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CSINÁDY RITA VERONIKA  

 

Ismét legyen rögeszme az eszme: ép testben ép lélek 
 

Egyházi középiskolai testnevelő tanárok a mindennapos testnevelés  

megvalósíthatóságáról, valós előnyeiről és hátrányairól 
 

 

 

A mozgás fiziológiás előnyei 

 

A magyar lakosság 69 százaléka sohasem sportol, ugyanennyien soha nem 

látogatnak el sportmérkőzésre. Ez az adat már önmagában is alátámasztja, 

hogy változásokra van szükség. Főleg, ha még mellé sorakoztatjuk a helytelen 

táplálkozást, a stresszt és a környezeti ártalmakat.  

De mit jelentene pontosan egészségesen élni? „Az egészség olyan állapot, 

amelyet az anatómiai integritás, a teljesítményre való képesség, a személyes 

értékek, a családi, munka- és közösségi szerep, a fizikai, biológiai és társadalmi 

stresszel való megküzdés képessége, a jólét érzése, a betegség és a korai halál 

rizikóitól való mentesség jellemez”. (Tringer 2002) Ki büszkélkedhet e definíció 

alapján azzal, hogy egészséges? 

A tanulók harmonikus személyiségfejlődéséhez nem nélkülözhetjük sem a 

test, sem az elme trenírozását. Az egyoldalú (csak szellemi) terhelés diszhar-

móniát okoz a fejlődésükben. A gyermekek az iskolai szellemi terhelések kö-

zepette egyre kevesebb időt töltenek önfeledt játékkal, mozgással. Ügyelni kell 

– ezt hazai és külföldi tanulmányok egyaránt alátámasztották már – a tanulás 

és pihenőidő, illetve a fizikai és szellemi terhelés ritmikus váltakozására a nap 

folyamán. A túlzott szellemi terhelés idegi kimerülést okoz, s ennek hatásai 

felnőttkorban is észlelhetők. (Veszprémi 1967)  

Szinkront kell teremteni az oktatásban, és ez a jelentős életmódváltás az ál-

talános iskolai padban indítható el. A mindennapos testnevelés heti plusz két 

testnevelésórája, amolyan kedvébresztő, motiváló jellegű. Célja a szemléletvál-

tás, amely a sportági ismeretektől a mindennapi élet mozgáslehetőségeiig (ke-

rékpárral, rollerrel, gördeszkával iskolába járni) terjed. Törekvés, hogy a moz-

gás ismét örömforrás legyen, hogy a mozgáskészségek ne amortizálódjanak, 
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súlyos szorongást okozva ezzel az egyénnek, hogy a régi eszme ismét rögesz-

me legyen: ép testben, ép lélek. 

A test edzettsége nemcsak az izmok, a keringés, a légzés miatt fontos, ha-

nem az immunerősítés miatt is. Mozgáshiánnyal magyarázható betegségekben 

közel annyian halnak meg évente, mint a dohányzás szövődményei miatt. A 

rendszeres testmozgás fokozza a vitálkapacitást, csökkenti a szívizomzat oxi-

génigényét, a vérzsírszintet, a vérnyomást, az izommunka csökkenti a vércu-

korszintet (így előnyös cukorbetegeknek), segít megőrizni a testsúlyt. 

 

 

A mozgás szociális, emocionális és mentális előnyei 

 

Újabb kutatások szerint (Kovács 2012; 2013) a sportolóknak a jobb fizikumuk 

mellett szociális, emocionális és mentális előnyük is származik abból, hogy egy 

csoport tagjává válnak. Ők fontosabbnak tartják az igaz barátságot, a kreativi-

tást, az érdekes életet és a szabadságot nem sportoló társaiknál. Jövőképüket 

illetően jóval optimistábbak, önbizalmuk stabilabb; így akár magasabb pozíci-

ókra is mernek vállalkozni karrierjük során.  

A sport olyan szintű védőfaktorként szerepelhet az egyén életében, mint a 

társas támogatás, a vallás vagy a társadalmi tőke. Kedvező hatásai nemcsak az 

egyén, hanem akár közösségi, társadalmi tekintetben is tapasztalhatók. Azon-

ban amennyire védőfaktor lehet még az általános, esetleg a középiskolában; 

úgy az egyetemi szinten már rizikó-fatorként értékelhető; ugyanis a társasági 

lét, a közösség nagyobb lehetőséget teremt az olyan káros addikciókra, mint a 

dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás. Sportolóközösség tagjaként ugyanis 

több informális, kisebb baráti közösségi kapcsolata alakulhat ki az egyénnek, 

akikkel szívesen tölti szabadidejét is. Éppen ezért nem tekinthető egyértelműen 

védőfaktornak a sport. (Kovács 2013) 

Ha a sportolás életvitelszerűen beépül az egyén életébe, döntő hatással lehet 

az értékrendjére is, lehetőséget nyújt az értékek, normák és jelképek elsajátítá-

sára. A sportoló a sport által konfliktuskezelési technikákat, kooperatív eljárá-

sokat tanul, fejlődnek a szociális kompetenciái, jobban elfogadja a hierarchiát, 

konstruktívan együttműködő lesz, létét meghatározza a csoportkohézió. Köny-

nyebben köt barátságokat, nyitottabb a világra, érzelmileg stabilabb. Az edzé-

sek felkészítik a valós életre: a szabályok tiszteletben tartására, a fair playre. A 

sport által könnyebben elsajátíthatók a fizikai, erkölcsi és kulturális alapelvek. 
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Persze több erkölcsi dilemmát is felvet a szabálykövetés a sportoló életében 

– itt emelhető ki a testnevelő (vagy az edző) pedagógiai munkája: hogyan te-

relgeti tanítványát. Ezek a viselkedési formák a tanítvány későbbi életében is 

felszínre kerül(het)nek, ezért is fontos, hogyan reagál a különböző helyzetek-

ben, mire tanítja tanára. (Kovács 2012) 

Az élsport (és nem a tömegsport) jótékony hatása megmutatkozik a tanuló 

jegyeiben, illetve felvételi teljesítményében is, ez többek között annak köszönhe-

tő, hogy a sport hatására a belső indíttatású kontroll növekszik a sportolóban. 

