
Kerettanterv 
Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

Célok, feladatok 

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. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is 
az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 
fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók 
gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. 
évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. 
évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 
gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 
neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 
motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 
tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 
továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését 
támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 
tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való 
részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 
tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 
megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 
önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és 
feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 
feladat- és problémamegoldáshoz. 

A sportiskola feladata az egész életen át tartó, testkulturális tevékenységprofil 
kialakítása. Ebben a szakaszban történik a tudatos pszichomotoros cselekvőképesség 
kompetenciájának megalapozása, az alapvető viselkedési minták kialakítása és alkalmazása a 
testnevelés eszközeivel. Mindehhez nélkülözhetetlen ismeretek, meggyőződések, értékítéletek 
kialakítása az ember biológiai létéről és pszichikai természetéről. Az egészséges életmódra 
való törekvésnek belső motivációvá kell válnia. Ebben az iskolatípusban az iskolai testnevelés 
aktívabb szerepet vállal az önkifejezésben, az önmegvalósításban.  

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 

                                                           

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

  



1. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

A testnevelés és sport műveltségtartalma az 5–8. évfolyamon az ismeretek tudatos bővítésével 
és a gondolkodási műveletek fejlesztésével párhuzamosan 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 nevelés során arra kell törekedni, hogy 
alakuljon ki a tanulókban a teljes körű személyes önismeret, a testi, lelki és szellemi 
képességek és lehetőségek reális meghatározása. Az önálló életvitel bővülő lehetőségeivel 
párhuzamosan erősödjön a felelősségvállalás a saját és mások épsége, egészsége iránt. A 
mozgásoktatás során lehetőséget kell biztosítani a tanulók számára, hogy szervezett formában, 
külső kontroll mellett próbálhassák ki a verbális és nem-verbális kommunikációs csatornák 
által közvetített információk befogadását, analizálását, és a kapott eredmények alapján 
önállóan tervezhessék meg a válaszreakcióikat. 

A testnevelés célja továbbá az 5–8. évfolyamon, hogy – szoros összefüggésben az  
1–4. osztály számára megfogalmazott célokkal, figyelembe véve az élettani, valamint az 
azokkal összefüggő lélektani változásokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa 
a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapvető mozgáskészségben esetlegesen még 
mutatkozó hiányok felszámolását; ragadja meg a koordinációs alapkészségek fejlesztési 
lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek 
figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondicionális képességeit. Az 1–4. osztály 
kezdő szakasz jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági mozgáskészségét, 
fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényüket. A 
kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el a tanulók 
legalább két sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy az élmény és siker forrása 
legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő 
törvényszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési 
elveket. Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai 
szokások kialakítása, erősítése, az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai 
elváltozások megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri 
megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a tanulók értsék és ismerjék a 
prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat. A mozgáskultúra fejlesztése: az 
alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a 
kondicionálás képességének az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése, 
sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése; a 
feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék-sporttevékenységhez, azok károsodás 
nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-
biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolás) 
megszerzése; mozgáskommunikáció. Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az 
elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. Értékes 
személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, 
céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és 
környezetkímélő magatartás. 

Cél, hogy a tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati 
adottságaiknak megfelelően, károsodástól mentesen következzenek be a pre-pubertás és a 
pubertás kori fejlődés változásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy 
megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgató rendszerük. Előzzék meg a testtartási 
rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket, mozgásokat. 
Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel 
szemben. Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban 
betöltött szerepét, és alkalmazzák azt.  



Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. 
Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből 
legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. Tudjanak játszani két sportjátékot, 
ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és védekezési 
megoldásokat. Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. Sajátítsanak el 
önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, 
törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető 
feladatmegoldó sémákat. Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. Motorikus 
képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai, torna-, sportjáték-, úszás- és 
küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb 
képességfejlesztő eljárásokat. Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció- és térbeli 
tájékozódási képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket. 
 

