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Sporterkölcstan helyi tanterv alapjai
A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
(OFI) kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendelet mellékletei alapján közzétett kerettanterv szerint szerkesztettük sporterkölcstan helyi
tantervünket. Az évi órakeret felosztását alább, egy táblázatban írtuk le.
Sporterkölcstan tantárgy oktatásának céljai
 A sportélet erkölcsnevelési alapjait saját sporttevékenységük folyamán tapasztalt és megélt
helyzeteik alapján vitassák meg a gyerekek.
 Egészséges identitástudat kialakítása és a jellem formálása, az erkölcsi értékrend fejlesztése. - A
sporterkölcstani oktatás folyamán a tanulók tanulják meg, hogy moralitásában erősödik meg az
a sportoló, aki rendszerességet tanul és ezáltal céltudatos, erős akaratú, határozott egyéniséggé
válik; kitartóan tud valamire összpontosítani, lényegre törően cselekszik; tisztelettudó és
alázatos (nem megalázkodó!). Elkötelezetten képes kitartani elhatározása mellett, és
végrehajtani feladatait. Munkájában precíz, hatékonyságra törekvő, kommunikatív és segítő
szándék vezérli.
 Meggyőződéssel tudjanak küzdeni a tanulóink valamiért, ami az adott egyén erkölcsi fejlődésén
kívül környezete számára is pozitív üzenetet közvetít.
 A tanulók ismerjék fel, hogy a sportolói életmód a szervezet edzettségét alapozza meg, a lélek
kiegyensúlyozottságához járul hozzá, egészséges szellemiségre nevel. Egyik legfontosabb
feladata a prevenció és az egészség megerősítése. Míg a szabadidősport a rekreációt segíti elő,
addig a versenysport a szervezet fokozott igénybevétele mellett a szellemi felkészülést erősíti, és
a sikeres élet lehetőségeinek felismerésére nevel. Előnyei, általánosságban véve: fokozott
koncentráló képesség, a kitartás, a céltudatosság és az áldozatkészség fejlesztése, az öntudat
erősítése. Hátrányai, hogy fárasztó, sérülésekkel járhat, vereség- és kudarcélmény okozója lehet.
A sport nem ismer klub-, város-, megye- vagy országhatárokat: a sport az egyénen keresztül lesz
nemzetközi, egyetemes értékeket közvetít.
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Az utánpótlás-korosztály sportolója tanulja meg, hogyan mérje magát másokhoz, hogyan kezelje
barátsággal és segítőkészséggel a nála gyöngébbet, és hogyan küzdje le magában az irigységet és
féltékenységet a nála erősebbel szemben.
A sportoló érezzen rá az összetartás, a közös cselekvés jelentőségére, fogadja a csapattagok
kedvező elismerését vagy esetenkénti elutasító magatartását, a közösségben egymás iránti
lojalitással legyenek.
A játékszabályok megismerésével fogadják el a külső korlátokat, a bírák döntéseit, az alapvető
erkölcsi törvényeket, a mindennapi szabályszerűségeket.
A sportoló gyermek saját érdekeit tudja képviselni, önmagát hitelesen kiteljesíteni, erkölcsi
lényként élni.
A sportolók tanulják meg, hogy komoly erőfeszítéseket kell tennie annak, aki elkezdi a
rendszeres mozgást és versenyzést, sok kellemes dologról kell lemondania, áldozatokat kell
hoznia, és mindezért cserébe nincs garancia arra, hogy a fáradtságos munkáért elnyeri méltó
jutalmát. Minden ifjú sportoló büszke lehet arra, hogy önmagát újra és újra sikerül felülmúlnia.

Sporterkölcstan tantárgy oktatásának módszerei
A sporterkölcstan, mint a sportiskolákban bevezetésre kerülő szaktantárgy az erkölcsi nevelésre
épül. Az órai témamegjelölések iránymutató jelleggel készültek, különféle fókuszpontok kiemelésére
adva lehetőséget az időbeli korlátok és az osztály sajátosságainak figyelembe vételével.
Számonkérés módszerei, értékelési elvek
Sporterkölcstan tantárgyból a tanév során félévkor és év végén négy fokozatú szöveges értékelőt
kapnak a tanulók. Tanév közben egyes tematikai egységek, vagy témakörök befejeztével a tanulók
bemutatóit, beszámolóit, vagy órai feladatvégzéseit és aktivitásait értékeljük.
Taneszközök kiválasztásának speciális elvei és módjai
A pedagógus egyes tematikai egység, témakörök megvalósításához, a foglalkozások
levezetéséhez, a tematikának megfelelő, biztonságosan használható eszközöket használ.
Sportfilmekkel, erkölcsi üzenetet hordozó filmekkel, PPT-vel, kiselőadásokkal, élménybeszámolókkal,
követendő sportemberek bemutatásával teszi színessé a tanórákat.

7. évfolyam
7. évfolyam sportosztály éves órakeret felosztása sporterkölcstan
tantárgyból
TEMATIKUS EGYSÉGEK

Óraszám

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

3

Nemek és identitások

2

Egyén és közösség

3

Helyem a világban

3

Mi dolgunk a világban?

2

Hit, világkép, világnézet

5

2

Összesen :

18

Részletes tanterv

Tematikai egység

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?

Órakeret:
3 óra

Előzetes tudás,
tapasztalat

Sporttevékenység az aktív életben, sportolói magatartást befolyásoló
edzésmunka és körülményeinek ismerete. A testnevelésóra közösségformáló
ereje. A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az önismeret fejlesztése és megértése; a sportolói magatartásra gyakorolt
hatása.
Az önelfogadás és az önértékelésre ható akaraterő fejlődésének támogatása.
A sportolói identitás erősítése, mint a döntéseiért felelős személyiség
megalapozója. Az eredmény-centrikusság értelmében a nemi karaktereknek
megfelelő sporttevékenység választása és hasznosítása.
Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek
kezelésének gyakorlása. A mértéktartás jelentőségének megértése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Sport és erkölcs viszonya
Hogyan jöhetett létre a sportoló ember? Mi a szerepe a testmozgásnak és
a sportnak a különféle kultúrákban? Milyen viszonyban van egymással a
sport és az erkölcsi nevelés?

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
kommunikáció,
szövegértés,
szövegértelmezés.