Ez meglepő, hiszen bár kevesebb ideje van a tanulásra, mégis ambiciózusabb, 

és hatékonyabb – a leterheltsége miatt – az időkihasználása, nagyobb figyelmet 

kap a környezetétől. Magabiztossága révén jobb kapcsolatokat épít ki és ápol 

tanáraival. A sportolót egyfajta rangra emeli a sportja a többiek között, így elit 

tanulói klikk tagjává válik, s ez nagy húzóerő a továbbtanulása szempontjából. 

A hátrányos helyzetű gyermekek esetében így kiemelt szerepet kap a sport 

eme előnyei miatt, sőt szüleiket is erősebben köti az iskolához. (Pusztai 2009) 

Hátrányos helyzetűek kitörési lehetőségét többen a küzdősportokban látják. A 

tömegsportnak nincs ilyen kiemelt szerepe, bár erősíti az összetartozás-tudatot, 

közös élményeket és fiziológiai előnyöket kínál. 

Ne várjuk el tehát gyermekeinktől, hogy egész nap „ülőmunkát végezze-

nek”, mint mi. Kisgyermekkorban még olyan természetesnek vesszük, hogy a 

gyermek saját mozgása révén ismeri ki testét, és ismerkedik a világgal. Az első 

osztályban még úgy tanítunk, hogy tíz-tizenöt percenként valami kis játékkal 

megmozgatjuk a gyerekeket, hogy elviseljék a negyvenöt perces padhoz kö-

töttséget. Már a régebbi kutatások szerint is (Veszprémi 1967) olyan fokú fá-

radtság lép föl a tíz-tizennégy évesek körében három, három és fél óra padban 

ülés után, mely jelentős koncentrációhiányt, munkaképesség-csökkenést okoz. 

Ilyenkor kellene beiktatni egy harminc perces, közepes intenzitású felszabadult 

mozgást, lehetőleg szabad levegőn, játékos formában, hogy további három órát 

(az első három óra szintjének megfelelően) tudjanak végig dolgozni. Ez lenne a 

leghatékonyabb módja a pszichofizikai regenerálódásnak. Végső soron erről 

kellene szólnia a mindennapos testnevelésnek.  

Jelen cikkünk egy előkutatás eredménye, melyben azt próbáljuk felmérni, 

hogyan hatott a mindennapos testnevelés a debreceni székhelyű, egyházi fenn-

tartású középiskolai intézményekre. Mennyire tudtak felkészülni rá a gimná-

ziumok? Elég volt-e az átmeneti (felkészülési) idő a törvény hatályba lépéséig? 

Hogyan valósítják meg a mindennapos mozgást? Melyek az előnyei és hátrá-
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nyai a rendszernek? Melyek a legnépszerűbb sportágak diákjaik körében? Mo-

tiváltak-e a tanulók?  

Feltételeztük az interjúk felvétele előtt, hogy a növekvő óraszám nagy meg-

terhelés a szaktanároknak és az intézményeknek egyaránt. Tudvalevő, hogy a 

mindennapos testnevelés bevezetése előtt helyszíni szemléket nem tartottak, 

tehát nem készült felmérés a program egyes iskolákban történő kivitelezhető-

ségéről. Természetesen az önkormányzatoknak voltak adatai mind az infra-

struktúráról, mind a tanulói létszámokról, de nem feltételezhető – tekintettel az 

információ nagyságára –, hogy a törvényhozók ilyen részletességgel számba 

vettek volna mindent. A teremhiányt sem lehet egyik napról a másikra megol-

dani, gondban lehetnek a műemlék-jellegű vagy nagyon régi épületekben lévő 

iskolák, a finanszírozás tekintetében pedig az elmaradott térségek iskolái, ahol 

az eszközök beszerzése vagy utánpótlása jelentősebb anyagi tehernek minősül.  

Célcsoportnak éppen ezért a megyeszékhelyen található egyházi középisko-

lákat választottuk, mert más a finanszírozási hátterük, más a pedagógiai szem-

léletük, nagyvárosi centralizáltságuk előnyei és hátrányai is érdekesek lehet-

nek, rendszabályaik több kötöttséget, extrakurrikuláris foglalkoztatásuk vi-

szont több szabadságot és nagyobb közösségi erőt rejthet. A vallás mellett a 

sport társadalmi védőfaktor-többletként jelenik meg ezeknek az intézmények-

nek a falai között.  

A korábban felsorolt sérelmek orvoslására a közelmúltban számos támogató 

programot indítottak el kormányzati szinten, melyek komoly segítséget nyújt-

hatnak a közeljövőben az intézményeknek (T.E.S.I., T.E. I.S., Mindenki testne-

velése). 

A T.E.S.I. – „a testnevelés új stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszeré-

nek kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprog-

ramok szervezésében”– kiemelt projekt. A program komplex szemléletváltást 

szeretne elérni azzal, hogy összefoglalja az elmúlt tizenöt esztendő jelentősebb 

hazai és nemzetközi kutatásait, a szakemberek javaslatokat tesznek a testnevelő-

tanár-képzés, a tanítóképzés és a pedagógus-továbbképzési rendszer szakmai 

tartalmainak korszerűsítésére, S.W.O.T. analízissel térképezik fel a magyar 

iskolai testnevelést, és ezek alapján készítik el az operatív lépésekkel kapcsola-

tos stratégiai javaslataikat.  

