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1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Szaktárgyi KKK-k: "A testnevelő tanár ismeri a testnevelés és sport műveltségterület ismeretelméleti alapjait, sajátosságait és terminológiáját, 

valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel. Ismeri a sporttudomány, a nevelés- és egészségtudomány 

alapfogalmait, a pszichomotorikus képességek rendszerét és fejlesztésének lehetőségeit. A mozgástanulás szenzitív időszakait figyelembe véve 

megfelelő ismeretekkel rendelkezik a sportágak, mozgásformák tanításának lehetőségeivel, a módszertannal és a hibajavítás alkalmazásának 

módszertani jellemzőivel az 1-12. évfolyamban. Ismeri a testnevelés és sport társadalomban betöltött szerepét, a testnevelés tanításának céljait, 

feladatait, az általános iskolai tanulók személyiségfejlődésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében. Ismeri a szakmódszertan hazai és 

nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit. Alkalmas versenyrendezői, versenybírói, játékvezetői feladatok ellátására az 

általános iskolai korosztály számára, valamint sporttáborok, sportköri foglalkozások vezetésére." 

Indikátorok  Szakterületi/szakspecifikus példák  

   A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. Alapos, átfogó és korszerű 

szaktudományos és szaktárgyi 

tudással rendelkezik. 

Ismeri és az óratervezésben és 

dokumentációban alkalmazza a NAT 2012-ben 

és a ráépülő kerettantervben megjelenő 

kulcsszavakat, kulcsfogalmakat, különös 

tekintettel a komplex személyiségfejlesztésre 

vonatkozóan. 

Az óra tartalma logikusan kapcsolódik a 

tervezési dokumentumokhoz és a tananyag 

szerves részét képezi a tantervi előírásoknak. 

A tanóra tartalmilag és módszertanilag a 

testnevelés tantárgyra vonatkozó 

dokumentumokra épül. Tanórai 

kommunikációjában célszerűen és tudatosan 

használja az óratervezésben és 

dokumentációban leírt kulcsszavakat, 

fogalmakat.  

1.2. Rendelkezik a szaktárgy 

tanításához szükséges tantervi 

és szakmódszertani tudással. 

A tervezési dokumentumokban utal a Helyi 

tantervre, óravázlatában megjeleníti a 

tananyaghoz kapcsolódó hatékony 

tanulásszervezési módokat. 

Ismeri a testnevelés és sport műveltségi terület 

háromszintű tantervi szabályozását, különös 

tekintettel a 2012. évi kerettantervi 

változásokra. 

A tanulási teljesítmény elérése érdekében 

következetesen és hatékonyan alkalmazza és 

kommunikálja a tananyag feldolgozásához 

kapcsolódó tanulásszervezési módokat. 
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1.3. Fogalomhasználata pontos, 

következetes. 

Pontosan, a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően használja a szakkifejezéseket az 

óravázlatokban, tematikus tervekben. 

Fogalomhasználata szakszerű, a korszerű 

terminológiára épül 

Szakszerűen alkalmazza a testnevelés 

tanításának és a különböző sportágak, 

mozgásformák szakkifejezéseit, mely során 

figyelembe veszi a tanulók elméleti ismereteit. 

Új fogalom alkalmazásakor röviden magyaráz. 

1.4. Kihasználja a tananyag kínálta 

belső és külső kapcsolódási 

lehetőségeket (a szaktárgyi 

koncentrációt). 

Tervezési dokumentumaiban a tanóra 

tartalmával kapcsolatban, a tanulói megértés 

elősegítése érdekében utalás történik a 

tananyag szempontjából releváns tantárgyakra. 

(Pl. élettani alapismeretek, sporttörténet, 

személyiségfejlesztés, fair play stb.) 

A tanóra lebonyolítása során a tanóra céljának 

elérése érdekében megfelelő helyen és időben 

alkalmazza (kommunikálja) a tantárgyi 

kapcsolódási pontokat. 

1.5. A szaktárgy tanítása során 

képes építeni a tanulók más 

forrásokból szerzett tudására. 

A tanórán épít a tanulók formális, informális és 

nem formális forrásból származó ismereteire. A 

feltöltött dokumentumokban kitér az IKT-

eszközök közvetítésével, sportesemények 

látogatása során szerzett tapasztalatokra. Új 

tananyag tanításakor figyel a tanulók lehetséges 

előzetes tudására, épít rájuk. 

A dokumentumokban megjelennek a tanóráin 

alkalmazott különböző forrásokból (sport 

témájú televíziós csatornák, folyóiratok, 

internetes portálok) származó információk.  

A tanítás során épít a tanulók más forrásból 

származó tudására, pl. sportegyesületben 

sportoló diákok bevonja az oktatási folyamatba 

(bemutat, segítséget ad). 

A tanórán felhasználja a tanulók által gyűjtött 

más forrásokból (sport témájú televíziós 

csatornák, folyóiratok, internetes portálok, 

múzeumi anyagok) származó anyagokat. 

1.6. A rendelkezésére álló 

tananyagokat, eszközöket – a 

digitális anyagokat és 

eszközöket is –ismeri, 

kritikusan értékeli és 

megfelelően használja.   

Ismeri és alkalmazza a hagyományos és újszerű 

eszközöket, beleértve az IKT-eszközöket is. 

(pl. kölyökatlétika készlet, pulzusmérő óra, 

fitnesz eszközök stb.) 

 

Ajánlásokat fogalmaz meg a digitális és IKT-

eszközök beemelésére a mindennapi testmozgás 

és sporttevékenységhez kapcsolódóan. Pl. GPS-

alapú geolokációs alkalmazások, Polar óra, 

online edzéstervezés, online edzésnapló stb. 

A tanóráin változatosan, az óra céljának, a 

tanulók adottságainak megfelelően alkalmazza a 

hagyományos és az új sporteszközöket.  

1.7. A szaktárgynak és a tanítási 

helyzetnek megfelelő, 

változatos oktatási 

 

A tananyag feldolgozása során, annak jellegétől 

függően törekszik a változatos, indirekt oktatási 

stratégiák alkalmazására (pl. kooperatív 

Egyéni, páros, kiscsoportos és csoportos 

munkaformákat alkalmaz. Az új mozgásokat 

bemutatja vagy bemutattatja, magyarázatai 

lényegre törőek, tömörek. Mozgás 
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módszereket, taneszközöket 

alkalmaz. 

tanulás, vezetett felfedezéses tanulás, 

feladatkártyák alkalmazása, stb.). Ennek során 

olyan eszközöket választ, amelyek segítik az 

oktatási stratégiák hatékony alkalmazását. 

szempontjából a tanóra maximális 

kihasználtságára törekszik. 

Alkalmaz saját készítésű taneszközöket, 

sportszereket a tanóráin.  

A tanóráin igyekszik a kooperatív tanulási 

technikákat előnyben részesíteni. A 

taneszközöket a tanulók életkorának, 

felkészültségének megfelelően választja ki.  

1.8. Tanítványait önálló 

gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására neveli. 

Megjeleníti a sport szerepét az egészséges 

életmódra nevelésben. Tanítványainak 

folyamatosan lehetőséget biztosít a szabadidő 

hasznos eltöltésére, a fizikai erőnlét 

fejlesztésére: házi bajnokságokon, 

sportnapokon, tömegsport rendezvényeken, 

diákolimpiákon, túrákon, táborokban való 

részvételre. Életmódjával példát mutat 

tanítványainak. 

 

Tanítási órán kitér a tanultak mindennapi 

életben történő felhasználhatóságára. Tájékoztat 

és motivál a szabadidő hasznos eltöltéséről, 

kapcsolódó sportágakat javasol (streetball, 

footgolf, kerékpározás, asztalitenisz, tollaslabda, 

speedminton stb.). Biztatja a tanulókat a 

tanultak alkalmazására pl. röplabda tanítása 

során felhívja a figyelmet a strandröplabdára és 

a hobby jellegű röplabdázásra. 

(Pl. a sportjátékok oktatása során tanult 

technikai elemek alkalmazása a taktikai 

feladatok végrehajtása során) 

 

1.9. Törekszik az elméleti ismeretek 

gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeinek 

felismertetésére. 

A tanítás és a kapcsolódó iskolai szabadidős 

programok, táborok során alkalmazott 

fogalmakat, a testnevelés és sport élettani, 

edzéselméleti, biomechanikai, fejlődéslélektani 

(pszichológiai) alapjait megismerteti a 

tanulókkal: A tervezési dokumentumokból 

világosan érzékelhető, hogy a tanár 

folyamatosan tudatosítja a tanulókban, hogy a 

rendszeres testmozgás és sport nélkülözhetetlen 

az egészséges testi és lelki állapot 

fenntartásához. 

 

Gondot fordít a mozgásos cselekvés és az 

elméleti tudás összekapcsolására (pl.: 

bemelegítés szükségessége, megfelelő öltözet a 

szabadban végzett mozgásnál, folyadékpótlás, 

táplálkozás, helyes technikai végrehajtás és a 

tipikus hibák ismerete). 
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1.10. Tanítványaiban kialakítja az 

online információk 

befogadásának, 

feldolgozásának, 

továbbadásának kritikus, etikus 

módját. 

