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Mert örök igazság, hogy ép lélek csak ép testben lakik, 
különösen az újabb társadalmi viszonyoknál fogva föltétlenül szükséges,  

hogy az iskolákban a test épségének fenntartására,  
a testi erő edzésére szintén kiváló figyelem fordítassék.* 

Báró Eötvös József (1867) 
 

Bevezetés 
 
Aktuális politikai kérdés Románia Európai Unióhoz csatlakozása. Ebből 
kifolyólag célszerű, ha az iskolai testnevelés területén is elkezdünk „közös 
európai módon”  gondolkozni. E tekintetben (is) Magyarország már több mint 
hároméves tapasztalatot szerzett, amely tapasztalat megosztása egy frissen 
csatlakozott ország pedagógus szakembereivel hasznos útmutatásul szolgálhat. 
Ebben a tanulmányban a szerző – korábbi, e témában megjelent írásos munká-
ira, illetve a 2007. évi Bolyai Nyári Akadémián elhangzott előadására támasz-
kodva – az iskolai testnevelés rendszerváltozást követő magyarországi és euró-
pai oktatáspolitikai, oktatásirányítási, valamint tantervelméleti törekvéseit ösz-
szegzi, természetesen a gyakorlat, a sportszakma primátusát sem feledve. 
 
 
A testnevelés magyarországi helyzete 
 

A rendszerváltozást követő paradigmaváltás  
 
  Az 1990-es szabad választásokat követő rendszerváltás egyben új társa-
dalmi értékpreferenciákat is teremtett Magyarországon.  A centralizált politikai 
irányítás megszűnése által létrejött közoktatás-politikai, oktatásirányítási és 
tantervelméleti változások hatására az 1990-es évek magyar tantervi 
dokumentumainak egyik legfontosabb jellemzője a tartalmi kiszélesedés lett, 
kiemelve a gazdasági, politikai, tudományos-technikai, társadalmi, erkölcsi fejlő-
dést figyelembe vevő, sokoldalú, kiegyensúlyozott műveltséget.  

                                                 
* Részlet báró Eötvös József 1867. október 6-án kiadott 11497. számú (VKM) rendeletéből. 



  A kétpólusú (központi és helyi) tantervi szabályozás, a tartalmi kiszé-
lesedés a testnevelési tantervkészítők számára is új kihívást jelent. A testnevelés 
a közoktatás struktúrájában leginkább a testi, más terminológiai szóhasználattal 
élve, az egészségnevelés szakkifejezéssel válik értelmezhetővé. A testnevelés 
ilyen értelemben a fizikai képzés mellett, magába foglalja az egészséges életre és 
egyáltalán az egészségre való nevelést, valamint a mentális és emocionális 
nevelést egyaránt. 

A testnevelés ma már nemcsak egy tantárgyat reprezentál, hanem egy 
olyan műveltségi területet jelöl, amely más műveltségi területekkel karöltve 
igyekszik megoldást találni korunk globális problémáinak ráeső részére. Így a 
testnevelés a mozgásműveltség és a motorikus képességek fejlesztése mellett 
többek között szerepet vállal a testi és lelki egészség egyensúlyának megte-
remtésében, az egészséges életmódra nevelésben, a káros szenvedélyek elleni 
harcban, a helyes higiénés és szexuális szokások kialakításában, sőt a rekreáció 
és a rehabilitáció területén is.  

A magyar közoktatás új típusú tantervi és tartalmi szabályozásának 
vívmányaként 1995-ben megjelent a Nemzeti alaptanterv (NAT) első változata. 
Később, a 2001-től felmenő rendszerben bevezetett tantárgyi kerettantervek 
azzal a céllal íródtak, hogy alapjául szolgáljanak a különböző pedagógiai 
rendszerek, tantervi változatok, tantárgyi programok és a helyi tantervek készí-
tése számára. A legújabb tantervi dokumentum a NAT 2003. A NAT 2003 
kiadásának indoka – legyen az, politikai vagy szakmai – a NAT 1995 felül-
vizsgálata, mondjuk úgy, az ismételt változtatás, ami újabb ráncokkal gyarapítja 
a gyakorló pedagógusok homlokát.   

