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Dr. Müller Anetta 

I. A SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK 
ELMÉLETI ALAPJAI 

„Ahhoz, hogy megtanulj győzni, meg kell tanulnod veszíteni.” 

(Michael Schumacher) 

 

Bevezető gondolatok 

Az általános és középiskolákban a sportesemények és annak szervezési feladatai dominán-

san megjelennek. A sportversenyek, vetélkedők, challenge day-ek, sporttáborok, iskolai tábo-

rok, túrák, erdei iskolák, tornaünnepélyek, sportbemutatók, egészség és sportnapok széles pa-

lettája az, ami színesíti az iskolák kínálati repertoárját. Ezek a különböző sportesemények ér-

dekes és egyben nagyon értékes színfoltjai az iskolák oktatási kínálatának. 

Napjainkban sokat változott az oktatás, így a felsőoktatás tartalmi és módszertani aspektusai 

is. Ezt igazolja a tantervek folyamatos módosítása (NOT, NAT, kerettantervek), a Bologna fo-

lyamat eredménye – hazai felsőoktatásunkat érintő átalakulása. A munkaerőpiac igényeinek 

való megfelelés eredményeként előtérbe kerül a gyakorlatorientált képzés és a különböző kom-

petenciák fejlesztése. A sportesemények hozzájárulnak a tudás alapú társadalom kialakításához. 

Nemcsak a testnevelő asszisztensek képzésében van szerepe a szabadidős aktivitásoknak, ha-

nem a testnevelő tanárok számára is, hiszen a gyakorlatcentrikus oktatásnak valamint a szak-

mai, személyes, társas és módszerkompetenciák fejlesztésének egyik színtere a sportesemé-

nyek, melyek speciális területei képzési kínálatunknak. A sportversenyek, vetélkedők, túrák, 

sporttáborok stb. ugyanis életszituációt modellálnak, és pozitív személyiségjegyeket alakítanak 

ki, mint a küzdeni akarás, kitartás, mások segítése, csapatszellem, fair-play stb., amit ezek a 

hallgatók majd jól kamatoztathatnak az üzleti élet területén is. 

A sportesemények szervezése nagyon fontos szerepet tölt be az iskolai oktatásban jelentő-

ségük egyrészt abban áll, hogy segíti a gyerekek sportágspecifikus elméleti és gyakorlati isme-

reteik elsajátítását, motorikus képességeik fejlesztését. Másrészt olyan személyes kompetenci-

ákat fejleszt, melyek csak úgy alakulnak ki a gyerekek körében, ha ezeket ő is átélte, megta-

pasztalta a sportesemények során. A kompetenciafejlesztés az 1990-es évek pedagógiai fejlesz-

tés egyik „zászlóshajója” volt. A kompetencia-fogalom mögött a személyiség fejlődéséről és 

működéséről alkotott korszerű tudásunk áll, amely a kompetenciát, azaz az eredményes cselek-

vésre való képességet a személyiség egyik legfontosabb tulajdonságának tekinti. 

Nagy (2000) a kompetenciának többféle formáját említi: kognitív, személyes és szociális 

vagy társas kompetenciák. A szociális kompetenciák – olyan szociális ismeretek, motívumok, 
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képességek és készségek, melyek elősegítik a szociális viselkedést, a társadalomba való beil-

leszkedést – fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozza Nagy (2003), Shepherd (2003, 153.) 

Dancsó (2005). A sporttáborok kimondottan alkalmasak a szociális kompetenciák fejlesztésére. 

A már említett sportesemények során a különböző sportágak mozgásanyaga jól integrálható 

az iskolai oktatásba. Az események kapcsán használhatjuk fel ezeket a mozgásokat a tanulók 

képességeinek és az emberi motórium sokoldalú fejlesztésére. 

Az iskolai oktatásban a sportesemények jelentős szerepet töltenek be, hiszen ekkor a tanár-

tanuló nem a szokásos interakcióban találkozik, és kellő motiváltságot jelent a gyerekek szá-

mára a mozgásra. A motiváció nagyon fontos, hiszen ha a gyerek megszereti ezeket a mozgás-

formákat, akkor szívesen fogja az iskolán kívül választani a szabadidő eltöltésére, vagyis rekre-

ációs jelleggel is űzi. Beépülhet az életvitelbe, későbbiekben pedig segítheti az egészség és a 

munkaképesség megőrzését. 

A táborokban, túrák során, versenyek-vetélkedők, sportnapok alkalmával nagyon sok fel-

adatot, szituációt közösen, csapatban oldanak meg a résztvevők, ezáltal a team-munka a szoci-

ális kompetenciák fejlesztését nagymértékben elősegíti, és olyan értékek közvetítésére és elsa-

játítására ad jó eszközt, mint a fair-play, az összetartás, az önfeláldozás, az egyéni érdek teljes 

alárendelése, a kitartás, a tettrekészség, a gyors elhatározás az önálló megítélésre, az abszolút 

tisztességre. 

1. Az események fogalma, fajtái 

A Magyar értelmező kéziszótár (2003) megahatározása szerint a rendezvény „Szervezett kö-

zösség keretén belül rendezett (ünnepi v. szórakoztató jellegű) összejövetel.” Így azonban va-

lamennyi csoportmunkát egyenlővé kellene tenni a rendezvény fogalmával, vagyis pl. egy is-

kolai óra is annak mondható lenne. A definícióhoz még hozzátartozik, hogy „Alkalmi, széles 

körű gyűlés, időszakos összejövetel előre szervezett formában.”, valamint ismérveként mond-

ható még, hogy „Egy meghatározott térben és időszakban és témakörben, nem üzemszerű is-

métlődéssel szervezett eseménysorozat, továbbá a folyamatos üzemelés keretében szervezett 

egyedi esemény, amelynek során emberek csoportja közös cselekvést hajt végre alkalmi, kitün-

tetett jelleggel.” 

Az esemény, program meghatározásakor megállapítható, hogy a rendezvény nem egyenlő 

az eseménnyel (történet, eset). A rendezvénynek van eseménye, fordítva azonban ez nem igaz. 