Tudatosítja az autentikus online információk 

felhasználhatóságát az oktatásban. Online 

forrásokat, tartalmakat, tananyagokat javasol 

tanítványainak, melyek kapcsolódnak a 

tananyaghoz. Pl. nagysportagvalaszto.hu 

 

Az egészséges életmódra nevelés keretében 

felhívja a figyelmet a szabadidő hasznos 

eltöltésére (az inaktív életmód hátrányai).  

Tanítványaiban tudatosítja, hogy az interneten 

található, sporttal kapcsolatos információkat 

megfelelő kritikával tudják értelmezni. 

 

 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri és a tervezési folyamatban alkalmazza a pedagógiai tevékenységet leginkább meghatározó dokumentumokat 

(Kerettantervek, Helyi tanterv) és az irányító jogszabályokat, átlátja ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét és 

alkalmazza mint információforrás. Ismeri és munkája során alkalmazza a jogszabályokban és a pedagógiai programban előírt továbbhaladási 

feltételeket a tananyag kiválasztásának, elosztásának rendszerét, illetve a felső tagozatos testnevelés pedagógiai, pszichológiai és 

szakmódszertani szempontjait. Ismeri a pszichomotoros tanítás - tanulás különböző stratégiáit, tantárgy-pedagógiai sajátosságait A tervezés 

során figyelembe veszi a tanulók sajátosságait, melyeket összekapcsol a NAT 2012-ben meghatározott fejlesztési területekkel és nevelési 

célokkal. Képes a testnevelés tanítása során rendszerszemléletű megközelítésekre, a kereszttantervi elemek beépítésére, a pedagógiai 

programban meghatározott feladatok tervezésére, megvalósítására és a megvalósítás eredményességének értékelésére. Alkalmas a testnevelés 

óra pontos és színvonalas megtervezésére, a korosztályhoz kapcsolódó iskolai, helyi és országos sportversenyek oktatási folyamathoz 

illesztésére." 

Indikátorok  

  

Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

2.1. A célok tudatosításából indul ki. A 

célok meghatározásához figyelembe 

veszi a tantervi előírásokat, az 

intézmény pedagógiai programját. 

Alkalmazza a pedagógiai program 

testnevelésre vonatkozó részeit. A 

pedagógiai programban és a tantervekben 

foglalt nevelési célok leképződnek a 

tervezési dokumentumokban. Pl. 

egészségtudatos magatartás kialakítása, 

felelősségteljes viselkedés mozgásos 

feladatokban, problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése stb. 

 

A tanulókkal érthető módon közli az óra 

célját, összekapcsolja a tematikai egységgel, 

az abban betöltött szerepével. Meggyőződik 

a célok megértéséről. 
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2.2. Pedagógiai munkáját éves szinten, 

tanulási-tanítási (tematikus) 

egységekre és órákra bontva is 

megtervezi. 

A tematikus tervben megjelenő tartalom 

kapcsolódik az adott évszakhoz. Pl. télen téli 

sportok oktatása. 

A testnevelés kerettantervben 

megfogalmazott ismeretanyag és 

követelményrendszer alapján, az intézményi 

és a tanulócsoport adottságait figyelembe 

véve képes tanmeneteket készíteni. A tanórák 

szintjére lebontva oktatási-nevelési célokat 

fogalmaz meg, hozzá feladatokat, 

módszereket, eszközöket választ. 

A portfólióban szereplő, tervezett tartalmak 

megvalósulnak. 

 

2.3. Komplex módon veszi figyelembe a 

pedagógiai folyamat minden 

lényeges elemét: a tartalmat, a 

tanulók előzetes tudását, 

motiváltságát, életkori sajátosságait, 

az oktatási környezet lehetőségeit, 

korlátait stb. 

Óratervei mindig az adott csoportra, 

osztályra készülnek, figyelembe véve az 

éppen rendelkezésre álló tárgyi feltételeket 

(pl. szerek, eszközök száma), az osztályok 

sajátosságait (pl. fiú-lány arány), a tanulók 

eltérő képességeit. 

Óratartás közben figyel az eltérő képességű 

és tudású diákokra, tudásszinthez igazodó 

mértékben nyújt segítséget. Figyeli a tanulók 

aktivitását, motivációjuk alakulását, szükség 

esetén ösztönzi a tanulókat az aktív órai 

részvételre. Az óra helyszínéül szolgáló 

létesítmény/terem adottságait maximálisan 

kihasználja. 

2.4. Célszerűen használja a digitális, 

online eszközöket. 

A tanulási teljesítmény növelése és a 

testneveléshez kapcsolódó pedagógiai célok 

(pl, rendszeres fizikai aktivitásra nevelés, 

mozgástanítás, tanulói attitűdformálás, stb.) 

elérése érdekében az IKT eszközök 

változatos felhasználási formái jelennek meg. 

A tanulási teljesítmény növelése érdekében 

IKT eszközöket alkalmaz. 

 

2.5. Az órát a cél(ok)nak megfelelően, 

logikusan építi fel. 

Az óra konkrét céljait figyelembe véve építi 

fel az óra menetét. Alkalmazza az élettani, 

biológiai, edzéselméleti, fejlődéslélektani, 

pszichológiai ismereteket. Pl. erősítő jellegű 

óránál az erőfejlesztés szabályait. Az óra 

tartalmához specifikusan igazítja a 

bemelegítést, időtartama, hatásrendszere 

szorosan illeszkedik az óra fő részéhez.  

A tanítási óra felépítése tükrözi az óra célját. 

A bemelegítés célzottan készíti elő az óra fő 

részét, a levezetés elősegíti a szervezet 

megnyugvását, és az óra tanulási 

szempontjainak tudatosítását.  Az óra 

felépítése megfelel az edzéselméleti, 

fejlődéslélektani, pszichológiai és élettani 

szempontoknak. 
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2.6. 

 

A tanulók tevékenységét, a tanulási 

folyamatot tartja szem előtt. 

A tanulási folyamat tervezése során épít a 

tanulók előzetes tudására. Konkrétan 

megtervezi a tanulók bevonását, törekszik a 

fizikai aktivitás mennyiségének növelésére. 

Ismeri a tanulási folyamat sajátosságait, 

fejlődésközpontú szemléletet valósít meg. 

 

Minden tanulót aktívan bevon az óra 

menetébe. Folyamatos, pozitív, megerősítő 

visszajelzést biztosít, szükség esetén hibát 

javít, segíti a tanulási folyamatot. Tanuló és 

fejlődésközpontú, minden tanulóval 

kapcsolatot tart az órán, tudatosítja a 

tanulókban az önmagukhoz mért fejlődés 

fontosságát. 

 

2.7. Használja a szociális tanulásban 

rejlő lehetőségeket 

Utal a testnevelés személyiségfejlesztésben 

és a szocializációs folyamatban betöltött 

kiemelt szerepére (pl. együttműködési 

készség, tolerancia kialakítása, győzelem-

vereség elfogadása, értelmezése, 

felelősségvállalás megjelenítése, stb.) 

 

 

Erősíti a kollektív gondolkodást, érzékelteti a 

közösségi értékeket, érdekeket, felelősséget. 

Ösztönzi a kooperációt, fejleszti a közösségi 

szemléletet, a csoportkohéziót. A versenyzést 

megfelelő keretek között tartja, változatos 

pedagógiai szituációkat biztosít. Mások 

elfogadására ösztönöz, a negatív jelenségeket 

(kinevetés, megbélyegzés) és agressziót 

elutasítja, megfelelő módon kezeli a 

felmerülő problémákat. 

 

2.8. Alkalmazza a differenciálás elvét. Megjeleníti a különböző képességű és tudású  

tanulókhoz igazított oktatási folyamatot. 

Előre tervezi a lemaradó és a tehetséges 

tanulókkal való foglalkozást. Pl. az ügyesebb 

gyereknek plusz feladatot ad, a lemaradó 

gyereknek könnyebben végrehajtható 

feladatot ad 

Képes a tantárgyi követelmények személyre 

szabott, differenciált megjelenítésére, 

tudatosítására, értékelésére. 

 

 

Alkalmazza a fejlődésközpontúság és a 

differenciálás elvét az óraszervezési 

áljárások, a tanulási szempont tudatosítása és 

a folyamatértékelés során. Egyéni, 

képességalapú részcélokat fogalmaz meg a 

tanulóknak. Pl. függeszkedés mászókötélen 

vs. mászás,  
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2.9. Tudatosan törekszik a tanulók 

motiválására, aktivizálására. 

A motivációs elemeket megjeleníti az 

óravázlatokban. A fizikai aktivitás iránti 

belső igényt erősíti. Motivál a különböző 

sportolási lehetőségek megteremtésével. Pl. 

házi bajnokságok, sportköri foglalkozások, 

12órás bajnokságok, stb. Törekszik az 

egészséges életvezetés összetevőinek a 

tanulók motivációját felkeltve közvetíteni. 