 
Tartalom – osztályozás – tanóraszám  
 

  Nyilvánvaló, hogy a tartalmi változások nem egyenlő mértékben és nem 
egyformán érintik az egyes műveltségi területeket, illetve tantárgyakat. Mást 
jelentenek a természettudományi (lásd matematika), és megint mást a 
társadalomtudományi (lásd történelem) területen. Az előbbi esetben kisebb 
mérvű, az utóbbiban viszont markáns váltás történt. A változások, változtatá-
sok a testi (szomatikus) nevelést, ezen belül az iskolai testnevelést sem kerülik 
el.   
  A tartalmi kiszélesedés következtében az iskolai testnevelés napjaink-
ban már nem a tornaterem négy fala közé zárt, az iskolától távol eső sport-
pályákon zajló testgyakorlás, nem egy tantárgy keretei közé szorítható feladat, 
hanem egy olyan sokrétű, „sok résztvevős” tevékenység, amelynek csak egyik 
oldalát adja az iskola, az iskolai közeg. Példának okáért az egészséges életmódra 



nevelés nem valósulhat meg a társadalom minden tagjának tevékeny közre-
működése nélkül.  
  A szemléletváltás az ellenőrzés-értékelés területén is tetten érhető. 
 A rendszerváltozást követően az „értékelő pedagógus” problematikája a 
pedagógiai kutatások és a napi pedagógiai gyakorlat középpontjába került. 
Nehéz volt váltani, de meg kellett barátkozni a gondolattal, hogy az ellenőrzés-
értékelés alapját már nem a taxonómiai szemléletű megközelítés szolgáltatja. Az 
ellenőrzés-értékelés – a nevelési, oktatási folyamat más elemeihez hasonlóan – 
egy olyan komplex tevékenységkörré vált, amelyet már nem lehet autoriter 
alapon kezelni. Ez alól a tendencia alól a testnevelés sem kivétel, már csak azért 
sem, mert ez az a műveltségi terület (tantárgy), ahol egyrészt a teljesítményhez 
kötődő mérés-ellenőrzés-értékelés jelentős múltra tekint vissza, másrészt 
közvetlen mód nyílik arra, hogy a tanár a tanuló önmagához képest mért 
teljesítményét objektíven mérje. 
  Vélhetően, Magyarországon a tantervelméleti szemléletváltásnak kö-
szönhetően is válhatott az egyik legnagyobb vitát kiváltó oktatáspolitikai 
kérdéssé a testnevelés tantárgy osztályozásának évfolyami szűkítése, esetleg 
eltörlése, s a szöveges (írásbeli) értékelés helyébe léptetése. A testnevelés 
osztályzatdevalvációja indokaként azt hozták fel, hogy nagyon eltérőek a tanu-
lók motoros adottságai, ezért az osztályzatokkal nem lehetséges az objektív 
minősítés. Ez az érv azonban könnyen cáfolható, mivel jelentős a különbség a 
tanulók kognitív adottságai között is, így ezen az alapon el lehetne törölni 
bármelyik humán vagy reál tantárgy osztályozását is. Kétségtelen, hogy a test-
nevelésben az osztályozás mellett bizonyos esetekben szükség lehet a szöveges 
értékelésre is. Sajnálatos, de előfordulhat, hogy különböző pedagógiai, netán 
egészségügyi problémák miatt egyes tanulók komplexebb értékelése válik 
szükségessé. Ilyenkor, de csakis ilyenkor, a szöveges értékelés átfogó képet ad-
hat a pedagógiai folyamat minden résztvevőjének (tanárnak, diáknak, szülőnek) 
a tanuló motoros teljesítményeiről, higiénés, mentálhigiénés szokásairól, esetleg 
– az egészségügyi szerveket is bevonva – egészségi állapotáról. Ennek az érté-
kelő tevékenységnek nemcsak passzív, hanem aktív részesei a folyamat résztve-
vői, akik viszont nem léphetik túl hatáskörüket. Ők nem arra hivatottak, hogy 
sportszakmai kérdésekben döntsenek, hanem a tanuló sokszempontú érté-
kelésében segíthetik a testnevelő tanárt.  
  A testnevelésosztályozás évfolyami szűkítésével, a szöveges értékelés 
bevezetésével szembeni idegenkedés oka elsősorban az a félelem, hogy ezáltal 
elértéktelenedik a tantárgy, mondván: arra a tantárgyra, amelyből már osztályzat 
sincs, egy idő után nem lesz szükség. A legnagyobb veszély azonban nem eb-
ben, hanem az órarendbe iktatott testnevelés tantervi idejének csökkentésében 
rejlik.  



