azt kell mondanunk, hogy többnyire az igazgató emócióira 

támaszkodik az értékelés. Amennyiben ennyire nem látogatják az órákat, nehéz megítélni egy 

tanár konkrét szakmai tevékenységét. Abban a 7%-ban, ahol nem ismerik el munkáját, 

természetesen nem lehet kizárni, annak lehetőségét sem, hogy a testnevelő tanár is okot adhat 

az elismertség hiányára. 

 

A vizsgálat résztvevői elmondták, hogy reményeik szerint első lépcsőben a minőségbiztosítás 

és talán második lépcsőben egy külső szakmai kontroll elősegíti majd  munkájuk objektívebb 
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megítélését. Ezeket a várakozások nem voltak teljesen szinkronban tantárgyuk elismertségéről 

alkotott véleményükkel (14. ábra). 
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14. ábra. A testnevelés tantárgy megbecsülése az igazgató, az igazgatóhelyettes, a 

kollégák, a szülők és a tanulók körében 

 

A vélemények a realitás talaján maradtak; a mai iskolarendszerben a testnevelés tantárgy 

megbecsültsége a közepes minősítést kapta. Ennek a jelenségnek számos oka lehet. Egyrészt a 

változó társadalom értékválsága, másrészt a közoktatás értékválsága beleértve a tanárképzés 

és a tanári pálya romló presztízsét is, továbbá az igazgatók kiválasztásának kontraindikált 

módját, valamint a tantárgy cél és eszközrendszerének értékvesztését. Végül, de nem utolsó 

sorban a testnevelő tanárok egy bizonyos rétegének szakmai tevékenységét is, ez a közepes 

minősítés megfelel a valóságnak. Különösen figyelemre méltó, hogy a tanárok megítélése 

szerint milyen a tanulók értékskálája (15. ábra). 
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Testnevelés tantárgy megbecsültsége a 

tanulók körében

5%

57%

36%
3%

alacsony

közepes
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15. ábra Milyen mértékű a testnevelés megbecsültsége a tanárok megítélése szerint? 

 

A testnevelők véleménye szerint a tanulók körében tantárgyuk elismertsége a közepes 

minősítést kapná. Az iskolavezetés azonban, a tanárok véleménye szerint  nincs tisztában sem 

a tanulók, sem a szülők értékelésével, és nem is törekszik arra, hogy ebben az irányban   

tájékozódják. Az iskolai testnevelés és a testnevelő tanár minősítése az iskola vezetésének 

szubjektív megítélésétől függ. Mindezek ismeretében megalapozottan állítom, hogy az iskolai 

testnevelés helyzetének, szerepének változása, csak annyiban függhet a törvényi előírásoktól 

és a tantervek tartalmi minőségétől, amennyiben az egyes iskolákon belül erre objektív 

mérőrendszer is létezik.  

 

4.4.5 A testnevelő tanárok elvárásai 

Az iskolai testnevelés oktatásában lényeges elem, hogy a testnevelés tantárgy belső 

strukturális sajátosságainak hogyan tudtak érvényt szerezni a tanárok, egyrészt a testnevelés 

tantervek készítésénél, másrészt a testnevelési órák folyamatszervezésében. A testnevelési óra 

struktúráját nemcsak a tanárnak szükséges átlátnia, hanem alkalmanként a gyerekeknek is, 

természetesen életkori sajátosságaiknak megfelelően. A tanárok az oktatási folyamat 

áttekintésének fontosságát egy  ötfokozatú skálán értékelték (16. ábra) 
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16. ábra. Az oktatási folyamat áttekintésének fontossága a tanár megítélése szerint 

A testnevelés tanításában a folyamat áttekintésének szükségessége és szerepének megítélése 

széles skálán mozog. Nem volt olyan tanár, aki ne tartotta volna szükségesnek, hogy 

figyelemmel kísérje mind a tervezés, mind a tanítás-tanulás folyamatában az egész 

áttekintését. Ugyanakkor ennek fontosságát már eltérő módon ítélik meg. Az ötös skála 

szerint: a nem fontostól kiindulva és haladva a fontos felé a négyes érték dominál. 

 

Jóval markánsabb vélemény fogalmazódott meg a kooperáció elérésének fontosságát mérő 

skála értékelésekor  (10. táblázat). A tanárok domináns része tartja fontosnak, és nagyon 

fontosnak (95%)  hogy a testnevelés tantárgy és a tanóra keretén belül kialakuljon a gyerekek 

között, és a gyerek-tanár között a kooperáció. 

 

10. táblázat A kooperáció szükségessége a tanítás-tanulási folyamatban 

 

 

 

  n Az ötös skálán haladva a nem fontostól a fontos felé 

1 11 1% 

2 0 0% 

3 103 9% 

4 516 45% 

5 458 40% 

Nem válaszolt 57 5% 

 

Tovább haladva a pedagógiai gondolkodásban a transzfer hatások kiaknázásának fontossága 

is napirendre került (17. ábra). A kutatásba bevont testnevelők 11 %-a közepesen fontosnak, 
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49% fontosnak és 34% tartja nagyon fontosnak, hogy a már megszerzett ismeretek, a kialakult 

készségek a testnevelésben és az élet más területein is érvényesüljenek.  
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17. ábra  A transzfer hatások kiaknázásának fontossága a folyamatban  

A kondicionális képességek fejlesztésének szükségességét – szintén az ötfokozatú skálán 

elhelyezve – a megkérdezettek több, mint 90%-a nagyon fontosnak, vagy fontosnak tartja (18. 

ábra). 

 

A legújabb edzéselméleti ismeretek szerint „A kondicionális képességek rendszerét nagyon 

bonyolult, összetett biológiai és lélektani – egy időben megjelenő –  rendszernek kell 

tekinteni.” (Dubecz,  2009. 156.)  Ilyen ismeretek birtokában érdekelt, hogy mennyire tartják 

fontosnak a testnevelők ezen bonyolult és összetett képességek fejlesztését a testnevelési 

órákon. 
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18. ábra  A kondicionális képességek fejlesztésének szükségessége 

 

Az értékekből az is kitűnik, hogy a testnevelők a markánsabban fejleszthető képességeket 

többre értékelik a személyiségfejlesztés egyéb területeinél.   