 

A tanóra során tudatosan használ motivációs 

technikákat, csoport szinten és egyénre 

szabottan is tudatosítja tanórai tartalmakat a 

gyakorlás során. 

 

2.10. Tudatosan tervezi a tanóra céljainak 

megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket. 

Az óra céljához kapcsolódó oktatási 

stratégiákat alkalmaz. Pl. direkt oktatási 

stratégia alkalmazása a távolugrásnál, vagy 

indirekt oktatási stratégia kooperációs 

gyakorlatok alkalmazásánál. 

 

 Az órán a tervezett cél(ok)nak megfelelő 

oktatási stratégiá(ka)t, eszközöket alkalmaz. 

A módszerek illeszkednek az óra 

megtartásához választott sporteszközökhöz, 

felszerelésekhez. 

 

2.11. Többféle módszertani megoldásban 

gondolkodik. 

A tervezés során optimális arányban jeleníti 

meg a frontális, egyéni, páros, kiscsoportos, 

osztály- és csoportfoglalkozást. 

 

A tanóra céljaihoz választja meg az 

alkalmazott módszereket, eszközöket. 

2.12. Terveit az óra eredményessége 

függvényében felülvizsgálja. 

A munkája során folyamatosan alkalmazza 

az önreflexiót, a pedagógiai 

eredményességének fokozása érdekében. 

A tanóráját a kitűzött nevelési és oktatási 

célok megvalósulásának tekintetében 

értékeli. Képes az adott órán belül változtatni 

a gyakorlatokon a tanulási szempontok 

hatékonyabb érvényesítése érdekében.pl. Az 

óratervben szereplő játék szabályain a 

tanulók visszajelzései alapján, a tanulókkal 

közösen változtat. Ezzel ugyan eltér az 

eredeti játéktól, de a tanulók sokkal nagyobb 

aktivitással vesznek részt a módosított 

játékban. 
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3. kompetencia: A tanulás támogatása 

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a testnevelés tanítása során fejleszthető, a korosztályra jellemző képességek körét és a képességfejlődéssel 

összefüggő kompetenciaterületeket. Ismeri a sporttevékenységhez és az iskolai testneveléshez kapcsolódó motivációs hátteret, megfelelően 

tudja motiválni a tanulókat az aktív órai részvételre. Biztonságos fizikai és emocionális környezetet biztosít, melyben a tanuló sikeres lehet. 

Tanulóközpontú, eredményes tanulást támogató környezetet biztosít, melyben optimálisan fejlődik a kooperáció, a versengés, az 

együttműködés, az eredmény és feladatorientáció. Érti és alkalmazza a verbális és nem verbális kommunikációs eszközöket, figyelembe veszi 

a tanulók testneveléssel összefüggő ismereteit. Képes a tanulásszervezésben megjeleníteni a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodó adaptív 

tanulásszervezést, a lemaradók felzárkóztatását és a kiemelkedő képességűek fejlesztését. Tanítványait ösztönzi a testkulturális ismereteik 

bővítésére, az egészséges életvitelre és az egész életen át tartó sporttevékenységre." 

Indikátorok  

  

Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján A hospitálás alapján 

3.1. Épít a tanulók szükségleteire, 

céljaira, igyekszik felkelteni és 

fenntartani érdeklődésüket. 

Felkelti és fenntartja a tanulókban a 

rendszeres, egészségközpontú mozgás iránti 

igényt. Megérteti és elfogadtatja az 

egészségmegőrzés, egészségfejlesztés 

fontosságát. Sportnapot szervez, versenyzési 

lehetőséget biztosít. 

Igyekszik megláttatni a tanulókkal a testi-

lelki fittség és a mindennapos tanulás 

(munka) összefüggéseit. 

Igyekszik új, „divatos” mozgásformákkal 

megismertetni tanulóit (pl. nordic walking 

stb). A tanórák tervezése során hangsúlyt 

fektet a tanulók visszajelzésére, 

érdeklődésükre, és beépíti a tanórai 

gyakorlatokba, feladatokba. 

Az óratervnek, óravázlatnak megfelelő célok 

és módszerek megjelennek az órán. Az 

alkalmazott módszerek és foglalkoztatási 

formák során megjelenik a differenciálás és 

az eltérő képességekre fókuszálás. 

Folyamatosan motivál az órán, épít a tanulók 

sportolás, játék iránti szeretetére. 

Szemléletesen érzékelteti, megérteti a 

mozgás szükségességét és előnyeit az 

egészségtudatos életvezetés tekintetében. 

 

3.2. Figyelembe veszi a tanulók aktuális 

fizikai, érzelmi állapotát, és szükség 

esetén igyekszik változtatni előzetes 

tanítási tervein. 

Az óraterv elkészítésekor figyelembe veszi a 

tanóra elhelyezkedését az órarendben, az 

aktuális időszak (pl: felvételi időszak, nyílt 

hét, osztálykirándulás utáni nap, bemutató 

órák, témazárók időszaka) terhelését. 

Szükség esetén módosítja eredeti 

elképzelését. 

 

A tanítási órán figyelembe veszi a tanulók 

állapotát (az egyén, a csoport vagy az osztály 

szintjén: sérülés, fáradtság, vérvétel, oltás, 

lelki trauma, menstruáció stb.), a terhelést 

ennek megfelelően alakítja. 
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3.3. Pozitív visszajelzésekre épülő, 

bizalomteli légkört alakít ki, ahol 

minden tanuló hibázhat, 

mindenkinek lehetősége van a 

javításra. 

Megjeleníti a formatív értékelést, valamint a 

fejlesztő értékelés alkalmazásának konkrét 

formáit. A felmérések esetében alternatív 

megoldást, időpontot is biztosít a tanulók 

részére. Pl sérülés, betegség miatt későbbi 

időpontban is be lehet mutatni. 

A tanórákon alkalmazott hibajavítást segítő 

célzattal végzi. A tanulók felé folyamatosan 

pozitív, támogató kommunikációt folytat, 

amellyel a bizalomteli légkör alapjait teremti 

meg. 

 

Az órán megjeleníti a pozitív, támogató 

szóbeli értékelést, visszajelzést. A tanuló 

hibázása estén jóindulatú, segítőkész, új 

lehetőséget kap a feladat helyes 

végrehajtására.  

3.4. A tanulást támogató környezetet 

teremt például a tanterem 

elrendezésével, a taneszközök 

használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával.   

Az óratervekben megjeleníti az életkori 

sajátosságokat, valamint a balesetvédelmi 

szempontokat, a megfelelő biztonságos 

szerek, eszközök használatát (pl. színes, 

műanyag bóják, rudak, szivacslabdák, 

szőnyegek, műanyaggátak stb.), 

játékválasztás felajánlása, egyéni 

feladatmegoldások keresése (pl. 

akadálypályák teljesítése). 

A sportszerek, eszközök használatával erősíti 

a motivációt, elősegíti a mozgástanulást, a 

koordinációs és kondicionális képességek 

fejlesztését. Egyéni végrehajtási módokra ad 

lehetőséget (pl: akadálypálya). Bevonja 

tanítványait a tanulási környezet órai 

céloknak megfelelő megtervezésébe, 

kialakításába. 

3.5. Megfelelő útmutatókat és az önálló 

tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók 

számára, pl. webes felületeket 

működtet, amelyeken megtalálhatók 

az egyes feladatokhoz tartozó 

útmutatók és a letölthető anyagok. 

Tájékozott a tanórán kívüli sportolási 

lehetőségek tekintetében. Tud a gyerekek 

érdeklődési körének és képességeinek 

megfelelő lehetőséget ajánlani, igény esetén 

segít választani a kínálatból. Köredzés, vagy 

egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozás 

esetén megfelelő útmutatást nyújtó 

feladatkártyákat készít. 

Az otthoni egyéni edzésekhez segítséget 

nyújt (tanácsadás, videofilmek kölcsönzése, 

webes felületek ajánlása). 

 

Az óra során utal a kapcsolódó otthon 

végezhető feladatokra, illetve az egyénileg 

feldolgozható ismeretek forrására. 

Feladatkártyákat készít köredzéshez, a 

mozgástanulást megfelelő sporteszközökkel 

segíti elő.  
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3.6. Kihasználja a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására. 

A motoros tanulást összeköti a mozgásos 

tanulással. Nyomon követi a választott 

módszerek, eszközök hatékonyságát. Egyéni 

fejlesztési tervet készít a lemaradó 

tanulóknak. 

 

Az órán megjelennek a mozgásos tanulás 

formái. 

Pl.: számok, betűk, térformák megjelenítése 

mozgásos feladatok során. 

3.7. Felismeri a tanulók tanulási 

problémáit, szükség esetén 

megfelelő szakmai segítséget kínál 

számukra. 