Helyszín és helyzet
Hogyan segíthetik a szülők a gyermek sportolás iránti igényét? Kiknek okoz Technika, életvitel és
örömet, ha jó az eredményeket ér el a fiatal sportoló?
gyakorlat: tanulási
folyamat; környezet és
Erkölcsi beállítódás a sportágválasztásban
pályaválasztás;
Mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Honnan tudhatja valaki, hogy
megélhetés.
mihez van tehetsége? Vajon már a születéskor eldől a sikeresség, vagy a
lelkiismeretes munka szerepe a meghatározó? Mitől függ, hogy ki melyik
Biológia-egészségtan: a
sportágat választja?
serdülőkor érzelmi,
szociális és pszichológiai
Ösztönző erők a sportéletben
jellemzői; a személyiség
Mikor és milyen hatásra fejlődik a fiatal sportoló? Kik és hogyan
összetevői, értelmi
befolyásolhatják a sportteljesítményt? Milyen körülmények hatnak a
képességek, érzelmi
sporttevékenységre ösztönzőleg? Milyen szerepük van az ösztönöknek a
adottságok.
sportéletben, és hogyan hatnak a viselkedésre?
Történelem: a társadalmi
Érték és értékrend
fejlődés
Miért érdemes sportolni? Miért tartják egymást fontosnak a sporttársak? törvényszerűségeinek
Milyen értékek vannak a sportban, amelyek általában mindenki számára
ismerete, különféle
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fontosak? Mitől válik a sportoló önmaga számára értékessé? Hogyan
dönthető el, hogy mikor mi az értékes cselekedet, és mitől kell
elhatárolódni?

korok közösségi
normáinak
felelevenítése.

Okosság és mértékletesség
Min múlik, hogy mikor hogyan dönt sportolás közben az ember? Mitől
függ, hogy okos valaki? Hol van a határ a gyávaság vagy vakmerőség
között? Mit jelent a sportban a bátorság?

Vizuális kultúra:
érzelmek, hangulatok,
látványok, jelenségek
asszociatív
megjelenítése.
Erkölcstan: az erkölcstan
fogalmi körének
ismerete, életkori
sajátosságok kihívásai.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység
Előzetes tudás,
tapasztalat

Sportetika, erkölcsiség, lelkiismeret, képesség, készség, tehetség,
eredményesség, siker, kudarc, felelős döntés, felelősségtudat, ösztön, érzés,
érzelem, igény, vágy, célkitűzés, döntés, válság, akarat, érték, értékkülönbség,
mértékletesség,

Órakeret:
2 óra
A nemi éréssel összefüggő biológiai ismeretek. A társas kapcsolatok terén
szerzett személyes tapasztalatok. A nemi identitás alakulásának hatásai a
sportéletben és a sportágak közötti megoszlásban.
Nemek és identitások

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési Az egymás iránti felelősségtudat megértése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Nemi érés és a jellem fejlődése
Hogyan alakul a serdülőkori testi fejlődéssel járó lelki és szellemi változás
a sporttevékenység során? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a
sportéletben az eltérő fejlettségű fiatal sportolók? Mit jelent az, ha valaki
akcelerált? Előny vagy hátrány, ha valaki fejlettebb vagy gyengébb
testalkatú, mint a többiek és származhat-e ebből valakinek erkölcsi
hátránya?
Hogyan tudják segíteni egymást a sportpályafutás során? Hogy
viselkedjen a sportoló, ha a társa nem szeretné, hogy edzésre menjen?
A sportolói erkölcs
Mit fejez ki az öltözet, hajviselet? Milyen legyen egy sportolói ruha?
Milyen forrásai és formái lehetnek a konfliktusoknak, ha a sportéletben
mindenki mindenről tud, vagy tudni vél?
Mit jelent az önértékelés kifejezés? Miért válik néha a sportoló
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Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan:
nemi jellegek, nemi
hormonok; a
menstruációs ciklus
folyamata; másodlagos
nemi jellegek, lelki
tulajdonságok.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
ókori olimpiák, görögrómai cirkuszi játékok,
újkori olimpiák, női
polgárjogi mozgalmak, női
egyenjogúság,

zsarolhatóvá?

Kulcsfogalmak/
fogalmak

identitástudat,
szociológiai háttér.

Nemi érés, hormonális változás, pubertáskor, intimitás, identitás, akcelerált,
előnyösség, fenyegetettség,

Órakeret:
3 óra
Formális és informális, sportéleti, iskolai és iskolán kívüli közösségekben
Előzetes tudás,
szerzett személyes tapasztalatok, erkölcsi motivációs tényezők, értékítéletek,
tapasztalat
közösségi normák.
A tematikai egység Az önismeret fejlesztése, valamint a gondolkodás és cselekvés iránti igény
nevelési-fejlesztési felkeltése, megerősítése. Közösségi élet íratlan szabályainak megismerése és
céljai
megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magánéleti és sportolói közösség
Miben különbözik a magánélet a sportolói közösségi életemtől? Milyen
okai vannak a sportolás területén a személyiség hangulatváltásainak:
miért lázad, mikor alkalmazkodik? Hogyan irányíthatja valaki a „sorsát” a
sportolói előmenetel érdekében?
Tematikai egység

Egyén és közösség

Erőt adó közösség
Mitől érezheti magát jól vagy rosszul egy közösségben a sportoló? Kire
hallgasson egy utánpótlás korú sportoló, ha tanácsra van szüksége:
hogyan legyen jó, és mitől válik értékké mások szemében? Mikor kell
neki alkalmazkodnia, és mikor várja el, hogy mások alkalmazkodjanak
hozzá?

Biológia-egészségtan:
leány és női, fiú és férfi
szerepek a családban, a
társadalomban.