A „Mindenki testnevelése” módszertani program célja és feladata, hogy a 

testnevelés komplex hatásrendszerét egyaránt az egészségfejlesztés középpont-

jába állítsa. A tradicionális, jól működő és hatékony magyar testnevelés szak-
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módszertani elemeit az új nemzeti alap- és a kerettantervi célrendszerekhez 

igazítsa. Korszerű alternatívák javaslatának kidolgozása a pedagógiailag és 

módszertanilag megkérdőjelezhető eljárások helyett. 

A Magyar Diáksport Szövetség a kiemelt TÁMOP-projekt keretében dol-

gozta ki a Testmozgás az Iskolában (TE IS) programot, melynek koncepciójára és 

módszertani fejlesztéseire épül az annak gyakorlati megvalósítását szolgáló, 

szintén kiemelt TÁMOP-program. A TE IS diáksport önkéntességi szolgáltatási 

rendszert hoz létre – TE IS trénerek segítségével – 2014-ben az ország 148 alap- 

és középfokú iskolájában. Az állami fenntartású intézmények hátrányos hely-

zetű régiókból, kistérségekből jelentkezhettek a programba, hogy lehetőséget 

kapjanak „egy alulról építkező önkéntes iskolai sport- és szabadidő-szervezést 

szolgáló rendszer” létrehozására. 

 

 

Interjúk  

(a debreceni egyházi fenntartású gimnáziumok testnevelő tanáraival) 

 

Előkutatásunkban a debreceni egyházi fenntartású középiskolák testnevelő-

tanáraival készítettünk interjúkat.1 Összesen öt testnevelő és egy (a mindenna-

pos testnevelésbe bevont) történelem szakos tanár interjúját vetettük össze. A 

három intézményben azonos kérdéskörrel mértük fel, hogyan hatott az új 

program. Igyekeztünk úgy összeállítni a kérdéssort, hogy az egy még indulási 

nehézségekkel küzdő program felméréséhez illeszkedjék, egyelőre ugyanis a 

diákok fittsége, életmódváltozása még nem mérhető, illetve nem is mutatna 

releváns képet. Ezért a kérdések a kivitelezhetőségre, a program beindítására, 

előnyeire és hátrányaira vonatkoztak. 

Mi indokolta azt, hogy vizsgálatunk a felekezeti iskolákra koncentrált? Az 

elmúlt évtizedekben megsokasodtak az egyházi fenntartású oktatási intézmé-

nyek. Alapvetően a tanulói összetételükre jellemző, hogy a diákok szülei is 

magasabb végzettséggel rendelkeznek, kevesebb köztük a munkanélküli, és a 

diákok is jobb tanulmányi átlagot érnek el. Nem jellemző a veszélyeztetett 

vagy tanulási problémákkal küzdő tanulók nagyobb aránya sem. Több a kollé-

gista, ez nyilván arra utal, hogy nagyobb vonzáskörzetből kerülnek ide a diá-

                                                           
1 Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gim-

náziuma, Szent József Gimnázium (a felmérésből a Svetits Katolikus Gimnázium kimaradt). 
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kok. (Imre 2005) A diákok negyede általában városi „hitvalló értelmiségi”, ötö-

de nagyvárosi „világias értelmiségi”, minden ötödik diák passzív kultúr-

vallásos, minden tizedik „weberi vállalkozó polgár”, 12 százalék körül érkez-

nek „talajvesztett paraszt-munkás” miliőből. A számarányok régiónként eltérő 

képet adhatnak a felsorolt családtípusok közt, de ennek megfelelően a domi-

náns típus uralja az iskolai klímát. (Pusztai 2009) 

Egy kutatás szerint (Kopp 2003–2004) a református felekezeti középiskolá-

kat a más fenntartású középiskoláktól az olyan értékek és nevelési célok is 

megkülönböztetik, mint például az iskolai közösség megteremtése és az iskola 

közösségépítő jellegének erősítése. Az iskolák markáns különbsége az olyan 

alkalmak keretében is figyelemmel követhető, mint a reggeli áhítat, illetve a 

csendes-napok. Korántsem pedagógiai, hanem erkölcsi és eszmei nevelés terén 

tapasztalható meg a különbség; mely egy feltételezett konzervatív nevelési 

szemléletben bontakozik ki. (Kopp 2005) Egyrészt a közös vallásnak, egy kö-

zösséghez való tartozásnak is van összekovácsoló ereje, másrészt kiemelten 

kezelik a sportot, és sportesemények keretében maguk az egyházi intézmények 

is jobban összetartanak egymással. Aki nem sportol, de szurkol, ugyanúgy az 

események részesévé, a közösség részévé válik. (Pusztai 2009) 

 

 

A mindennapos testnevelés 

 

Korszakalkotó gondolat volt visszatérni a mindennapos testnevelés elvéhez. 

Hazánkban 1867 óta szerepel az iskolai oktatási rendszerben testnevelés. A 

mindennapos testnevelés már a századfordulón (1900-as években) megjelent, 

azonban térhódítására még majdnem 80 évet kellett várni, addig – szisztéma 

hiányában, kutatási alapok nélkül – nem tudott a program meghonosodni. A 

nyolcvanas években (1983) egy kutatócsoport (két orvos, egy-egy testnevelő 

tanár és pszichológus) alsó tagozatosok számára alakította ki azt az egymásra 

épülő mozgásanyagot, melyet magnókazettára rögzítettek (zenei kíséret követ-

te az instrukciókat, és a képi megjelenítésről is gondoskodtak). Ez idő tájt a 

diáksportkörök nagyon népszerűek voltak, amelyek éppen a testnevelési órák 

kiegészítését szolgálták. A testnevelés- és sportfejlesztés aztán 1991-től indult 

el. (Ivanics 1993) 

Az új Köznevelési törvény (2011. CXC. tv., továbbiakban Kjt. 2011.) egy egész-

ségesebb társadalom megteremtését tűzte ki céljául, így kiemelt helyen kezeli a 
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testnevelés és az egyéb iskolai sporttevékenységek szervezését, elrendelte az 

iskolákban a mindennapos testnevelést. Így már heti öt testnevelés óra kap 

helyet a legtöbb évfolyam órarendjében. Ebből kettő délutáni foglalkozásokon 

valósul meg.  