Tudatosan törekszik a mozgástanulás 

elsajátítását akadályozó körülmények, 

problémák felderítésére, ezek kezelésére. 

Alternatív mozgástanulási és szemléltetési 

módokat jelenít meg a dokumentumokban. 

Rámutat a mozgástanulás alapvető 

sajátosságaira, törvényszerűségeire. 

 

Feltárta a mozgástanulás eredményességét 

negatívan befolyásoló tényezőket. Pl. ízületi 

mozgásterjedelem, ritmusérzék, 

állóképesség, stb. Rámutatott azok 

befolyásoló hatására.  

3.8. Tanítványaiban igyekszik 

kialakítani az önálló ismeretszerzés, 

kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat 

az IKT-eszközök hatékony 

használatára a tanulás folyamatában. 

Megjeleníti a kutatómunkára ösztönzést (pl.: 

olimpia, világbajnokságok esetén a sportág 

fejlődése, az eredmények javulása, a taktika 

változása, mozgások helyes végrehajtásának 

tanulmányozása, versenyek megtekintése). 

A pedagógiai munkája során alkalmazza az 

interneten található számtalan oktatófilmet, 

animációt, kihasználja a sportközvetítések 

adta lehetőségeket. 

Érettségi felkészítő foglalkozás, szellemi 

diákolimpiára való készüléshez elektronikus 

oktató anyagokat készít. 

Egyéni otthoni munka keretében 

kiselőadások készítésére ösztönzi tanulóit, 

amelyet lehetőleg IKT-eszközök segítségével 

oldanak meg a diákok. 

 

A tanóra tartalmához kapcsolódó kérdéseket 

vet fel, melyek önálló kutatómunkára 

késztetnek (olimpiatörténet, világcsúcsok 

fejlődése, technikai sportok műszaki háttere 

stb.). A kutatómunkákat értékeli és 

lehetőséget ad a bemutatásukra (tabló, 

kiállítás stb.). 
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Szaktárgyi KKK-k: "A tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint a testnevelésben különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismeri, hatékonyan neveli, oktatja, számukra differenciált bánásmódot 

nyújt. A testnevelés fejlesztő és hátránykompenzáló hatását a tanórán megjeleníti. Ismeri a kapcsolódó jogszabályokban rögzített, az egyéni 

bánásmódot igénylő tanuló csoportjait és jellemző sajátosságait. Nyitott a speciális szükségletekkel rendelkező tanulók tanítására, a hátrányuk 

kompenzálására. Segíti az érintet tanulókat a felzárkózásban, képességeik fejlődésében. Ismeri és a testnevelés oktatás folyamatába betervezi a 

különböző fogyatékkal, magatartás-, tanulási- és/vagy részképességzavarral rendelkező tanulók motoros tanulásának sajátosságait. Figyelembe 

veszi munkája során az alkalmazandó elveket, módszereket, eszközöket. Ismeri a hátrányt okozó képességzavarok kialakulásának hátterét és a 

testnevelés általi kompenzálás lehetőségeit. Képes a különböző adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók 

tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztására, tervezésére és alkalmazására, a pályaorientáció segítésére." 

Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

4.1. Munkájában a nevelést és az 

oktatást egységben szemléli és 

kezeli. 

Utal a testnevelés és sport komplex 

személyiségfejlesztő hatására. Oktatási 

tartalmakat és konkrét nevelési helyzeteket köt 

össze. (pl. a sportjátékok során a győzelem-

vereség átélésének, megélésének esete). 

A tanítás során folyamatosan értékeli a tanuló 

magatartását, társaihoz való viszonyát, kiaknázza 

a testnevelésben rejlő nevelési lehetőségeket (pl. 

a tanórán alkalmazott játékok egyéni 

személyiség- és közösségformáló szerepének 

ismerete és azok felismertetése a tanítványaival). 

 

4.2. A tanulói személyiség(ek) 

sajátosságait megfelelő 

módszerekkel, sokoldalúan tárja 

fel. 

A személyiség sajátosságainak feltárásában a 

pedagógus ismeri az egyes életkori szakaszok 

jellegzetességeit. A személyiség 

sajátosságainak és az életkornak megfelelően 

választja meg alkalmazott módszereit. Utal a 

tanulói személyiség feltárására Pl. megfigyelés 

tanítási órán, beszélgetés, önértékelés, 

kérdőíves felmérés stb. 

Tudatosan figyeli a tanulók viselkedését, 

társukhoz való viszonyát. Szükség esetén nevelő 

célzattal lép a tanulói interakciókba. A tanulók 

életkorának és személyiségének ismeretében 

alkalmazza a különféle foglalkoztatási formákat. 

(direkt, indirekt oktatási stratégiák aránya)  
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4.3. A tanuló(k) személyiségét nem 

statikusan, hanem fejlődésében 

szemléli. 

Tervezési dokumentumaiban megjeleníti a 

fejlődés- és fejlettségközpontúság elvét. Erre 

alapozva tervez. Perspektívákat, lehetséges 

fejlődési irányokat határoz meg. Átfogóan is és 

lépésről-lépésre is tervezi a 

személyiségfejlődést. A diákokat 

adottságaiknak és képességeiknek megfelelően 

fejlődésükben értékeli. Az eltérő alkatú 

gyermekeket eltérő módszerekkel fejleszti (pl. 

a tanulók értékelésénél nem standardokban 

értékel, hanem a tanulók önmagukhoz mérten 

elért fejlődésüket vizsgálja). 

 

Figyelemmel kíséri a tanulói személyiség 

változását és megerősíti a pozitív változásokat. 

Pl. fair play megerősítése, vereség példaértékű 

elviselése, sportszerűség. Képes a tanulók 

tanításánál, képességeik fejlesztésénél, a tanórán 

alkalmazott módszerei kiválasztásánál a tanulók 

korábbi fejlődési üteméhez igazítani (pl. a 

gyakorlási, tudásmélyítési időtartam 

meghatározása). 

4.4. A tanuló(k) teljes 

személyiségének fejlesztésére, 

autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 

Komplex módon jeleníti meg a 

személyiségfejlesztést, az autonómia 

kibontakozását adott feladatokhoz 

kapcsolódóan. Pl. sportjátékok esetén a tanulók 

által felállított szabályok mentén valósítja meg 

a játékot. A személyiség kognitív, motoros és 

affektív doménjének célzott fejlesztésére 

választ feladatokat, gyakorlatokat, módszertani 

eszközöket, oktatási stratégiákat.  

Egymásra épülő, egységes 

személyiségfejlesztési folyamatot valósít meg a 

tanítványai feltárt személyiség jegyeinek 

figyelembe vételével (pl. a portfólió tematikus 

tervében szereplő személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos nevelési célok és feladatok 

egymásra építése). 

 

Lehetőségeket teremt az intelligens (a 

testnevelés és sport műveltségen alapuló) 

döntéshozatal gyakorlására. Az érvek és 

ellenérvek megismerésére, ütköztetésére, az 

egyén, ill. a közösség számára elfogadható 

kompromisszumok keresésére (pl. 

szabálymódosítás egy sportjátékhoz 

kapcsolódóan). A tanórán alkalmazott feladatok, 

gyakorlatok, módszertani eszközök, oktatási 

stratégiák a célként meghatározott személyiség-

összetevőket fejleszti. 

 

4.5. Felismeri a tanulók tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségeit, 

és képes számukra segítséget 

A portfólióban található esetleírás tartalmazza a 

nehézségeket, a feltárt lehetséges okokat, a 

fejlesztési elképzeléseket, a bevont 

szakemberek véleményét, a segítségnyújtás 

Észreveszi, hogy a tanulók közül kik azok, 

akikkel kapcsolatban az általánosan használt 

nevelési eljárások nem hatékonyak. A 

nehézségek, zavarok szintjének megfelelően 
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nyújtani vagy más szakembertől 

segítséget kérni. 

eredményességét és hatékonyságát (pl. egy 

tanuló nem tudja elviselni a vereséget, értékelés 

miatti szorongás, hibás testkép okozta 

önértékelés probléma, vagy túlzott 

magabiztosság, stb.). 

további lépéseket tesz. Felismeri az órán való 

hatékony részvételt nehezítő személyiség-

összetevőket (pl. önértékelés, testkép, célállítás, 

distressz stb.), és azokat célzottan kezeli. 

4.6. Különleges bánásmódot igénylő 

tanuló vagy tanulócsoport 

számára hosszabb távú fejlesztési 

terveket dolgoz ki, és ezeket 

hatékonyan meg is valósítja. 

Kitér az SNI-s, BTMN-s és a tehetséges 

tanulók fejlesztésére. Pl. differenciál az egyéni 

és csapatsportban tehetséges tanulók között, 

hatékony mozgásterápiás gyakorlatokat tervez 

az SNI-s tanulók felzárkóztatásához. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók 

számára tehetségfejlesztő – sportági edzéseket, 

hátrányt kompenzáló - mozgásjavító 

foglalkozásokat tervez. 

