
1. Az iskolai testnevelés és sport célja, feladata, tartalma.
− Az iskolai testnevelés szerepe a személyiség komplex fejlesztésében. 
− Mit várhat el a társadalom a testneveléstől. 
− A testnevelés szerepe a NAT-ban megjelenő nevelési célok alapján.
− Balesetmegelőzés és egészségvédelem a testnevelés tanítása során.
− Egészségnevelés.

2. A motoros képesség-fejlesztés tantárgypedagógiai szempontjai. 
− Módszertani javaslatok a motoros képességek fejlesztéshez.
− A koordináció fejlesztésének elméleti és módszertani alapjai.
−  Az erő megnyilvánulási formái és fejlesztésük.
−  A gyorsaság fajtái és fejlesztése. Gyorsasági gát.
−  Az állóképesség megnyilvánulási formái és fejlesztésének lehetőségei. 

3. A társadalmi és iskolai igények, elvárások a testnevelő tanárral szemben.
− A testnevelő tanár személyisége, lényeges személyiségjegyei, szakmai 

kompetenciái.
− A testnevelő tanári munka összetevői, a testnevelő tanári tevékenységkörök.
− A testnevelő tanár helye, szerepe a tantestületben.
− A társadalom igényei a testnevelő tanárral szemben.

4. Az oktatás módszereinek, stratégiáinak felosztása a motoros cselekvéstanítás, -tanulás 
folyamatában.
− Oktatás, nevelés, képzés. 
− A motoros tanítás - tanulás folyamatának szerkezete (ismeretszerzés, 

alkalmazás), és annak módszerei.
− Oktatási módszerek, stratégiák, azok megválasztásának szempontjai. 
− A differenciálás elvi és gyakorlati kérdései a testnevelés tanításában.

5.  A testnevelésórák típusai, szerkezete, szervezési feladatok. 
− A testnevelésórák típusai. 
− A testnevelésóra szerkezete (az órarészek élettani, pedagógiai és didaktikai 

feladatai).
− Az oktatás szervezési módjai, formái (tanulók, szerek, eszközök mozgatása, 

foglalkoztatási formák.) 
− A foglalkoztatási formák megválasztását befolyásoló tényezők.

6. Pedagógiai elvek és módszerek a különböző életkorú gyermekek nevelésében
− A fejlődés és a növekedés.
− A mozgatórendszer és a keringési-légzési rendszer fejlődése.
− Mozgásfejlődés 7-18 éves korban.



− A 7-18 éves tanulók életkori sajátosságai (testi, társas, érzelmi, kognitív) a 
mozgástanítás és tanulás szempontjából, és a fejlesztés pedagógiai elvei, 
módszerei.

7. Különleges képességű tanulókkal való foglalkozás a testnevelés órán
− A differenciálás elvi és gyakorlati kérdései a testnevelés tanításában.
− Sajátos fejlesztést igénylők testnevelése
− Integrált testnevelés. 
− Tehetséges diákok, a sporttehetség jellemzői és fejlesztése.
− A testnevelő tanár szerepe a tehetséggondozásban.

8. Prevenció és rehabilitáció az iskolában
− Preventív feladatok és rehabilitációs eljárások az iskolai testnevelésben.
− A testtartás vizsgálata és javítása.
− Gyógytestnevelés.
− A fizikai fittség összetevői.
− Az egészségtudatos magatartás és életvitel kialakítása.
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