A három plusz két óra megtartására való tekintettel azonban a testnevelés-

ben is szemléletváltásra van szükség. Olyan nevelési koncepciót kell követni, 

melynek középpontjában a személyiségfejlesztés áll. A sport kedvező hatásai: 

az önfegyelem, küzdeni tudás, kitartás, önbizalom, reális önértékelés kialaku-

lása; ezekkel is hozzájárul egy egészségesebb énkép kialakulásához, valamint a 

siker- és kudarcélmények könnyebb feldolgozásához. (Pál et al. 2005) 

Az új szakmai iránymutatások sokkal több játékos mozgásformát és kreatív 

mozgástanulást követelnek meg. Ezek az órák hatékonyabban növelik az önbi-

zalmat és motiválnak, köszönhetően a foglalkozások személyre szabottságá-

nak. Ki miben ügyes, abban leli kedvét. Amiben ügyes, az növeli az önbizal-

mát. Tehát a zsámolyokat és szekrényeket toljuk be a bordásfal mellé, és kon-

centráljunk arra, ami játékos, önfeledt, konstruktív. Az a jó, ha a testnevelési 

program garantálja a diákoknak a sikerélményt, a tudás átélésének élményét, a 

testi-lelki egészségélményt, az életminőség megalapozásához szükséges egész-

ségtudatos gondolkodást és a fizikai aktivitás beépülését az életmódba. 

A mindennapos testnevelés célja, hogy már alsó tagozatban természetessé 

tegye a sportolást, a mozgás örömét, hogy a gyermekek egészségtudatosabban 

nőjenek fel. A programban a 2013/2014-es tanévtől az 1–2., 5–6. és a 9–10. évfo-

lyamosok vesznek részt (felmenő rendszerben, folyamatos beléptetéssel követ-

keznek a többi osztályok is).  

A döntően nagyvárosi tanulókat vonzó református középiskola tanára sze-

rint az elképzelés alapvetően nagyon jó, de nem adottak hozzá a tárgyi feltéte-

lek. Bár az önkormányzat minden évben jelentést kér az épületekről, ez inkább 

csak egy adat számukra. A program alkotói nem mérték fel az infrastruktúra 

adottságait, emiatt most nagyon nehéz helyzetben vannak. Így talán bátran ki 

lehet jelenteni, hogy kevés volt az idő a törvény hatályba lépésétől kezdve, 

hogy a helyzeten javítani lehessen. A szakemberek úgy vélik, hogy az a leg-

jobb, ha az órarendbe van beépítve a plusz két óra, bár ez a megoldás is a gye-

rekeket terhelné. 

Az egyházmegyei fenntartású katolikus középiskola tanárai szerint a min-

dennapos testnevelés nagyon jó ötlet, jó az állam hozzáállása is. Intézményük 

és a fenntartó egyház is előrelátóan gondolkozott, így szerencsés helyzetben 
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vannak, mert minden adott: tornaterem, fedett műfüves futballpálya, jó felsze-

relések. Az új műfüves pályát januárban adtak át – fedett és fűthető, így tökéle-

tesen kiszolgálja az intézményt a hidegebb hónapokban is. Azt vették észre, 

hogy ezek a fejlesztések növelték a diákjaik motivációját, de azért ilyen rövid-

távon relevánsabb változásokról még nem lehet beszámolni. A jövőben szeret-

nék úgy variáltatni az órarendet, hogy a hetedik óráig meg tudják tartani a 

mindennapos testnevelést, azaz minden foglalkozást szeretnének a délelőtti 

órákban tartani, hogy délután rendezhessék meg a házi bajnoki mérkőzéseket, 

járhassanak a diákok külön sportfoglalkozásokra, illetve, hogy több idejük 

maradjon a tanulásra. S szintén az órarendbe iktatott órákat preferálnák. A 

terembérlet-értékesítésből bevételeik vannak, de alkalmazkodniuk kell a bérlők 

igényeihez is. A bevételből az intézmény a sportokat támogatja. 

A tiszántúli vonzáskörzetű református középiskola tanárai számára ez az 

egész program kivitelezhetetlen. Szintén a „három plusz kettes” rendszerben 

tartják az órákat, de az adott körülmények között kezelhetetlen a feladat. Sze-

rintük évfolyamos testnevelésként kellene meghirdetni az órákat, ahogy ezt 

teszik Gödöllőn és Békéscsabán is. Ez négy évfolyamon négy órát jelentene, 

amelynek köszönhetően meglenne a napi egy kötelező óra, de sok könnyebb-

séget jelentene a programot kivitelező szaktanárok számára. Furcsállják azt is, 

hogy a mindennapos testnevelés szeptemberi bevezetése után kaptak egy e-

mailt novemberben, hogy értékeljék a rendszert, mennyit fejlődtek a gyerekek, 

milyenek az iskola infrastrukturális adottságai, hogyan kooperál az intézmény 

a várossal… – A kérdések csak kérdéseket vetettek fel bennük: Hogyan lehetne 

valamit értékelni kifutási idő nélkül? És miért nem előtte mérték fel a lehetősé-

geket? Elégedettek amúgy a kezdeményezéssel, teszik a dolgukat, de sokat 

jelentene a megfelelő infrastruktúra kialakítása.  

 

 

Milyen az intézmény infrastrukturális háttere?  

 

A három gimnázium három eltérő szituációt mutat. 