 

Az óra során sajátosságaiknak megfelelően lép 

interakcióba az SNI-s, BTMN-s és tehetséges 

tanulókkal. Pl. ismeri, hogy a "disz"-es tanulók 

koordinációja, téri tájékozódó képessége 

alacsonyabb szintű. 

A tanórán a különleges bánásmódot igénylő 

tanulókat az általa tervezett fejlesztési tervek 

figyelembe vételével differenciáltan 

foglalkoztatja. 

4.7. Csoportos tanítás esetén is figyel 

az egyéni szükségletekre és a 

tanulók egyéni igényeinek 

megfelelő stratégiák 

alkalmazására. 

Az óratervekben a csoportalakítás 

szempontjainál megjeleníti a tanulók egyéni 

szükségleteit, az eltérő képességeket. Pl. 

képességek alapján heterogén csoportokat 

alakít játékhoz, vagy az új tananyag 

tanulásához. A csoportos feladatmegoldások 

során kitér az egyéni felelősség megjelenítésére 

is (pl. kooperatív feladatok, tanulók általi 

csapatalakítás, stb.) 

A csoportos foglalkozás esetében személyre 

szabott feladatokat alkalmaz (pl. 

többletfeladatok, illetve feladat könnyítések 

alkalmazása személyre – fiú-lány - szólóan). 

 

A tanórán megvalósított csoportos foglalkoztatás 

során figyelembe veszi a tanulók egyéni 

adottságait, igényeit (pl. a csoportos 

gyakoroltatás során alkalmazott egyéni 

differenciálás – fiú-lány - alkalmazása). 

4.8. A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint 

a tanulási folyamat részét kezeli, 

az egyéni megértést elősegítő 

módon reagál rájuk. 

A tanulók munkáit folyamatosan figyelemmel 

kíséri, javítja. A portfólióban bemutatott 

tanulói munkák alátámasztják, hogy a 

hibajavítás mindig segítő szándékkal történik. 

A portfólióban bemutatott óratervekben kiemelt 

A diákok hibáit tapintatosan, segítő szándékkal 

javítja. A hibás végrehajtások során nem csak a 

hibát hangsúlyozza, hanem a hiba kijavítására is 
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figyelmet fordít a gyakoroltatás során 

alkalmazott hibajavításra, amelynek segítő 

jellegét hangsúlyozza. 

 

ad instrukciókat. Képes megértetni a helyes 

végrehajtás követelményeit. 

 

A tanulók esetleges tévedéseit megértően kezeli.. 

4.9. Az általános pedagógiai 

célrendszert és az egyéni 

szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben 

kezeli. 

Figyelembe veszi a tanuló adottságait, 

képességeit, az eltérő adottságok az egyéni 

fejlesztési tervekben megjelennek. A tantervi 

célok adaptáltak a tanulók képességeihez.  

 

Képes az általános fejlesztési célokat egyénre 

szabottan érzékeltetni, kommunikálni. 

 

4.10. Reálisan és szakszerűen elemzi és 

értékeli saját gyakorlatában az 

egyéni bánásmód megvalósítását. 

A portfólióban szereplő dokumentumait és a 

hozzájuk kapcsolt reflexióit az empátia, a 

tanulói iránti megértés, az egyéni bánásmód 

megvalósulása jellemzi. 

 

Az adott tanuló kapcsán megfigyeli és értékeli a 

tanuló által adott reflexiókat, és reagál arra 

pedagógiai tevékenységében. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

Szaktárgyi KKK-k: "A testnevelő tanár ismeri a csoport, a csoportfejlődés, és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális sajátosságait. 

Ismeri a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket. A testnevelő tanár képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 

amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését. Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket 

mind a tanítási órán, mind a szabadidős tevékenységek (sportköri foglalkozások, csapatversenyek, házibajnokságok, kirándulások, táborok) során. 

Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. Képes tanítványait az elfogadásra, toleranciára, egymás tiszteletére nevelni. Segíti a helyi, nemzeti és 

egyetemes emberi értékek elfogadását. Képes hozzájárulni az iskolai, tornatermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez. A testnevelő tanárt 

szociális érzékenység és segítőkészség jellemzi, munkáját előítéletektől mentesen végzi. A sport világában tudatosan törekszik az értékek 

sokféleségének elfogadására, tiszteletben tartására. A testnevelő tanár rendelkezik az egészséges életmódra, a fizikai erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, valamint az ember és környezete harmonikus egyensúlyára figyelmet fordító felelősségteljes magatartással. Tevékenységét a 

fair play szellemében végzi, s tanítványait is erre neveli. Ösztönzi a kiemelkedő képességű, tehetséges tanulókat az élsportra, perspektívát nyújt a 

sportkarrierben." 

Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1. Óráin harmóniát, biztonságot, 

elfogadó légkört teremt. 

Tisztában van tanítványai kondicionális és 

koordinációs képességeivel. Mindenkinek 

megkeresi az erősségét. Ezen keresztül 

sikerélményhez juttatja, elfogadtatja társaival 

is.  

A tanítványai mindegyikénél érvényesíti a 

fejlődés- és fejlettségközpontú szemléletet az 

erősségeknek, gyengeségeknek, 

sajátosságoknak megfelelően. 

A tanítási órán ügyel a szerek, eszközök 

biztonságos, balesetmentes használatára. 

Tornateremben, sportpályán úgy helyezkedik el a 

tanítási órán, hogy mindenkit jól lásson, segítség 

nyújtása a gyakorlatok végrehajtásakor szakszerű 

és magabiztos. Tanítványai tisztában vannak saját 

és társaik képességeivel, az értékelésnél nem 

rangsort állít fel, hanem mindenkinél az 

önmagához mért fejlődést veszi alapul, ezzel 

biztosítja a folyamatos sikerélmény lehetőségét 

diákjainak. Ügyel arra, hogy ne nevessenek ki 

senkit sem gyengébb adottságai vagy 

teljesítménye miatt. 

A tanórán nyugodt, elfogadó tanulási környezetet 

teremt. (pl. a páros és a csoportmunka 

alkalmazása során a tanulók értékelésének 

szempontja az egymás segítése, támogatása). 
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5.2. Tanítványait egymás 

elfogadására, tiszteletére neveli. 

Az értékelésnél, megbeszélésnél, hibajavításnál 

mindig a pozitívumokból indul ki, s erre neveli 

tanítványait is. Tudatosítja tanítványaiban az 

eltérő adottságokat, s hangsúlyozza a 

hozzáállás szerepét az egyéni fejlődésben. 

A személyiség affektív és kognitív 

összetevőinek célzott, tudatos fejlesztése során 

olyan tanulási technikákat alkalmaz, amely 

során a tanulók egymásra utaltsága segíti 

egymás elfogadását. 

Tudatosítja tanítványaiban, hogy kondicionális és 

koordinációs képességeik szintje eltérő, de 

minden tanuló sikeres lehet valamilyen területen. 

Megérteti, hogy az egészség szempontjából 

alapvető fontosságú a rendszeres testedzés, amely 

csak egymást biztató és elfogadó légkörben lehet 

eredményes és élményszerű. Nemcsak a 

leggyorsabb, legerősebb, legügyesebb tanulókat 

dicséri meg, hanem fokozottan figyel az egyéni 

fejlődésre, s mindig kiemeli a szorgalmas, 

igyekvő, de gyengébb képességű tanulók 

fejlődését is. Ez rövid időn belül követendő példa 

lesz a tanulóknak, és együtt fognak szurkolni a 

jobb eredmény eléréséért, a hibátlan gyakorlat 

végrehajtásért. 

5.3. Munkájában figyelembe veszi a 

tanulók és a tanulóközösségek 

eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből adódó 

sajátosságait. 

A tanórák tervezésénél figyelembe veszi a 

tanulók eltérő szocio-ökonómiai helyzetét. 

Kihasználja a különböző kulturális helyzetből 

fakadó többlet-tudás lehetőségét, illetve az 

iskola és lakókörnyezet szocio-ökonómiai 

sajátosságai szerint alakít ki hangsúlyokat az 

éves tervezés szintjén. Az iskola mozgásos 

programjain megvalósítja azt a befogadó 

szemléletet, mely szerint minden tanuló részt 

vehet a rendezvényeken, programokon, 

függetlenül a kulturális és társadalmi háttértől. 

 

 

5.4. Az együttműködést támogató, 

motiváló módszereket alkalmaz 

mind a szaktárgyi oktatás 

keretében, mind a szabadidős 

tevékenységek során. 

A csoportalakításnál törekszik arra, hogy 

mindenki megtanuljon együttműködni a 

többiekkel, senki se kerüljön perifériára, 

vállaljanak felelősséget egymásért és 

tanuljanak meg közösen küzdeni egy célért. 