 

4.5 A testnevelés oktatásához szükséges infrastruktúra állapota 

A sportlétesítmények olyan szabadtéri vagy fedett építmények, melyek alkalmasak a kialakításuk 

során meghatározott sportcélú tevékenység ellátására mind sportszakmai, mind infrastrukturális 

szempontból. Ezek tehát a közoktatásban a testnevelési órák és az órán kívüli iskolai 

sporttevékenység színvonalas ellátására alkalmas, megfelelő méretű és felszereltséggel bíró 

tornatermek és sportudvarok. 

 

Legfrissebb adatok alapján sajnálattal állapítható meg, hogy nagy hiány mutatkozik az iskolai 

tornatermek terén. Az 5500 általános és középiskola közül 600 nem rendelkezik sportcélra 

alkalmas fedett létesítménnyel, tehát az ezekben az intézményekben nevelkedő gyerekek 

számára nem biztosítható a korszerű testnevelés, vagy legalábbis annak számos meghatározó 

tartalmi eleme, így itt sérül az esélyegyenlőség elve. 

 

Nagy problémát jelent az uszodák hiánya is. 34 kistérségben egyáltalán nincsen uszoda, 91 

kistérségben nincsen fedett uszoda, ebből 15 kistérségnek a népessége meghaladja az 50 ezer 

főt. Mindezekből könnyen kiszámolható, hogy a felnövekvő ifjúság egy jelentős része 

számára fizikailag is elérhetetlen bármilyen vízfelület (Statisztikai Hivatal, 2009). 
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2007-ben az Országgyűlés által teljes politikai konszenzussal elfogadott Sport XXI. Nemzeti 

Sportstratégia megfogalmazása szerint„… az iskolai testnevelés és sport keretében kell 

megalapozni a gyermekek fizikai kondícióját, megszerettetni a sportot, valamint tudatosítani a 

sportos, egészséges életmód fontosságát.” E nemes cél elérésének egyik alapfeltétele a 

megfelelő, XXI. századi sportinfrastruktúra megléte a közoktatásban (Nemzeti Sportstratégia, 

2007). 

 

2001-ben az akkori kormány „iskolai testnevelési létesítményprogram” címen egy 

nagyszabású tornaterem építő kampányba kezdett (ISM, 2001). Ennek eredményeképpen 449 

tornaterem került átadásra, ám a tanuszoda és a szabadtéri játékpálya tervek nem kerültek az 

Országgyűlés elé. A jelentős számban elkészült tornatermek révén érezhető mennyiségi 

előrelépés történt, de sajnos a minőség terén ez kevéssé jelentett érdemi lépést, mert az 

elkészült létesítmények túlnyomó többsége 18 x 9 méteres, azaz éppen egy röplabda pálya 

méretűek, így a valódi szakmai munka terén komoly korlátokat szabnak. Ráadásul ezen 

tornatermek meglévő, valós létesítményekként szerepelnek a statisztikákban, így esély sincs 

arra, hogy ezek helyett, helyére valóban használható méretű termek épülhessenek, ezzel 

hosszútávon korlátozzák az adott intézmények fejlődési lehetőségét, a gyerekeknek a kor 

elvárásainak megfelelő testnevelési képzését, nevelését.  

 

A tornaterem-építési programokat szinte az 1989-1990-es rendszerváltás utáni valamennyi 

kormány megfogalmazott célként. Általában azért, mert egyértelműen látható volt a 

politikának is, hogy fontos lenne az esélyegyenlőség  megteremtése minden diák számára, 

hogy korszerű, modern körülmények között vehessenek részt testnevelési foglalkozásokon. 

Ennek érdekében szükségesnek látszott mindig az oktatási intézményekben a hiányzó 

tornatermek pótlása, a meglévők rekonstrukciója. Mivel azonban az ilyen típusú fejlesztések 

esetében Magyarországon a magántőke bevonásának lehetősége erősen korlátozott, a források 

biztosítása szinte kizárólag állami forrásból, több minisztérium költségvetési forrásainak 

közös felhasználását feltételezte volna, ezért a programok igazán soha nem indultak be. 

 

A tornatermek mellett komoly hiány mutatkozik a tanuszodák terén is, amelyek nélkül nem 

biztosítható a felnövekvő korosztályok úszásoktatása. Ez sok veszélyt rejt magában. A 

tanuszoda-építési programok célja, hogy lehetőséget teremtsen minden kistérségben az 

általános iskolai úszásoktatáshoz. Ennek érdekében minden kistérségben minimum egy 

tanuszoda biztosítását tűzte ki célul a legutóbbi program (2007). 
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A 2009. évi helyzet vizsgálatom adatai alapján közepesnek minősíthető (11.táblázat).  

11. táblázat  Létesítmény ellátottság az iskolákban 

 

 

Létesítmény 

n 

Az 

iskolának 

van 

n 

Az iskola 

bérel 

Tornaterem 963 84% 103 9% 

Szabadtéri sportpálya 876 76% 57 5% 

Kondicionáló terem 401 35% 0 0% 

Tornaszoba 367 32% 11 1% 

Egyéb sportolásra alkalmas hely 182 16% 80 7% 

Tanmedence 57 5% 136 12% 

Uszoda 46 4% 206 18% 

Nem válaszolt 11 1% 733 64% 

 

A létesítmény ellátottság – ami a tornatermi, szabadtéri és egyéb létesítményeket illeti – nem 

ideális, de kielégítőnek mondható. Nagyon szomorú képet mutat az uszodai, tanuszodai 

ellátottság, vagyis az el nem látottság helyzete. Nem várható el, hogy Magyarországon 

minden iskolának rendelkeznie kellene uszodával, de úgy vélem, hogy bejárható közelségben 

minden gyerek jogosan igényelheti az úszásoktatást lakóhelyén. A testnevelő tanárok és az 

iskolák vezetői mindent elkövetnek annak érdekében, hogy pótolják ezeket a hiányosságokat 

és a létesítmények bérlésével oldják meg a helyzetet (19. ábra). 
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19. ábra A bérelt létesítmények megoszlása 
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A helyzet tehát korántsem nevezhető megfelelőnek. Ez a helyzet további versenyhátrányt 

jelent a sportnak, testnevelésnek a XXI. század más kihívásaival (tv, computer, pláza, stb.) 

szemben. Igazi sikert viszont csak akkor lehet elérni e téren ha a sportos egészséges életmód 

valódi alternatíva. Ennek egyik alapvető eleme lenne az iskolai testnevelést kiszolgáló, a XXI. 

század követelményeinek megfelelő fedett és szabadéri sportlétesítmények sokasága. 