Rendezvény része az esemény! Pl. Az olimpia eseményei közül kiemelkedik a megnyitó ün-

nepség. A program sem egyenlő a rendezvénnyel, a jelentése műsor. 

Az eseményeket sokféleképp lehet csoportosítani, ágazati jelleg, rendezvénytéma stb. sze-

rint. Bennünket leginkább az általános és középiskolákban előforduló sporttal kapcsolatos 

sportesemények érintenek leginkább, és ezeknek a szervezés-módszertani aspektusai, melyek 

nélkülözhetetlenek lesznek a munkánk során. 

Az iskolai sporteseményeket vagy sportos programokat tartalmazó eseményeket is többféle 

szempont alapján lehetne csoportosítani (pl. rendezvénytéma, rendezés helyszíne, rendezés 

ideje, az esemény célcsoportja stb.). Nézzünk meg egyfajta felosztást, mely segít bennünket 

eligazodni a különböző sportesemények színes repertoárjában. 
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2. Sportversenyek 

A sportversenyek érdekes színfoltjai az oktatási kínálatnak. A versenyek célja egyrészt ab-

ban áll, hogy az egyes sportágakban eltérő eredményszámítás alapján helyezést, egyfajta telje-

sítmény sorrendet állapítsunk meg a verseny résztvevői, indulói között. A versenyek esetében 

a megmérettetés módjáról az aktuális sportági versenyszabályok és/vagy a versenykiírás ad tá-

jékoztatást. A versenyeken „küzdelmekről”, „nagy taktikai harcról” is beszélhetünk. A verse-

nyek tehát „életszituációt” modellálnak, hiszen a versenyeken a legjobbnak kell lenni küzdelem 

árán, pontosan, mint a „való életben”. A versenyek során azonban tét nélkül próbálhatjuk ki 

magunkat, illetve megtanulhatjuk azokat a személyes és szakmai kompetenciákat, kialakulhat-

nak azok a pozitív személyiségjegyek (küzdeni akarás, fair play, egyéni érdek alárendelése, 

kitartás, mások segítése stb.), melyek nélkülözhetetlenek lesznek a tanulók későbbi élete folya-

mán. A versenyre azonban rendszeres edzésmunkával kell készülni. 

A sportversenyekkel célunk lehet, hogy az utánpótlás-neveléssel biztosítsuk hazánk „sport-

nemzeti” státuszát, vagyis azoknak a diákoknak a populációja, akik rendszeresen versenyeznek 

a választott sportágban, ők képezik a sportági kiválasztás alapját. 

Az iskolai sportversenyek hazai versenyei közé tartoznak az iskolai, járási, megyei, területi 

és regionális versenyei és az országos diákolimpia. A legjobbak küzdenek meg az országos 

diákolimpia egyes versenyszámaiban a bajnoki címért és a további helyezésekért. 

Az iskolákat érintő nemzetközi versenyek közé sorolhatjuk az európai uniós, az Európai 

Unión kívüli európai országok, illetve a különböző kontinentális és világversenyeket. Az ifjú-

sági olimpia (14–18 éves korosztályi részvétellel) koronázza meg a világeseményeket, mely 

egyben utal a felnőtt versenyzők körében szervezett sportesemények olimpiacentrikusságára is. 

Iskolán belüli versenyek estében a leggyakoribbak az évfolyamok közötti vagy osztályok 

közötti sportversenyek.  

A felkészítő versenyek célja, hogy versenyszituációt modellálva készítsék fel a diákokat az 

adott sportágban megrendezésre kerülő hazai vagy nemzetközi versenyekre. 

A barátságos mérkőzések kapcsán is van természetesen eredmény vagy pontszámítás, illetve 

ez alapján a győztes kihirdetése. Ezeknek a mérkőzéseknek és versenyeknek azonban a célja a 

kapcsolattartás, illetve a figyelemfelhívás. 

3. „Sportos” események 

Az úgynevezett „sportos események” szervezése nagyon népszerű és gyakori a közoktatás 

intézményeiben. Fajtái nagyon változatosak és eltérőek lehetnek, ezért szervezésmódszertaná-

ban is nagyon eltérő megoldások születhetnek. 

Sporttagozatos iskolákban gyakori a sportágválasztó nap, melynek célja több sportág bemu-

tatása és megismertetése a diákokkal és kellő motiváció kialakítása az adott sportág területén. 

A diákok sportágválasztását, döntését segíti ez az esemény. 

Sportnapok szervezése szintén gyakori esemény az iskolákban. A sportnap programjai kö-

zött több sportágban szervezett versenyek, bajnokságok, szabadidős sportok, vetélkedők kerül-

hetnek lebonyolításra. A sportnap célja, hogy felhívja a diákok figyelmét az egészséges élet-

módra, a rendszeres testmozgásra, kielégítse a rendszeres testmozgás és versenyzés iránti igé-

nyüket. 



 

9 

Az egészségnevelési hónap a november, melyre minden közoktatási intézmény kiemelt fi-

gyelmet fordít. Az egészségnap természetesen nem csak a sportolásra orientálódik, hiszen az 

egészség összetevői több momentumból állnak. Az azonban biztos, hogy az egészség egyik 

fontos meghatározója a rendszeres testmozgás, így az egészségnapoknak vagy az egészségne-

velési hónapnak elengedhetetlen programja a sportesemény, vagy úgy is fogalmazhatnánk: 

hogy „nincs egészségnap sportprogram nélkül”! 

Torna- és sportünnepélyek látványos és szórakoztató programjai lehetnek az iskolák prog-

ramkínálatában. A szórakoztatás a show jelleg a sport világában is egyre nagyobb szerepet kap. 

Szervezésükkel külön fejezetben foglalkozunk. 

Túrák (Könyves–Müller 2001) sajátos értékét adja, hogy a fizikai aktivitás a friss és érintet-

len tiszta természeti közegben valósul meg. A túrákat csoportosíthatjuk szerkezete alapján: 

„csillagtúra”, hagyományos vonaltúra. A csillagtúra azt jelenti, hogy a szálláshely azonos és 

mindig ahonnét indulunk, oda érünk vissza, de minden nap más-más irányba, más-más telepü-

lésre vezet utunk. A hagyományos vonaltúra pedig több települést köt össze, minden nap más-

más településen szállva meg. 