  A tantervi idő, a tanítási óraszám kapcsán idézzük fel Báthory Zoltán 
(2003) azon gondolatát, miszerint a tantervi idő és a tanulói teljesítmény között 
nem feltétlenül található közvetlen összefüggés. „A kutatások arra mutatnak rá, 
– írja – hogy a tartalmi és tanítás-módszertani modernizáció a magasabb 
teljesítmény elérése szempontjából jobb stratégia, mint az időbeli expanzió.”  
Ez így helytálló, de pontosan a testnevelés és sport az a műveltségi terület, ahol 
edzéselméleti tényekre alapozva kijelenthetjük, hogy a teljesítmény és a tantervi 
idő pozitív összefüggése direktebb, mint a többi tantárgynál. Arról nem is be-
szélve, hogy a napi rendszerességgel megtartott testnevelési órák adta élettani 
és emocionális „többlet” pozitívan hathat a többi tantárgy tanítására, tanulására 
is.  
  A testnevelés óraszámai magyarországi történetének összehasonlítása-
kor erőteljesen tetten érhető a társadalmi, politikai, helyenként a gazdasági 
determináció. Mindez azt jelzi, hogy ha a társadalom felől igény mutatkozik a 
közoktatásban a testkulturális értékek dominánsabb megjelenítésére, akkor ez 
óraszámokban is tükröződik. Szerintünk ez az igény jelenleg fennáll, mivel az 
1990-es években beállt tartalmi korszerűsítés következtében a testnevelés ma 
már egy, fentebb ismertetett komplex műveltségi területet jelöl. 
  A NAT 2003-ban erre ugyan tekintettel volt, de arra már nem, hogy a 
dokumentumba bekerült százalékos arányok garantálják a napi minimum egy 
testnevelési órát. A törvényben előírt mindennapi testedzést ugyanis csak óra-
rendi keretek között lehet biztosítani. Szakszerűtlen a részletekben (tizenöt per-
ces foglalkozások keretében, tanítási órák részeként, óraközi szünetben) 
„adagolható” játékos egészségfejlesztő testmozgás. A gyakorlat a NAT 1995 
kapcsán azt is visszaigazolta, hogy a probléma megoldására nem jelent megol-
dást az úgynevezett „szabad sáv” sem. A szabad sáv – Báthory Zoltán (2003) 
nyomán megfogalmazva – azt a tantervi időkeretet jelöli, ami felett az iskolák 
szabadon rendelkeznek. Nem jelent megoldást, mert ezzel a lehetőséggel egyes 
iskolákban nem éltek, hanem visszaéltek, azaz a testnevelési órák más – egyéb-
ként vitathatatlanul fontos – tantárgyak óraszámemelésének kárvallottjai lettek.  
  Mindezen felvetéseink maximálisan egybecsengenek egy Magyarorszá-
gon elvégzett vizsgálat eredményeivel (Hamar–Soós 2004), amennyiben: a tan-
tervi dokumentumok a tantárgyak, így a testnevelés óraszámát, nem elég, ha 
csak százalékban határozzák meg. Heti és éves bontásban is szükséges ennek 
rögzítése. Ehhez kapcsolódva jegyezzük meg, hogy véleményünk szerint 
mindennapos testnevelés akkor és csakis akkor lesz minden magyar iskolában, 
ha ezt a szándékot nem lehet százalékok mögé bújtatott ügyeskedéssel megke-
rülni.  Emellett a testnevelők a heti 2-2,5 testnevelési órát nem tartják elégnek, 
legalább heti 3 – órarendbe iktatott – tanórát szeretnének. Nagyon fontos, és 
ezért kerül külön kiemelésre az „órarendbe iktatott” kijelentés. 