Korlátozó közösség
Testnevelés és sport:
Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a többség
sportjátékok, ügyességi
akarja? Miben különbözik egy egyéni sportban való ellenvéleménygyakorlatok
nyilvánítás, vagy egy csapatsporton belüli többiekkel való szembeszállás?
közösségformáló ereje.
Kiválasztás és megfelelés
Kitől és mitől függ, hogyan tud megfelelni a magas szintű sportversenyek
elvárásainak? Hogyan erősítheti a jellemét, hogy a fokozott mértékű
sportági igénybevételnek is meg tudjon felelni? Milyen erények
segíthetik a felkészülésben? Kell-e segíteni a társak felkészülését?
Kötődések és együttműködések
Milyen szakemberek segítik a sportolói munkát sikerre? Hogyan
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alakítható ki az edző és sportoló közötti kölcsönös tisztelet? Mit tehet
egy sportember, ha az edző nem értékeli az edzésmunkáját? Milyen
szerepet játszik a bírói ítélet a versenyeken? Hogyan segítheti vagy
akadályozhatja magát egy sportoló eredményessége érdekében a bíróval
szemben?
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, tisztelet, tisztesség,
Kulcsfogalmak/
példakép, engedelmesség, szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet,
fogalmak
tévhit,

Órakeret:
3 óra
Magyarország jelképeinek ismerete, Európáról, a globalizációról és a
Előzetes tudás,
multikulturális társadalmakról szerzett történelmi és földrajzi ismeretelemek.
tapasztalat
Egyesületi szintű tapasztalatok, országos és nemzetközi versenyeken való
részvétel.
A nemzeti és európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. A
más sportkultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy
A tematikai egység
napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok miatt
nevelési-fejlesztési
keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt járhat.
céljai
A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése és a
betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jelenlét az országos-, európai-, világversenyeken
Magyar nyelv és irodalom;
Mit jelent egy sportoló számára, hogy saját országa színeit képviselheti ének-zene: Himnusz.
külföldi versenyeken? Fontos-e, hogy milyen nemzetiségű az edzője és
a sporttársai? Mitől függ, hogy szeretne-e valaki légiósként máshol
Földrajz: Európa változó
sportolni? Miért kell ismerni és tudni elénekelni a magyar Himnuszt?
társadalma; az Európai Unió
lényegének megértése.
Bizalom és hit
Népességmozgások és
Milyen hatással van a sportolóra a megelőlegezett bizalom? Hogyan
menekültáradat. A Kárpáterősíthető egy etnikai kisebbséghez tartozó sportoló önmagába vetett medence népei. Különböző
hite, ha idegen országban képviseli hazáját? Hogyan képviseli hazáját,
országok, régiók gazdasági
nemzetét az egészséges identitással rendelkező sportoló külföldön?
helyzete, elvándorlás okai.
Tematikai egység

Helyem a világban

Sportkultúra és nemzetközi környezet
Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak sportolói,
és mi mindenben különböznek tőlünk? Van-e egyetemleges
sportkultúra?
Nemzetközivé váló sporttársadalmak
Miért akarnak egyes sportemberek nálunk vagy máshol edzeni, mint
ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek a
légiósoknak a sportolói közösségek életére? Mi az oka annak, hogy
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Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek:
egyenlőség és
egyenlőtlenségek a
társadalomban.
Állampolgári jogok és
kötelességek. Magyarország
jelképei, a nyugati
integráció kezdetei. Az

sokan elkívánkoznak saját hazájukból, és más országban akarnak
Európai Unió létrejötte és
sportolni? Be kell-e engedni egy gazdagabb országnak a saját területére működése; a globalizáció
a világ szegényebb térségeiből érkező sportembereket?
előnyei és veszélyei.
Magyarország
Szerződésekben rögzített és íratlan szabályok
Alaptörvénye. A
Milyen hatással van a sporttevékenységre a sportszerződés? Lehet-e
magyarországi
kényszeríteni valakit a sportszerződés aláírására? Kire számíthat a
nemzetiségek és etnikai
szerződés aláírása alkalmával érdekei képviseletére a sportoló? Mi
kisebbségek helyzete.
történhet vele, ha nem írja alá, vagy megszegi a szerződésben
foglaltakat? Tudja-e minden utánpótlás korú sportoló, hogy az amatőr Testnevelés és sport: a
szerződésben engedélyezett időtartamnál (1 év) hosszabb időszakot
közös játék folyamán
nem írathatnak alá vele?
előtérbe kerülő öntudat,
önérzet és a csoportos vagy
A sportági közösségek és a sporttársadalmi együttélés normái
csapatjáték
Hogyan alakulnak ki a sportetikai szabályok? Jogos-e, ha megbüntetik
konfliktuskezelési helyzetei.
azt az egyesületet, amelyik vét a sportági etikai szabályzat ellen? A
büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvátenni, Erkölcstan: közösségi
ha valaki vétett a sportolói illem vagy íratlan szabályok/szokásjog
normák, moralitás, nemzeti
közösségi normái ellen? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés,
identitástudat erkölcsi
vagy egyáltalán helytálló-e, ha egyes sportágak kivételes helyzetbe
megerősítő ereje, írott és
kerülnek a többiekkel szemben?
íratlan szabályok
jelentősége.
Új technikák, új szabályok
Vannak-e a mobiltelefon használatának közösségi szabályai? A
sportruházat különféle fejlesztéseit szükséges-e szabályozni? A
videobíró bevezetése egyes sportversenyeken hasznos vagy káros?
Hogyan változtathat meg egy sportágat egy új technikai elem
bevezetése?
Kulcsfogalmak/ Nemzeti jelkép, nemzettudat, lokálpatriotizmus, sportkultúra, Európai Unió,
fogalmak
menekült, befogadó ország, légiós sportoló, amatőr szerződés, etikai kódex

Tematikai egység

Előzetes tudás,
tapasztalat

Mi dolgunk a világban?

Órakeret:
2 óra

Az egészséges életvitel ismerete, a sportolás hatása az emberi
teljességérzetre. Az alkohol, a cigaretta, a teljesítményfokozó szerek és a
drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismeretek. A nyári olimpiai
játékok közvetítése során látott ép sportolók és a paralimpiai eredmények
ismerete, a sportteljesítmények elismerése.