2. KÜZDELEM ÉS JÁTÉK 
 

Tantárgyunk a hagyományos tantárgyi rendszerben Dráma és táncnak nevezett tananyagokat 
és fejlesztési feladatokat foglalja össze. 

A dráma- és tánctanítás célja az élményen keresztül történő megértés, valamint a 
kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése. 

A dráma és tánc a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók 
alkotó- és kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, összpontosított, megtervezett 
munkára szoktatását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. 
Hozzájárul mozgásuk harmóniájához és beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és 
társismeretük gazdagodását, segíti őket az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az 
önkifejezésben. Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a 
tolerancia és az együttműködés fejlesztésére. A tanulói tevékenységek a gondolatok és 
érzelmek kifejezését, a drámai és színházi kifejezések formai megértését szolgálják. 

A sportiskolai kerettantervben átneveztük a tantárgyat, mert úgy véltük, hogy a tárgy 
elnevezésével határozottabban utalhatunk sajátos funkciójára egy sportiskolai tanulási- 
személyiségfejlesztési folyamatban. A fantázianév nem önkényes: hiszen a dráma a cselekvés, 
az akciók, a konfliktusok és a konfliktusok megoldásának, a katarzisnak a művészete, ezt 
„játsszák” az emberiség kezdetei óta a színpadon, a játéktéren, a dráma ebben rokon az 
erőpróbákat jelentő sportban. A konfliktustűrés, konfliktuskezelés, az erőpróbákon való 
helytállás, a sportszerű kommunikáció fontos személyiségjegyeinek fejlesztéséhez kíván 
tárgyunk hozzájárulni. 

A majdani sportember számára különösen fontos, hogy a ritmus, a mozgás világában 
otthonosan érezze magát, hiszen megannyi sportfeladat teljesítését e képesség kellő fejlettsége 
megkönnyíti. Ugyanígy súlyt helyezünk arra, hogy a sporttal járó küzdelem élményét, a 
konfliktusokat az esztétikai élmények gazdagsága segítse hatékonyan, építő, kreatív módon 
feldolgozni. 

A célok évenként azonosak, azonban a megvalósulás minősége, a megértés mélysége 
fokozatosan emelkedik. 

A követelmények évente – néhány téma kiemelésével – szintén azonosak. 
A tantárgy célja a közösség előtti szerepvállalás természetessé tétele, ösztönzése. Az 

emberi-társadalmi megfigyelőképesség fejlesztése. A tárgyi tudás növelése. A művészeti 
nevelés különböző területein a tanulók sikerélményhez juttatása. További fontos cél a 
figyelemfelhívás a műveltségi részterület elemeinek fontosságára és szépségére. A tárgy 
oktatása segítheti más műveltségi területek tanítását, lehetőséget ad ezekkel a tárgyakkal való 
együttműködésre. 
  



3. TANULÁSMÓDSZERTAN 

5–6. évfolyam 

A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és 
körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben elsősorban 
az ismeretek elsajátítását, a tudás megszerzését értjük. A tanulás nem formális keretektől 
kezdődik, attól kezdve, hogy tudatosan kezdjük szemlélni a világot, majd nagymértékben 
intézményesített, iskolai keretek között történik. 

A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek 
figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században 
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 tanulás megtanítása elsősorban az iskola kötelessége és felelőssége, mely sokrétű és 
összetett feladatot jelent a pedagógusok számára. A legfontosabb tennivalók közé tartozik a 
tanulási folyamat során a tanulói motiváció kialakítása és fenntartása a tudás megszerzése 
céljából. A tanulás hatékonyságának szempontjából meghatározó fontosságú a tanulói 
érdeklődés felkeltése és megtartása egy-egy tantárgy tanulása-tanítása során.  
A tanulás tanítása tantárgyközi, hiszen a megtanult, elsajátított, begyakorolt módszerek, 
stratégiák, az egyéni tanulási szokásokhoz igazodva valamennyi tantárgy tanulásánál jelen 
vannak, segítséget nyújtanak. 

