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I. A témaválasztás indoklása 

Az 1989-es rendszerváltás utáni időszakban a magyar közoktatás teljes 

vertikuma gyökeres változáson ment át. Megváltozott az évtizedeken 

keresztül megszokott nyolc osztályos általános iskola, és a rá épülő 

középfokú oktatás négy osztályos modellje. A létrejött új közoktatási 

struktúra, 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. Az iskolafenntartók köre is alapjaiban 

változott meg. Az egyes iskolák társadalmi presztízse, a fenntartóktól 

függően is, széles spektrumúvá vált. 

Az újonnan kialakított közoktatási struktúra tartalmi lényegét is meg kellett 

teremteni. A Nemzeti Alaptanterv bevezetéséig hosszú idő telt el. A 

közoktatás tartalmi megújulása váratott magára. Az iskolákban dolgozó 

pedagógusok egy új struktúrában egy régi tartalommal dolgoztak. 

A NAT bevezetését széleskörű társadalmi vita és számos meg nem értés 

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 közoktatás egészét nem sikerült a struktúrának megfelelő 

tartalommal megtölteni, a változások ellentmondásosan éreztették 

hatásukat.  

Az oktatási tartalmak nem összehangolt változtatásai az átjárhatóság és a 

szabad iskolaválasztás objektivitását kérdőjelezte meg. A hagyományos 

nyolc osztályos általános iskolákból a jobb képességű tanulók a hatodik 



 3 

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 alkalmanként okoz még ma is problémát. A 

tanári felkészültség az oktatás-nevelés folyamatának tervezése és 

végrehajtása bizonyos pontokon (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 

nem tudott felkészülni. A tanulók fizikai alkalmazkodásának kialakítását 

nehezíti a folyamat flexibilitása, az állandóság keresés a testnevelés 

tanításában. 

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. 

A közoktatás tartalmi meghatározójává az oktatási törvény vált (A 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény), amely előírja az egyes 

iskola típusok és évfolyamok heti óraszám keretét, meghatározza a tartalmi 

követelményeket, és kötelezi a közoktatásban működő iskolákat Pedagógiai 

Program megalkotására és a helyi tantervek készítésére. Ezt a 

tevékenységet pedagógusok tízezrei végezték hónapokon keresztül. E 

munka során döbbent rá a pedagógus társadalom, mennyire kényelmes volt 

a korábbi centralista irányítás, a központi, kötelező érvényű tantervek 

kritikátlan átvétele. Rendkívüli nehézségek árán születtek meg a helyi 

tantervek, többnyire a minisztérium által kiadott mintatantervek változtatás 

nélküli átvételével. Következésképpen, az új, helyi tantervek ismét 

központosítottan, kis módosításokkal kerültek be az iskolákba, és nem 
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tükrözték az adott tanulói csoportok előképzettségét, az iskolák tárgyi és 

személyi feltételrendszerét, valamint speciális követelményrendszerét.  

Ezen a ponton kapcsolódhatunk egy új kihívás számbavételéhez, amely az 

iskolai testnevelés tartalmi meghatározóit gyengíti. A folyamatszabályozás 

kimeneti oldala gyengült az elmúlt évtized során. A testnevelés az egyik 

legfontosabb eszköz az ifjú nemzedék személyiségének formálásában. Az 

igényes pedagógiai munkában a követelmények támasztása az iskolai 

oktatási-nevelési folyamat eredményességének meghatározója. Az oktatási 

törvény többszörös módosítása során az iskolai testnevelés elérkezett ahhoz 

a ponthoz, amikor céljává csaknem kizárólag 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 a 

legfogékonyabb és leginkább fizikai aktivitásra vágyó korosztályt nem a 

szakképzett tanárok készítik fel az egészséges életmódra és a mozgáskultúra 

kialakítására, akkor a felsőbb évfolyamokon szükséges az alapképességek 

fejlesztését pótolni, valamint a teljesítményképes tudást, a készségeket 

kialakítani. Azt vélelmezem, hogy az említett két pedagógiai hiányosság ma 

együttesen van jelen a magyar 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 
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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. 