A katolikus piarista Szent József Gimnázium – leendő sporttagozata miatt – 

kiváló beruházásokat hajthatott végre (fedett, fűthető műfüves pálya, a terem-

értékesítésből származó bevételt az intézmény visszaforgatja a testnevelés fej-

lesztésébe). A gimnázium infrastruktúrája abszolút alkalmas a megemelkedett 

óraszámok ellátására. A fejlesztések azonban nem a mindennapos testnevelés 
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miatt történtek, hanem jövőbeni céljaik támogatására, ugyanis a 2014/15-ös 

tanévtől sporttagozatot szeretnének indítani. Az említett pálya pályázati beru-

házásból készült, a lefedését és a fűtését az egyház finanszírozta. Tehát ötven-

ötven százalékos hozzájárulással valósult meg a komplexum, melynek kö-

szönhetően már nem befolyásolja az időjárás az órák megtartását. A tornater-

mük is jól felszerelt, s mellette rendelkeznek egy konditeremmel is. Jelenleg 

tehát nem szenvednek semmiben sem hiányt, egyelőre, de jövő tanévtől, mivel 

több osztály kerül be a programba, elképzelhető, hogy megnövekszik a sport-

szerigényük.  Ennek másik oka, hogy a plusz két órában szabadidős és rekreá-

ciós tevékenységet tartanak, amely több eszközt igényel amúgy is. Természete-

sen a magasabb óraszám egy idő után humánerő-fejlesztést is von maga után.  

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma a vizsgált időszakban ép-

pen építkezés és költözés alatt állt. A tanárok a változások ellenére sem opti-

misták. Egy kétszintes komplexumban kapnak helyet testnevelés óráik. Ez a 

csarnok közel 2000 diákot fog kiszolgálni (két általános és egy középiskolát). 

Addig egy „majdnem szabályos röplabdapálya” méretű (19x8 méteres) torna-

termük és egy tornaszobájuk volt (két összenyitott tanterem néhány kondi-

géppel). A helyzetet csak a költözés enyhítheti. Az önkormányzati sportléte-

sítményekért bérleti díjat kell fizetni, amit az intézmény nem tud megfinanszí-

rozni, a gyerekeket – illetve szüleiket - pedig nem akarják ilyesmivel terhelni. 

Házon belül természetesen minden egyes edzés ingyenes. Korábban vitték a 

diákokat a Jégcsarnokba, de nehéz volt megoldani, miután a délelőtti órákban 

tudott a létesítmény külsős csoportokat fogadni, délután ugyanis sportolóikat 

nem zavarhatják edzés közben. De jó lehetőség volt, amíg tudtak élni vele. 

Idén télen a Nagytemplom előtti ingyenes korcsolyapályával nagy szerencséje 

volt több belvárosi iskolának is. Ez is jó példája annak, hogy a testnevelő taná-

rok rendkívül nyitottak, és próbálják rugalmasan kezelni a helyzetet az esetle-

ges nehézségek ellenére is. 

A DRK Dóczy Gimnáziumában történtek beruházások, de külső udvari 

helyszínen, így azok csak a melegebb hónapokban hasznosíthatók. A csoportos 

foglalkozásokat nemek szerint különítik el. Jövőre már öt évfolyamot érint 

majd a program, ami a jelenlegi építményekben teljesen kivitelezhetetlen lesz. 

A téli időszakban a „bezártság” különösen megnehezíti a programok teljesíté-

sét. A gimnáziumnak ugyanis mindössze egy 20x10 méteres, tehát méretében 

átlag alatti, tornateremmel, egy 10 személy befogadására képes konditerem-

mel, és – egy jól koordinált óra esetében is – legfeljebb 25 személy befogadására 
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alkalmas szertornaterme van. Olykor még a „hagyományos” testnevelésórák 

megtartása is számottevő logisztikai feladatot okoz, így minden egyes plusz 

óra csak nehezíti a fennálló helyzetet. A tornaterem amúgy süllyesztett, külön 

probléma a szellőztetés, így az egymást követő órákon a levegő egyre áporo-

dottabb és porosabb. A közeli iskolákban sem jobb a helyzet, így onnan sem 

„bérelhetnek” többlethelyet, s a fenntartó egyházkerület sem tud segítséget 

nyújtani. Egy korábbi nyertes pályázatból már készültek beruházások: egy 

rekortánpálya és egy nem szabványos, de nagyon hasznos, labdajátékokra 

alkalmas betonpálya. A közeli cél a rekortánpálya befedése; a távlati cél pedig 

egy – a másik református középiskola számára is épülő – emeletes sportléte-

sítmény felépítése, melynek alsó szintje uszoda, a felső szintje tornaterem. 

 

 

Mivel töltik ki a két délutáni órát?  

 

A belépő plusz két testnevelési óra a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonat-

kozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltség-

területi oktatással, iskolai sportkörben való sportolással teljesíthető. A heti öt 

órából legfeljebb heti két óra a Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett 

sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabad-

téri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és fel-

szereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységekre fordítható 

(hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, 

csapatjátékok). (Kjt. 2011) Tulajdonképpen a törvény nem szab gátat a két in-

formális óra tömbben való megtartására sem, sőt, tágabb értelemben akár egy 

szervezett kirándulással is kiváltható. Valamennyi általunk megkérdezett in-

tézmény a három plusz kettes óraszervezési formát követi. 

A pedagógiai képzettséggel is rendelkező szakedzők és sportszakemberek 

által tartott órák lehetőségével is szavatolhatják az iskolák a plusz óraszámot, 

ami a sportegyesületekkel való kapcsolatok kialakításának kedvez, mely az 

utánpótlás-képzés szempontjából is előnyössé válhat. Ha az iskola egy külsős 

egyesülettel köt szerződést, azt vagy az intézménynek vagy a tanulóknak kell 

megfizetnie. Barter (terembérlésért cserében a diákok számára ingyenes) esetén 

pedig nem feltétlenül kapnak kellő figyelmet.  