A tematikai egység
A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi
nevelési-fejlesztési
boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jóllét és jólét
Történelem, társadalmi és
Mit jelent és miért hangzik el gyakran a sportéletben: Ép testben,
állampolgári ismeretek:
7

ép lélek? Mikor esik jól a fáradtság és mikor válhat valaki
túledzetté? Mitől függ a teljesítőképesség határa? Mikor és miért
szeretne néha valaki más lenni? Mivel lehet a legnagyobb örömet,
illetve bánatot okozni egy sportolónak önmaga részéről, vagy a
sporttársak által?
Egészség
Mit kell tenni azért, hogy egészséges maradjon a sportember?
Miért és mennyiben felelős a sportoló az egészségéért az
edzésmunka és versenyzés alatt? Hogyan segítheti az otthoni
környezet a sportteljesítmény eredményességét? Miért szenved
csorbát az egész-ség érzete, ha megbomlik a test-lélek-szellem
egysége? Mikor, minek a hatására kerülhet sor erre?

tudományos és technikai
forradalom; a világháló.
Biológia-egészségtan:
kamaszkori változások: testkép,
testalkat; az egészséges
táplálkozás alapelvei;
táplálékkiegészítők hatásai és
mellékhatásai

Vizuális kultúra: képek,
látványok, médiaszövegek,
események önálló elemzése a
vizuális közlés köznapi és
Az egészség hiánya és a parasport örömei
művészi formáinak
Hogyan válik teljessé a mozgásukban korlátozott sportolók élete a felhasználásával; a mozgóképi
sport által? Hogyan kezdhet sportolni egy fogyatékossággal születő nyelv alapjainak, működésének
gyermek? Milyen lehetőségei vannak, és kik segítik őket a teljes
értelmezése.
értékű sportélethez? Miben segíti a siker a mindennapi életet a
sporton keresztül?
Küzdelem és játék: konszenzus
kialakításának képessége és
Boldogulás és kiteljesedés a sportban
eszköztárának megismerése a
Mikor érezheti sikeresnek, értelmesnek az élete alakulását a
dramatikus tevékenységek
sportoló? Milyen szerepe lehet ebben a sportnak, a pénznek és az előkészítése során.
emberi kapcsolatoknak?
Egymás munkája iránti tisztelet,
figyelem, őszinteség és tapintat
Esélyegyenlőség
a megbeszélések során,
Mit jelent a fair play egy sportoló számára? Miben mérhető a
belső irányítású
becsületes sportoló értéke? Lehet-e a versenysportban az egymás csoportszerveződés dramatikus
ellen küzdő felek között barátság?
tevékenységek során.
Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény,
Kulcsfogalmak/ hiányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, fair play, gondoskodó szeretet,
fogalmak
tisztelet, elfogadás, parasport, paralimpia, fogyatékossággal élő ember,
esélyegyenlőség.

Órakeret 5
óra
Előzetes tudás,
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, sporttapasztalat
kultúrtörténeti, irodalmi és művészeti ismeretek.
A tematikai egység Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és értékeléseknek a
nevelési-fejlesztési megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. Sportkultúra és a vallás
céljai
találkozásának egyedisége és megjelenési formáinak elfogadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hit szerepe és jelentősége a sportban
Vizuális kultúra: személyes
Tematikai egység

Hit, világkép, világnézet
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Milyen mértékben befolyásolja a sportolót edzésmunkája és versenyei
során a szülői házból hozott vallási meggyőződés? Hogyan jelenik meg
vallási közösségének értékrendje a sportoló munkájában? Segíti vagy
hátráltatja vallásának gyakorlása a sporttevékenység közben?

véleményt kifejező vizuális
megjelenítés adott
témában.

Földrajz: a világvallások
A vallásgyakorlás és a sport
társadalmat, gazdaságot,
Hogyan hathat a sportteljesítményre, ha a sportoló időközben válik
környezetet befolyásoló
valamely egyház vagy vallási közösség tagjává? Milyen mértékben várhat szerepe; kultúrák
el toleranciát a sporttársaktól egy vallásgyakorló sportoló? Milyen
találkozásai a Föld
hatása lehet a hitnek vagy az imának a sportban?
különféle térségeiben.
A vallások erkölcsi üzenete és a sport
Milyen párhuzam fedezhető fel a sport íratlan szabályai és a nagy
világvallások jó és a rossz értelmezései között?
A sportolói világlátás, világkép, világnézet
Szükséges-e a sportolók számára önálló világkép kialakítása? Hogyan és
milyen hatásokra alakul ki a sportoló világlátása? Képessé válhat-e bárki
a sportolói elhivatottságra? Hogyan alakítja a világképet a rendszeres
sportolás és az élsport?

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
nagy világvallások és a
vallási háborúk, 20. századi
világnézetek.
Magyar nyelv és irodalom:
Biblia

Jövőkép
Miért van szüksége minden sportolónak célokra, célkitűzésre? Mitől
függ, hogy valóra válik-e a sportoló álma? Mi történik a sportolóval, ha
elképzelése, vágyai, nem teljesülnek, álmai szertefoszlanak?
Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparancsolat,
Kulcsfogalmak/
meggyőződés, világlátás, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi
fogalmak
tanítás, tolerancia, elfogadás, vágyálom, jövőkép.
A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén
A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei
alkalmassá tesznek a sportolásra, tanulásra, önmaga fejlesztésére, mások megértésére és önmaga
vizsgálatára.
Átérzi és megérti, hogy a sportemberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik,
vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. Megérti, hogy az öröklött képességeik és a
fejleszthető készségeik a befektetett munka és energia mértékével nem mindig arányosak, miáltal
különféle mértékű eltérések keletkezhetnek a sporttársak eredményességében. Megérti, hogy ez az
egyén moralitása által dolgozható fel, pozitív vagy negatív irányultsággal.
Képessé válik a maga és mások gondolataira való reflektálásra, megérti mások motivációit és
tetteinek mozgatórugóit.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, ugyanakkor a sportkarrierrel kapcsolatos hosszabb
távú elképzeléseinek kialakításakor csak részben képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Alkalmassá
válik az önálló értékrenden alapuló célkitűzésekre.
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni a különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az
értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. A sportolói tevékenység során megérti,
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hogy a felelős döntésben szerepet játszó erkölcsi jó és rossz közötti választás folyamán az erények
felismerése hasznára van, morálisan hitelesebbé válik ezáltal a személye.
Felismeri, hogy elindult benne egy folyamat, amely által lassan képes lesz ellenállni a
csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket tud hozni.
Tisztában van vele, hogy baráti kapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. Kezdi felismerni,
hogy néha kell tudni igent mondani, és mikor kell valamitől elzárkózni.
Megerősödik a nemzeti identitástudata, elfogadja a kisebbségben élő sporttársak
egyenrangúságát. Tisztában van azzal, hogy mindenkinek egyenlő jogai vannak a sportéletben, és
egyenlő bánásmódot érdemel minden sportoló ember. Kezd kialakulni benne az Európai Unióban
sportoló ember identitástudatának alapja.
Nyitott más sportkultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Megérti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni
hozzájuk. Az utánpótlás-korosztály minden kamaszkori jegyét magán viseli, ezért elkezdi saját
érdekérvényesítő igényeit feszegetni, hogy maga is alakítójává válhasson a közösségi írott és íratlan
szabályoknak.
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell
tennie. Identitástudata fejlettségének megfelelő szinten, a sportéletben a jó és rossz keskeny
határmezsgyéjén lavírozva próbálgatja a határokat megtapasztalni. Igyekszik a sportéletben tiszta
eszközökkel előrejutni.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal
felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a sportolói közösséghez tartozást, tiszteli és becsben tartja a tradíciók nyújtotta
stabilitásérzetet, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos
következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok
forrása lehet.
Megtanulta az építő jellegű vitatkozás szabályait; elsajátította a kölcsönös odafigyelésen és
megértésen alapuló vitakultúra önérvényesítő szabályszerűségeit.
Megértette, hogy a célkitűzések erősítik az akaratot, az erkölcsi normák tisztelete erősíti a
jellemet; a sportéletben példaképként élni nehéz, de jó dolog.
Továbbhaladás feltételei
A tanuló ismeri a sport és erkölcs viszonyát, tisztában van az értékekkel és értékrenddel. Meg
tudja különböztetni a sportolói közösség és magánélet szféráját. Ismeri a nagyobb sportnemzetek
sportkultúráját.