 

Az oktatásirányítóknak feladata e hiányosságok belátható időn belüli pótlása. Azok a 

létesítmények, amelyek hiányoznak az iskolában bérléssel pótolhatók, ameddig az intézmény 

és a fenntartó anyagi lehetőségei ezt elbírják. 

 

A kutatásom során szerzett információkból levonható az a következtetés, hogy általában a 

tanárok mindent elkövetnek a gyerekek testi fejlődésének biztosítása érdekében. A 

rendelkezésükre álló kompromisszumos megoldási lehetőségeket maximálisan kihasználják. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy az ideális állapot az lenne, ha 

minden iskola rendelkezne a testnevelés tanításához szükséges létesítményekkel. 

 

5. Megbeszélés 

Az 1989-1990-es rendszerváltás utáni két évtizedben az oktatáspolitika egy stabil, helyenként 

konzervatív, iskolarendszert kívánt korszerűsíteni. Kutatási eredményeimet összegezve 

megállapítható, hogy a közoktatásban végbement modernizációs kísérletek nem jártak 

sikerrel, nem igazán szolgálták a magyar közoktatás értékeinek átmentését, nem tudtak 

adekvát válaszokat adni a huszonegyedik századi kihívásoknak. E folyamatnak a testnevelés 

oktatása is szenvedő alanyává vált. A diszfunkcionális következmények oka alapvetően a 

változások állandósulása, a bizonytalanság és a tervezhetetlenség eluralkodása a 

közoktatásban.  

 

A második Magyar Köztársaságnak az 1989-1990-es rendszerváltástól hét miniszterelnöke és 

ennek megfelelően hét kormánya volt. Az oktatás irányítását a vizsgált időszakban nyolc 

miniszter látta el. Az oktatás irányítását ellátó minisztérium szerkezete három ízben módosult. 

A miniszter személyének (és ezzel együtt stábjának) változásai nem involválták egyértelműen 

a tartalmi változásokat, de az egyéni ambíciók bizonyára befolyásolták az egyes 

minisztériumok változtatási törekvéseit. Egyetlen koncepciónak sem adatott meg az esély a 

teljes kibontakozásra, mivel rövid időn belül más elképzelések domináltak, és más 

koncepciók alapján kellett működni az intézményeknek. 
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A bolognai szisztémához történő csatlakozást Magyarország EU tagsága hozta magával. 

Mindazonáltal nem lett volna akadálya, hogy bevezetése és a felsőoktatás átstrukturálása 

hosszabb idő alatt történjék. A józanész is az sugallta, hogy a rendszer bevezetése sokkal 

hosszabb időt igényelt volna, és ezt támasztják alá kutatásom tapasztalatai is. Az 

indokolatlanul felgyorsított rendszerbe állítás a pedagógus képzés tartalmi lényegét annulálta.  

 

Tudományosan megalapozott bizonyítékok vannak arra nézve, hogy pedagógiai változtatások 

kísérleti próbálkozások és pozitív visszaigazolás nélkül eredményesen nem vezethetők be. 

Ebben az esetben mégis megtörtént. Az elhamarkodott intézkedés negatív hatásaival most is 

küzd a magyar felsőoktatás és ennek hozadékaként a közoktatás is.  

 

Az iskolai oktató-nevelő tevékenység folyamatában, a tanuló számára a legfontosabb személy 

a tanár, aki, a gyerek számára az értékeket átadja és személyes példáján keresztül indirekt 

módon is hatékony nevelői hatást vált ki. Fontosabb a tanterveknél, lényegesebb az iskolai 

szervezetnél és meghatározóbb minden segédeszköznél. A pedagógus munkájának 

hatékonyságát, hatáslehetőségeit csökkentik a jól-rosszul rendelkezésre álló taneszközök, 

tantervek, valamint az agyonbürokratizált iskolai szervezet, helyenként a rosszul vezetett 

iskola is. Tapasztalati tény, hogy csak az igen jó kvalitású és magas erkölcsiségű pedagógusok 

azok, akik a korlátozó tényezők ellenére is hitelesek és eredményesek tudnak maradni. A 

pedagógus tudásán természetesen nem elégséges csak szaktárgyának tudást érteni. 

Mesterségbeli tudást is igényel a pedagógiai munka, szükséges a gyermek személyiségének 

megismerése és fejlesztésének soktényezős kihasználása is.  

 

Kutatási eredményeim továbbá azt is igazolják, hogy elsietett és szakszerűtlen volt az a 

miniszteri döntés, amely a szakrendszerű oktatást is azonnali hatállyal vezette be. A tanítói 

végzettséggel rendelkező pedagógusok minden kötelező továbbképzés nélkül taníthatnak 

testnevelést hatodik osztályig, míg az egyetemi végzettséggel rendelkező testnevelők nem 

taníthatnak – csak 120 órás kötelező továbbképzés után – alsó tagozatban. Ennek szakmai és 

pedagógiai hatásmechanizmusát a kutatás során a gyakorló testnevelők és igazgatók is 

felvázolták. 

