
ELMÉLETI HÁTTÉR
A testnevelő tanároknak kiemelt feladata a helyes egészségmagatartás kialakítása, melyet példamutatással, differenciá-
lással, motiválással és a megfelelő módszerek kiválasztásával tudja elérni (Bognár, 2020).

ANYAG ÉS MÓDSZER
Vizsgálatunk során nem strukturált, egyéni interjúkat végeztünk testnevelő tanárokkal és tanárjelöltekkel (N=30). A válasz-
adó mozgástere szerint nyílt kérdéseket alkalmaztunk, ezek a megkérdezettek saját nézeteinek, viszonyulásának, vélemé-
nyének feltárására törekszik.

A vizsgálat célja, hogy összegezzük a testnevelő tanárok fel-
adatait, valamint bemutassuk mintaadó szerepük megnyilvánu-
lási formáját az oktatási módszerek kiválasztásában.
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tatás és a testne-
velő tanárok által 
alkalmazott mód-
szerek hatással 
vannak a helyes 
egészségmagatar-
tás kialakítására. 
További kutatások 
lehetőséget adnak 
módszertani aján-
lásokra és a test-
nevelő tanárképzés 
fejlesztésére.
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2. ábra: Szakirodalom összegzése a vizsgált témában 
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3. ábra: a vizsgált minta csoportosítása 

Egészségmagatar
-tás kérdései a 

testnevelő 
tanárok körében

•Biró és mtsai. 
(2007)

•Chrostodoulou 
(2011)

•Láng, Bíró és 
Kopkáné (2012)

•Pino-Juste és mtsai. 
(2013)

•Ludanska-
Krzeminska (2014)

•Ferry és Romar 
(2020)

•Simkó és Uvacsek 
(2021)

Testnevelő 
tanári példa

•NASPE (2004)
•Biróné és mtsai. 
(2011)

•Balogh és Kiss 
(2016)

•Bognár (2020)

Oktatási 
módszerek 

általánosságban

•Interakciók vizsgálata 
testnevelés órán: 
Svoboda (1977), 
Anderson és Barette 
(1980), Bíró (2007), 
Simon (2009)

•Maleki és mtsai. (2010)
•Csányi (2015)
•Mercier (2015)
•Császárné (2016)

Oktatási módszerek 
speciálisan: tanári 

bemutatás módszere

•Pollock (1992)
•McCullagh (1997)
•Horn és mtsai. 
(2007)

•Breslin és mtsai. 
(2009)

•Lhuisset és Marnes 
(2014)

•Makszin (2014)
•Potdevin és mtsai. 
(2018)

A vizsgált személyek között 8 alcsoportot 
hoztunk létre

Testnevelő tanárok (N=18)

Mentortanárok 
(N=4)

Gyakorló iskolai 
szakvezető tanárok 

(N=4)

Egyetemi 
szakmódszertant 

oktatók (N=2)

Pályakezdő 
testnevelő tanárok 

(N=4)

Gyakorlott 
testnevelő tanárok 

(N=4)

Testnevelő tanár szakos 
hallgatók (N=12)

Összefüggő 
szakmai 

gyakorlatát végző 
ötöd éves 

testnevelő tanár 
szakos hallgatók 

(N=4)

Tanítási 
gyakorlatát végző 

negyed éves 
hallgatók (N=4)

Harmad éves 
hallgatók (N=4)Eredmények 

 

4. ábra: eredmények bemutatása 
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1. ábra: Testnevelő tanári kompetenciák indikátorai (Bognár, 2020) 
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