
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 
Testnevelés és Sport Munkaközösségének éves programja 

2020-2021. tanév 
 
 
Testnevelést tanító kollégák: 
 
Erostyákné Raffai Laura 
Marton Richárd 
Marosvölgyiné Rideg Ágnes 
Nagy Márton 
Németh István 
Patyiné Bogdánffy Ágnes 
Pásztor István 
 
 
Céljaink: 
 

a. A testnevelés tantárgyhoz és a sporthoz fűződő pozitív érzelmek fenntartása. 
b. A sporttevékenységhez fűződő akarat, aktivitás ébrentartása. 
c. Az életkornak megfelelően fejleszteni a keringési, mozgató 
d. és légzési rendszert. 
e. Aktív és egyre tudatosabb testmozgással megelőzni a testtartási rendellenességeket. 
f. Cselekvésükben kapjon szerepet a tudatosság és az önállóság. 
g. Az igényesség fokozása a testmozgásokban, a harmonikus testi fejlődés érdekében. 
h. A mozgásismeretek olyan szintre emelése, amelyek alkalmasak önállóan végzett 

formában az edzettségi szint fenntartására. A tanulók motiválása a szabadidős önálló 
sporttevékenységre. 

i. A felzárkóztatás, a tehetséggondozás segítése, felkészítés továbbtanulásra 
j. Az iskolai testnevelési és sporttevékenységek során kialakítjuk tanulóinkban az 

egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzetet. 
Fejlesztjük a diákok környezettudatos magatartását, hogy tetteik pozitív módon 
hassanak a környezeti problémák megoldására, az egyetemes környezet javára. 

k. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megóvásába, törekedjenek 
másokkal is cselekvő együttműködésre. 

l. Saját életvitelük, egészséges életmódra törekvésük a természet tiszteletét, a  
m. környezet védelmét is szolgálja 

 
Ez év márciusától az új típusú koronavírus elterjedése miatt a Kormány online oktatást rendelt 
el. Az új helyzetben a testnevelésben és diáksportban dolgozó pedagógusok – elsősorban a 
különböző közösségi médiumok tudásmegosztásának és a pedagógiai-módszertani 
kreativitásnak, innovációnak köszönhetően – tapasztalataink szerint – összességében 
kimagaslóan teljesítették feladatukat. A tapasztalatok összegyűjtésére és a jó gyakorlatok 
megosztására folyamatosan szükség lesz a jövőben is. 
Az EMMI és az MDSZ által kiadott protkolt (a testnevelés tantárgy oktatására)igyekszünk a 
véghezvinni.  
Az alábbiakban leírt programok megvalósítása nagyban függ a Kormány döntéseitől! Milyen 
programokat engedélyez, milyen feltételekkel, stb.? 
A felsorolt feladatok ezek függvényében kerülnek megvalósításra. 



Testnevelés tantárgyból a tanulók fizikai állapotának tavaszi felmérését a Magyar Diáksport 
Szövetség ajánlása alapján a NETFITT-l kívánjuk megvalósítani. Egyéb felmérések a 
tanmenetnek megfelelően atlétika, torna, labdajátékok és szabályalkalmazás, valamint erő és 
ügyességi gyakorlatokból történnek. 
Értékelési elvrendszer a NETFITT pontrendszerével történik. 
Az általános fizikai teherbíró-képesség mérése során- az egészség szempontjából – 
feltérképezzük a kondicionális képességek területén mutatkozó hiányosságokat. A 
hiányosságok feltárása a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az 
egyéni, mind a közösségi felzárkóztató programok előkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az 
egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség 
fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 
El kell érjük itt az iskolában, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének 
folyamatos nyomon követése egy életre szóló motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és 
az iskolából kikerülve életvitelükben is helyet kapjon a rendszeres testedzés, a mozgás, a 
sport. 
Munkánk egy részét adja, hogy iskolánk is tagja az EMMI- SIOSZ Sportiskolai 
Programjának. Az iskolában elsősorban a kézilabda, labdarúgás, birkózás, erőemelés és 
ökölvívás sportágakban jelent fejlődési lehetőséget, ill. a többi sportág alapozó képzésében, a 
sportegyesületekkel való együttműködés során. E program koordinátora Marton Richárd. 
 