 
 

A testnevelés európai távlatai 
Európában, az iskolai testnevelésben európai utat kell kijelölni, ugyanis 

az Amerikai Egyesült Államok iskoláiban kialakított testnevelési rendszer  
– vagy némi túlzással nevezhetjük akár rendszertelenségnek is – nem lehet 
minta. Magyarország ilyen szempontból sem egyenlő az USA-val, ahol a taná-
rok úgy kerülnek ki az egyetemről, hogy felkészítették őket a „ tantervnélküli-
ségre” .  
  Az a gondolat, hogy az iskolai testnevelést és sportot európai értékek 
mentén szükséges megszervezni, nem újdonság, hiszen elég, ha fellapozzuk a 
magyar Nemzeti alaptanterv 1995-ös változatának közös követelményeit, ahol a 
„Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz”  címszó alatt – egyebek mellett – 
ez található: „Alakuljon ki a tanulókban pozitív viszony a közös európai 
értékekhez. Becsüljék meg az európai fejlődés során létrehozott 
eredményeket... [...] Legyenek érdeklődők, nyitottak az európai kultúra, 
életmód, szokások, hagyományok iránt, ...”  (Nemzeti alaptanterv 1995). Igazak 
ezek a követelmények – hiszen „közösek”  – a testkultúra mint az egyetemes, 
így az európai kultúra esetében is! Külön kiemelendő az életmód kérdésköre, 
hiszen ha valamiben lemaradásunk van Európával szemben, akkor ebben a 
vonatkozásban igen tekintélyes mértékű. Példaértékűek lehetnek számunkra a 
skandináv országok e téren elért eredményei (Hamar 1998). 
  Vélhetően az nem kérdéses, hogy az „európai”  iskolában kitüntetett 
szerep jut majd a  testnevelésnek. Viszont addig is, amíg ez bekövetkezik, töb-
bek között tisztázni kellene, hogy a testkultúra területén mik az európai ismere-
tek, egyáltalán mit értünk eurokonform tudáson. Ezt követheti a közös fejlesz-
tési követelmények, a kompetenciák, képességek meghatározása, később a 
módszertani ajánlások megfogalmazása. 
  Az európai gondolkodás jegyében szükségesnek látszik a testkultúra 
területén is támogatni, serkenteni az egész életre kiterjedő tanulás (lifelong 
learning) eszméjét. A kinyilatkoztatás jogosságához kétség sem fér, hiszen: 
„ ...az egész életre kiterjedő tanulás politikai prioritássá vált az Európai 
Közösségben. Az Európai Unió vezetői szerint a Közösség úgy képes dinami-
kus gazdasági növekedésre, ha egyúttal a társadalmi integritás megőrzésének, 
további erősítésének igénye is teljesülhet. Ennek egyik legfontosabb eszköze az 
egész életre kiterjedő tanulás programjának implementációja. Ebből követke-
zően Európában a fő feladat most az, hogy a közös elképzeléseket hatékony 
cselekvéssé formálják”  (Komenczi 2001). A hatékony cselekvés egyik színtere 
az iskolai testnevelés és sport, mivel nehezen képzelhető el például dinamikus 
gazdasági növekedés beteges, fizikailag gyenge, teljesítőképes tudás nélküli 