A tantárgy tanulásának célja az önálló, hatékony, gondolkodáson alapuló tanulási 
folyamatra nevelés, a későbbi munkaerőpiacon történő megfeleléshez szükséges 
kompetenciák kialakítása. 

Olyan hatékony tanulási attitűd létrehozása a feladat, amely képessé teszi 
tanítványainkat a kitartó tanulási munka megvalósítására, egyéni lehetőségeik, szükségleteik, 
erősségek, gyengeségek figyelembe vételével, de azok maximális kihasználásával, 
fejlesztésével. 

A hatékony és önálló tanulás megvalósítása érdekében képessé kell tenni 
tanítványainkat mind az egyéni, mind a különböző társas munkaformák során történő 
együttműködési készség kialakítására. 

A tanulás tanításának megvalósítása az egyéni képességekhez igazodó, differenciált, 
tevékenykedtető munkaformák előtérbe helyezésével érhető el az intézményesített nevelés-
oktatás során. 

 
 

5–6. évfolyam 
 
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, mint azt korábban megszokták. Több tantárgyat tanulnak, nagyobb elvárásoknak 
kell megfelelniük mind a tanulás, mind a sportteljesítmények vonatkozásában. Az alsó 
tagozatos évekhez képest önállóbban kell a mindennapokat felépíteni.  

A tantárgy eredményes tanulása során a tanulók megismerik saját pszichikai 
feltételeiket, különböző képességek fejlesztésével megtanulják a hatékony és eredményes 
tanulási stratégiákat, módokat, amelyek segítenek a tanulási nehézségek leküzdésében, hogy 
minden tanuló képességei legjavát nyújthassa. 
  



4. SPORTERKÖLCSTAN 
7-8. évfolyam 

 
 

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

A sportoló gyermekek fejlesztése során már egészen korán, a sportoktatással 
párhuzamosan elkezdődik az erkölcsi nevelés. 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. A tervezett tanulói tevékenység 
során elsajátítják, hogy a sportolásnak, az egészséges életmód biztosítása és a test fejlesztése 
mellett további fontos feladata is van, mégpedig az identitástudat kialakítása és a jellem 
formálása, az erkölcsi értékrend fejlesztése által. A sporterkölcstani oktatás folyamán 
megtanulják, hogy moralitásában erősödik meg az a sportoló, aki rendszerességet tanul és 
ezáltal céltudatos, erős akaratú, határozott egyéniséggé válik; kitartóan tud valamire 
összpontosítani, lényegre törően cselekszik; tisztelettudó és alázatos (nem megalázkodó!) az 
adott tevékenységével, a szaktudással szemben. Elkötelezetten képes kitartani elhatározása 
mellett, és végrehajtani feladatait. Munkájában precíz, hatékonyságra törekvő, kommunikatív 
és segítő szándék vezérli. A sportokon belül is elkülönülnek egymástól az egyéni sportágak és 
a csapatsportok, a technikai eszközöket vagy állattal való együttműködést igénylő 
tevékenységek, de a lényeg egy és ugyanaz: meggyőződéssel küzdeni valamiért, ami az adott 
egyén erkölcsi fejlődésén kívül környezete számára is pozitív üzenetet közvetít.  

A sportolói életmód a szervezet edzettségét alapozza meg, a lélek 
kiegyensúlyozottságához járul hozzá, egészséges szellemiségre nevel. Egyik legfontosabb 
feladata a prevenció és az egészség megerősítése. Míg a szabadidősport a rekreációt segíti elő, 
addig a versenysport a szervezet fokozott igénybevétele mellett a szellemi felkészülést erősíti, 
és a sikeres élet lehetőségeinek felismerésére nevel. Előnyei, általánosságban véve: fokozott 
koncentráló képesség, a kitartás, a céltudatosság és az áldozatkészség fejlesztése, az öntudat 
erősítése. Hátrányai, hogy fárasztó, sérülésekkel járhat, vereség- és kudarcélmény okozója 
lehet. A sport nem ismer klub-, város-, megye- vagy országhatárokat: a sport az egyénen 
keresztül lesz nemzetközi, egyetemes értékeket közvetít. 