 

II. 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. 

Célkitűzéseim megvalósítása érdekében önálló empirikus kutatást 

végeztem. Kutatásom során, iskolaigazgatók és testnevelők véleménye 

alapján, az alábbi főbb kérdésekre kerestem a választ: 

 Az oktatási törvény milyen módon korszerűsítette a magyar 

közoktatást? 

o Az oktatási törvény módosításai mennyiben befolyásolták a 

közoktatás tartalmi és szerkezeti állapotát? 

o A törvény által előírt, a NAT-ban megjelenő tanítási tartalmak 

milyen módon befolyásolták az iskolák tartalmi és szerkezeti 

tényezőit? 
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o A NAT módosításai milyen feladatot róttak a pedagógusokra? 

o Az iskolai testnevelés oktatási céljainak változásai milyen módon 

befolyásolják a gyerekek fizikai és mentálhigiénés állapotát? 

o Az oktatási infrastruktúra állapota milyen módon hat iskolai 

testnevelés céljainak megvalósulására? 

 A felsőoktatásban végbement szerkezeti változásokat hogyan követte 

az oktatás tartalmi megújulása? 

o Milyen következményekkel járt a bolognai rendszerű képzés 

bevezetése a magyar felsőoktatásban? 

o A tanárképzés hogyan változott a bolognai rendszerű felsőoktatás 

bevezetése után?  

o A testnevelő tanárképzés tartalmi megújulása segíti vagy gátolja a 

közoktatásba bekerülő pedagógusok felkészültségét? 

 

III. 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, 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. 
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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. 

Kiegészítő módszerként 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. A mélyinterjúk vezérfonalát próbafelmérésem 

tapasztalatai alapján állítottam össze.  

További kiegészítő módszerként releváns dokumentumokat (idevonatkozó 

törvényeket, miniszteri rendeleteket, jogszabályokat és oktatási 

dokumentumokat) elemeztem. Ennek során a felsőoktatás strukturális és 

tartalmi változásaira fókuszáltam és értékeltem a dokumentumok rövid és 

hosszú távú hatását az iskolai testnevelésre, a testnevelő tanárképzésre, 

valamint az oktatásban résztvevő diákokra és hallgatókra.  

 

IV. Eredmények 

A rendszerváltás óta eltelt két évtized oktatásirányítási és tartalmi 

tevékenységrendszerének vizsgálata alapján főbb kutatási eredményeim az 

alábbiakban összegezhetők. 

Az oktatásirányítás változásának tartalmi következményei is voltak, a 

közoktatás struktúrájának törvénnyel szabályozott változtatása három 

alkalommal bolygatta meg az iskolarendszert. Első ízben a 

rendszerváltást követően, amikor is a hagyományos nyolc + négyes 

alapstruktúra változott meg gyökeresen. A különböző iskolatípusok 

egymásra épülésének és átjárhatóságának flexibilitása elbizonytalanította 
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az oktatásban dolgozó pedagógusokat, a szülőket és a tanulókat. Második 

alkalommal a viszonylagos stabilizáció idejét élte meg a közoktatás – 

amennyiben a pedagógiai folyamatban két esztendő stabilitást jelenthet – 

a be nem vált iskolatípusokat beolvasztották a jól működő struktúrákba. 

A harmadik változás az egységes és összetett iskolatípusok kialakításával 

a vizsgált időszakban befejeződött. 

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.  

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. 

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 tartalmi változások hatásmechanizmusa döntően befolyásolta az 

iskolai oktató-nevelő munka színvonalát. A tantervek permanens tartalmi 

változásai során a cél, a terminális cél, feladat, követelmény egysége 

megváltozott, a követelmények fellazultak, általánossá és kevésbé 

mérhetővé váltak. 
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Az osztályozás, bukás megszüntetése az alapozó időszakban, a 

követelmények és az értékelési fázis összhangjának megbontását 

jelentette. A szöveges értékelés szükségességének elismerése mellett, a 

napi visszajelzések hiánya is megmutatkozott. Kutatásom során is 

beigazolódott az a pedagógiai alapelv, miszerint a tanulók igénylik az 

azonnali értékelést és visszacsatolást az oktatás folyamatában. 

Eredményeim az mutatják, hogy a tankötelezettség kiterjesztése a teljes 

18. életévét be nem töltött populációra, mind az általános iskolában, 

mind a középfokú oktatási intézményekben esetenként súlyos pedagógiai 

problémákat okozott. Nem térhettem ki a munkaerő piac és a fiatalok 

munkába állásának összefüggéseinek vizsgálatára, de vélelmezhető, hogy 

a közoktatás egy szegmensében a pedagógusok és az iskolák 

vezethetősége aspektusából problematikus a „túlkoros” tanulók iskolában 

tartásának kötelezettsége. A mélyinterjúk során a megkérdezett 

testnevelők hangsúlyozták, hogy komoly gondot okoz a túlkorosok 

motiválása és foglalkoztatása testnevelési órákon. Különösen azokban a 

középfokú intézményekben, ahol még mai is koedukált testnevelési órák 

vannak. 