De nem is kell annyira házon kívül kutatni, hiszen a legtöbb testnevelő ta-

nárnak edzői képesítése is van (a két szakma korábban nem volt egyetemi kép-
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zésben szétválasztva), így a legtöbb iskola testnevelő tanára edzőként is dolgo-

zik az intézményében. Ezek az edzések a diákok számára általában teljesen 

ingyenesek. Ebben a helyzetben hátrány a túlórapénzek megvonása, hisz így 

lelkiismeretességből tarthatnak csak edzéseket, melyet így is megtesznek. 

A „fiatalabb” református intézményben házon belül, külső segítséget nem 

igényelve oldják meg a mindennapos testnevelés kérdését. Három testnevelő 

tanár dolgozik itt, és ketten viszik a „mindennapos foglalkozásokat”. A sza-

badidősportokat részesítik előnyben, de az infrastrukturális hiányosságok mi-

att nem mindenre van lehetőség. Nagyon szeretnének sportág specifikus fog-

lalkozásokat tartani, de a jelenlegi épületekben ez nem megvalósítható. 

A sporttagozatra vágyó középiskola sokat tesz, hogy vonzóvá váljon meg-

ítélésében a felvételizők számára. Külső segítséggel, a DSI-vel kötött együtt-

működési megállapodásnak köszönhetően kispályás futballban, jégkorongban 

is pályára léphetnek, fejlődhetnek diákjaik. A helyi karate edzések mellett a 

honvédelmi ismeretek óra keretében önvédelmet is oktatnak. A házon belüli 

egyesületi edzéseken is figyelemmel követik diákjaikat, a saját kötetlen foglal-

kozásaikon pedig katalógusszerű rendszerben ellenőrzik a jelenlétet. 

Intézményükben a történelem szakos tanár például kilenc éve íjászatot ok-

tat, ebbe invesztált is az intézmény, 10 saját íjuk van, sőt régebben versenyekre 

is jártak. Ezt a foglalkozást – és még több hasonlót is – be tudták építeni a min-

dennapos testnevelésbe, így az íjászat házon belül elérhető. A gimnázium e 

sport iránti elkötelezettségének foganatja is lett, ugyanis az általuk megrende-

zett KIT-en (Keresztény Iskolák Találkozója) – ahol a tudomány különböző 

ágaiban rendeznek versenyeket – indítottak íjászatot is, ez a szám pedig a kö-

vetkező években a hajdúdorogi Szent Bazil Görög Katolikus Gimnázium, majd 

a Debreceni Református Kollégium Gimnázium KIT-jeinek is része maradt. A 

cél az lenne – és ez ügyben már tettek lépéseket –, hogy a gyermekek a lovag-

lással (esetleg a lovas íjászattal is) megismerkedhessenek, de belvárosi iskola 

lévén, erre nagyon kevés az esély.2 

                                                           
2 Úgy véljük, hogy a debreceni székhelyű összes református intézmény diákjai és hallgatói 

számára – gördülő órarenddel – be lehetne iktatni a lovaglást egy-egy hónapban a tavaszi és 

őszi félévekben is egy-egy évfolyamon. A lovaglásoktatásba külső helyszínen be lehet vonni 

más tantárgyakat is (például: biológia, történelem, irodalom), a felsőoktatásban pedig az órák 

könnyebben idomulhatnak külső helyszínekhez. Debrecenben és környékén több minőségi 

lovas komplexum létezik (Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának telephelye) – 

inkább a kapacitás lenne kérdéses. 
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Másik említésre méltó kezdeményezésük, hogy barantát oktatnak. Ezt ko-

rábban a Hajdú Baranta csoportja vállalta, és nyílt edzés keretében valósult 

meg az iskolában, azzal a kedvezménnyel, hogy a gimnazisták részt vehettek 

ingyen az edzéseken. Ez a kapcsolat azonban az elmúlt években részben meg-

szakadt, a Hajdú Baranta ugyanis nem tudta tovább vállalni az edzéseket, így a 

lelkes pártolók helyettesítették azt birkózással és szablyavívással. Két éve lehet 

részt venni ezeken a foglalkozásokon a gimnázium épületében. A birkózás 

oktatása a hagyományos görög alapokon nyugszik, két fiatalember tanítja. A 

vívás alapjait egy kétnapos szemináriumon sajátították el az oktatók, azóta 

fejlesztik. A foglalkozás olyannyira sikeres, hogy már saját szablyákat készítet-

tek, éppen a hitelesebb élmény kedvéért. A gimnázium hagyományőrző diákjai 

Szent László király vitézeinek zászlaja (ez lett a csapat neve) alatt egyesítik erejü-

ket, ahol a cél, hogy a diákjaik megismerjék a legendáriumot, és érezzék az 

összetartozás erejét, melyet ez esetben egy saját címeres zászló jelképez. 

A régebbi múltra tekintő református intézményben a testnevelő tanárok 

röplabda-, kosárlabda- és futballedzéseket tartanak. A délutáni foglalkozások-

ra általában a gyengébb mozgáskészséggel megáldott gyerekek maradnak – 

miután a többiek kiváltják azt egyesületi igazolással –, így ők lehetőséget kap-

nak a gyakorlásra. 

 

 

Edző kontra testnevelő tanár;  

emelkedő óraszámokkal egyenes arányban csökkenő lehetőségek(?) 

 

A sportkörök a legtöbb esetben ugyanúgy a testnevelő tanárok óraszámát nö-

velik, viszont a „mindennapos” kiváltására az egyik legcélszerűbb, mert akár 

évfolyam összevonásokkal is teljesíthető a plusz két óra. A legalább négy évfo-

lyammal működő iskoláknak lehetővé kell tenniük az iskolai sportkör műkö-

dését. Az iskolai sportkör feladatait helyben működő diáksport egyesület is 

elláthatja, amennyiben erre az intézménnyel megállapodást köt. A foglalkozá-

sokat szakedző, illetve képesített szakember is vezetheti. Ilyen szakemberek 

képzésére adott lehetőséget a törvény hatálybalépéséig érvényben lévő átme-

neti rendelkezések. (Kjt. 2011) 

A református középiskola tanárai szomorúan nyilatkoztak erről a dilemmá-

ról. A Dóczy tanára korábban kézilabdaedző volt, most is szívesen tartana 

edzéseket a plusz két órában, de a teremhelyzet miatt egyelőre ez megoldhatat-
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lan. Ám a magasabb óraszám miatt, családos emberként, le kellett mondania a 

túl sok plusz energiát és időt igénylő edzői munkájáról, s maradt a testnevelői 

pályán. 