 

A kellően át nem gondolt oktatáspolitikát és miniszteri intézkedéseket, vizsgálataim szerint a 

testnevelés tantárgy és a testnevelő tanárok elismertsége azért sínyli meg, mert a primer és 

secunder visszajelzésekkel is probléma van a közoktatásban. A testnevelő tanárok 
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munkájának értékelése az igazgató személyes megítélésén múlik, és ez sok esetben nélkülözi 

az objektivitást. Ennek kihatása a tanári munkára beláthatatlan. 

 

A fenntartói különbségek is meghatározták az egyes iskolatípusok és a konkrét iskolák 

működési lehetőségeit. A demokratikus fejlődés nem kívánt hozadékaként, a helyi 

önkormányzatok pénzügyi gondjaik megoldási lehetőségeinek egyikét az iskolák 

összevonásában, illetve megszüntetésében látták. E szemlélet és gyakorlat eredményeként 

számos iskola szűnt meg az elmúlt húsz esztendőben. Ugyanakkor létesült is jó néhány 

önkormányzati és más fenntartású intézmény az elmúl két évtizedben. Minden olyan 

változás, amely az iskola stabilitását, állandóságát és kontinuitását veszélyeztette, vagy 

megváltoztatta, a tartalmi munka, a tanítás-tanulás folyamatának kiegyensúlyozottságát, a 

gyermek személyiségfejlődésének biztosítását tette bizonytalanná. 

A tantervek, permanens tartalmi változásai során a cél, a terminális cél, feladat, 

követelmény egysége megváltozott, a követelmények fellazultak, általánossá és kevésbé 

mérhetővé váltak. 

 

Az osztályozás, bukás megszüntetése, az alapozó időszakban, a követelmények és 

értékelési fázis összhangjának megbontását jelentette. A szöveges értékelés 

szükségességének elismerése mellett, a napi visszajelzések hiánya is megmutatkozott. A 

vizsgálatban résztvevő tanárok véleménye szerint, a tanulók igénylik az azonnali 

értékelést és visszacsatolást. 

 

Végül, de nem utolsó sorban a tankötelezettség kiterjesztése a teljes 18. életévét be nem 

töltött populációra, mind az általános iskolában, mind a középfokú oktatási 

intézményekben esetenként súlyos pedagógiai problémákat okoz. Nem térek itt ki 

részletesen a munkaerő piac és a fiatalok munkába állásának összefüggéseire, de a 

közoktatás egy szegmensében a pedagógusok és az iskolák vezethetősége aspektusából 

problematikusnak tűnik a „túlkoros” tanulók iskolában tartásának kötelezettsége. A 

megkérdezett testnevelőknek komoly gondot okoz a túlkorosok motiválása és 

foglalkoztatása testnevelési órákon. Különösen azokban a középfokú intézményekben, 

ahol még mai is koedukált testnevelési órák vannak. 

 



 111 

A közoktatás tartalmi céljainak meghatározása során nem történt meg az oktatásban érdekelt 

szakmai csoportok bevonása az alkotó munkába. A korszerűsítési folyamat, a NAT többszöri 

átdolgozása során mindvégig a központi oktatásirányítás és a neveléstudománnyal, 

tantervelmélettel foglalkozó szakértők befolyása volt a meghatározó. Ugyanakkor a tartalmi 

munka gyakorlati konvertálása az iskolában dolgozó pedagógusokra hárult. 

 

A rendszerváltás óta eltelt időszakban, nemcsak az oktatási törvény által szabályozott 

strukturális változások, a permanens dokumentum átdolgozások, hanem a pedagógiai 

munkában determináns állandóság hiánya is nehezítette a pedagógusok munkáját. A 

változások a testnevelés oktatását különösen érzékenyen érintették, mivel a döntéshozók 

lényegében figyelmen kívül hagyták azt a nyilvánvaló tényt, hogy az iskolatípusok váltása 

során a tanulóknak a testnevelés tantárgyi követelményeinek teljesítéséhez nem csupán 

meghatározott elméleti ismeretekkel, de fizikai jártasságokkal és képességekkel is 

rendelkezniük kell.  

 

6. Következtetések 

Az a feltételezésem, mely szerint a testnevelő tanárképzés mai rendszere és tartalma nem teszi 

lehetővé, hogy a kondicionális képzés a közoktatásban a hetedik alapkompetenciaként 

jelenjen meg, és azt sem, hogy a meglévő alapkompetenciák egyikében, vagy ideális esetben 

valamennyi alapkompetencián áthúzódó horizontális egészként működjön, kutatási 

eredményeim ismeretében igazoltnak tekinthető.  

 

A felsőoktatás jelenlegi állapota és tartalmi sokrétűsége mind az egyetemi vezetők, mind a 

gyakorló pedagógusok körében bizonytalanságot tükröz és kételyeket ébreszt a pedagógus-

képzés tartalmát és eredményességét tekintve. A hetedik alapkompetencia a közoktatás 

területén nem épült be a kompetenciák sorába, a testnevelés (esetünkben a kondicionális 

képzés) csak, mint kiemelt feladat áll a sor végén. E feladat megvalósítása a testnevelő 

tanárok munkájának színvonalától, valamint a tanárképzés minőségi felkészítő munkájától 

függ; maga a rendszer nem teszi lehetővé a törekvések gyakorlati alkalmazását. 

 

Az a feltételezésem, hogy a bolognai folyamat gyors átvezetése a felsőoktatáson – teljes 

vertikumának ismerete nélkül – tovább halasztja a kondicionális képzésnek a közoktatási 

tartalmakba való beépítését és elfogadtatását, ugyancsak igazoltnak látszik. 
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A bolognai rendszerű képzés bevezetése megtörtént ugyan, de nem épült még be szervesen a 

hazai felsőoktatásba. A témát tárgyaló rektori konferencia megállapításai is rávilágítottak az 

anomáliákra. A testnevelő tanárképzés két lépcsős (BSc és MSc) rendszerének váza már 

kirajzolódott, de tantervi tartalmai a mai napig viták tárgyát képezik a teljes vertikumot 

tekintve. 

