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Szakkörök 

Iskolánkban változatos szakköri lehetőségek adódnak: minden évben több tantárgy esetében is 

felmerül ez. Új szakkör felvételének megalapozása minden esetben a tanórákon való 

figyelemfelkeltésen alapszik, amely a szaktanárok feladata illetve kompetenciája. Minden 

tanév elején felmérjük a tanulói igényeket. Ha ez iskolai szinten legalább 5 tanulót érint, 

indokolt lehet a szakkör elindítása. A szakkör felvétele az illető szaktanárnál egyéni 

jelentkezés alapján történik. A szakköri órák a tanulókkal való egyeztetés után kerülnek be az 

órarendbe, általában délutáni órában. A lehetőségek közül a legnagyobb az érdeklődés a 

sportkörök iránt. Többször indult már rajz, fizika, biológia, informatika és színjátszó szakkör 

is. 

 

A mindennapos testedzés lehetősége 

Napjainkban érdekes, ellentétes irányú tendenciák között kell a pedagógusnak helyt állni, 

megküzdve az eredményes munkája ellen ható erővel, hogy megfelelő színvonalon el tudja 

látni feladatát.  

Egyrészt évről-évre nőnek az elvárások, másrészt a tanulók részéről folyamatos - napjaink 

diákmentalitása következtében: „égő nem mondani ellent az iskolai direktívának”- az 

ellenállás.  

A pedagógusnak munkája sikeres elvégzéséhez ezt le kell tudni küzdeni, illetve túl kell jutnia 

ezen az akadályon. A fentiek természetesen a testnevelésnél is fennállnak, sőt, talán 

elfogultság nélkül kijelenthető, hogy nagyon is tetten érhetőek.  

Őszintén beszélni kell arról, hogy a tanrendi testnevelés teljesítése is gyakran erős küzdelem 

árán oldható csak meg. Szükséges a tanórán kívüli testedzés megvalósítása, hogy 

folyamatosan, minden nap találkozzon a diákság a testkultúrával, mint ahogy a szellem sem 

tunyulhat el egy napra sem.  

A 20/2012. EMMI rendelet előírja a mindennapos testnevelés biztosítását (heti 5 óra, 5 vagy 3 

testnevelés óra és 2 óra sportkör).  

Emellett a tanórán kívüli sportfoglalkozásokra való aktivitás elérése fontos nevelői feladat. 

Különböző praktikákkal a kedvelt, vonzó és új sportágak bevezetésével kell ösztönözni a 

diákokat. Ezzel elérhetjük a sportolási igény nagyobb arányú kiterjesztését.  
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Iskolánkban a fentiekből már több célkitűzés megvalósult:  

- MDSZ kezdeményezéséhez csatlakozás – diáksport napján futás 

- évenkénti háziversenyek több sportágban,  

- az ÁNTSZ bevonásával egészségmegőrző programok,  

- drogmentes négypróba verseny lebonyolítása,  

- „Válaszd a sportot, sportolj a drog helyett” megmozdulás,  

- tanár-diák sportversenyek és középiskolák közötti versenyek szervezése,   

- városi, megyei és országos versenyekre való nevezés több sportágban.  

A mindennapos testedzés megvalósítása céljából a szabadidő hasznos eltöltése érdekében más 

iskolákkal együttműködve több barátságos mérkőzést, továbbá integrált versenyt és tanár-diák 

háziversenyt is szervezünk. Lehetőség szerint részt veszünk a veszprémi sportot népszerűsítő 

rendezvényeken pl. sportágválasztó, autómentes nap. 

Új sportágak bevezetésével (falmászás, step-aerobic, testépítés, időnkénti jóga foglalkozás) 

fokozni tudjuk a diákság érdeklődését a sportolás iránt.  

A téli időszakban korcsolyázás megszervezésével mozgósítjuk a tanulóinkat. 