A Református Kollégium Gimnáziumának tanárai úgy vélik, a mindenna-

pos testnevelés a sportági edzések kárára megy. A három testnevelőtanár há-

rom különféle sportágban kínál edzési lehetőséget (röplabda, kosárlabda és 

futball). Ezeket az edzéseket az emelkedő óraszám mellett is próbálják tartani, 

hogy felkészíthessék csapataikat a megmérettetésekre – az edzőt ugyanis az 

eredményei minősítik. Így a heti 26 óra mellett esténként tartják a szakági 

edzéseket. Református országos versenyeken és diákolimpiákon versenyeznek 

csapataikkal, de a korábbi két edzés helyett, már csak egyre van lehetőség, ami 

a kívánt helyezésekhez kevés. A délutáni foglalkozásokon leginkább a 9. és 10. 

osztályosok töltik meg a termet, ők többnyire kollégisták.  

Az egyházi kötelezettségek miatt a tanulók még leterheltebbek, mint más 

középiskolákban. Általában délután háromig tartanak a tanórák, öt és nyolc 

óra között szilenciumra vonulnak. A fáradtság miatt a szülők a mindennapos 

testnevelést okolják, nem feltétlenül jogosan. A vidéki diákok is többszörösen 

hátrányos helyzetben vannak, hisz egy olyan közegből érkeznek, ahol nincs 

nagy divatja és lehetősége a sportnak. Debrecenbe kerülve, nincsenek tisztában 

a nagyvárosi lehetőségekkel, így tehetségek veszhetnek el.  

A tanulók terhelésével kapcsolatban a valóságban jelentős az óraszám nö-

vekedés, az évfolyamonként megállapított legmagasabb heti óraszámot öttel 

emelték meg. Egyéb kötelezettségeik mellett nincs idejük a regenerálódásra. A 

délutáni sport sem feltétlenül a szellemi felfrissülést hozza magával. A heti öt 

testnevelésórából kettőt lehet kiváltani versenyszerű sportolással, ha a diáknak 

van egyesületi tagsága vagy amatőr sportolói szerződése. A kérelmet az iskola 

részére kell benyújtani, az adott sportszervezeti igazolással együtt. Így viszont 

az iskolán kívüli foglalkozás viszi el a tanulási idő jó részét.  

A vizsgált református gimnáziumokban a tanórák leggyakrabban délután 

három-négy óráig tartanak, így csak a 9–10. órában lehet a pluszfoglalkozáso-

kat tartani. A katolikus középiskolában úgy vélekedtek, hogy a 7–10. osztályo-

soknak minimum öt testnevelés órára lenne szükségük, a 11–12. évfolyamokon 

viszont már nem kellene erőltetni az érettségire és felvételire való felkészülések 

miatt – nem szabad elvenni tőlük ilyesmivel a tanulási időt.  

A tanárok szempontjából is érzékelik a hátrányt a mindennapos testneve-

lésben, hiszen válaszút elé állítja azokat, akik edzőként is dolgoznak: együtt a 
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kettő már nehezen oldható meg hosszabb távon. Ha viszont a jó szakember 

elmegy edzőnek, úgy az iskolák maradnak jó testnevelő tanárok nélkül. Hát-

térbe szorul a tehetséggondozás, mely az élsport alapja. Így meginog a peda-

gógus életpályamodellbe vetett hit is. 

Véleményük szerint vissza kellene állítani a túlórapénzt – az motivál, segí-

tene jó szakembereket a pályán tartani. A 11–15 éves korosztályok esetében 

kimutatható, hogy visszaestek a mozgásos fejlődésben, és ezen az általános 

iskolai képzés tud változtatni. Ezért fontos, hogy pályán maradjon a jó szak-

ember. A tízévesek a legfogékonyabbak, ott kell/lehet a legjobban formálni a 

gyermeket, ide kellenek a legjobb szaktanárok.  

Régen egy iskolában általában három férfi tanár volt: a fizika, a technika és 

a testnevelés tárgyak oktatói. Ha elnőiesedik ez a terület, az azt jelzi, hogy 

nincs megfizetve, így a férfiak nem tudják eltartani a családjukat.3 További 

gondot okoz, hogy korábban népszerű versenyeken (pl. a diákolimpián) a ma-

gas óraszámok miatt jelentősen visszaesett a létszám. 

 

 

Kiváltható foglalkozások, kiváltó szülők 

 

A mindennapos testnevelés kiváltható, ha a diák versenyszerűen sportol, és ezt 

a sportegyesülete igazolja. Ez vagy egyesületi tagsággal jár, vagy amatőr spor-

tolói sportszerződéssel, mely iratokat a tanulónak csatolnia kell az iskolába 

benyújtandó kérvényéhez, továbbá a tanévre érvényes versenyengedélyét is 

igazolnia kell. További lehetőség a mindennapos testnevelés kiváltására, hogy 

a tanuló egy sportegyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet foly-

tat, és az itteni edzései ütköznek az iskolai mindennapos délutáni időpontjával, 

így a tanuló kérelmezheti, hogy kiválthassa a félévre az egyesület által kiállított 

igazolással. (Kjt. 2011.) 