8. évfolyam
8. évfolyam sportosztály éves órakeret felosztása sporterkölcstan
tantárgyból
TEMATIKUS EGYSÉGEK
Óraszám
Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
3
Nemek és identitások
2
10

Egyén és közösség
Helyem a világban
Mi dolgunk a világban?
Hit, világkép, világnézet
Összesen :

3
3
2
5
18

Részletes tanterv
Órakeret:
3 óra
Sporttevékenység az aktív életben, sportolói magatartást befolyásoló
Előzetes tudás,
edzésmunka és körülményeinek ismerete. A testnevelésóra közösségformáló
tapasztalat
ereje. A tettek belső mozgatóerőivel kapcsolatos személyes tapasztalatok.
Az önismeret fejlesztése és megértése; a sportolói magatartásra gyakorolt
hatása.
Az önelfogadás és az önértékelésre ható akaraterő fejlődésének támogatása.
A tematikai egység
A sportolói identitás erősítése, mint a döntéseiért felelős személyiség
nevelési-fejlesztési
megalapozója. Az eredmény-centrikusság értelmében a nemi karaktereknek
céljai
megfelelő sporttevékenység választása és hasznosítása.
Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek
kezelésének gyakorlása. A mértéktartás jelentőségének megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Sport és erkölcs viszonya
Magyar nyelv és
Hogyan jelenik meg a sportban a társadalmi normák jellemformáló ereje? irodalom:
Milyen hatással vannak az erények a sportoló ember moralitására? Hogyan kommunikáció,
hat a sportoló erkölcsisége a többiekre? Mitől válhat valaki a sportban
szövegértés,
egyéniséggé?
szövegértelmezés.
Helyszín és helyzet
Technika, életvitel és
Az otthontól milyen távolságra érdemes sportolni járni? Hogyan segíti,
gyakorlat: tanulási
támogatja az egyesület a sportfelszerelést, edzésmunkát? Milyen az ideális folyamat; környezet és
egyesületi élet? Milyen az adott helyzet? Milyen lehetőségei vannak a
pályaválasztás;
sportéletben a különféle nemzetiségi kisebbségeknek?
megélhetés.
Erkölcsi beállítódás a sportágválasztásban
Biológia-egészségtan: a
Mikor váltson valaki sportágat vagy meddig tartson ki a megkezdett
serdülőkor érzelmi,
mellett? Milyen hatással vannak egymásra a barátok, családtagok a
szociális és pszichológiai
sportágválasztásban? Mi minden befolyásolja a sportéletben a tetteket és jellemzői; a személyiség
a döntéseket? Hogyan lehet valaki önmagával szemben etikus? Miért van összetevői, értelmi
jelentősége ennek?
képességek, érzelmi
adottságok.
Ösztönző erők a sportéletben
Történelem: a társadalmi
Lehet-e befolyásolni a sporttevékenységet kísérő érzelmeket? Milyen
fejlődés
Tematikai egység

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet?
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elvárások, vágyak és célkitűzések segítenek vagy akadályozhatják a
törvényszerűségeinek
sportolói élet döntéshozatalait? Hogyan alakítják a jellemet a körülmények ismerete, különféle
és a sporttársak?
korok közösségi
normáinak
felelevenítése.
Érték és értékrend
Vizuális kultúra:
Figyelmeztet-e a lelkiismeret saját tévhitekre és az előítéletekre? Miért kell
érzelmek, hangulatok,
a döntésekért felelősséget vállalni? Miért és kiért felelős a sportember?
látványok, jelenségek
Mennyiben befolyásolja a döntéseket mások értéktrendje vagy a divatos
asszociatív
magatartási irányzatok? Mi dönti el, hogy mi a fontos és mi kevésbé az az
megjelenítése.
értékek közül?
Okosság és mértékletesség
Mitől válik valaki önzővé, vagy agresszívvá sportolás közben? Mennyire
Erkölcstan: az erkölcstan
lehet elfogadni, hogy egy sportolónak kötött az étrendje, a szabadideje,
fogalmi körének
vagy hogy a teljesítményfokozó szerek és a dopping használata tiltott
ismerete, életkori
dolog? Miért képes egy sportember áldozatot hozni másokért, akár
sajátosságok kihívásai
önmaga hátrányára is?
Kulcsfogalmak/ sportmorál, erények, téves lelkiismeret, nemzettudat, lokálpatriotizmus,
fogalmak
sportkultúra, értékrend, értéktrend, arany középút.

