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Intézet neve: DE Sporttudományi Koordinációs Intézet 

Szak megnevezése:  Osztatlan testnevelő tanári szak    Tagozat: nappali 

Specializáció megnevezése: nincs 

Félév: 7 

Tantárgy neve, Neptun-kódja(i): Szakmódszertan II.  

Tantárgy óraszáma: 2 elmélet  kreditértéke: 2 

A tantárgy előkövetelménye(i): Szakmódszertan I. 

1. A KURZUS OKTATÓ(I):  

2. Dr. Pucsok József Márton, egyetemi docens 

3. A KURZUS CÉLJA, hogy a hallgató ismerje meg a testnevelés tanításának magasabb szintű 

módszertani ismeretei. A módszertani ismereteket legyenek képesek a gyakorlatban 

magasabb szinten alkalmazni. Továbbá a kurzus célja, hogy megfelelő elméleti és 

gyakorlati alapot biztosítson, az óraterv, tanmenet elkészítéséhez. A tanult ismereteket 

legyenek képesek a testnevelő tanári munkában, vagy a sporttudomány más területén 

magas szinten alkalmazni.  

4. A KURZUS ÜTEMEZÉSE, TANANYAGA 

időpont téma megjegyzés 

1. 

 

2. 

 

Tájékoztatás a kurzus teljesítésének, elfogadásának feltételeiről. A 
követelmények részletes ismertetése, Az elméleti és gyakorlati 
anyag számonkérési időtervének egyeztetése. 
 
 
Testnevelésórák szokásrendszerének kialakítása: Az öltözői 
szokásrend; Belépés és kilépés a tornaterembe; sportpályára – az 
aktív, órakezdés és a zárótevékenységek; A tanórai jelenlét és a 
felmentettek ellenőrzése 
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7.  

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 
A feladatok elkezdése, megállítása (start és stop jelzések) és a 
figyelem irányítása; A figyelem fókuszálása (összpontosítása) a 
pedagógus irányába; Eszközhasználat és eszközprotokoll 
 
A pedagógus helyezkedése, alakzatok és alakzatváltások; Párok és 
csoportok kialakítása, szervezése; Egyéb szokások kialakítása 
 A magatartási szabályrendszer kialakítása; A magatartási 
szabályok és kialakításuk lehetőségei 
 
A tanulási környezet és a tanulók megfigyelése: A fizikailag 
biztonságos tanulási feltételek nyomon követése; A 
feladatvégrehajtások és a gyakorlás közbeni tevékenység 
megfigyelése 
 
A pedagógus helyezkedése és figyelmének megosztása a 
feladatvégrehajtások közben; A visszajelzés (feedback) és 
módszerei 
 
A tanulási feladat kommunikációjának – a feladat megértésének 
feltételei és összefüggései: A célzott figyelem és a koncentráció 
megteremtése; A feladat ismertetésének lehetőségei, verbális és 
nonverbális módszerek 
 
 
A tanulási szempontok, avagy az oktatási fókuszpontok 
kiválasztásának módszertana: A feladatok céljainak meghatározása 
A megértés ellenőrzése 
 
 Oktatási módszerek megválasztásának szempontjai: A 
feladatokhoz illeszkedő szervezeti keretek kialakítása 
A gyakorlás módszertana; A mentális gyakorlásról röviden 
 
 
Foglalkoztatási formák gyakorlati megvalósulása az eredményes 
képzés érdekében: A mozgásfeladat kiválasztásának és 
adaptálásának szempontjai; A feladaton belüli variációk módszere; 
A meghívásos tanítás módszere 
 
Életkori sajátosságok figyelembevétele a tanítás menetében: A 
motoros fejlődést meghatározó tényezők; az egyéni 
lehetőségek, a környezet és a feladatok interakciós hatása; A 
fundamentális mozgáskészségek, csoportosításuk és 
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12. 

 

13. 

 

14. 

meghatározó jellegük 
 
 
A fundamentális mozgáskészségek megjelenése, a 
CFMS mozgásfejlődési időszak; A mozgástanulás értelmezése, 
szintjei és módszertani jelentősége; A mozgástanulás 
meghatározása és elméleti modelljei 
 
A mozgástanulás szintjei és a feldolgozandó mozgásanyag 
kapcsolata; A mozgástanulás előfeltételei 
Az óraterv leadásának határideje 
 
A tanult elméleti és gyakorlati ismeretek összefoglalása; a 
tanmenet leadásának határideje; A félév lezárása. 

 
 

5. FÉLÉVKÖZI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: A 2 DB BEADANDÓ FELADAT (ÓRATERV ÉS 

TANMENET) KÜLÖN LEGALÁBB ELÉGSÉGES SZINTŰ TELJESÍTÉSE 

6. ÉRTÉKELÉS MÓDJA: KOLLOKVIUM, AMELYET A KÉT BEADANDÓ ÉS AZ ÉVVÉGI SZÓBELI 

VIZSGA (3 DB) ÁTLAGA ADJA 

7. KÖTELEZŐ IRODALOM 
- Órák anyaga (Kristonné Bakos Magdolna: Testneveléstanítás és módszertan digitális 
tananyag alapján, TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010)  
- Csányi, Révész (2015): A testnevelés tanításának didaktikai alapjai, e-tankönyv, ISBN 
978-615-5518-01-0, Magyar Diáksport Szövetség 

8. AJÁNLOTT IRODALOM 
             - Makszin (2014): A testnevelés elmélete és módszertana, e-tankönyv, Dialóg Campus                      

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Fogadóóra (a szorgalmi időszakban): Kedd 14 és 15 óra között; szerda 10 és 11 óra között 

Sporttudományi Oktatóközpont, első emelet. 9. szoba 

Az oktató elérhetősége: pucsok.jozsef@sport.unideb.hu 
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Debrecen, 2020. augusztus.22.   Dr. Pucsok József Márton 

                                                                                       egyetemi docens  
          

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

 