Lássunk egy csokrot az erre vonatkozó tapasztalatokból, véleményekből:  

„Talán a kis teremnek, talán időspórolásnak köszönhetően, az érintett diá-

kok egy negyede tudta igazolni a félév folyamán sportolói plusz kötelezettsé-

geit. Természetesen a diákok kiválthatják a heti további két testnevelési foglal-

kozást, amennyiben az egyesület igazolja a sportolót, annak edzésszámát és 

                                                           
3 A beszélgetés során felmerült a romániai megoldás is: ott heti négy testnevelési óra van, mert 

figyelembe veszik a péntek délutáni szabadidőt, így ez nálunk is sokkal hatékonyabb és jobban 

működő rendszer lehetne. 
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edzőjét. Magánvállalkozóktól (személyi edzők, fitnesztermek által kiállított 

bérletek stb.) igazolást nem fogadunk el. Az igazolások amúgy legnagyobb 

százalékban a küzdősportok, majd a labdarúgás területéről kerültek be, kisebb 

mértékben jön szóba a kézilabda, vízilabda és úszás. Amúgy nem értem, a 

táncról miért nem lehet elfogadni ilyen igazolást, hiszen az is nagy fizikai meg-

terhelés, bár nem sportegyesület és edző tartja, de fizikálisan van olyan meg-

terhelő, mint bármely más edzés.” 

„Úgy érzékeltem, hogy vannak komolytalan igazolások is. Az úszást, az at-

létikát, a labdarúgást, a kézilabdát és a küzdősportokat össze sem lehet hason-

lítani a bérletes fitnesztermi foglalkozásokkal. Ki tudja, lejárja-e a gyerek.” 

„Az intézményen belül is megtalálható edzésekkel (röplabda, kosárlabda és 

futball) váltják ki, illetve vannak még úszóink, sakkozóink, és lovasaink is.” 

Az előkutatásban kizárólag testnevelő tanárokat kerestünk meg, de a szülők 

véleménye is tükröződött az interjúkban. Meglepően rossz a szülői viszonyu-

lás: tiltakoznak, igazolásokkal kimentik a gyermekeiket, az egész napos ter-

heltség miatt a mindennapos testnevelést okolják. Vajon mi lehet ennek az oka? 

Valószínűleg saját testi fáradtságukból indulnak ki, pedig éppen ez mutathatja, 

hogy az egyoldalú terhelés nem helyes, fel kell oldani más mozgásokkal. Az 

egész napos munka nem mentesít, hanem okot ad a napi sportolásra, mozgás-

ra. (Veszprémi 1967) 

„Szeptemberben volt egy szülői értekezlet – tanévkezdéskor mindig tájé-

koztatják a szülőket a tanévről, bemutatják a tanárokat –, ahol a szülők sem 

mutattak különösebb érdeklődést a program iránt. Egy dolgon ütköztek meg, 

hogy az említett kisméretű teremben olykor 40 diáknak kell egyszerre tartani 

testnevelési órát. Talán ennek, talán az időspórolásnak köszönhetően, az érin-

tett diákok egy negyede tudta igazolni a félév folyamán sportolói plusz kötele-

zettségeit.” 

„A programmal kapcsolatban azt is el kell mondanom, hogy a szülők hoz-

záállásán szükséges legelőbb változtatnunk. Ugyanis kézzel-lábbal falaznak, 

sőt lobbiznak gyermekük mentesítéséért – orvoshoz viszik, vagy egyéb prog-

rammal mentik ki a délutáni foglalkozásokról. Gyakorlatilag őket kell helyes 

irányba terelni először, hogy ne dolgozzanak a mindennapos testnevelés és az 

iskola rendszere ellen sem.” 

„Sajnos, kapunk a szülőktől hideget-meleget. Minden a mi hibánk, amiért 

fáradtak a gyerekek. Nagyon leterheltek a tanulók, emiatt bizony a szülők a 

mindennapos testnevelést okolják, nem feltétlenül jogosan.” 
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Összegzés 

 

Az interjúkat 2014. február végén és március elején rögzítettük. A mindenna-

pos testnevelés gondolatával egyértelműen azonosulni tudnak a tanárok, ám 

nehezményezik, hogy a programra nem lehetett infrastrukturálisan felkészülni. 

Vagy eleve jó adottságai vannak egy intézménynek, vagy a hideg hónapokban 

szinte teljesíthetetlen a feladat. A törvény nem értelmezhető pontosan az in-

tézmények számára, és ez okoz dilemmát az óratartásban. A törvény magyará-

zata például lehetőséget ad táncórák elfogadására, lévén ugyanolyan fizikai 

megerőltetés, mint más sportági edzés, de vajon miért nem fogadható el erről 

az igazolás. Beiktatható egy szervezett kirándulás is, amivel az említett intéz-

mények szintén nem élnek.  

Az egyébként is sportoló tanulók iskolai terhelése tovább nő. Valamennyi 

megkérdezett testnevelő aggódik a diáksportesemények (például diákolimpia, 

házi bajnokságok stb.) jövője miatt. A program sikeressége jelenleg a tanárok 

jóindulatára, illetve az intézmény lelkiismeretére van bízva (elképzelhető tehát, 

hogy van olyan iskola, ahol a mindennapos mozgás csak plusz adminisztráci-

óként jelenik meg).  

A sportági edzések, a játékos feladatok, az egyesületi és sportköri edzések 

megszerettethetik a sportokat a diákokkal, mozognak, életmódváltásra kény-

szerülnek; bár a hosszú távú pedagógiai, pszichés változásokra egy tantárgy 

szemléletváltása alapján nem nagy az esély, amennyiben nem a teljes iskolai 

környezet változik.  

A szemléletváltásban hiányolható a felnőttek példamutatása. Miért várjuk el 

a diákoktól, hogy felnézzenek a pedagógusokra, ha azok nem járnak előttük 

pozitív, követendő példával? Miért ne lehetne a tantestület is részese a plusz 

két foglalkozásnak? Ez is sokat javíthatna a tanár és diák közötti kapcsolatokon 

– a közös sport egy sajátos kötődést is jelentene. 
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