Vizsgálati eredményeim egyértelműen utalnak arra, hogy a közoktatás 

tartalmi céljainak meghatározása során nem történt meg az oktatásban 

érdekelt szakmai csoportok bevonása az alkotó munkába. A korszerűsítési 

folyamat során, a NAT többszöri átdolgozásakor 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. Az 

interjúalanyok szerint nem találtak egységesen kedvező fogadtatásra az első 

nemzeti alaptanterv (1995) legfontosabb jellemzői: az iskolatípusoktól 

független szabályozás, a műveltségterületek meghatározása, a 
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követelményeknek pedagógiai szakaszhatárokon történő beiktatása, a 

tantárgyközi területek definiálása, valamint a kötelező óraszámok helyett 

alsó és felső limitek megadása.  

Az eredmények alapján nagy valószínűséggel az sem váltotta ki a szakma 

osztatlan lelkesedését, hogy a kerettantervek (2000) korlátok közé kívánták 

szorítani az iskolák túlzottnak vélt tantervi szabadságát, illetve a hangsúlyt a 

rendszer integritásának és átjárhatóságának biztosítására helyezték. Az új 

szabályozás visszatért az oktatási tartalmak hagyományos tantárgyi leírására 

és meghatározta a (minimálisan) kötelező óraszámokat. A közoktatási 

törvény 2002. évi módosítása megszüntette a kerettantervek kötelező 

jellegét, azaz a helyi tanterv, kerettanterv-konformitásának kötelezettségét. 

A 2003-as, második nemzeti alaptanterv klasszikus magtanterv volt, amely 

meghatározta a közoktatás országosan érvényes általános céljait, a 

közvetítendő műveltség fő területeit (az ún. műveltségi területeket és a 

műveltségi területeken átívelő tartalmakat), a közoktatás tartalmi 

szakaszolását (4+2+2+4) és az egyes tartalmi szakaszokban érvényesülő 

fejlesztési feladatokat. Az ezzel járó mélyreható változásokat az 

iskolaszerkezetben és a tartalmi szabályozásban általában már nem fogadták 

nyitottan sem az iskolaigazgatók, sem a testnevelők. Nem szívesen követték 

a további változtatásokat sem, nevezetesen azt, hogy a 2007-es harmadik 

nemzeti alaptanterv kulcskompetenciákat épített a tantervbe és a 

kulcskompetenciákba nem sorolható kiemelt fejlesztési területeket 

határozott meg.  

A kutatásomban résztvevők szerint a folyamatszabályozás és a kimeneti 

szabályozás súlyának az egész korszakban folyamatosan az utóbbi felé 

kellett volna eltolódnia, ezt azonban sem a tantervek és az iskolaszerkezet, 

sem pedig a kimeneti szabályozás eszközeinek fejlesztése nem tükrözte.  
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Az 1993. évi oktatási törvény a középiskolai végzettség érettségihez 

kötésével jelentősen megnövelte az érettségi súlyát. Az 1993. évi 

közoktatási törvény olyan tartalmi szabályozási rendszer kialakítását 

rendelte el, amelyben az in put és out put pillérek viszonylagos egyensúlya 

alakult ki. 1995-ben hozták nyilvánosságra az új, egységes, standardizált és 

kétszintű érettségi vizsga koncepcióját. 2007-ben vezették be, de ismét az 

egyéni felelősség hatáskörébe utalták az érettségi vizsgára való jelentkezést. 

A kétszintű érettségi vizsga emelt szintje, a felsőoktatási intézmények 

bemeneti funkciójának szabályozását volt hivatott szolgálni. A praxisban 

azonban, sem a felsőoktatási intézmények, sem a középfokú oktatási 

intézmények nem kezelték azt az oktatáspolitika célkitűzéseinek 

elképzelése szerint, beleértve a testnevelés érettségit. (Az újabb változtatás 

jelenleg munkafázisban van.) 

Eredményeim szerint a szakmabelieknek meggyőződése, hogy a tartalmi 

szabályozási rendszer által kitűzött célok és alkalmazott 

oktatástechnológiák beválásának mérése, valamint az így keletkezett 

információk visszacsatolása a pedagógiai folyamat kulcsfontosságú eleme. 