Segítsék a lemaradókat, és alakuljon ki bennük 

Tanórán és Szabadidős tevékenység esetén épít a 

"mentorálás" együttműködést és 

felelősségvállalást erősítő szerepére (idősebb, 

vagy képzettebb tanuló segítő tevékenysége, a 

csoport munkájának összefogása, koordinálása). 
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a csapatszellem. A házibajnokságok, 

sportnapok, egészségnapok szervezésekor 

ügyel arra, hogy mindenki az érdeklődésének 

megfelelő szerepben kipróbálhassa magát. 

Az értékeléskor értékelési szempontként említi 

egymás segítését, támogatását. 

5.5. Az iskolai, osztálytermi 

konfliktusok megelőzésére 

törekszik, például megbeszélések 

szervezésével, közös szabályok 

megfogalmazásával, 

következetes és kiszámítható 

értékeléssel. 

A tanórákkal kapcsolatos szabályrendszer 

elemeit megfelelően tudatosítja tanítványaival, 

megmutatja a szereplők felelősségét a 

rendezett, kiszámítható tanórai légkör 

kialakítása és fenntartása érdekében. A 

konfliktushelyzetek kezelése érdekében olyan 

tanórákat is tervez, amely során a 

konfliktuskezelés lehetőségeit mutatja be 

tanítványainak.  

A testnevelés órán előforduló konfliktusok 

megelőzésére törekszik közösen felállított 

szabályrendszer megalkotásával (pl. öltözői rend, 

szertár rendje, szerek előkészítése, elpakolása, 

csapatalakítás szabályai). Az egyénre szabott 

motiváló értékeléssel biztosítja a nyugodt és 

kiszámítható légkört.  

 

5.6. A csoportjaiban felmerülő 

konfliktusokat felismeri, 

helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli. 

Törekszik a tolerancia fejlesztésére, célja, hogy 

a tanulók mindenkivel együtt tudjanak 

működni. Ha tudomása van 2 diák közötti 

konfliktusról, akkor a csoportbeosztásoknál, 

pár- vagy csapatválasztásnál ezt figyelembe 

veszi. 

Játék közben kialakuló konfliktus esetén 

elfogadtatja a tanulókkal, hogy a játékvezetőnek 

döntési joga van. A játékszabályokat pontosan 

lefektetik, ezzel minimálisra csökkentve a 

konfliktusok kialakulásának lehetőségét. 

Törekszik az egyenlő képességű csapatok 

összeállítására. Konfliktushelyzetben törekszik a 

tanulók eltérő nézőpontjainak megértésére, és a 

játék szellemiségének megfelelő megoldást kínál 

fel. 

5.7. A tanulók közötti 

kommunikációt, véleménycserét 

ösztönzi, fejleszti a tanulók 

vitakultúráját 

Pedagógiai munkája során teret ad a tanulók 

számára a testneveléssel kapcsolatos nézeteik 

megvitatására. (pl: játékok esetén helyes taktika 

kialakítása, a győzelem - vereség okainak 

feltárása, edzésmódszerek hatékonyságának 

szempontjai, stb.). Célzottan alkalmaz indirekt 

oktatási stratégiákat a kommunikáció és a 

vitakultúra fejlesztésére.  

Tudatosítja a tanulókban, hogy vitázni csak 

ismeretek birtokában, érvekkel lehet. Mederben 

tartja a vitát, lehetőséget ad mindenkinek a 

megszólalásra, megfelelő időkeretek között. (Pl. 

játékhelyzetek megoldási stratégiáinak elemzése, 

értékelése). 

Alkalmaz indirekt oktatási stratégiákat (pl. 

tanulók általi játékalkotás), amely során 

lehetőséget teremt az adott helyzet megvitatására. 
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5.8. Értékközvetítő tevékenysége 

tudatos. Együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, társadalmi 

érzékenység, más kultúrák 

elfogadása jellemzi. 

A pedagógia tevékenységében megfigyelhető 

az elfogadó, befogadó, megértő szemlélet. 

Értékként közvetíti az egész életen át tartó 

fizikai aktivitást,a testmozgás és sport 

különböző tudományos vonatkozásait, az aktív 

életvitel elemeit és lehetőségeit hazánkban 

(túrázás, síelés, úszás, kerékpározás stb.), a 

sportélet kulturális és csúcsteljesítmény 

vonatkozásait. 

A tanórán megfigyelhető, hogy a tervezési 

dokumentumokban rögzített értékek megjelennek 

viselkedésében. Elfogadó, befogadó, megértő, 

kritikusan, konstruktívan értékelő, elemző 

magatartást tanúsít. 

 

5.9. Az együttműködés, 

kommunikáció elősegítésére 

online közösségeket hoz létre, 

ahol értékteremtő, tevékeny, 

követendő mintát mutat a 

diákoknak a digitális eszközök 

funkcionális használatának terén. 

Lehetőséget biztosít diákjainak a projekt 

munkára (pl: magyar olimpiai bajnokok 

életútja, magyarok a világ nyolcezresein, a 

röplabda versenyszabályainak változása; majd 

a létrejött produktumokból kiállítást szervez). 

(Pl. a Facebook segítségével szurkolói 

csoportot szervez).  

 

A tanórán, érettségi felkészítő foglalkozások 

során tanulói kiselőadások keretében dolgozzák 

fel az egyes sportmozgások mechanikáját. 

Sportjátékok elemzését végzik digitális eszközök 

segítségével. 

5.10. Tudatosan alkalmazza a 

közösségfejlesztés változatos 

módszereit. 

Tanítási óráin gyakran alkalmazza a páros és 

csoportos munkát. Tanórán kívüli sport 

programokat, diáksport kört (ISK, DSE) 

versenyeket, táborokat szervez. 

 

A kiscsoportos vagy csapatfoglalkozások során 

törekszik arra, hogy a csapattagok mindegyike 

értse a feladatot, és tisztában legyen a 

megoldáshoz szükséges lépésekkel, végrehajtási 

szempontokkal. 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Szaktárgyi KKK-k: "A testnevelő tanárnak szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van 

az alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel. Ismeri a testnevelés tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek, 

kompetenciák, gyakorlatok, mozgások mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszereket, eszközöket. Az értékelés során képes figyelembe 

venni az értékelés hatásait a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére. Képes elősegíteni a tanulók 

reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a 

differenciálás, individualizálás szempontjait. Képes a tanulók fizikai állapotának mérésére, a mérési eredmények értelmezésére. Képes a 

felmérések során felvett eredményeket az önmagához mért fejlődés méréséhez felhasználni és nem a normativitást, rangsorolást előnyben 

részesíteni. Ismeri a testnevelés során alkalmazott mérési módszereket (Hungarofit, Eurofit, NETFIT) azok erősségeit és alkalmazhatóságát. Az 

értékelés során fejlesztő céllal veszi figyelembe a mérési eredményeket, szükség esetén a mérési eredmények adataiból kiindulva változtatásokat 

hajt végre. Képes az iskolai, megyei és országos szintű mérési adatok összehasonlítására, elemzésére. Elkötelezett a tanulást támogató értékelés 

mellett." 

Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1. Jól ismeri a szaktárgy tantervi 

követelményeit, és képes saját 

követelményeit ezek 

figyelembevételével és saját 

tanulócsoportjának ismeretében 

pontosan körülhatárolni, 

következetesen alkalmazni. 

Ismeri a NAT 2012t, a testnevelés 

kerettantervet, a helyi tantervet, a tantervi 

követelményeket, valamint a tanított csoportok 

jellemzőit. A tanmenet, a tematikus- és 

óratervek a tantervi követelmények és a 

csoportprofil összhangját tükrözik. A tanított 

tananyag és a módszerek alkalmazkodnak a 

tantervi követelményekhez. 

Értékelési eljárásai összhangban vannak az 

intézmény pedagógiai programjában megjelölt 

értékelési szempontokkal. 

 

Az adott tananyag elsajátításának mélysége 

alkalmazkodik a csoport előképzettségéhez, a 

tanulók kondicionális és koordinációs 

képességeinek szintjéhez. 

A kerettanterv követelményeit az általa tanított 

tanulócsoportra vonatkozó, a helyi adottságokat 

figyelembe véve, módszerekkel sajátítatja el. 

6.2. Céljainak megfelelően, 

változatosan és nagy biztonsággal 

választja meg a különböző 

értékelési módszereket, 

eszközöket. 

A tervezés során alkalmaz diagnosztikus, 

szummatív és formatív értékelési módszereket. 

Azokat a tantárgy NAT 2012-ben és 

kerettantervben rögzített céljaival összhangban, 

céltudatosan megjeleníti. 

 

A tanóra céljának megfelelően, tudatosan 

alkalmaz diagnosztikus, szummatív és formatív 

értékelési eljárásokat. 
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6.3. A szaktárgy ismereteit és speciális 

kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő 

teszteket) készít. 

Az előírt mérőeszközökön kívül (NETFIT) a 

személyiség különböző összetevőire vonatkozó 

felméréseket, értékeléseket készít. (pl. tanulói 

attitűd mérés)  

A tanulók tudásszintjének ellenőrzése 

folyamatos, a tematikus tervekhez kapcsolódik. 