 

Az a hipotézisem, hogy a tanítói végzettséggel testnevelést „tanító” pedagógusok tömeges 

megjelenése – a testnevelők helyett – a közoktatás 1-6. évfolyamában tovább gyengíti a 

gyerekek kondicionális és koordinációs képességeinek fejlődését és hozzájárul az ifjúság testi 

fejlődésének lassulásához csak részben igazolódott. Ezen feltételezésem, csak olyan szinten 

igazolható, hogy a vizsgálati személyek között is voltak Tanítóképző Főiskolát végzett 

testnevelés speciálkollégiumot hallgatott tanítók, akik csak testnevelést tanítanak a felső 

tagozat 6. osztályáig. Nem feltételezve szakmai hozzá nem értésüket, bizonyos pozitív jelek 

elismerésével egyidejűleg aggályaimnak kell hangot adnom. 

 

Annak ellenére, hogy ma még nem mérhető egyértelműen az ide vágó törvényi rendelkezés 

hatása, joggal vélelmezhető, hogy egy nemzedéknyi idő után szükséges lesz visszatérni – a 

ma első osztályosok gimnáziumba lépésének idején – a tanulók kondicionális és koordinációs 

képességeinek mérésére.  

 

Azt a hipotézisem, hogy a testnevelők véleménye szerint, a pedagógiában az a koncepció, 

amely az iskolai testnevelés egyetlen céljának a sport megszerettetését tartja, diszfunkcionális 

következményekkel jár, mivel tovább gyengíti a gyerekek kondicionális képességeinek 

fejlődését és hozzájárul az ifjúság egészségügyi állapotának további romlásához, 

beigazolódott. Megállapíthattam, hogy a testnevelők többsége nem ért egyet azzal, hogy a 

jelenleg érvényben lévő NAT követelménye szerint a tanuló fiatalok kondicionális 

képességeinek fejlesztésére, csak, mint az örömszerzés forrására alapozhatnak. A testnevelés 

tantervekből jó részt hiányzik az elsajátított mozgásanyag teljesítményekhez rendelt 

követelménye. Azzal azonosulnak, hogy az iskolai tantárgy céljai között szerepeljen a mozgás 

megszerettetése és egész életre történő alkalmazhatósága, de károsnak ítélik e cél 

kizárólagossá tételét és az egyéni teljesítmény fokozásának háttérbe szorítását. 

 

Végül el igaznak bizonyult az a feltételezésem, hogy bár a testnevelés infrastrukturális 

feltételei Magyarországon ma korántsem nevezhetőek ideálisnak, nem ennek elmaradottsága 
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okozza a testnevelés válságát a közoktatásban. Az infrastrukturális fejlődés lelassulása, 

helyenkénti megtorpanása valós társadalmi probléma, de az értékválságot valójában nem ez 

okozza. A testnevelés tantárgy és az egészségmegőrzés ma az iskolában a kevésbé fontos 

tantárgyak között szerepel. A közoktatásban egyébként is meglévő válság kihat a 

testnevelésre is, annak minden hátrányával együtt. 

 

Ma, amikor egyre inkább kulcstényezővé válik, hogy mennyire tud a tanulás, mint 

tevékenység térben és időben kiterjedni és ezáltal – az életen át tartó tanulás jegyében – 

motorjává válni a fenntartható minőségi fejlődésnek, az oktatásra nem kevesebb szerep hárul, 

mint hogy ezt a folyamatot megalapozza. Ezen belül elvileg a testnevelésnek és sportnak is 

jelentős szerep jut, mivel az egész életre szóló tanuláshoz és munkához egészséges, 

munkaképes, teljesíteni tudó emberekre van szüksége a társadalomnak. A közoktatás nagyon 

igényelné a szakmailag és pedagógiailag jól képzett, nagy tudású pedagógusokat. Ismerve a 

közoktatás tartalmi változásait és a felsőoktatás problematikáját, a két oktatási szintér 

egymásra épülése nehezen képzelhető el. 

 

Vizsgálva a törvényeket és pedagógiai dokumentumokat, a közoktatás és a felsőoktatás 

egymásra hatásának mechanizmusát, eredményeim alapján méltán állíthatom, hogy a 

rendszerváltástól napjainkig a testnevelés helye, szerepe a közoktatásban és ennek 

következményeként a felnövekvő generációk értékrendszerében devalválódott, a minőségi 

tudás értéke csorbát szenvedett az elmúl húsz esztendőben.  

 

Kutatásom tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy míg a kompetencia alapú oktatás 

tért nyert a közoktatásban a közismereti tárgyak tanításában, addig a testnevelés területén ez 

kevéssé érzékelhető. Ennek okaként egyrészt abban látom, hogy a kulcskompetenciák között, 

önálló kulcskompetenciaként nem jelenik meg, igaz több, kulcskompetenciában fontos 

elemként bevonható. Másrészt a jelenlegi testnevelők képzésében ez a forma még nem 

szerepelt, sőt a most a felsőoktatásba járó leendő szakemberek képzésében sem szerepel. 

Mindezek okán továbbra is a mindennapos testnevelés, vagy legalább a mindennapos 

testmozgás feltételeinek megteremtése jelentkezik célként továbbra is. A közoktatásban, 

sajnálatos módon, a testnevelés tartalmi megújításáról nem esik szó, pedig megítélésem 

szerint ezt a problémát még a mindennapos testnevelés bevezetése előtt meg kellene oldani. 
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Kívánatosnak látszik: 

 

 A közoktatásban némi állandóságot és színvonal emelkedést elérni. 

 A felsőoktatásból a közoktatás számára jól képzett, felkészült és a pedagógusi 

munkához elhivatottságot tanúsító szakembereket küldeni. 