társadalomban. Az iskolai testnevelés szerepe az egész életre kiterjedő tanulás 
során – a motoros alapok elsajátíttatásán túl – az lehet, hogy már (kis)is-
koláskorban olyan szilárd testkulturális érték- és szokásrendszert alakít ki a 
fiatalokban, amely aztán valóban élethosszig elkísér.  
  Kulcsfontosságú probléma, hogy a testnevelés mint alapműveltségi 
terület miként illeszthető be egy egységes európai közoktatás-politikai és 
oktatásirányítási rendszerbe. Ehhez mindenekelőtt egységesíteni kellene az 
európai országok igen változatos (4+4+4; 8+4; 4+8; 6+6 évfolyamos, osztá-
lyos) közoktatási szerkezetét. A felsoroltak nagy része Magyarországon is elter-
jedt, található azonban Európában a magyartól markánsan eltérő struktúra. 
Ilyen az 5+6+2-es angol rendszer, ahol ötéves korban kezdik a gyerekek az 
iskolát („iskolai beszoktatás”, magyarra lefordítva vélhetően iskolaelőkészítő 
évfolyam), az utolsó két év pedig úgynevezett egyetemi előkészítő év, ami új 
osztályok szervezésével, esetleg iskolaváltással is járhat.          

Távlati feladatként jelentkezik a közös „európai uniós”  oktatási tartalmak 
kijelölése is. A tananyag kiválasztással kapcsolatban általános elvként fogalmaz-
ható meg, hogy a társadalom felől jövő igényeknek a testnevelés csak egy mó-
don tud megfelelni, mégpedig, ha a tanulóknak az iskolában minél szélesebb 
körű mozgásos tevékenységi formákat kínál. Emellett olyan mozgásformákat 
kell tanítani, amelyek minden tagországban ismertek és elfogadottak. A test-
nevelés közös tananyagai lehetnek példának okáért az egységesített távú 
futások, a minitrambulin (kis gumiasztal) ugrások, a táncos alapformák, vala-
mely preferált labdajáték, esetleg testnevelési játékok természetes mozgásokra 
építve, stb. Ehhez képest ma ezen a téren igen jelentős eltérések tapasztalhatók 
az egyes uniós tagországok között. Nagy-Britanniában például az iskolai 
testnevelés legdominánsabb mozgásformái közé tartozik a rounders-baseball 
(métaszerű játék, a baseball gyerekváltozata), a tenisz, a krikett és a labdarúgás. 
Németországban a testnevelés egyik hangsúlyos tananyaga a (szer)torna, Finn-
országban pedig a sífutás.  
  A tantervi idő felosztásának rendje Európában igen változatos képet 
mutat. Jelentősek az országok közötti különbségek a szomatikus területre, a 
testnevelésre és sportra fordított időkeretek terén is. Fontos megjegyeznünk, 
hogy a tantervi idő kérdésében bárminemű európai összehasonlítással óvatosan 
kell bánnunk, mivel: „Az egyes műveltségi területek tartalma és fontossága na-
gyon különböző lehet. Nem tudhatjuk pontosan, hogy az egyes műveltségi 
blokkokba milyen tartalmak kerültek” (Báthory 2003). Európában a testnevelés 
heti óraszáma általában kettő vagy három. Kettőnél kevesebbel egyetlen 
tantervben sem találkozhatunk. Többel viszont igen. Ausztriában a heti 2-3 
testnevelési óra kiegészíthető további 2 tanóra, úgynevezett nem kötelező 
gyakorlattal. A finnországi közoktatás első hat évfolyamának 11,4%-os 