Időtartama alapján lehet egynapos, több napos vagy hetes túra. Megkülönböztetünk zöld tú-

rát, melynek útvonala erdőn, mezőn, alföldön, hegyekben vezethet, a kéktúra pedig a vízen 

történő túrázást jelöli. Az igénybe vett eszközök alapján lehet: gyalogtúra, nordic-walking, ke-

rékpártúra, kajaktúra, kenutúra, lovas túra.  

Látnunk kell azonban azt is, hogy a természeti sportban nincsenek vesztesek, csak győzte-

sek. A sízés, kajakozás, kenuzás, gyaloglás alkalmával minden órával, amit a természetben tölt 

az ember, gazdagabb lesz a környezet, és a tevékenység nyújtotta élmények színes palettájával 

is megismerkedhet. 

Tervezzünk bármilyen túrát, az egészségre gyakorolt hatása kedvező! 

A gyalogtúrák, vízitúrák, kerékpáros és lovas túrák természeti sportok. A természeti sportok 

és a csapatsportok rekreációban, egészség megőrzésében, egészségnevelésben betöltött szerepe 

jelentős, melyet több szerző hangsúlyoz: Dosek (1997), Nemessuri (1994), Biróné (1977). A 

természetben űzött sportok értékét adja, hogy kiragadja az embert a civilizációs ártalmakból és 

egészséges környezetben teszik lehetővé a testmozgást. A természet erőivel (nap, szél, hőmér-

séklet stb.) való testedzés hatása kedvező, növeli az ember teherbíró képességét. Pl.: a termé-

szetjárás minden ága, vízi-sportok, horgászás, vadászat, lovas- és jeges-sportok, erdei futás, 

gimnasztika. 

Ezek a túrák ciklikus mozgásokat rejtenek magukban, ami az emberek légzési-keringési 

rendszerét fejlesztik, növelve az állóképességet. 

Lifetime sportok, életkortól függetlenül bárki űzheti. 

Költséghatékonyak, hiszen ha belegondolunk, hogy egy egyhetes túra alkalmával hány órát 

mozog az ember, és a túra költségvonzatát leosztjuk, akkor elég kedvező kép tárul elénk. 

A kirándulások alkalmat nyújtanak hazánk szép tájaival, növény- és állatvilágával kapcso-

latos ismereteink bővítésére, a baráti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez. 

Egész napos programot nyújt, melyet színesíthetünk a túra célállomásán vagy túra közbeni 

egyéb programokkal (főzés a szabadban, egyéb sportok, kulturális programok stb.) 

„A túrázás, a tájékozódás egyszerre veszi igénybe a természetjáró testi, fizikai és szellemi 

erejét, jó irányba fejleszti az egyén és természet viszonyát” (Hardi A. 1995). 
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3.1. Kirándulások 

Egy kirándulás az élet kellemes élménye, de túrázónak lenni teljesen mást jelent. A két fo-

galom minőségi különbséget takart, de mindkettő szorosan összefonódik a természetjárással. A 

kirándulás bárki számára elérhető séta a természetben, a túra már komolyabb fizikai felkészült-

séget és ismereteket igénylő elfoglaltságot jelent. Tehát mind a két fogalom a természet „bejá-

rását” jelenti, de míg a kirándulás során a terhelés alacsony intenzitása figyelhető meg, addig a 

túra során a terhelés magasabb intenzitása van jelen. Vannak kimondott ún. teljesítménytúrák, 

melynek célja a magas fizika teljesítmény elérése. 

Az iskolai kirándulások tehát a természetben történő hosszabb-rövidebb idejű séták, mely-

nek célja egy bizonyos útvonal bejárása (esetleg sportolással, rekreációs tevékenységekkel egy-

bekötve). 

Az iskolák gyakran szerveznek a tanulóknak tanulmányi kirándulást vagy osztálykirándu-

lást, mely esetben nem biztos, hogy mindig gyalogos szerrel történik az odautazás, így nem a 

„sportos” jellege domborodik ki. 

Ezek olyan módszerek, melynek során a tanár és a tanulók hosszabb-rövidebb időre elhagy-

ják az iskolát a való világgal ismerkedés és az új tapasztalatok megszerzése érdekében. A tanu-

lók életkorának és a kirándulás tárgyának függvényében a kirándulás időtartama 20 perctől né-

hány napig terjedhet. A tanulmányi kirándulás célja, hogy olyan valós ismereteket nyújtson, 

mely az iskola falai közt nem elérhető. Kiválóan alkalmasak a természetben zajló kirándulások 

a környezeti nevelés megvalósítására vagy a hazai növény- és állatvilággal, valamint a földfel-

szín formakincsével kapcsolatos gyakorlati ismeretek bővítésére, de környezetben való tájéko-

zódás elsajátítására is. 

A tanulmányi kirándulás lehetséges helyszínei életkorok szerint: 

Óvódásoknak: környező park, bevásárlóközpont, farm vagy állatpark, botanikus kert látoga-

tása. 

Kisiskolásoknak: mozi, könyvtár, múzeum, repülőtér, fitneszterem, wellness központ, rekre-

ációs park, állatkert látogatása, nemzeti park, természetvédelmi terület, túra és tanösvények be-

járása. 

Felsősöknek, középiskolásoknak: gyár, üzem, műemlék, más város, ország látogatása, 

nemzeti parkok és bemutatóközpontok, túra és tanösvények megtekintése. 

3.2. Sportbemutatók 

Célja, hogy egy adott sportággal ismertessék meg a diákokat. Látványos technikai és taktikai 

elemek és mozgásrepertoár bemutatása történik show-jelleggel. Ezt bemutathatják a diákok, pl. 

egy küzdősport szakosztály tagjai taekwondo vagy karate bemutatót, illetve más sportágak, pl. 

aerobic bemutatót tartanak. Ezekre a sportbemutatókra meghívhatunk az adott sportban jó ered-

ményt elért neves személyiségeket, akik jelenléte még jobban motiválja a diákokat a részvéte-

len: pl. aerobic Katus Attilával vagy egy nap Növényi Norberttel. 