 Érvényt szerezni az oktatási törvény előírásának és a rendszeres testmozgás tárgyi 

személyi feltételeit biztosítva, bevezetni a mindennapos testedzést minden magyar 

iskolában egy megújult tartalmú testnevelés keretében. 
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7. Összefoglalás  

Az 1989-1990-es politikai rendszerváltás utáni időszakban a magyar közoktatás teljes 

vertikuma gyökeres változáson ment át. Megváltozott az évtizedeken keresztül megszokott 

nyolc osztályos általános iskola, és a ráépülő középfokú oktatás négy osztályos modellje. A 

létrejött új közoktatási struktúra kaotikussá változtatta az iskolai oktatás megszokott, 

egymásra épülő és átjárható rendjét. Az így kialakult új helyzet azonban nem hozta meg a várt 

megújulást, mert a közoktatás egészét nem sikerült a struktúrának megfelelő tartalommal 

megtölteni, a változások ellentmondásosan éreztették hatásukat. Az iskolákban dolgozó 

pedagógusok egy új struktúrában egy régi tartalommal dolgoztak. A probléma másik pólusát a 

tanárképzés, ezen belül a testnevelő tanárképzés és a tanítók képzésének problematikája adja. 

A bolognai rendszerű képzés adaptálása a testnevelők képzésében ma még leginkább a formai 

jegyek mentén érhető utol, a képzés tartalmi megújulása hiányzik. Értekezésem alapvető 

célja, hogy széles spektrumban feltárja az iskolai testnevelés helyzetének, tartalmi 

megújulásának folyamatát az 1989-1990-es politikai és gazdasági rendszerváltást követően. 

Célom továbbá feltérképezni a közoktatásban az iskolai testneveléssel összefüggő különböző 

területek (oktatási törvény, NAT, kerettanterv, felsőoktatási törvény, tanárképzés, Pedagógiai 

Program, helyi tanterv, kompetencia alapú oktatás), adekvát tartalmi összetevőit, valamint 

elemezni, és integrálva bemutatni a testnevelés helyzetét, tartalmi változásait, 

követelményrendszerének átstrukturálását a közoktatásban. Az egyes témák feltárásához több 

vizsgálati módszert alkalmaztam. Kutatásom elsődlegesen survey módszerrel végeztem a 

2008-2009-es tanévben. Az adatgyűjtést strukturált kérdőívvel végeztem (N=1146). 

Kiegészítő módszerként mélyinterjúkat készítettem a témában kompetens kulcsemberekkel 

(általános és középiskolai testnevelők, valamint iskolaigazgatók N=40). További kiegészítő 

módszerként releváns dokumentumokat (idevonatkozó törvényeket, miniszteri rendeleteket, 

jogszabályokat és oktatási dokumentumokat) elemeztem. Kutatásom tapasztalatait összegezve 

megállapítható, hogy míg a kompetencia alapú oktatás teret nyert a közoktatásban a 

közismereti tárgyak tanításában, addig a testnevelés területén ez kevéssé érzékelhető. A 

testnevelő tanárképzés mai rendszere és tartalma nem teszi lehetővé, hogy a kondicionális 

képzés a közoktatásban alapkompetenciaként jelenjen meg. Másrészt a jelenlegi testnevelők 

képzésében ez a szemlélet még nem szerepelt, sőt a most a felsőoktatásba járó leendő 

szakemberek képzésében sem szerepel. Mindezek okán továbbra is a mindennapos 

testnevelés, vagy legalább a mindennapos testmozgás feltételeinek megteremtése jelentkezik 

célként. A közoktatásban, sajnálatos módon, a testnevelés tartalmi megújításáról nem esik 
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szó, pedig megítélésem szerint ezt a problémát még a mindennapos testnevelés bevezetése 

előtt meg kellene oldani. 
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Summary 

In the period following the transition of 1989-90, all levels of the Hungarian educational 

system went through fundamental changes. The well-accustomed system of the eight-grade 

primary school was modified, as well as the four-grade model of the secondary education 

based upon it. The newly established public education structure made the well-accustomed, 

consistent and permeable structure of primary and secondary schooling chaotic. Nevertheless, 

the situation that followed did not bring about the expected renewal, because public education 

as a whole could not be filled with the content suitable for the structure, and the changes had 

controversial effects. The school teachers, meanwhile, were working with the old content in a 

new structure. The other pole of the problem is given by the training of teachers, particularly 

the training of physical education teachers and teachers of primary schools. The adaptation of 

the Bologna process can only be recognised in formal traits of physical education teacher 

training, it lacks the renewal of the content element. The fundamental objective of my paper is 

to explore the process of the renewal of the content and the position of school physical 

education after the 1989-1990 political and economic transition on a wide spectrum. 

Furthermore, my aim is to examine the adequate content components of the different areas 

related to physical education (Education Act, NCC, Framework Curriculum, Act on Higher 

Education, teacher-training, Pedagogical Program, local curricula, competence-based 

education), and to analyse and comprehensively describe the position and the content-changes 

of physical education, and the restructuring in its system of requirements, within the scope of 

public education. In order to explore the given areas, several research methods were applied. 

My research was primarily carried out with survey method in the 2008/2009 academic year. 

Data collection was carried out with the help of a structured questionnaire (N=1146). As a 

supplementary method, in-depth interviews were also carried out with competent key actors 

(primary and secondary school P.E. teachers and headmasters (N=40)). As a further 

supplementary method, the analysis of relevant documents (related acts of legislation, 

ministerial orders, legal regulations and educational documents) was carried out. To sum up 

the results, it can be concluded that although competence-based learning has become 

prevalent in subjects of general knowledge, in physical education this cannot be recognized. 

The present system and content of physical education teacher training makes it impossible for 

conditional training to appear in public education as a basic competence. Furthermore, this 

approach had not been present at the training of the current teachers, and is not incorporated 

in the training of future professionals attending higher education currently. Therefore, the 

principal goal is to reach introduce everyday physical education, or to lay its foundation. In 
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public education, the issue of content-revision is still overlooked, even though this problem 

should be tackled before the introduction of everyday physical education.  
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9. MELLÉKLETEK  

KÉRDŐÍV A TESTNEVELÉS HELYZETÉRŐL A KÖZOKTATÁSBAN  

Jelen kérdőívemmel egy átfogó, országos méretű felmérést indítok útjára. Vizsgálódásom célja, hogy 

széles spektrumú áttekintést kapjunk az iskolai testnevelés helyzetének, tartalmi megújulásának 

folyamatáról a rendszerváltást követően. A mai valóság állapotát elemezve kívánunk közelíteni a 

tudásalapú iskola és a teljesítményorientált, egészséges, sportoló nemzet kívánatos modelljéhez. 