Órakeret 2
óra
A nemi éréssel összefüggő biológiai ismeretek. A társas kapcsolatok terén
Előzetes tudás,
szerzett személyes tapasztalatok. A nemi identitás alakulásának hatásai a
tapasztalat
sportéletben és a sportágak közötti megoszlásban.
Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik a sportolói tevékenység
A tematikai egység
során és a személyes kapcsolatok alakulásában a nemiség. A sport és a
nevelési-fejlesztési
szexuális mértéktartás kapcsolatának megértése. A szexuális visszaélések
céljai
veszélyeinek felismerése és hárítási lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Nemi érés és a jellem fejlődése
Biológia-egészségtan:
Mit eredményez a sportban, ha a nemi érettség nem egyenes arányban
nemi jellegek, nemi
nő a testi és szellemi fejlettséggel? Vajon ez a folyamat szabályozható?
hormonok; a
Mit lehet tenni, ha a növekedés hatására csökken a teljesítmény?
menstruációs ciklus
Miért változik meg a különnemű sportolók magatartása egymás iránt
folyamata; másodlagos
kamaszkorban? Hogyan kezelhető a szégyenlősség? Lehet-e külön
nemi jellegek
választani a sportolói én-t, a magánéleti én-től?
Történelem, társadalmi és
A sportolói erkölcs
állampolgári ismeretek:
Mit jelent a kacérkodás? Hogyan viselkedjen egy előnyös testalkatú
ókori olimpiák, görögsportember? Kihez fordulhat egy fiatal sportoló segítségért, ha egy
római cirkuszi játékok,
idősebb szakember az illendőség határait átlépi vele szemben? Hogyan
újkori olimpiák, női
kerülhető el, hogy ilyen esemény áldozataivá váljon valaki, és ne menjen polgárjogi mozgalmak, női
Tematikai egység

Nemek és identitások
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a sportkarrier rovására? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű
fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy sporttársat fenyeget ilyen
veszély?

Kulcsfogalmak/
fogalmak

egyenjogúság,
identitástudat,
szociológiai háttér.

Nemi érés, hormonális változás, pubertáskor, intimitás, identitás, akcelerált,
előnyösség, fenyegetettség,

Órakeret 3
óra
Formális és informális, sportéleti, iskolai és iskolán kívüli közösségekben
Előzetes tudás,
szerzett személyes tapasztalatok, erkölcsi motivációs tényezők, értékítéletek,
tapasztalat
közösségi normák.
A tematikai egység Az önismeret fejlesztése, valamint a gondolkodás és cselekvés iránti igény
nevelési-fejlesztési felkeltése, megerősítése. Közösségi élet íratlan szabályainak megismerése és
céljai
megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Magánéleti és sportolói közösség
Biológia-egészségtan:
Honnan tudhatja egy fiatal sportoló, hogy a siker érdekében mely
leány és női, fiú és férfi
szituációkban, milyen módon és mennyire tudja magát elfogadtatni? A
szerepek a családban, a
közösségi normák hogyan hatnak a karrierre e téren? Van-e a
társadalomban.
sportolónak szabad akarata? Vajon vezéregyéniségnek születni kell, vagy
azzá fejlesztheti magát a sportember?
Testnevelés és sport:
sportjátékok, ügyességi
Erőt adó közösség
gyakorlatok
Mit jelent egy sportolónak, hogy a sporttársadalom tagja lehet?
közösségformáló ereje.
Választott sporttevékenységben milyen szervezetek, közösségek segítik a
sportmunkát, és melyik miért? Mit adnak a sportszervezetek, hogy
sikeres sportolói legyenek, és hogyan viszonozható a törődés? Miért
fontos ismerni a választott sportág történetét és az egyesület tradícióit?
Tematikai egység

Egyén és közösség

Korlátozó közösség
Mitől válhat a csoportja számára erkölcstelenné valaki, vagy ők hogyan
válhatnak vállalhatatlanná egy tag számára? Miként válhat valaki gyenge
jelleművé, hogyan reagálhat erre a viselkedésére a sportolói közösség?
Kiválasztás és megfelelés
Mit jelent, hogy lojális valaki a klubjához és a nemzetéhez? Hogyan
készülhet fel szellemileg a sportoló egy nagyobb hazai vagy
világversenyre? Mitől válhat valaki kiválasztottá, a többiek közül
kimagasló sportolóvá? Hogyan tud a presztizsküzdelemben önmaga
számára morális érték maradni? Hogyan kerülhetőek el az erkölcsi
buktatók a versengésben?
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Kötődések és együttműködések
Hogyan segítheti vagy akadályozhatja a családi háttér a
sporttevékenységet? Megváltozhat-e a jellem a sportolói tevékenység
során, amely szembeállíthat vagy jobbá tehet egy sportolót a családja
szemében? Fontos-e a sportkarrierben a hitelesség? Mit jelent
példaképként élni, hogy kell ebben az esetben viselkedni?
Kulcsfogalmak/ megfelelés, kényszerűség, lojalitás, tradíció, nemzet, nemzetiség.
fogalmak

Órakeret:
3 óra
Magyarország jelképeinek ismerete, Európáról, a globalizációról és a
Előzetes tudás,
multikulturális társadalmakról szerzett történelmi és földrajzi ismeretelemek.
tapasztalat
Egyesületi szintű tapasztalatok, országos és nemzetközi versenyeken való
részvétel.
A nemzeti és európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. A
más sportkultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy
A tematikai egység
napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok miatt
nevelési-fejlesztési
keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt járhat.
céljai
A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése és a
betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Jelenlét az országos-, európai-, világversenyeken
Magyar nyelv és irodalom;
Mit jelent a sportolói fejlődésre nézve, hogy rangos versenyeken
ének-zene: Himnusz.
mérheti össze tudását a többi sportolóval? Lehet-e az erkölcsiséget
ezekre a versenyekre külön trenírozni? Felelős-e a sportoló a tetteiért, Földrajz: Európa változó
ahogy képviseli egyesületét, hazáját a nyilvánosság előtt? Vagy ez
társadalma; az Európai Unió
emberileg csak rá tartozik?
lényegének megértése.
Népességmozgások és
Bizalom és hit
menekültáradat. A KárpátMiért téveszt meg sokakat a nacionalizmus szó jelentése? Az
medence népei. Különböző
egészséges nemzettudat hogyan segíti eredményességében a külföldön országok, régiók gazdasági
teljesítő sportembert? Mikor hasznos, és mikor válhat károssá az
helyzete, elvándorlás okai.
önbizalom?
Történelem, társadalmi és
Sportkultúra és nemzetközi környezet
állampolgári ismeretek:
Milyen általános érvényű erkölcsi elvárások ismertek az Európai
egyenlőség és
közösség országainak sportolói számára? Van-e eltérés a mi szokásaink egyenlőtlenségek a
és az Európán kívül élő sportolók szokásai között? Ha igen, ez miben
társadalomban.
nyilvánul meg az ázsiai, amerikai stb. sportéletben? Vajon a nemzetközi Állampolgári jogok és
sportdiplomácia beleszólhat-e egy ország megítélésébe?
kötelességek. Magyarország
jelképei, a nyugati
Nemzetközivé váló sporttársadalmak
integráció kezdetei. Az
Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befogadásából egy
Európai Unió létrejötte és
Tematikai egység