Challenge day azaz a Kihívás Napja. Ez a sportesemény 1982-ben indult Kanadából, ahol 

két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny során eldöntik, hogy 

melyik településen élők a legsportosabbak. A verseny győztesének megítéléséhez megszámol-

ták, hogy kik vettek részt ezen a sporteseményen, de csak az számított, ha az illető minimum 
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15 perc folyamatos testmozgást végzett. A Kihívás Napja mára nem csupán meghonosodott, de 

elterjedt szerte Európában és a nagyvilágban. 1991 volt az első év, amikor hazánk is csatlako-

zott ehhez a népszerű eseménysorozathoz és megrendezésre került az első Challange day. Ma-

gyarországon összesen 1590 település vett részt a vetélkedésben.  

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmód-

hoz.1 

A Kihívás Napja programsorozathoz a településen található iskolák, közintézmények is csat-

lakozhatnak. Az iskolák tanulói számára egy igen motiváló sportesemény, hiszen részesei le-

hetnek a települések versenyének. Egyben ez az esemény felhívja a diákok figyelmét a rend-

szeres sportolás szerepére, jelentőségére. 

3.3. Sportvetélkedők 

A sportvetélkedőknek sok formája ismert. Tervezhetünk akadálypályát, játékos mozgásos 

feladatokat, sor- és váltóversenyeket, ügyességi játékokat, vagy akár egy-egy sportág verseny-

számaiból álló vetélkedőket. A célcsoport összetétele alapján lehet osztályon belüli, osztályok 

közötti, évfolyamok közötti, iskolák közötti vetélkedő. Rendezhetjük csak fiú, csak lány vagy 

vegyes résztvevőkkel. Szervezhetünk diákok és szüleik részvételével családi sportvetélkedőket 

is. Nyilvánvalóan a célcsoport, akiknek ezt a sportvetélkedőt összeállítjuk igen jelentős mér-

tékben meghatározza a vetélkedő mozgásanyagát. A vetélkedőre szánt időtartam lehet egy tan-

óra vagy dupla tanóra, fél napos vagy esetleg egész napos, esetleg több fordulós is. Igen moti-

váló a diákok számára, ha a célcsoport igényeinek, előképzettségeinek, érdeklődési körének 

megfelelő programot tervezünk. 

3.4. Flash-mob 

Magyarra fordítva villámcsődületet jelent. A fogalom jelentése emberek előre szervezett 

csoportosulását jelenti, amely hirtelen jön létre valamilyen nyilvános helyen. A résztvevők va-

lami szokatlant csinálnak, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik, ahogy létre-

jött. A jelenség célja a figyelemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása valamin. 

(http://mediapedia.hu/flash-mob) 

Ennek a sportos változata lehet, ha egy közös séta, aerobic vagy zumba koreográfiát mutat-

nak be a diákok a településen vagy az iskolában figyelemfelkeltés céljával.  

Ezt érdemes összekapcsolni a „Föld napja”, a „víz napja”, „madarak és fák napja”, „Az 

egészség hónapja” stb. eseménnyel, így akkor arra a témára lehet a figyelmet irányítani iskolán 

belül vagy kívül. 

4. Erdei iskolák 

Az erdei iskola fogalma, definíciója, tartalmi megközelítése sokat változott napjainkig. A 

Magyar pedagógiai lexikon (1933, Révai kiadás): A szabadlevegős iskola legismertebb fajtája-

ként definiálja. Célja kettős: megóvni a gyenge szervezetű aszténiás, többnyire tuberkulotiku-

san fertőzött vagy komolyan veszélyeztetett tanulót a megbetegedéstől a természeti tényezők 

                                                 
1 (http://www.kihivasnapja.hu/index.php?WG_NODE=WebOldal&WG_OID=PAGf_397eb29&WG_ 

FUSK0=1) 



 

12 

(nap, erdei levegő) rendszeres testápolás, jó táplálék és a környezetből való kiemelés által, más-

részt biztosítani az odautalt gyerekek részére a tanulmányokban való haladást. A kiválasztás 

gondos orvosi vizsgálattal történik. A felvett tanulókat külön kocsik szállítják a gyülekező he-

lyekről a városhoz közel fekvő erdei iskolákba, ahonnan csak estefelé térnek vissza. Az iskolák 

nagy része tavasztól őszig van nyitva, újabban számos erdei iskola teljes tanéves iskolává ala-

kult át. A tanítás koedukációs, az órák 30-35 percesek, osztályonként 15-20 tanulóval. A nap 

java részét a tanulók játékkal, kertészkedéssel, szlöjdmunkával töltik. Ebéd után két órát pihen-

nek. Az iskolák nagyobbik része hálótermekkel rendelkezik, és a tanulókat vagy azok egy részét 

éjszakára is ott tartja. 

Pedagógiai lexikon (1976): Erdei iskola: egészségügyi és egyben oktatási intézmény. Fel-

adata megóvni a gyenge szervezetű, betegségre hajlamos tanulókat a megbetegedéstől a termé-

szeti tényezők (nap, erdő, magaslati levegő) kedvező hatásainak érvényesítésével, egyben biz-

tosítani a tanulmányokban való haladást. Az erdei iskolák egész évben nyitva vannak. A beutalt 

tanulók játékkal, sporttal és tanulással töltik idejüket megfelelő pihenőidők beiktatásával. 