Az utánpótlás-korosztály sportolója megtanulja, hogyan mérje magát másokhoz, 
hogyan kezelje barátsággal és segítőkészséggel a nála gyöngébbet, és hogyan küzdje le 
magában az irigységet és féltékenységet a nála erősebbel szemben. A sportteljesítmény 
fokozásához szükséges a kikapcsolódást nyújtó játéklehetőség is. Mindazonáltal a játék akkor 
teremtő érték, ha közösségben, egymás iránti lojalitással történik. A csapatjáték kiemelkedő 
szerepe, hogy a sportoló gyermek ráérez az összetartás, a közös cselekvés jelentőségére, 
fogadja a csapattagok kedvező elismerését vagy esetenkénti elutasító magatartását. A 
játékszabályok megismertetik és elfogadtatják vele a külső korlátokat, a bírák döntései pedig 
az objektív szemléletet erősítik benne. A sport tehát magát az életet modellezi, ezért az életre 
készít fel. Elsajátíttatja a felcseperedő gyermekkel az alapvető erkölcsi törvényeket, a 
mindennapi szabályszerűségeket. 
 Az élsportoló diákok életében gyakori, hogy az általános iskola befejezése után 
külföldön vagy magántanulóként folytatódnak a tanulmányai, ezért előfordulhat, hogy ebben 
a korosztályban találkozik először és utoljára az iskolai keretek között megtartott erkölcsi 
tanórákkal. A sporterkölcstan-órákon résztvevő diák a felső tagozat utolsó két évében a 
rendszeresen sportoló, aktív kihívásokkal, feszültségekkel, győzelmekkel és 
eredménytelenségekkel gyakran szembesülő utánpótlás-korosztályt képviseli, aki 
sportpályafutása során nem ritkán életkorához képest érettebb élethelyzetekkel is találkozik; 
olyanokkal, amelyek egy tapasztaltabb felnőttet is próbára tesznek. Ennek megfelelően az órai 
témakörök is érintik az örömök és bánatok, sikerek és kudarcélmények feldolgozási 



lehetőségeinek határterületeit. Az órai témamegjelölések sokszínűsége az sportélet alapvető 
értékeire, morális üzenetére, szélsőséges viselkedésformáira épül. Az ifjú sportoló és a 
szakvezető felnőtt korosztály kölcsönös együttműködéséből fakadó eltérő világlátásban rejlő 
konfliktusokra is kitér, a saját korosztálybeli személyiségjegyek kölcsönösségen alapuló 
elfogadását és időnkénti elutasításának realitását is feldolgoztatja. A feldolgozás módja 
enyhítheti a fiatal sportoló élethelyzete és életkori sajátosságai között meglévő ellentmondást: 
a módszereknek ez utóbbiakhoz kell igazodniuk. 
 Az órai témamegjelölések iránymutató jelleggel készültek, különféle fókuszpontok 
kiemelésére adva lehetőséget az időbeli korlátok és az osztály sajátosságainak figyelembe 
vételével. Fontos, olykor az sportoló gyermek életének jobbra vagy rosszabbra fordulását 
jelentheti, ha nem tudja saját érdekeit képviselni, önmagát hitelesen kiteljesíteni, vagy 
egyáltalán: erkölcsi lényként elfogadni. A sportolás megtanítja arra, hogy komoly 
erőfeszítéseket kell tennie annak az ifjúnak, aki önszántából kezdi el a rendszeres mozgást és 
versengést, sok kellemes dologról lemondva, áldozatokat hozva, és mindezért cserébe nincs 
garancia arra, hogy a fáradtságos munkáért elnyeri méltó jutalmát, mindenki felett győzelmet 
arat. Ennek ellenére sok utánpótláskorú sportoló küzd és bízik önmagában, hogy egyszer ő áll 
a dobogó legfelső fokára… és ha nem is sikerül mindenkinek diadalt aratnia, de minden ifjú 
sportoló büszke lehet arra, hogy önmagát újra és újra sikerül felülmúlnia. 
 