6.4. A tanulás támogatása érdekében 

az órákon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 

A tematikus tervben megjeleníti a tanórai 

visszajelzések szerepét a folyamatértékelés 

során. Pedagógiai munkájában tudatosan 

alkalmazza a folyamatértékelés motiváló és 

tanulási teljesítményt növelő hatását. 

A tanulási teljesítmény növelése érdekében a 

tanulók folyamatos, egyénre szabott, fejlődést 

segítő visszajelzéseket kapnak. 

 

6.5. Visszajelzései, értékelései 

világosak, egyértelműek, 

tárgyszerűek. 

Az értékelési eljárásokat célszerűen, az adott 

tematikai célnak megfelelően alkalmazza. 

Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek, tárgyszerűek és az adott óra 

szempontjából növelik a tanulási teljesítményt. . 

 

6.6. Értékeléseivel, visszajelzéseivel a 

tanulók fejlődését segíti. 

Az értékelés során nemcsak a motoros 

teljesítményt vizsgálja, hanem a tanulók 

személyiségének más összetevői is fontos 

szerepet kapnak. (pl. rendszeres fizikai 

aktivitás, együttműködésre kész attitűd, stb.) 

Az óra során adott visszajelzései reálisak, 

támogatóak, figyelembe veszik az egyéni 

fejlődési sajátosságokat, fejlődésközpontúak. 

6.7. Pedagógiai munkájában olyan 

munkaformák és módszerek 

alkalmazására törekszik, amelyek 

elősegítik a tanulók önértékelési 

képességének kialakulását, 

fejlesztését. 

A tematikus terv részét képezi azon 

módszertani eljárások, oktatási stratégiák, 

kommunikációs eszközök alkalmazása, 

amelyek a tanulói önértékelést támogatja, a 

tanulói teljesítményről egyéni visszajelentést 

ad. 

A tanóra során tudatosan alakít ki olyan 

környezetet, ahol a tanulók megfigyelik, 

értékelik saját mozgásukat, végrehajtások 

körülményeit. (pl. társmegfigyeléssel, 

izomérzetekre vonatkozó kérdésekkel, a 

teljesítmény megítélésével kapcsolatban stb.) 

6.8. Önállóan képes a tanulói munkák 

értékeléséből kapott adatokat 

elemezni, az egyéni, illetve a 

csoportos fejlesztés alapjaként 

használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani. 

A NETFIT felmérések eredményeit összeveti 

az egészségsztenderdekkel, fel tudja tárni a 

tanulók erősségeit és a hiányosságait egyaránt a 

mérési területeken. Ezek és a más 

személyiségtartalmakra vonatkozó mérések 

során kapott eredmények alapján egyéni és 

csoportos fejlesztési stratégiát tud kialakítani. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Szaktárgyi KKK-k: "A testnevelő tanár Ismeri a hatékony tanári kommunikáció alapjait, a verbális és nem verbális kommunikációs csatornák 

erősségeit, hátrányait és azok alkalmazási lehetőségeit a pszichomotoros tanítási-tanulási folyamatban. Kommunikációja során figyelembe veszi 

a tornaterem, sportpálya, valamint a versenyek, mérkőzések sajátos közegét, kommunikációs sajátosságait. Az életkornak és a tananyagnak 

megfelelően alkalmazza a szaknyelvet. Tájékozott a szülőkkel, szakemberekkel, szakmai intézményekkel (egyesületek, diáksport szervezetek, 

sportlétesítmények vezetői) való együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógus szerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai 

elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit, melyeket alkalmaz a tanulókkal 

való, a testnevelés sajátosságaiból fakadó jellegzetes környezetben. Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai 

fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről. Tájékozott a szakterületéhez és 

tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről. A testnevelő tanár képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra 

épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes 

szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, szakterületének képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli 

munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően. Képes felismerni kommunikációs nehézségeit, és ezen a téren önmagát 

fejleszteni. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. Képes meghatározni saját szakmai 

szerepvállalását. Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési 

eredményeit.Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi 

megújulásra. Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára;  a tanulók, a kollégák, az intézményvezetők és a szülők 

visszajelzéseire, a tantárggyal kapcsolatos értékelésükre. " 

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1. 

Kommunikációját minden partnerrel a 

kölcsönösség és a konstruktivitás 

jellemzi. 

 

Az iskola külső és belső partnereivel való 

kommunikáció célzottan jelenik meg 

tervezési dokumentumaiban (pl. szülői 

értekezlet vázlata egy sítábor kapcsán)  

A tanórai kommunikációja kétoldalú, 

elfogadó, egyénre szabott, érthető, 

támogató, fejlesztő hatású. 
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7.2. 

A kapcsolattartás formái és az 

együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a 

különböző online csatornákat. 

Az iskolai sportkör munkájáról, a 

diákolimpiai, valamint a szabadidős 

sportrendezvényekről, túrákról, táborokról az 

iskola honlapján keresztül is tájékoztatást 

nyújt. A rendezvényeken készült fényképeket, 

eredményeket szintén elérhetővé teszi a 

online csatornákon. Iskolai évkönyvben, 

iskolaújságban, plakátokon stb. 

 

A tanóra során tájékoztatást ad az iskolában 

megrendezésre kerülő eseményekről, 

versenyekről, sportolási lehetőségekről.  

7.3. 

Nyitott a szülő, a tanuló, az 

intézményvezető, a kollégák, a 

szaktanácsadó visszajelzéseire, 

felhasználja őket szakmai fejlődése 

érdekében. 

Bemutatóórák keretében szakmai 

vitafórumokat szervez. 

 

 

7.4. 

A diákok érdekében önállóan, tudatosan 

és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai 

partnerekkel, szervezetekkel. 

A szülőkben, kollégákban is igyekszik 

erősíteni a sport iránti elkötelezettséget, az 

élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igényt 

a tanulók pozitív hozzáállásának megerősítése 

érdekében. Közös családi, iskolai 

sportnapokat, kirándulásokat, táborokat 

szervez az egészséges életmódra nevelés 

szellemében. Kapcsolatot kezdeményez és 

tart fenn sportegyesületekkel, hogy a sportban 

tehetséges gyerekek további fejlődését 

elősegítse. 

  

Az óramegbeszélés során megemlítheti a 

tematikus tervhez kapcsolódó szakmai 

szervezeteket, partnereket (pl.: sportjátékok 

oktatása során milyen versenyzési, 

sportolási lehetőségek biztosítottak a diákok 

számára intézményen belül vagy 

sportegyesületekben). 

7.5. 

A megbeszéléseken, a vitákban, az 

értekezleteken rendszeresen kifejti 

szakmai álláspontját, a vitákban képes 

másokat meggyőzni, és ő maga is 

meggyőzhető. 

 

A pedagógiai álláspontja és módszertani 

eszközkészlete világos, a NAT 2012-vel 

összhangban van, azzal kapcsolatban érvelni 

képes. 

A viták során a tanulók érdekeit tartja szem 

előtt. Szakmai kérdésekben érvel, 

ismeretekkel támasztja alá véleményét, de 

kompromisszumkészség is jellemzi. 
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7.6. 

Iskolai tevékenységei során 

felmerülő/kapott feladatait, problémáit 

önállóan, a szervezet működési 

rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi. 

Iskolai tevékenységét a törvényi 

szabályozásnak, valamint az iskolai 

dokumentumoknak megfelelően (SZMSZ, 

házirend, pedagógiai program) végzi. A 

tanulói felmentéseket összegyűjti, regisztrálja; 

adminisztrálja az iskolai sportkörbe járó 

tanulókat, a diákolimpiai versenyekre időben 

elkészíti a nevezéseket, gondoskodik a 

szükséges orvosi vizsgálatról, az induláshoz 

szükséges igazolásokról. Aktívan részt vesz a 

félévi és év végi osztályozó értekezleteken, és 

dokumentálja a számára fontos információkat. 

 

 

Az értekezleteken elhangzott információkat 

a tanuló fejlődése érdekében feleleveníti, 

reflektál azokra. 

7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival 

különböző pedagógiai és 

tanulásszervezési eljárások (pl. 

projektoktatás, témanap, ünnepség, 

kirándulás) megvalósításában. 

Rendszeresen részt vesz a munkaközösségi 

megbeszéléseken, az ott megbeszélt 

szempontokat érvényesíti az éves tervezés 

során. 

A közös feladatokból kiveszi a részét: 

sportköri foglalkozásokat tart, adminisztrál, 

házi bajnokságokat szervez, diákolimpiai és 

egyéb versenyekre felkészít, kísérői, 

csapatvezetői feladatokat lát el. Bemutató 

órák, nyílt órák megtartását vállalja. 

Sportnapok, egészségnapok, kirándulások, 

sporttáborok szervezésében és 

lebonyolításában is részt vesz. 

 

 

7.8. 

A tanuláshoz megfelelő hatékony és 

nyugodt kommunikációs teret, feltételeket 

alakít ki. 