Pedagógiai lexikon (1997): Erdei iskola: A XIX. és XX. századforduló táján kibontakozó 

szabadlevegős iskola egyik típusa. Az egészséges hegyi, erdei környezetben létrehozott bentla-

kásos intézményeknek jelentős gyógyászati, egészségnevelő szerepe volt, a mozgalom kezdet-

ben a tüdőbeteg vagy veszélyeztetett gyerekek egészségvédelmét, továbbá a beutalt gyerekek 

iskoláztatását szolgálta. Az erdei iskolák tanulói a nap nagy részét – kerti munkával, játékkal, 

sporttal, szlöjddel foglalkozva – a szabadban töltötték. Az elsősorban egészségügyi-gyógyító 

intézménynek tekinthető erdei iskolák hagyománya az 1860-as évekre nyúlik vissza. A mai 

erdei iskolák részben követik a reformpedagógiai elődök hagyományait, de a környezeti neve-

lés új szemléletével és komplex feladatrendszerével bővülnek. Didaktikailag is újat hoznak, 

amennyiben a megismerési folyamatot az élet természetes integráltságára építik fel. Időlegesen 

feloldják az iskola hagyományos tantárgyi rendszerét úgy, hogy tanítási-foglalkoztatási prog-

ramjukat elsődlegesen projektmódszerrel szervezik. A projekt középpontjában az erdei iskola 

helyszíne, környezete áll. 

Környezetvédelmi lexikon meghatározásai (2002): Az erdei iskola sajátos, a környezet 

adottságaira építő nevelés- és tanulás-szervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egy-

befüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanu-

lásszervezési mód, amelynek során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő kölcsönösségén alapuló 

együttműködésére és kommunikációjára épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szo-

rosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szoci-

okulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészsé-

ges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. 

Az erdei iskola jellemzői 

 az iskola pedagógiai programjának integráns részét képezi; 

 helyi tantervi tartalmak megvalósítását szolgálja; 

 a szorgalmi időben valósul meg; 

 összefüggően többnapos;  

 helyszíne a szervező iskola székhelyétől különböző, természetközeli környezet; 

 a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének környezete; 

 a program megvalósítása a tanulók aktív megismerő tevékenységére épít; 
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 együttműködő (kooperatív-interaktív) tanulási technikákra épül; 

 az együttesen végzett tevékenységekre alapozva biztosítja a személyiség- és közös-

ségfejlesztést; 

 lehetővé teszi a helyes egészségszokások kialakítását illetve megerősítését. 

(http://erdeiiskola.uw.hu/fogalma.html) 

Az erdei iskolák programjába nagyon jól integrálhatóak a természeti sportok, játékok a szabad-

ban, a túrák, mely a helyszín környezetével való megismerkedés elengedhetetlen része. A sport-

programok a szocializációt, a közösségi kapcsolatok erősítését, a kikapcsolódást, az örömteli 

élményt, az ismeretek elsajátítását egyaránt biztosítja. 

5. Iskolai táborok 

A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött vagy 

anélkül szervezett szabadidős rendezvény-sorozat, amelyet a lakhelytől eltérő környezetben 

szerveznek meg, többnyire résztvevői célzott tevékenységet folytatnak szakértői felügyelet 

mellett. Időben és időtartamban determinált. 

A tábor formája szerint: 

 bentlakásos  

 nem bentlakásos (napközis) 

A programok tartalma szerint: 

 Sporttábor: célja valamely sportág elsajátítása vagy annak gyakorlása. Ilyen sporttá-

borok lehetnek: sí-, kajak-kenu, kerékpáros, gyalogos, lovas táborok. 

 Szaktábor: olyan képzési folyamat, amelyben a szakmai program és a szabadidős prog-

ram szerves egységet alkot. (Pl.: nyelvi tábor, művészeti tábor) 

 Üdülőtábor: elsősorban laza tematika szerint összeállított szabadidős programokra 

épül. 

 Edzőtábor: az adott sportágban felkészülési céllal létrejött tábor, ahol a teljesítmény-

fokozás az egyik legfőbb feladat. 

A tábor mobilitása szerint: 

 vándortábor, mozgó-, utazótábor  

 állótábor  

A sporttáborok az egyik legnépszerűbb táborok fajtái az iskolák kínálati repertoárjában. A 

természeti sportokkal tűzdelt tábori programok igen motiválóak. Napjainkban az emberek el-

vágyódása a városokból a tiszta, érintetlen természetben egyre inkább fokozódik, mert az urba-

nizáció, a motorizáció következtében az emberek többsége elszakadt a természettől; zsúfolt, 

zajos városokban éli életét. Az ülő életmód, a fizikai munka visszaszorulása, a munkahelyi 

stressz növekedése miatt egyre több ember számára jelennek meg értékként a természeti spor-

tok, ahol a friss levegő, a napfény, a csend, a nyugalom jótékony hatású a szellemi és fizikai 

fáradtságok orvoslására. Ez a leginkább alkalmas sport az idegrendszer pihenésére. Ezek a spor-

tok life-time sportok. Népszerűségét fokozza tehát az a tény is, hogy gyermekkortól kezdve a 

legmagasabb korig űzhető akár csoportosan (pl. család, baráti társaság), akár egyénileg is. A 

természeti sportok jó alkalmat teremtenek arra, hogy a gyerek elsajátítsa ezen sportok techni-

káját, szabályait, és megismerkedjen a természettel (növényzet, állatvilág, időjárás elemei), ez-

által hozzájárul a gyerekek értelmi, érzelmi neveléséhez is. Különösen értékesek ezek a sportok, 
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ha csoportosan végzik (tábor, család, baráti társaság), hiszen jellemformáló hatása az emberi 

kapcsolatok szorosabbra fűzésének kedvező lehetőségét kínálja. 