Kérem a testnevelő kollégákat, hogy segítsék ezt az átfogó munkát, járuljanak hozzá szakmai tudásukkal 

és tapasztalatukkal az objektív állapot meghatározáshoz! 

 
 

 
 
1. Rendelkezik az iskolája a következők valamelyikével? Több lehetőséget is megjelölhet!  

 Tornaterem  

 Tornaszoba  

 Kondicionáló terem  

 Szabadtéri sportpálya  

 Uszoda  

 Tanmedence  

 Egyéb sportolásra alkalmas létesítmény  
 
2. Bérel-e iskolája rendszeresen vagy alkalmanként különböző sportlétesítményeket? Több lehetőséget is 
megjelölhet!  

 Tornatermet  

 Tornaszobát  

 Kondicionáló termet  

 Szabadtéri sportpályát  

 Uszodai sávot  

 Tanmedencét  

 Egyéb sportolásra alkalmas létesítményt  
 
3. Szükségesnek tartja-e, hogy iskolájában a tanulók számára biztosítva legyen a mindennapi testnevelés 

óra? 
---

 
 
4. A jelenlegi tárgyi és személy feltételek mellett szívesen bevezetné-e iskolájában a mindennapi 

testnevelésórákat? 
---

 
 
 
5. Testnevelő tanári diplomáját melyik felsőoktatási intézmény(ek)ben szerezte?  

 Testnevelési Egyetem (Főiskola)  
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 Tanárképző Főiskola  

 Egyéb:  
 
6. Testnevelő tanári diplomája mellett van-e más, középfokú szakirányú végzettsége?  

 gyógytestnevelő  

 edző  

 gyógytornász  

 humánkineziológus  

 sportszervező  

 sportmenedzser  

 rekreátor  

 labdarúgás UEFA edzői licenc  

 Egyéb:  
 
7. Testnevelő tanári diplomája mellett van-e más, felsőfokú szakirányú végzettsége?  

 gyógytestnevelő  

 edző  

 gyógytornász  

 humánkineziológus  

 sportszervező  

 sportmenedzser  

 rekreátor  

 labdarúgás UEFA edzői licenc  

 Egyéb:  
 
 
 
 
8. Van-e tudományos fokozata?  

 nincs  

 testnevelés doktori  

 Egyéb:  
 

9. Részt vett-e pedagógus továbbképzésben? 
---
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Ha igen, kérem, nevezze meg!  
 
 
 
10. Az iskola Pedagógiai Programjában szereplő testnevelés tantervet ki készítette?  

 Az iskolában tanító testnevelő tanár/ok  

 Átvette az iskola a központi mintatantervet  

 A mintatantervet adaptálta az iskola testnevelője a helyi viszony  

 Más iskolától vette át  

 Egyéb:  
 
11. Milyen értékét/hiányosságát emelné ki a választott tantervnek? 

 
 
12. Milyen erősségei/gyengeségei vannak a tantervnek a testnevelés szempontjából? 

 
 
 
 
 
 

13. Van-e testnevelésből osztályozás az Ön iskolájában? 
---

 
 
14. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos az ismeretszerzés?  

 1 2 3 4 5  

Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 
15. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos az örömszerzés?  

 1 2 3 4 5  
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Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 
 
16. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos az egyéni sportteljesítményre törekvés?  

 1 2 3 4 5  

Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 

       

 
17. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos a kooperáció elérése?  

 1 2 3 4 5  

Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 
18. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos a kondicionális képességek fejlesztése?  

 1 2 3 4 5  

Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 
19. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos a folyamatok áttekintése?  

 1 2 3 4 5  

Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 
20. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos az önmegvalósulás?  

 1 2 3 4 5  

Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 
21. Ön szerint a testnevelés tantárgy oktatásában mennyire fontos a transzferhatások kiaknázása?  

 1 2 3 4 5  

Nem fontos 
     

Nagyon fontos 

 
22. Ön szerint mennyire kell figyelembe venni a testnevelés osztályozásánál a sportteljesítmény mérhető 

szintjét? 
---

 
 
23. Ön szerint mennyire kell figyelembe venni a testnevelés osztályozásánál a befektetett munka mértékét? 

---
 

 
 
24. Ön szerint mennyire kell figyelembe venni a testnevelés osztályozásánál az egyéni teljesítőképességet? 

---
 

 
25. Ön szerint mennyire kell figyelembe venni a testnevelés osztályozásánál a tanuló önmagához mért 

növekedését? 
---
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26. Egyetért-e azzal, hogy iskolájában évente két alkalommal kötelező felmérést végezni testnevelés órán? 

---
 

 
Kérem, fejtse ki véleményét részletesen is! 

 
 
 

27. Osztályozza-e az egyes próbák teljesítményét? 
---

 
 
28. Milyen az iskolájában a testnevelés tantárgy megbecsültsége a tanulók körében?  

 alacsony  

 közepes  

 magas  
 
29. Milyen az iskolájában a testnevelés tantárgy megbecsültsége a szülők körében?  

 alacsony  

 közepes  

 magas  
 
30. Milyen az iskolájában a testnevelés tantárgy megbecsültsége a tanárok körében?  

 alacsony  

 közepes  

 magas  
 
31. Milyen az iskolájában a testnevelés tantárgy megbecsültsége az igazgató értékelésében?  

 alacsony  

 közepes  

 magas  
 
32. Milyen az iskolájában a testnevelés tantárgy megbecsültsége az igazgatóhelyettesek értékelésében?  

 alacsony  

 közepes  

 magas  
 
33. Az iskola igazgatója fontosságának megfelelően kezeli-e a testnevelést, mint tantárgyat? 

---
 

 

34. Az iskola igazgatója elismeri-e az Ön munkáját? 
---
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35. Az igazgató látogatja-e a testnevelési óráit? 
---

 
 

36. Az igazgatóhelyettes látogatja-e a testnevelési óráit? 
---

 
 

37. Más tanár látogatja-e a testnevelési óráit? 
---

 
 
38. Egyetért-e azzal az új- a „Bolognai folyamat”-hoz való csatlakozás kapcsán bevezetett rendelkezéssel, 
hogy az általános iskola alsó tagozatában csak akkor taníthat testnevelő tanári diplomával, ha kiegészítő 

képzésben vesz részt? 
---

 
 
Kérem, fejtse ki véleményét részletesen is! 

