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KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SORTISKOLA 



KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA 

Alapvető nevelési-oktatási feladat a 

közoktatási (alap)szolgáltatás, tehát a 

tankötelezettség teljesítésének biztosítása. 

Működése – elsősorban – a mindenkori 

oktatási kormányzat hatáskörébe tartozik. 

Az utánpótlás-nevelés sportegyesülettel 

együttműködve történik.  

Tartalmi szabályozás (sportiskolai kerettanterv) 

 Jogi szabályozás (kerettantervi rendelet 

módosítása: Magyar Közlöny 2007/22. szám) 

 



 



SPORTISKOLAI KERETTANTERV 

 A közoktatás követelményeinek és a sportkarrier 

lehetőségének összeegyeztetése 

 Sport specifikus tudáselemek beemelése a közoktatás 

rendszerébe 

 Értelmes, önálló tanulás kialakítása 

 Önismeret és önértékelés fejlesztése 

 Tudatos sportemberré nevelés 

 A beiskolázás rendszerét ki kell egészíteni a 

sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség 

felmérési vizsgálatokkal. 

(11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/J §.) 

 

 



KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA 
Egészség megőrzése, megszilárdítása. 

Preventív szemlélet elfogadása 

A tanulók közötti hátrányok kompenzálása, 

 esélyegyenlőség megteremtése 

A motoros képességek fejlesztése 

A sokoldalú mozgásműveltség kialakítása 

A sportági ismeretek közvetítésén keresztül a gyermek 

 alkati, pszichikai tulajdonságainak leginkább 

 megfelelő sportág kiválasztása 

A mozgás, játék, verseny és a sportolási igény 

 kielégítése 

Az egész életen át tartó fizikai aktivitás és az 

 egészségtudatos életforma igényének kialakítása 



SPORTISKOLAI KÉPZÉSÜNK 

 Tárgyi feltételeink javulása 

 Előzménye az emelt szintű testnevelés képzés 
(tapasztalat!) 

 Bevezetése felmenő rendszerben történik – 
évfolyamonként egy tanulócsoportban (jelenleg 1-2. 
évfolyam) 

 Együttműködési megállapodások a NUPI-val és 
sportegyesületekkel illetve szakszövetségekkel 
(atlétika, labdarúgás, röplabda, judo, evezés, torna, 
stb.) 

 Kötelező úszásoktatás 

 Új pedagógiai elképzelések – pl. tanítói végzettséggel 
is rendelkező sportszakember alkalmazása az alsó 
tagozaton 

 Tanév eleji csapatépítő sporttábor 

 Versenysport és délutáni sportprogramok 

 



PARTNEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

Sportegyesület 

Óvoda - 

gyermek 

Sportiskola 

Család - 

gyermek 



PARTNEREK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

A CSALÁD SZEREPE MEGHATÁROZÓ 
Közös családi programok – mozgás, játék 

Érezze valóban fontosnak az egészséges, 

mozgás gazdag életmódot 

Vállaljon ezért áldozatokat – időt, energiát, 

esetenként többletköltséget 

Partner legyen a klasszikus nevelési elvekben 

ÓVODA SZEREPE 
A család orientálása a sportiskolai képzés 

irányába 

Szülői felelősség növelése 

Mozgás, játék 



 

 

 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


