
 

 

 

 

 

 

Szakszerű és ösztönző értékelés testnevelés óra 

keretében 
 

Programleírás 
 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe: 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám): 

Dr. Reigl Mariann, reigl@tf.hu, +36- 20-3140-067 

 

 

Célcsoport: Magyar nyelven testnevelést tanító testnevelő tanárok és tanítók. 

 

A képzés célja:  

A testnevelés óra keretében végzett testgyakorlati ágak mozgásanyagának magyar 

szaknyelven történő elsajátítása. Az egyes testgyakorlati-ágakhoz tartozó summatív és 

előrejelző értékelési formák megismerése. Az értékelések pedagógiai hatásának 

felmérése. A tanulók felé történő visszajelzések pozitív hatásainak kiemelése. Az 

értékelés elméleti hátterének bemutatása. 

 

A képzés főbb tartalmi elemei: 

A képzés az alábbi testgyakorlati ágakon keresztül mutatja meg a közvetlen és közvetett 

értéklés lehetőségeit: 

 kölyökatlétika program, újszerű játékok és labdajátékok a testnevelés órán 

(netball, tamburello, sportszerű népi játékok),  

 a zenés mozgásformák (aerobik, ritmikus gimnasztika, koordinációs feladatok) 

értékelése,  

 a magyar néptánc szerepe a koordinációfejlesztésben,  

 a küzdősportok (ezen belül is a magyar eredetű baranta, boksz és vívás 

alapelemei) szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában 

Elméleti anyag: az értékelés módszertana; az értékelés, a motiváció témakörének 

pedagógiai és pszichológiai megközelítése; aktuális testnevelés elméleti témák 

 

A képzés módszerei: 

Elméleti előadás, kiscsoportos műhelymunka, gyakorlati órák a hallgatók 

bekapcsolódásával, értékelési és mérési gyakorlatok 

 

mailto:reigl@tf.hu


Fejlesztendő kompetenciák: 

Szaknyelv ismeret, gyakorlatvezetés, a differenciált képzés és értékelés gyakorlata, 

motiválás a testnevelés órán,  

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

 

Tervezett időpont: 

2014. augusztus 18-23. 

 

A továbbképzés javasolt időtartama (érkezés napja – távozás napja): 

Érkezés: 2014. augusztus 17. 

Távozás: 2014. augusztus 24. 

 

Tervezett helyszín (pontos címe, elérhetősége, megközelítése): 

1123. Budapest Alkotás utca 44.  487-9200 

Déli pályaudvatról 5 perc séta, parkolási lehetőség a TF udvarán. 

 

Szállás: 

A Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kara (TF) örömmel fogadja a 

határon túli magyar testnevelőket a 30 órás továbbképzésre. 

A résztvevőket az Intézmény területén lévő 2 ágyas zuhanyozós szobákban szállásoljuk 

el. 

A napi háromszori étkezést szintén a TF területén lévő éttermünk biztosítja. Kirándulásra 

és ünnepnapon hidegcsomagot kapnak a kollegák. 

Az összes létesítmény (előadó termek, sportcsarnok, tornatermek) egy zárt területen belül 

helyezkedik el. 


