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Szak megnevezése: Gyógytestnevelő-Egészségfejlesztő osztatlan tanárszak  Tagozat: nappali 

Specializáció megnevezése: nincs 

Félév: 1. 

Tantárgy neve, Neptun-kódja(i): Gerinctorna, GYTGT_0001 

Tantárgy óraszáma: 2     kreditértéke:  2 

A tantárgy előkövetelménye(i): nincs 

1. A KURZUS OKTATÓ(I):  Barna Lilla 

2. A KURZUS CÉLJA: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók magasabb szinten ismerjék meg a helyes testtartás 
alapelveit, annak elméleti és gyakorlati vonatkozásait. A helyes testtartásért felelős izmok 
állapotvizsgálata. A szűrővizsgálatok rendszeres jellemzőinek megismerése. Az iskolai 
követelményeknek megfelelően sajátítsák el a helyes testtartásért felelős izmok 
működésének és fejlesztésének ismeret- és gyakorlatanyagát, és a Magyar 
Gerincgyógyászati Társaság által összeállított tartáskorrekciós program jellemzőit, helyét 
a gyógytestnevelésben és a testnevelésben. Ismerjék meg a fitball jelentőségét az 
egyensúlyfejlesztés és a tartásjavítás során. Sajátítsák el a már kisgyermekkorban 
alkalmazható prevenció modern, játékos formáit.  

3. A KURZUS ÜTEMEZÉSE, TANANYAGA  

időpont téma megjegyzés 

1. 

 

2. 
 

3. 

A félévi követelmények ismertetése. A tornaszerek biztonságos 
használatának feltételei, a balesetmentes gyakorlás módszerei. 
Képességszint gyakorlatok ismertetése, kipróbálása. 
 
A gerinc anatómiája. A gerinctorna szerepe az egészséges 
életmódban. 
 
A tartásjavítás jelentősége, feladata.  
 
A gerinctorna szerepe a gyógytestnevelésben. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

A gerinctorna mozgásanyaga I. 
 
A gerinctorna mozgásanyaga II. 
 
A gerinctorna mozgásanyaga III.  
 
Konzultációs hét 
 
Légzőgyakorlatok, stretching, pilates gyakorlatok megismerése.  
 

Motoros képességek fejlesztése.  

Különböző sporteszközök a testtartás javításának szolgálatában.  

Zárthelyi dolgozat megírása.  

Képességszint gyakorlatok bemutatása. 

Zárthelyi dolgozat (javítás), képességszint gyakorlatok (javítás).  

4. FÉLÉVKÖZI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: 

Az órákon való aktív részvétel, a félév elején ismertetett gyakorlati követelmények, 
képességszintek teljesítése. A zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges szintű) 
megírása.  

Képességszintek:  

- Statikus izomerő tesztek:  
1. Hasizom gyakorlat: Háton fekvésben mindkét lábat egy zsámolyra kell 

helyezni oly módon, hogy a csípő- és térdízület 90 fokos flexióban legyen. 
Fej a törzs folytatása, a felsőtestet lapocka alsó csúcsáig kell megemelni és 
ezt a helyzetet megtartani. 
5= 60 mp  4= 55mp  3=35mp  2= 30mp 

2. Plank / alkartámasz  
Megfelelt: 60 mp felett  Nem felelt meg: 60 mp alatt  

- Az alsó test erő-állóképességét vizsgáló teszt 
3. Székből felállás teszt: A tesztben résztvevő egyén egy széket helyez a 

falhoz. A szék közepére ül, a lábak váll szélességben a talajon 
helyezkednek el, csípő-, térd-, boka derékszöget zár be, lábfejek előre 
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néznek és párhuzamosak. A karok a mellkas előtt keresztezik egymást. 
Ülőhelyzetből az egyén feláll, ügyelve arra, hogy térdét nyújtsa ki teljesen 
és háta maradjon egyenes, majd visszaül a kiinduló helyzetbe. Ezt a 
folyamatot 30 másodpercig hajtsa végre. 
2= 17db 3=18 4=21 5=24 

5. ÉRTÉKELÉS MÓDJA: Gyakorlati jegy 
A gyakorlati jegy részei: 
- Képességfejlesztő gyakorlatok teljesítése legalább elégséges szinten  
- Zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása. 
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8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Az oktató elérhetősége: Barna Lilla, barna.lilla@sport.unideb.hu, +36 52 512 900 

     4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Sporttudományi Oktatóközpont, földszint 003 iroda. 

Debrecen, 2020. szeptember 1.    

 

A kurzussal és a követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekben a Debreceni Egyetem 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe az irányadók. 
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