Iskolai sportese-

mény 
Esemény célja Felhasznált eszközök 

Általa fejlesztett kom-

petenciák 

Sportversenyek    

hazai versenyek az adott sportág népszerűsí-

tése, 

a hazai bajnoki cím eldön-

tése 

a hazai élvonalba jutás, 

utánpótlás nevelés 

sportágak mozgás-

anyaga, 

kiegészítő sportág, 

edzéseszközök és mód-

szerek 

technikai taktikai szak-

mai ismeret, 

mozgásműveltség, 

mozgáskoordináció, 

alkalmazkodás, 

együttműködés, 

versenyzési ismeret, 

fair play 

nemzetközi verse-

nyek 

az adott sportág népszerűsí-

tése, 

a nemzetközi bajnoki cím 

eldöntése, 

nemzetközi élvonalba kerü-

lés, 

utánpótlás nevelés 

sportágak mozgás-

anyaga, 

kiegészítő sportág, 

edzéseszközök és mód-

szerek 

technikai taktikai szak-

mai ismeret, 

mozgásműveltség, 

mozgáskoordináció, 

alkalmazkodás, 

együttműködés, 

versenyzési ismeret, 

fair play, 

interkulturális kommu-

nikációs képesség 

iskolán belüli  osztályok vagy évfolyamok 

közti helyezés eldöntése, 

a tanulók verseny- és moz-

gásigényeinek kielégítése, 

a tanulók közti kapcsolatok 

erősítése 

sportágak mozgás-

anyaga 

 

interperszonális rugal-

masság, 

gyors reagálási képes-

ség, 

döntésképesség, 

kapcsolatteremtő ké-

pesség, 

kiegyensúlyozottság, 

mozgáskoordináció, 

konfliktusmegoldó 

készség 

iskolák közötti iskolák közötti helyezések 

eldöntése, 

a tanulók verseny- és moz-

gásigényeinek kielégítése, 

iskolák közötti kapcsolatok 

kialakítása, ápolása 

sportágak mozgás-

anyaga 

koordináció, 

megbízhatóság, 

irányító képesség, irá-

nyíthatóság, 

interperszonális rugal-

masság, 

kapcsolatteremtő kész-

ség, 

empátia, 

udvariasság 

felkészítő verse-

nyek 

versenyre való felkészítés, 

versenyszituáció, téthelyzet 

biztosítása 

sportági verseny szabályismeret, 

technikai taktikai szak-

tudás, 

energiamozgósító ké-

pesség 

barátságos mérkő-

zések 

kapcsolatok kialakítása és 

ápolása két fél között 

sportági versenyek fair play, 

szabályismeret, 

önfegyelem, 
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energiamozgósító ké-

pesség 

Sportos események    

sportágválasztó nap elősegíteni a sportágak közti 

választást, döntést 

sportágak mozgás-

anyaga, látvány-elemei 

önállóság, 

döntési és cselekvési 

képesség 

sportnap sportolási igény kielégítése, 

mozgásműveltség fejlesz-

tése, 

egészséges életmód kialakí-

tása 

sportágak mozgás-

anyaga, versenyei, 

játékos mozgásos fel-

adatok, 

sportjátékok 

gondolkodási képesség, 

kondicionális képessé-

gek, 

mozgáskoordináció, 

mozgásműveltség, 

egészségnap egészségmagatartás kialakí-

tása 

mozgásos cselekvések,  

sportági mozgásanyaga, 

játékok 

egészségtudatos szem-

léletmód 

torna- és sportünne-

pély 

szórakoztatás látvány és show elemek esztétikai érzékenység, 

közös feladatmegoldás, 

kooperáció 

túrák természetközeli élmények 

átadása, 

fizikai fittség javítása, 

friss szabad levegőn való 

tartózkodás 

sportági mozgásanyag, 

természet erőivel való 

edzés 

környezettudatos szem-

léletmód 

kirándulások természetközeli élmények 

átadása, 

új ismeretszerzés, 

sportolás, 

környezetei nevelés 

gyaloglás, 

kulturális, sport, gaszt-

ronómiai stb. programok 

környezettudatos szem-

léletmód, 

gyakorlatcentrikus 

szemléletmód 

sportbemutatók egy adott sportággal való 

megismerkedés, 

motiváció a sportág-válasz-

tásra, a sportolásra 

sportági mozgásanyag, 

látványos technikák 

show-jelleggel 

szakmai ismeretszerzés, 

esztétikai érzékenység 

Challenge-day felhívni a figyelmet az 

egészséges életmódra, a 

rendszeres sportolásra 

mozgásos cselekvések, 

fizikai aktivitások, 

testgyakorlatok 

kitartás, 

küzdeni akarás, 

egészség-centrikus lá-

tásmód 

sportvetélkedő szórakoztatás, mozgásél-

mény biztosítása, 

mozgás iránti igény kielégí-

tése, 

motiváció a rendszeres test-

mozgásra 

sportágak mozgás-

anyaga, 

játékok, 

mozgásos feladatok 

küzdeni tudás, 

koncentráció, 

kitartás, 

önfegyelem, 

kooperációs képesség, 

rugalmasság, 

gyors reagálási képes-

ség, 

versenyszellem 

flash-mob figyelemfelhívás egy adott 

témára (sportolás-egészség-

környezet) 

divatos mozgásirányza-

tok: 

zenés-táncos mozgásfor-

mák, 

egyszerű mozgásszerke-

zetű sportmozgások: 

gyaloglás 

érzékenység, 

felelősségvállalás, 

tudatosság, 

változtatás képessége 
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Erdei iskolák a környezettel harmonikus, 

egészséges életvezetési ké-

pességek fejlesztése,  

a közösségi tevékenységek-

hez kötődő szocializáció, 

a helyes egészségszokások 

kialakítása illetve megerősí-

tése, 

személyiség és közösségfej-

lesztés 

projekt-módszer: 

a tanulás a tanulók ak-

tív, cselekvő, kölcsönös-

ségén alapuló együttmű-

ködésére és kommuni-

kációjára épül 

aktív megismerő képes-

ség, 

együttműködő (koope-

ratív-interaktív) képes-

ség, 

logikus gondolkodás, 

racionalitás, 

gyors reagálási képes-

ség, 

türelem, 

interperszonális kom-

munikáció és rugalmas-

ság 

Iskolai táborok    

Sporttábor egy adott sportág elsajátí-

tása vagy gyakorlása, 

egészségtudatos magatartás 

kialakítása 

sportági mozgásanyag technikai, taktikai szak-

mai ismeret, 

mozgáskoordináció 

Üdülőtábor pihenés, relaxáció, regene-

rálódás, 

ismeretek bővítése, 

élménycentrikus szabadidő 

biztosítása 

rekreációs programok alkalmazkodó képes-

ség, 

empátia, 

kommunikációs kész-

ség, 

interperszonális rugal-

masság, 

önállóság, 

döntési képesség 

Tematikus (szaktá-

bor) 