 
 
39. Egyetért-e azzal az új- a „Bolognai folyamat”-hoz való csatlakozás kapcsán bevezetett rendelkezéssel, 
hogy tanítói végzettséggel hatodik osztályig taníthat szakos testnevelést a tanító? 

---
 

 
Kérem, fejtse ki véleményét részletesen is! 

 
 
 
40. Milyen típusú iskolában tanít? 
      Nyolc osztályos általános iskola 
      Hat osztályos gimnázium 
      Nyolc osztályos gimnázium 
      Tizenkét évfolyamos iskola 
      Négy osztályos gimnázium 
      Szakközépiskola 
      Szakiskola 
      Vegyes típusú   
 
41. Ki az iskola fenntartója? 
 
      Helyi önkormányzat 
      Budapest Főváros Önkormányzata 
      Egyház 
      Alapítvány 
      Megyei Önkormányzat 
      Egyéb 
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Az értekezésben található ábrák jegyzéke 

 

1.sz. A testnevelő tanárok véleménye a mindennapi testnevelésről (24.p.) 

2.sz. Egyetértenek-e a testnevelő tanárok a tanulók fizikai állapotának mérésével (27.p.) 

3.sz. A testnevelő tanárok részvétele a kötelező továbbképzésben (28.p.) 

4.sz. A testnevelés tanterv készítői (43.p.) 

5.sz. A fizikai teljesítményt mérő tesztek osztályozása (44.p.) 

6.sz. A testnevelő tanárok véleménye arral a törvénymódosításról, hogy nem testnevelő tanári 

diplomával hatodik osztályig taníthatnak testnevelést a tanítók (47.p.) 

7.sz. Helyeslik-e a testnevelők, hogy testnevelő tanári diplomával nem taníthatnak alsó 

tagozatban, csak külön továbbképzés elvégzésével (61.p.) 

8.sz. Milyen mértékben fontosak az oktatás folyamatában a különböző tényezők? (65.p.) 

9.sz. A testnevelő tanárok diplomájának kiállító intézményei (89.p.) 

10.sz. Milyen típusú iskolában tanítanak a vizsgálatba bevont testnevelők? (90.p.) 

11.sz. Mennyien rendelkeznek további felsőfokú végzettséggel? (91.p.) 

12.sz. A testnevelő tanári diploma mellett középfokú szekképzettséggel rendelkezők aránya 

(91.p.) 

13.sz. Az iskola vezetőinek és tanárainak hospitálásai testnevelési órán (92.p.) 

14.sz. A testnevelés tantárgy megbecsülése az igazgató, az igazgatóhelyettes, a kollégák, a 

szülők és a tanulók körében (101.p.) 

15.sz. Milyen mártákű a testnevelés megbecsültsége a tanárok megítélése szerint? (102.p.) 

16.sz. Az oktatási folyamat áttekintésének fontossága a tanár megítélése szerint (103.p.) 

17.sz. A transzfer hatások kiaknázásának fontossága a tanulási folyamatban (104.p.) 

18.sz. A kondicionális képességek fejlesztésének szükségessége (105.p.) 

19.sz. A bérelt létesítmények megoszlása (107.p.) 
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Az értekezésben található táblázatok jegyzéke 

 

1.sz. Az iskola típusának és fenntartójának összevetése (19.p.) 

2.sz. A legfontosabb tényezők a testnevelés osztályzat kialakításában (70.p.) 

3.sz. Az iskola vezetőinek és tanárainak hospitálásai a testnevelési órán (92-93.p.) 

4.sz.  Összefüggés az igazgató óralátogatásai és a testnevelő munkájának elismerése között 

(93-94.p.) 

5.sz. Mennyiben függ az iskola típusától a testnevelés megítélése? (95.p.) 

6.sz. Az iskola igazgatója fontosságának megfelelően kezeli-e a testnevelést az iskola típusa 

szerint? (95-96.p.) 

7.sz. A testnevelő munkájának elismerése, iskolatípus szerint (97-98.p.) 

8sz. Az igazgató óralátogatásai iskolatípus szerint (98-99.p.) 

9.sz. A testnevelés fontosságának megítélése és a testnevelő munkájának elismerése (100.p.) 

10.sz. A kooperáció szükségessége a tanítás-tanulási folyamatban (103.p.) 

11.sz. Létesítményellátottság az iskolákban (107.p.) 
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A munka miatt hosszúra nyúlt folyamat végén elkészült a mű, amelyért sokaknak tartozom 

köszönettel és minden bizonnyal a felsorolásból kifelejtek majd többeket. Nekik így név nélkül 

az elején köszönöm, hogy segítségemre voltak, vagy legalább nem gátoltak. 

 

 

Köszönöm Dr. Földesiné Dr. Szabó Gyöngyinek, hogy ez a folyamat egyáltalán véget 

érhetett. 

 

Köszönöm Elbertné Dr. Farkas Juditnak, hogy a dolgozat elkészülhetett. 

 

Köszönöm Varga Istvánnénak, hogy mindig tudhattam, mi a dolgom. 

 

Köszönöm Srajber Gabriellának, hogy egy személyben biztosította az informatikai hátteret. 

 

Köszönöm Dubecz Józsefnek, Dr. Radák Zsoltnak, Parti Zoltánnak a folyamatos szakmai 

segítséget és építő kritikát. 

 

Köszönöm György Évának a hosszú éveken át tartó támogatást. 

 

Köszönöm a sok-sok testnevelőnek és igazgatónak a vártnál több kitöltött kérdőívet. 
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