Helyem a világban
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országnak, és milyen problémák forrása lehet ez az egyesületek
számára? Honnan erednek a más néphez vagy más kultúrához tartozó
sportemberekkel szembeni pozitív és negatív sztereotípiák és
előítéletek? Szükséges-e szabályozni az országok közötti sportolói
átigazolásokat?
Szerződésekben rögzített és íratlan szabályok
Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek a feltétlen
engedelmességnek? Szembeszállhat-e valaki a sportközösség íratlan
szabályaival, vagy az Etikai kódexben foglaltakkal? Hogyan segíthet a
sportemberi lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény közötti
választásban?

működése; a globalizáció
előnyei és veszélyei.
Magyarország
Alaptörvénye. A
magyarországi
nemzetiségek és etnikai
kisebbségek helyzete.
Testnevelés és sport: a
közös játék folyamán
előtérbe kerülő öntudat,
önérzet és a csoportos vagy
csapatjáték
konfliktuskezelési helyzetei.

A sportági közösségek és a sporttársadalmi együttélés normái
Hogyan lehet a vesztegetést, a korrupciót, „bundázást” megelőzni?
Lehet-e „hálapénz”-zel egyes sportolókat a többiekkel szemben
Erkölcstan: közösségi
előnyhöz juttatni? Hogyan lehet ez ellen fellépni, vagy ha kiderül, kell-e normák, moralitás, nemzeti
ezt büntetni? Mi a hatékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés?
identitástudat erkölcsi
megerősítő ereje, írott és
Új technikák, új szabályok
íratlan szabályok
Hogyan hasznosítható a sportéletben az internet? Vajon az, ami felkerül jelentősége.
a világhálóra, honnan tudható, hogy mennyire tekinthető hiteles
forrásnak? Mi az, amit szabadon feltölthet magáról vagy közösségének
életéről a sportoló és mi az, amit nem? Büntethető-e egy sportoló vagy
sportszakember bizonyos egyesületi vagy nemzeti titkok közzétételéért
vagy azokkal való visszaélésért? Mi az, amit szabadon letölthetünk az
internetről, és mi az, amit nem? Honnan lehet tudni, hogy mit véd a
szerzői jog és mit nem?
Kulcsfogalmak/ pozitív-negatív sztereotípia, előítélet, etnikai konfliktus, társadalmi norma,
fogalmak
szabályszegés, korrupció, büntetés, megelőzés, szerzői jog.

Tematikai egység

Előzetes tudás,
tapasztalat

Mi dolgunk a világban?

Órakeret:
2 óra

Az egészséges életvitel ismerete, a sportolás hatása az emberi
teljességérzetre. Az alkohol, a cigaretta, a teljesítményfokozó szerek és a
drogok káros hatásaival kapcsolatos egészségtani ismeretek. A nyári olimpiai
játékok közvetítése során látott ép sportolók és a paralimpiai eredmények
ismerete, a sportteljesítmények elismerése.
A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi
boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Jóllét és jólét
Miről lehet könnyen lemondani az élet javai és lehetőségei közül? Mi az,
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Kapcsolódási pontok
Történelem, társadalmi
és állampolgári

amihez mindenképp érdemes ragaszkodni? Milyen célkitűzései lehetnek
egy sportolónak? Mitől függ, hogy mit tehet, és mit tesz meg ezért? Mit
lehet pénzért megkapni és mit nem? A sportkarrier pénzen
megvásárolható?

ismeretek: tudományos
és technikai forradalom;
a világháló.

Biológia-egészségtan:
Egészség
kamaszkori változások:
Mennyiben járul hozzá az egészségérzetemhez a sikeres sportélet? Mit
testkép, testalkat; az
tehet egy sportoló saját érdekében, hogy a kudarcélményt jobban
egészséges táplálkozás
elviselje? Hogyan erősítheti magában, hogy sportolás közben „fejben is
alapelvei;
mindig ott legyen”? Az utánpótlás korosztály részére miért káros a
táplálékkiegészítők
teljesítményfokozó szerek használata? Mit jelenthet ebben a korban, hogy hatásai és mellékhatásai;
felelős a sportban őt követőkért és az utódaiért? Mitől válik teljessé a
sportoló ember?
Vizuális kultúra: képek,
látványok,
Az egészség hiánya és a parasport örömei
médiaszövegek,
Hogyan dolgozza fel a kudarcélményt, mi segítheti ebben? Miként
események önálló
dolgozható fel egy ép sportoló számára, ha betegség vagy baleset
elemzése a vizuális közlés
hatására mozgásában korlátozottá válik? Mi teszi képessé arra a lesérült
köznapi és művészi
testű és lelkű sportembert, hogy folytassa a sportolást, és újra
formáinak
versenyezni akarjon? Miért nem szeretik a parasportolók, ha szánakoznak felhasználásával; a
ép sport-embertársaik rajtuk? Az egész-ség hiányával küzdő parasportolók mozgóképi nyelv
optimizmusa miből táplálkozik?
alapjainak, működésének
értelmezése.
Boldogulás és kiteljesedés a sportban
Hogy választanak foglalkozást maguknak a sportolók, ha befejezik a
Küzdelem és játék:
sportpályafutásukat? Mivel lehet enyhíteni a feszültséget, ha valami nem konszenzus
úgy sikerül, ahogy elképzelte? Vajon mindent érdemes kipróbálni az
kialakításának képessége
életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? Amit mások tesznek, sokan és eszköztárának
kipróbálnak, azt helyes megtenni? Mit lehet és mit nem szabad tenni a
megismerése a
boldogulásért? Vajon a sok pénz helyettesítheti-e a sportteljesítménnyel dramatikus
elért örömérzetet, ha közben a csapatsportban kispadra szorul a
tevékenységek
sportoló?
előkészítése során.
Egymás munkája iránti
Esélyegyenlőség
tisztelet, figyelem,
A nemzeti identitástudat hogyan segíti a különféle etnikumokhoz tartozó őszinteség és tapintat a
sportolók közötti teljesítmény egyenrangú kezelést? Mit jelent a sportolók megbeszélések során,
számára a pozitív és negatív előítélet? Vajon az erények hogyan
belső irányítású
segíthetik, vagy a rosszul értelmezett értékítéletek hogyan károsíthatják a csoportszerveződés
sportolók közötti viszonyokat?
dramatikus
tevékenységek során.
teljesítményfokozó szerek, drog, alkohol, dopping, függőség, értelmes élet,
Kulcsfogalmak/
média, befolyásolás, korrupció, hitelesség, elismertség, mellőzöttség-érzet,
fogalmak
depresszió.
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Órakeret 5
óra
Előzetes tudás,
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, sporttapasztalat
kultúrtörténeti, irodalmi és művészeti ismeretek.
A tematikai egység Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és értékeléseknek a
nevelési-fejlesztési megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. Sportkultúra és a vallás
céljai
találkozásának egyedisége és megjelenési formáinak elfogadása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A hit szerepe és jelentősége a sportban
Vizuális kultúra: személyes
Van-e helye a sportban a vallási meggyőződések ütköztetésének? A
véleményt kifejező vizuális
sportszakemberek munkája során jelenthet-e előnyt vagy hátrány, ha
megjelenítés adott
valaki vallásának hagyományait betartja?
témában.
Tematikai egység