Nehezményezik, hogy ez a funkció a magyar oktatási rendszerben 

gyakorlatilag teljesen ellátatlan. A beválás mérésében kiemelkedő szerepet 

játszhat a vizsgarendszer. Noha az érettségi vizsga reformja és bevezetése 

megtörtént, a standardizáltság hiánya és a tantervi alapokkal való 

összehangolatlansága miatt a jelenlegi érettségi vizsga beválás vizsgálatra 

alkalmatlan. A PISA felmérések eredményeinek visszacsatolása az 

intézményekhez folyamatosan megtörténik, de konzekvenciáinak átvezetése 

a folyamat tartalmi szabályozásába még hiányzik. A szakmai kontroll és 

elszámoltathatóság érvényesülése a pedagógiai folyamatban kialakulatlan, 

gyenge és tisztázatlan körülmények között működik. A fenntartói ellenőrzés 

nem a tartalmi, hanem a financiális tevékenységre irányul. A 
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minőségbiztosítás jelenlegi rendszere a folyamat minőségi szabályozására 

nem adekvát. A kutatás tapasztalatai arra utalnak, hogy ez a komplex 

problémahalmaz a mai közoktatásban mind a pedagógusok, mind – a 

közoktatás „elengedhetetlen elszenvedői”, – a tanulók számára megnehezíti 

a tanítás-tanulás intézményesített folyamatát és hatékonyságát. 

A rendszerváltás óta eltelt időszakban, nemcsak az oktatási törvény által 

szabályozott strukturális változások, a dokumentumok permanens 

átdolgozása, hanem a pedagógiai munkában szükséges állandóság hiánya is 

nehezítette a pedagógusok munkáját, vallották a kutatásban résztvevő 

tanárok. A helyi pedagógiai programok és tantervek elkészítése vagy 

adaptálása nem ment zökkenőmentesen, hiszen a gyakorló pedagógusok 

nem tantervelméleti szakemberek. A programok készítését megelőzte a 

különböző felkészítő továbbképzések sokasága. Mivel az oktatási törvény 

és a NAT többször módosult, változott az általam vizsgált időszakban, a 

pedagógus társadalom is többször kényszerült a helyi dokumentumok 

átdolgozására. 

A kutatás résztvevői a sorozatos változtatások negatív következményei közé 

sorolták, hogy a minőségbiztosítás bevezetése a közoktatásban, 

megközelítőleg a fentiekhez hasonló mértékű és idejű alkotómunkát 

igényelt a pedagógus társadalomtól. Beleértve itt is a felkészítő és 

előkészítő tevékenységet, valamint a folyamatos átdolgozási kényszert. 

(Periférikusan említették a financiális szegmenset, amely nem az iskolák 

eredményes munkáját segítette.) Szóvá tették az interjúalanyok a pedagógiai 

munka külső, szakmai értékelésének hiányát is. Jelesül azt, hogy ellentétben 

a korábbi évtizedekkel, és összefüggésben a továbbképzések rendszerének 

változásaival, sem a 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 
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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. Ebből következően értékítéletük a szakmáról 

szubjektív. Ez azért is hátrány, mert a testnevelés tárgyi és személyi 

feltételeinek a biztosításáról az iskolavezetés dönt. Ezen 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 két évenként 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. 

 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 
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vélemény, hogy szükség van egy erősebb belső kontrollra, és kívánatos 

lenne egy új szakmai felügyelet kiépítése. 

A kutatási eredmények azt sugallják, hogy a testnevelés tantárgy, amely 

elvileg szerves részét képezi az iskolai oktató-nevelő munkának, az elmúlt 

két évtizedben nem volt mindig az őt megillető helyen. Ez a szerepváltozás 

nyomon követhető a NAT tantervi struktúrájának változásaiban és a 

kompetencia alapú oktatás bevezetésének folyamatában is. Az 1999-es 

NAT-ban a tantárgyi követelmények, szorosan egymásra épülve 

tartalmazták a testi és lelki egészség, az egészséges testi fejlődés, a 

mozgásműveltség fejlesztése és a motoros kompetenciák körébe tartozó 

követelményeket. A NAT, 2003-as változatában, a követelmények 

értelmezéséhez irányt mutató elvként jelöli meg az országos és helyi iskolai 

méréseken alapuló standardok értékeinek figyelembevételét, illetve a helyi 

hagyományok továbbvitelét. A NAT 2003-as változata az előző, 1999-es 

NAT-ban is szereplő mozgásformákat, illetve a felsőbb évfolyamokon a 

sportágakat szerepelteti, 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.  