egy témakörben az ismere-

tek elsajátítása, 

szabadidős programokkal a 

pihenés, kikapcsolódás 

megvalósítása 

az adott tudományterü-

let ismeretanyaga, 

rekreációs és sportprog-

ramok 

szakmai ismeret, 

alkalmazkodó képes-

ség, 

empátia, 

kommunikációs kész-

ség, 

interperszonális rugal-

masság, 

önállóság, 

döntési képesség 

Edzőtábor az adott sportágban felké-

szülés biztosítása, 

teljesítményfokozás 

sportági mozgásanyag, 

kiegészítő sportági moz-

gásanyag, 

edzéseszközök és mód-

szerek 

technikai taktikai, 

szakmai ismeret, 

mozgásműveltség, 

mozgáskoordináció, 

alkalmazkodás, 

együttműködés, 

versenyzési ismeret, 

fair play 

 

1. táblázat. Az iskolai sportesemények cél- és eszközrendszere, kompetenciatára 
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Dr. Müller Anetta 

II. ISKOLAI SPORTESEMÉNYEK SZEREPE 
ÉS JELENTŐSÉGE 

Az sportesemények mozgásanyaga változatos, hiszen a különböző sportágak mozgásanya-

gát, versenyanyagát, játékos gyakorlatait tartalmazhatja, így sokszínűségével, sokoldalú fel-

használásával kellő motivációt jelent a gyerekek számára a testmozgásra a tanórán, de elsősor-

ban délutáni sportfoglalkozások és iskolai szünetek során. A sportesemények kapcsán nem a 

szokásos tanár-tanuló interakció van, ami szintén motiváló a tanulók számára. 

A sportesemények egyes fajtája fontos szerepet tölt be az utánpótlás nevelésben (pl. sport-

versenyek, sportágválasztó nap, edzőtábor), mivel ennek az eszköztárába tartozik. 

A különböző sportágak mozgásanyagával tarkított sportesemények kiválóan alkalmasak a 

motoros képességek, valamint az egész emberi motórium fejlesztésére.  

A különböző sportesemények megszervezésére és lebonyolítására egész évben van lehető-

ség, egész évben tervezhető oktatási tartalmat képvisel, vagyis nem szezonális. Az őszi és a 

tavaszi időszakban szabadban tervezett eseményeket, télen fedett, zárt helyen megvalósításra 

kerülő sporteseményeket tervezhetjük. A táborok is egész évben szervezhetőek: tavasszal, ősz-

szel az erdei iskolák programját, a gyalog és kerékpáros túrákat, télen a sí- és havas táborokat, 

nyáron az üdülési célzatú vagy tematikus táborokat, edzőtáborokat tervezhetjük. 

A sporteseményekbe nagy osztálylétszám, illetve több osztály vagy az egész iskola (pl. 

egészségnap, sportnap, challenge day, flash-mob, táborok, sportversenyek) is bevonható 

és „megmozgatható”. 

A különböző iskolai sportesemények szórakoztató és játékos, valamint élménycentrikus 

jellege dominánsan jelentkezik, mely a szórakoztató funkciót is erősíti.  

Ezek az események a sportszakemberek eszköztárában megjelenve kiválóan alkalmasak a 

tanulók mozgásműveltségének fejlesztésére, hiszen a változatos körülmények között alkalma-

zott mozgásanyag elsajátítása során fejlődik a tanulók mozgásműveltsége. 

Jelentős lehet a szerepe a tanulók egészségének megőrzésében, megtartásában, a prevenci-

óban, az egészségtudatos magatartás, az egészség-központú gondolkodás kialakításában 

egyaránt. 

A sporteseményeken való oktató-nevelő munka hozzájárul a tanulók személyiségformá-

lásához. A teljes tanulói személyiséget formálja. Fizikai, szellemi és szociális képességeket 

egyaránt fejleszt, csapatmunkára, versenyszellemre, cselekvés és döntésképességre nevel. A 

különböző sportesemények jó eszközt jelentenek, hogy a gyerekekben olyan pozitív személyi-

ségjegyek alakuljanak ki, mint a kitartás, küzdeni akarás, fair-play, egymás segítése stb. 

A szocializációban betöltött szerepe is vitathatatlan. A sportversenyek, sportos események, 

erdei iskolák és táborok mozgásanyagát kisebb-nagyobb csoportban végrehajtott gyakorlatok, 
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versengések tarkítják, melyek segítik a gyerekek szocializációját a közösségben való gondol-

kodást, projektszemléletet.  

A mozgás megszerettetésére, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítására is kiválóan 

alkalmasak a sportesemények, hiszen változatos eszköztárat tudunk a lebonyolítás során alkal-

mazni. 

A természetben végzett mozgásokkal tarkított események a „természet erőivel” való edzés 

eszközeként is nevesíthetők. A természet erői az időjárás elemei, mellyel történő edzés erősíti 

szervezetünk immunrendszerét, így kevésbé leszünk fogékonyak a különböző betegségekkel 

szemben. 

Hozzájárul az aktív és egészséges életmódra neveléshez. Cél, hogy az események során 

mozgásélményt, örömet nyújtsunk a diákoknak, ami a mozgásanyag megszerettetésével beépül 

az életmódba, napi szükségletükké válik. 

A sportesemények során alkalmazott eszközök és módszerek hozzájárulnak a tanulók fitt-

ségi szintjének növeléséhez, mivel olyan képességeket fejleszt, mely a fittséghez nélkülözhe-

tetlen. 

Mivel a sportesemények közül sok „szabadon választható”, így az önkéntesség jegyében a 

diákok rekreációs színtere lehet, ami biztosítja számukra a szórakozás, pihenés, kikapcsoló-

dás élményét. A szervezett, strukturál, értelmes szabadidős tevékenységek védő tényezőt jelen-

tenek a káros szenvedélyek és a deviáns magatartás megjelenésében.  