A mindennapos testnevelésnek köszönhetően a délutáni foglalkozások megszűntek. Viszont 
adott a mindennapos testedzés lehetősége. Célunk, hogy az iskolán kívül, szervezett keretek 
között is, hasznosan töltsék el szabadidejüket tanulóink. Ezáltal helyes irányt próbálunk 
mutatni az egészséges életmód és szemlélet kialakításához.  
Az idei tanévben heti 2 órában az érettségi előkészítő foglalkozások is segítik a jobb 
felkészülést az év végi érettségi vizsgákra. Az előző évhez hasonlóan, ebben a tanévben is 
heti két órában amatőr kosárlabda edzések megtartását tervezzük Németh István vezetésével. 
 
Az 5/8 és 6/8-as osztályok úszás oktatását az idei tanévben a nagyfokú kockázati tényező 
miatt, nem tartjuk meg. 
 
Kézilabda, labdarúgás, birkózás, úszás, aerobic, judó sportágban a sporttagozatos tanulók 
edzése mind az iskolában mind a különböző egyesületi edzéseken megfelelő, így az idei 
tanévben is jelentős eredményeket várhatunk a versenyzőinktől mindkét nemben és 
korosztályban. 
A városi és megyei diákolimpiai versenyeken a következő versenyeken veszünk rész, a 
felkészítésben elsősorban a külső sportegyesületek edzőinek munkája és ajánlása alapján: 
 
Tervezett diákolimpiai versenyeink: 
 
Kézilabda fiú 3-6 kcs., lány  4-6 kcs. 
Teremlabdarúgás,  4-6 kcs. 
Fair Play kispályás labdarúgó kupa 5-6. kcs. 
Labdarúgás 4. kcs. 
Atlétika 3-6 kcs. 
Úszás 3-6 kcs. 
Mezei futóverseny 3-6 kcs. 
Amatőr kosárlabda 5-6 kcs. 
Tenisz 3-6. kcs. 
Erőemelés, fekvenyomás 5-6 kcs. 
Judo 3-6. kcs. 



Aerobic 3-6. kcs. 
Vivás 3-6. kcs. 
Asztalitenisz 3-6. kcs  
 
Sportág:      Felelős: 
 
  
Asztalitenisz, tenisz     Németh István 
 
Atlétika      Nagy Márton, Patyiné Bogdánffy Ágnes 

Marosvölgyiné Rideg Ágnes 
 
Labdarúgás (terem, amatőr)   Nagy Márton, Marosvölgyiné Rideg 

Ágnes 
 
Kézilabda       Marton Richárd, Pásztor István 
 
Úszás       Patyiné Bogdánffy Ágnes, 

Marosvölgyiné Rideg Ágnes 
 
Erőemelés, fekvenyomás    Pásztor István 
 
Amatőr kosárlabda     Németh István 
 
Judo       Patyiné Bogdánffy Ágnes 
 
Aerobic      Erostyákné Raffai Laura 
 
Vívás       Marton Richárd 
 
Sportiskolai Program     Marton Richárd 
 
 
Ezek időpontjai a városi és megyei kiírások alapján várhatók. 
 
 
Sí tábor: Vegyes összetételű sí tábort szervezünk ebben a tanévben is, kezdők és haladók 
részére 2021. március 7-től. Ez természetesen függ a határok megnyitásától és egyéb még 
meg nem hozott szabálytól, döntéstől. 
 
 

Versenyek 
 
Atlétika, mezei futás    60 fő+ 2 kísérő 
Kézilabda      56 fő+ 2 kísérő 
Labdarúgás      30 fő+ 2 kísérő 
Úszás       10 fő+ 1 kísérő 
Amatőr kosárlabda     10 fő+ 1 kísérő 
Erőemelés       5 fő + 1 kísérő 
Tenisz        5 fő + 1 kísérő 
Judo        4 fő+ 1 kísérő 



Asztalitenisz      4 fő+ 1 kísérő 
Vívás       2 fő+ 1 kísérő 
Aerobic      6 fő+ 1 kísérő 
 
 
Orosháza, 2020. augusztus 30. 
 
 

Marton Richárd 
Testnevelés és Sport Munkaközösség vezető 

 
 