A kutatásban résztvevő szakemberek zöme helyteleníti, hogy a NAT 2007-

es változata tovább lazította az iskolai testnevelés tartalmi és erkölcsi 

követelményeit. 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 irányulnak. A testnevelők 

többségükben nem értenek egyet azzal, hogy a teljesítmény fokozásának 

igénye csak látens módon lehet jelen az iskolai testnevelésben.  
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A pedagógusképzés és a közoktatás kölcsönhatásában vizsgáltam a bolognai 

folyamat bevezetésének rövid, még alig értékelhető időszakát a magyar 

felsőoktatásban. Áttekintettem a tanárképzés, és konkrétan a testnevelő 

tanárképzés tartalmi változásainak megítélését. A felsőoktatási szakemberek 

véleménye szerint a mai magyar felsőoktatási struktúra a bizonytalanság és 

kiforratlanság jegyeit hordozza még magában. A rendszerváltás óta eltelt 

két évtizedben a magyar felsőoktatás mind struktúrájában, mind tartalmában 

gyökeres átalakuláson ment keresztül. A tartalmi változások sem a régi 

hagyományokat, sem a megszerezhető műveltségi tartalmakat nem 

kímélték. A beválásról nincsenek megnyugtató tapasztalatok. A felsőoktatás 

szerkezeti átalakítása és az oktatási tartalmak kialakulatlansága jellemzi a 

mai magyar felsőoktatást. A megkérdezettek a legnagyobb gondot abban 

látják, hogy nem tervezhető: kik és milyen felkészültséggel kerülnek ki a 

felsőoktatásból és hogyan találják meg helyüket a közoktatás korántsem 

egységes rendszerében. Munkám során megismertem a testnevelők és az 

iskolavezetők véleményét a mai magyar közoktatás ellentmondásos 

helyzetéről. Mivel a felsőoktatásban meglévő anomáliák sem csekélyek, 

sokan közülük aggódnak, hogy a közoktatásról szóló ismeretek nem a 

kívánatos mennyiségben és minőségben kerülnek be a felsőoktatási 

tananyagtartalmakba. Nevezetesen, nyitott kérdés, hogy mennyiben és 

milyen mélységben sajátítják el ma a felsőoktatásban tanuló, pedagógusnak 

készülő hallgatók a közoktatásra vonatkozó szerkezeti és tartalmi 

ismereteket. Kétesélyesnek tartják, hogy a szaktárgyakon kívül kapnak-e 

lehetőséget a hallgatók a NAT, a tantervkészítés, a minőségbiztosítás, a 

kompetencia tartalmak és még számos más fontos információ elsajátítására. 

Többen kételkednek abban, hogy a mai főiskolai-egyetemi hallgatók 

képesek lesznek, mint szaktanárok a közoktatás jelen céljait megvalósítani, 

és a tanulók személyiségfejlesztéséhez. aktív segítséget nyújtani. 
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V. 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. 

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.  
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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. 

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 munkájának értékelése 

az igazgató személyes megítélésén múlik, és ez sok esetben nélkülözi az 

objektivitást. Ennek kihatása a tanári munkára beláthatatlan. 

 

VI. 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 
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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. 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 
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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 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 
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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.  

 

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. 



 21 

VII. A szerző az értekezés témakörében megjelent publikációinak jegyzéke 

 

1. Elbert G. (2000). A Magyar Sport Fejlesztési terve. Budapest, 

Nemzeti Sportszövetség. 73p 

2. Elbert G. (2004). Magyarország legyen sportnemzet, Az NSSZ 

hasznos eszköz. Magyar Edző 1, 10. 

3. Elbert G. (2008). Mi hiányzik a kompetencia alapú oktatásból a 

magyar közoktatásban? Magyar Sporttudományi Szemle 1, 24-25. 

4. Elbert G. (2008). A sport szerepe a megújuló társadalomban. In 

Bognár J. (szerk.) VI. Országos Sporttudományos Kongresszus, 1. 

kötet. Budapest, MSTT. 144. 

5.  Elbert G. (2010). The Effect of the Amendments of the Public 

Education Act on the School Activty of the Physical Education 

Teachers. Physical Culture and Sport Studies and Research 46. 

123-129. 

6.  Elbert G. (2010). The prestige of physical education and physical 

education teachers in Hungarian public education in the first 

decade of the 21st century. Physical Education and Sport 2. 

(megjelenés alatt) 

7. Elbert G. (2010). Testnevelés és európai kulcskompetenciák a 

közoktatásban. Magyar Sporttudományi Szemle, Budapest, 

(megjelenés alatt - igazolás mellékelve) 

 

VIII. Az értekezés témájában megjelent nem első szerzős közleménye 

8.  Bukta Zsuzsanna-Elbert Gábor-Rózsaligeti László (2002). Az 

önkormányzatok és a sport egy felmérés tükrében. Budapest, 

Magyar Közigazgatás. 52. 4. 212-219. 


