
Sportiskola 5 - 8. osztály 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz 
nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan pedagógiai 
munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, 
fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az 
iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is.  

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 
 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Küzdelem és játék (Dráma és 
tánc) 

1 0,5 0,5 0,5 

Testnevelés és sport1 5 5 5 5 
Tanulásmódszertan 1 0,5   

Sporterkölcstan   0,5 0,5 

1. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

A testnevelés és az 5–8. évfolyamon fejleszti a sportágspecikfikus mozdulatokat. Előidézi a sportági 
szabályok szerinti gyakorlást, egyidejűleg megalapozza és kialakítja a tanulókban az igényt a 
rendszeres délutáni szabadidős és az élsport igényeit kielégítő kulturált, magas szintű testedzés iránt 

A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével a tanulók elsajátítják 
legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy az élmény és siker forrása legyen 
számukra. 

2. KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 

A tantárgy az alsó tagozatos tantárgy folytatása. 

3. TANULÁSMÓDSZERTAN 5–6. évfolyam 

A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe 
vételével és fejlesztésével képessé tegyük a tanulókat az elvárható tudástartalom megszerzésére, a 
tengernyi információhalmazban történő eligazodásra, a lényeg, a fontos, a szükséges ismeretanyag 
kiválasztására, a folyamatos, élethosszig tartó tanulás alapjainak megismertetésére, az új 
helyzetekhez, elvárásokhoz történő igazodásra, az információforrások megismerésére, kezelésére, 
használatára. 

A tanulói érdeklődés felkeltése és megtartása egy-egy tantárgy tanulása-tanítása során.  
Az általános iskolában bekövetkező tagozati váltás több tekintetben okozhat nehézséget a 

tanulóknak. A felső tagozatban szembesülnek először azzal a ténnyel, hogy sokkal több tanár tanítja 
őket, több tantárgyat tanulnak, nagyobb elvárásoknak kell megfelelniük mind a tanulás, mind a 
sportteljesítmények vonatkozásában.  

A tantárgy megtanulják a hatékony és eredményes tanulási módokat, amelyek segítenek a 
tanulási nehézségek leküzdésében.. 

4. SPORTERKÖLCSTAN 7-8. évfolyam 

A sporterkölcstan mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az általános 
iskolai erkölcstan órákon megalapozott erkölcsi nevelésre épül. 

A gyerekek a sportiskolák tagozatos osztályaiban megismerkedhetnek a sporterkölcstan 
tárgykörével, ahol az erkölcstan órai beszélgetésekre építkezve a sportélet erkölcsnevelési alapjait 
saját sporttevékenységük folyamán tapasztalt és megélt helyzeteik alapján vitatják meg. 

                                                           

Az 5–8. évfolyamos sportiskolai Testnevelés és sport kerettanterv heti három órára készült. A további két órát – 
igazodva a Nemzeti alaptantervben a mindennapos testnevelésről szóló rendelkezésekhez – kiváltja a sportiskolába járó 
tanulók tanórán kívüli sporttevékenysége.1

  