Hit, világkép, világnézet

A vallásgyakorlás és a sport
Befolyásolhatják-e a sporteredményt a vallási megkötések, étkezési
szokások? Milyen mértékű kompromisszumra van szükség a sportolni
vágyó férfi/nő számára, hogy vallásgyakorlása közben a
sportteljesítménye se szenvedjen csorbát? Hogyan jelenik ez meg a
sportruházatban olyan nemzeteknél, ahol a nőknek pl. burkát kell
viselniük?

Földrajz: a világvallások
társadalmat, gazdaságot,
környezetet befolyásoló
szerepe; kultúrák
találkozásai a Föld
különféle térségeiben.

A vallások erkölcsi üzenete és a sport
Mikor válik külön a sportban a jó és rossz megítélése a helyes és
helytelen magatartás értelmezésétől?

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
nagy világvallások és a
vallási háborúk, 20. századi
világnézetek.

A sportolói világlátás, világkép, világnézet
Mikor lehet és egyáltalán lehet-e a sportba a különféle értékrendű
világnézeteket bevinni? Miért fontos az olimpiai eszme tudatosítása
minden sportoló számára?

Magyar nyelv és irodalom:
Biblia

Jövőkép
Hogyan építhető fel, és milyen értékeken alapszik a sportoló ember
önbizalma és hite, hogy amit tesz, az jó környezete és a maga számára?
Milyen egyetemes értékrend kialakulásához nyújt segítséget a
munkájában elismert, jövőképpel rendelkező sportember? Minden
sportolónak vannak álmai?
Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparancsolat,
Kulcsfogalmak/
meggyőződés, világlátás, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi
fogalmak
tanítás, tolerancia, elfogadás, vágyálom, jövőkép.
A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén
A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei
alkalmassá tesznek a sportolásra, tanulásra, önmaga fejlesztésére, mások megértésére és önmaga
vizsgálatára.
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Átérzi és megérti, hogy a sportemberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik,
vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. Megérti, hogy az öröklött képességeik és a
fejleszthető készségeik a befektetett munka és energia mértékével nem mindig arányosak, miáltal
különféle mértékű eltérések keletkezhetnek a sporttársak eredményességében. Megérti, hogy ez az
egyén moralitása által dolgozható fel, pozitív vagy negatív irányultsággal.
Képessé válik a maga és mások gondolataira való reflektálásra, megérti mások motivációit és
tetteinek mozgatórugóit.
Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, ugyanakkor a sportkarrierrel kapcsolatos hosszabb
távú elképzeléseinek kialakításakor csak részben képes reálisan felmérni a lehetőségeit. Alkalmassá
válik az önálló értékrenden alapuló célkitűzésekre.
Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni a különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az
értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget. A sportolói tevékenység során megérti,
hogy a felelős döntésben szerepet játszó erkölcsi jó és rossz közötti választás folyamán az erények
felismerése hasznára van, morálisan hitelesebbé válik ezáltal a személye.
Felismeri, hogy elindult benne egy folyamat, amely által lassan képes lesz ellenállni a
csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket tud hozni.
Tisztában van vele, hogy baráti kapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért. Kezdi felismerni,
hogy néha kell tudni igent mondani, és mikor kell valamitől elzárkózni.
Megerősödik a nemzeti identitástudata, elfogadja a kisebbségben élő sporttársak
egyenrangúságát. Tisztában van azzal, hogy mindenkinek egyenlő jogai vannak a sportéletben, és
egyenlő bánásmódot érdemel minden sportoló ember. Kezd kialakulni benne az Európai Unióban
sportoló ember identitástudatának alapja.
Nyitott más sportkultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.
Megérti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni
hozzájuk. Az utánpótlás-korosztály minden kamaszkori jegyét magán viseli, ezért elkezdi saját
érdekérvényesítő igényeit feszegetni, hogy maga is alakítójává válhasson a közösségi írott és íratlan
szabályoknak.
Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell
tennie. Identitástudata fejlettségének megfelelő szinten, a sportéletben a jó és rossz keskeny
határmezsgyéjén lavírozva próbálgatja a határokat megtapasztalni. Igyekszik a sportéletben tiszta
eszközökkel előrejutni.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal
felelősséggel is jár.
Fontosnak érzi a sportolói közösséghez tartozást, tiszteli és becsben tartja a tradíciók nyújtotta
stabilitásérzetet, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére.
Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést.
Életkorának megfelelő szinten tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos
következményeivel.
Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok
forrása lehet.
Megtanulta az építő jellegű vitatkozás szabályait; elsajátította a kölcsönös odafigyelésen és
megértésen alapuló vitakultúra önérvényesítő szabályszerűségeit.
Megértette, hogy a célkitűzések erősítik az akaratot, az erkölcsi normák tisztelete erősíti a
jellemet; a sportéletben példaképként élni nehéz, de jó dolog.
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