testnevelési óraszám aránya viszonylag jelentősnek mondható. Franciaország-
ban az 1–5. évfolyam minden osztályfokán öt testnevelés- és sportóra az előírt. 
Skóciában az óraszámarány mindkét iskolafokon csekély (7,5 és 7,0%), de a 
tantervi időben biztosított szabad sáv (20–22%) jelentős. Európában a 
testnevelési órák heti óraszámai ma a magyar átlag fölött állnak. Figyelmeztető 
adatok ezek egy EU-tagország esetében. Nincsenek azonban könnyű helyzet-
ben azok a tantervkészítők, akik a nemzetközi trend és a hazai tradíciók között 
igyekeznek megtalálni az optimális arányt. Meglátásunk szerint ilyen nem is 
létezik. Célul legfeljebb azt tűzhetjük magunk elé, hogy a hazai hagyományokat 
szem előtt tartva, a magyar közoktatás testnevelési óraszám arányait az európai 
átlag felé mozdítsuk el.  
  A testnevelés (európai) távlatainak számbavételekor feltétlenül említést 
érdemel a tanulók testi és lelki fejlődését elősegítő összhang szükségessége.  
A testnevelés ugyanis nemcsak a pszichomotoros, hanem az emocionális és 
mentális nevelés színtere is. Ennek jegyében a testi nevelés, a testnevelés során 
a tanulókban ki kell hogy alakuljon a helyes és reális önértékelés képessége, 
valamint a huszonegyedik századi emberre jellemző, de nem túlzott önbizalom 
és magabiztosság. 
  A testnevelés mozgásos cselekvés. Ennek ellenére egyes európai orszá-
gok curriculum fejlesztőmunkálatai során napirenden szerepel a testnevelés és 
az informatika, illetve az Internet lehetséges kapcsolatának kidolgozása. Érde-
kes kezdeményezésnek tűnik például a táncos alapformák számítógépes rögzí-
tése. A számítógép az előre megkomponált alapgyakorlatot képes különböző 
stílusra (aerobik, jazz-balett, polka stb.) és különböző intenzitásra (gyenge, 
közepes, erős stb.) beállítani. A probléma azonban ott jelentkezik, hogy a 
virtuális oktatás térnyerésével a tanítás és tanulás egyre személytelenebbé válik. 
 
 

Összefoglalás 
 

  Az iskolai testnevelés európai útjának kijelölése hálás, de ezzel együtt 
nem könnyű feladat. Nem könnyű, mert számos nehézség hátráltatja a közös 
cselekvést, melyek helyi (országonkénti) és összeurópai szinten egyaránt 
jelentkeznek. Magyarországon például komoly gondot okoz a közoktatás 
alulfinanszírozott intézményi háttere, a hiányos infrastruktúra és a megélhetési 
gondokkal küzdő tanárok problémája.  
  Véleményünk szerint az egységes szemléletű iskolai testnevelés alapja 
csakis egy, a korszerű nevelési és oktatási ismereteket hitelesen és szakmailag 
megalapozottan közvetítő testnevelőtanár-képzés lehet. A közös alapokra 
helyezés azonban már csak azért sem könnyű, mert a testnevelő tanárképzés és 
egyáltalán a felsőoktatás szerkezete Európában enyhén szólva is sokszínű. És 



itt most nemcsak a szervezeti és egyéb különbségekre gondolunk, hanem – ami 
talán még ennél is nehezebben egységesíthető – a képzési célok, feladatok, 
követelmények, és általában a tanárképzést átszövő eszmerendszer eltéréseire. 
  Európában eltérő a közoktatás tantervi szabályozása is. Könnyen belát-
ható, hogy egységes, európai testnevelési rendszerről csak egységes tantervi 
szabályozás mentén beszélhetünk. Legalábbis a tantervkészítés és a későbbi 
tantervfejlesztés főbb csomópontjait tisztázni szükséges. 
  A fentebb felvetett két problémakör (a felsőoktatás sokszínűsége, az 
eltérő tantervi szabályozás) eltörpül a másik két nehézség mellett. Ezek ugyanis 
egyrészt az Európában élő nemzetek eltérő etnikai és (test)kulturális tradíciói – 
ahova tulajdonképpen besorolhatók a nyelvi különbségek is –, másrészt az 
európai országok eltérő gazdasági állapota. Egységes szemléletű iskolai 
testnevelés és sport ugyanis elképzelhetetlen a jelenlegi financiális (tárgyi és 
személyi) aránytalanságok közepette!  
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