Fontosnak tartja a hatékony, kétoldalú 

kommunikáció megvalósítását minden 

tanítványával. Változatos kommunikációs 

csatornákon keresztül elérhető, rendszeresen 

és hatékonyan kommunikál tanítványaival. 

(pl. Google –csoport használata) 

Tanórai kommunikációja kétoldalú, 

befogadó, a tanulók bátran kérdezik, kérnek 

segítséget tőle. Visszajelzései ösztönzőek, 

segítő szándékúak. A gyerekek bátran 

mernek kísérletezni egyéni technikai, 

taktikai megoldásokkal.  
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7.9. 
Munkája során érthetően és a pedagógiai 

céljainak megfelelően kommunikál. 

A szaknyelvi terminológiát és a test kulturális 

ismereteket igényesen, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően közvetíti. 

Közlendője egyértelmű, világos és szabatos. 

Kerüli a szleng kifejezéseket, valamint kerüli 

az idegen kifejezéseket. 

A szakkifejezéseket a tanulók életkorának 

megfelelően pontosan alkalmazza. 

Kommunikációjánál figyelembe veszi a 

helyszín adottságait is (tornaszoba, 

tornaterem, sportpálya a szabadban, 

uszoda), hangerejét a változó 

körülményekhez igazítja. 

 

7.10. 

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és 

egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését. 

Tervezési dokumentumaiban hangsúlyt fektet 

olyan oktatási stratégiák alkalmazására, 

amely célzottan fejleszti a tanulók 

kommunikációját (pl. kooperatív 

feladatmegoldások).  

Mozgássorokat önállóan és közösen 

elemeznek, hibákat tárnak fel és javítanak 

ki, saját, illetve társaik teljesítményét 

értékelik, játékszituációkat beszélnek meg, 

a győzelem - vereség okait tárják fel, 

taktikai megoldásokat értékelnek, 

szabályokat alkotnak meg közösen. 

Közösségben végzett motoros tanulás 

folyamatához kapcsolódó kommunikációs 

hajlandóság és nyitottság kialakítására 

törekszik. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Szaktárgyi KKK-k: "Önállóan képes a testnevelés tanításával - tanulás irányításával kapcsolatos szakmai kérdések átgondolására. Naprakész 

ismeretekkel rendelkezik a testnevelést érintő kérdésekben. Képes megújulni, tudatosan fejleszti tanári kompetenciáit, melyek a hatékony 

testnevelés tanításához szükségesek. Képes a reflexióra, a testnevelés tanítás szakmai kérdéseinek megvitatására. Kellő önállósággal rendelkezik a 

testnevelés és sport műveltségterülettel kapcsolatos átfogó és speciális kérdések felvetésében és kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, 

indoklásában. Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli a testnevelés és sport etikai kérdéseit. Nyitott az 

élethosszig tartó tanulásra, követi a testneveléssel kapcsolatos változásokat, munkáját az együttműködés és a felelősségvállalás jellemzi. Képviseli a 

testnevelés és sport műveltségterület által közvetített értékeket, a testnevelés személyiségfejlesztő hatását. Hatékonyan valósítja meg a tanári 

munkához kapcsolódó szerepeket, pedagógiai tevékenységét folyamatosan értékeli- elemzi. Követi a műveltségterülettel kapcsolatos változásokat, 

korszerűsíti a tanítást, innovációkat valósít meg." 

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1. 

Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

Tisztában van vele, hogy az oktatott 

sportágak közül melyek az erősségei, az 

ebben rejlő lehetőségeket (pl.: bemutató óra, 

belső továbbképzés, műhelymunka, 

versenyfelkészítés) maximálisan kihasználja, 

míg az egyéb sportágak tekintetében 

fokozottan törekszik a folyamatos 

továbbképzésre, hospitálásra. 

Személyiségének negatív vonásait igyekszik 

csökkenteni.  

 

Bátran alkalmazza a bemutatást bizonyos 

mozgásformáknál kihasználja a 

kapcsolódási lehetőségeket (Pl.: 

tévéközvetítések kapcsán taktikai 

észrevételek, versenyszabályok, 

világcsúcsok, sportszerű cselekedetek), a 

többlet tudását bizonyos területeken az 

oktatás során.  

8.2. 
Saját pedagógiai gyakorlatát 

folyamatosan elemzi és fejleszti. 

Utal arra, hogy a tanári pályán töltött évei 

alatt milyen átalakuláson, fejlődésen ment 

keresztül, hogyan látja korábbi önmagát, 

hogyan tudott alkalmazkodni az új 

módszerekhez, elvárásokhoz. Milyen új 

sportágakkal, mozgásformákkal, eszközökkel 

ismerkedett meg az elmúlt években.  
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8.3. 
Tudatosan fejleszti pedagógiai 

kommunikációját. 

Rendszeresen részt vesz továbbképzéseken, 

bemutató órákon, műhelyfoglalkozásokon, 

hospitál kollégáinál.  

  

8.4. 

Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára 

és a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről, kihasználja a 

továbbképzési lehetőségeket. 

A  portfóliót képező dokumentumokban 

konkrét (autentikus) szakirodalmi 

hivatkozások találhatók. (források lehetnek: 

Magyar Pedagógia, Iskolakultúra, Új 

Pedagógiai Szemle, Iskolai Testnevelés és 

Sport, Magyar Sporttudományi Szemle, 

Fejlesztőpedagógia, Kalokagathia, egyéb 

szakmailag releváns forrás) Utalás található a 

NAT 2012 Testnevelés és sport 

műveltségterületére és a kerettantervre. 

Rendszeresen olvas testnevelés- és 

sporttudománnyal kapcsolatos cikkeket, 

folyóiratokat. Figyelemmel kíséri a testnevelő 

tanárok részére induló továbbképzéseket, és 

részt vesz rajtuk. Lehetőségeihez mérten 

segíti a testnevelőtanári képzés gyakorlati 

időszakának munkáját mentorálással, 

hospitálás biztosításával. 

Az óralátogatás megbeszélésekor kitér a 

továbbképzéseken szerzett tapasztalatainak 

beépítésére az oktató munkája során.  

8.5. 
Munkájában alkalmaz új módszereket, 

tudományos eredményeket. 

Óraterveiben, reflexióiban, önértékelésében 

jelzi, hogy milyen új módszereket alkalmaz 

munkájában..  

Új, népszerű sportágakat, mozgásformákat, 

eszközöket ismertet meg a tanulókkal (pl.: 

fitneszirányzatok, floorball, speedminton 

stb.). A felmérési eredményeket számon 

tartja, értékeli, és a tanulók számára is 

közvetíti az elért eredményeket összevetve 

az egészség megőrzése szempontjából 

elvárható értékekkel. 

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális 

tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia 

legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat. 

Taneszköz kiállításokon, képzéseken, 

konferenciákon, web oldalakon tájékozódik 

az új digitális anyagokról, eszközökről, 

melyeket napi gyakorlatában eredményesen 

tud alkalmazni a testnevelés oktatása során.  

Ha az óra tartalmához illeszthető, akkor 

alkalmazza a digitális tananyagokat, 

digitális tartalmakat.  
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8.7. 
Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki 

az intézményen kívül is. 

Rendszeres szakmai kapcsolatot tart fenn más 

intézményekben dolgozó testnevelőkkel, 

sportszakemberekkel, versenyszervezőkkel, 

szaktudományi egyesületekkel. 

Tanítványaival bekapcsolódik a diákolimpiai 

versenyrendszerbe, szabadidős 

sportprogramok szervezésébe, 

lebonyolításába. 

Szervez iskolák közötti sporttalálkozókat, 

csapatjátékokat. 

Az órán felhasználja a szerzett ismereteit, és 

utal is rá az oktatás folyamán.  

8.8. 
Részt vesz intézményi innovációban, 

pályázatokban, kutatásban. 

A testnevelés tanításához szükséges 

sportszerek beszerzéséhez, az infrastruktúra 

fejlesztéséhez, sporttáborok, versenyek 

szervezéséhez minden pályázati lehetőséget 

megragad. A sporthoz, egészséges 

életmódhoz, fizikai aktivitáshoz kapcsolódó 

intézményi innovációkban tevékenyen 

szerepet vállal. Lehetőségeihez mérten részt 

vesz sportcélú kutatásokban is. 

 

Az innovációval, kutatással kapcsolatos 

információkat tudatosítja a tanulókban. (Pl.: 

ez a felmérés az országos tanulói felmérés 

része, az általatok elért eredményeket össze 

tudjuk hasonlítani az országos átlagokkal.) 

A pályázati támogatásból vásárolt 

eszközöket, felszereléseket bemutatja a 

tanulóknak, felhívja a figyelmüket az állag 

megóvásra. 

8.9. 
Aktív résztvevője az online megvalósuló 

szakmai együttműködéseknek. 

Részt vesz online megvalósuló sportszakmai 

együttműködésekben  

A szakmai együttműködés eredményei (új 

ötletek, feladatok, sportszerek stb.) 

megjelennek az órán. 

 