1. A sportesemények szervezésének ismeretei és kompetenciatára 

Szakmai tudás (ismeretek) 

Az iskolai sportesemények típusai és fajtái, azok helye, szerepe az intézmény oktatási-neve-

lési célrendszerben. 

Az eseményszervezés alkotóelemei, fogalmai. 

A szolgáltatások, sportszolgáltatások legfőbb jellemzői, sajátosságai. 

Az események, sportesemények típusai, és ezek jellemzői. 

A rendezvényszervezés (sport) tárgyi és személyi feltételei. 

A rendezvényszervezés (sport) munkafázisai. 

Az eseményszervezés tervezési folyamatának módszertani sajátosságai. 

A sportversenyek, vetélkedők, sporttáborok, eredi iskolák, tornaünnepélyek, vízi-programok 

szerepe, jelentősége, szervezés-módszertani sajátosságai. 

A versenykiírás és forgatókönyv készítés módszertani aspektusai. 

A sportesemények szponzorálásának főbb alkotóelemei. 

A természetjárás jelentősége, módja, formái.  

A túrák tervezésének és vezetésének metodológiai aspektusai. 

A túrák, természeti sportok szervezetre gyakorolt jótékony hatásai és a rekreációban, élet-

módban betöltött szerepe. 

Szakmai képességek 

A hallgató ismeri és értelmezni tudja az eseményszervezés alkotóelemeit, fogalmait. 

Jártas az iskolai sportesemények tervezésében. 

Javaslatot képes tenni a versenykiírás és forgatókönyv fontos elemeire. 
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Birtokában van azoknak a módszereknek, melyekkel sikeresen megtervezi a versenykiírást 

és az esemény forgatókönyvét. 

Az elsajátított ismeretek felhasználásával képessé válik a sportesemények menedzselésére. 

Jártas a sportesemények szponzorálásának menedzselésében. 

Képes az iskolai táborok, túrák, sporttáborok lebonyolítására. 

Tudja elemezni, komplexen értékelni a táborok, túrák, vetélkedők, versenyek pedagógiai és 

pszichikai fejlesztő és nevelő hatásait. 

Birtokában van azoknak a módszereknek, melyekkel sikeresen szervezi a táborok, sporttá-

borok szabadidős sportprogramjait. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulóknál adekvátan alkalmazza a sportesemények fej-

lesztő hatásait. Képes differenciálni, ismeri annak módjait ezen a területen.  

Tudja a megfelelő táborhelyek kiválasztásának szempontjait. 

Képes költségvetést készíteni a sportesemények, túrák és táborok megszervezéséhez.  

Képes a természetben tájékozódni, a tájékozódás alapjait átadni a tanulóknak a korosztályi 

sajátosságok figyelembevételével. 

Ismeri a tájékozódási futás alapjait, szerepét és helyét a szabadidős tevékenységek rendsze-

rében. 

Ismeri a túrák, tanösvények fogalmát, alkotó elemeit, valamint a nemzeti parkok szolgálta-

tási repertoárját. 

Ismeri az elszámolás fogalmát, problematikáját és módszerét. 

Képes az iskolai sportesemények értékelésére és marketingkommunikációjára.  

Képes az iskola honlapjára szükséges tájékoztató anyag elkészítésére és design elemeinek 

kialakítására. 

Szakmai szerepvállalás és elkötelezettség 

Képes különböző iskolai sportesemények megtervezésére, lebonyolítására. 

Képes a versenykiírás és forgatókönyv készítéssel hozzájárulni a sportesemények sikeres 

menedzseléséhez, lebonyolításához. 

Események szponzori ajánlatainak elkészítésével hozzájárul az események gazdaságos le-

bonyolításához, a bevételek növeléséhez. 

Figyelembe veszi a tanulók egyéni sajátosságait, személyes példájával és a közösségi viszo-

nyok szervezésével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók nyitottá váljanak a sporttevékenységek-

ben és ezen keresztül a demokratikus társadalomban való aktív részvételre.  

Problémamegoldó szemléletmódjával, újszerű megoldások alkalmazásával, valamint kreati-

vitásával élményszerű táborokat, túrákat, vetélkedőket tart. 

Érzékeli a változásokat, folyamatokat, a sporttudomány eredményeit. Saját gyakorlati ta-

pasztalatával összhangban igyekszik hasznosítani. 

A táborok sajátos pszichológiáját, pedagógiai jellemzőit szem előtt tartva változatos és játé-

kos módon fejleszti a tanulók személyiségét. 

A túrák felhasználásával képes a tanulók ismereteit is bővíteni a környezeti neveléssel kap-

csolatban, felhasználja a tanösvények, nemzeti parkok szerepét és lehetőségeit a túraválasztás 

során. 

Képes a természetben történő tájékozódás alapjainak gyakorlat-centrikus oktatására. 
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Főbb ismeretkörök 

Eseményszervezés alkotóelemei. 

Sportesemények típusai, jellemzői. 

Esemény-menedzsment. 

Szponzorálás szerepe a sporteseményeknél, szponzori ajánlati elemek. 

Táborok, túrák, erdei iskolák helye, szerepe és módszertani aspektusai az iskolai oktató-ne-

velő munkában. 

Természetben történő tájékozódás, tájékozódási futás, környezeti nevelés. 

Tábor és túraterv készítés módszertani aspektusai. 

Szabadidős programok, játékok a táborozás során. 

Események költségvetésével kapcsolatos legfontosabb ismeretek és módszerek. 

Túrák, természeti sportok szerepe a rekreációban és egészségre gyakorolt jótékony hatásai. 

2. A sportesemények mint szolgáltatások jellemzői 

A szolgáltatás egészen más, mint a termék. A termék fizikailag „megfogható”, van kiterje-

dése, mérete, színe, anyaga, dizájnja, „műszaki” paramétere, felhasználásának köre stb., mely 

megkönnyíti a vásárlási döntésünket és talán egyértelműbbé teszi számunkra az elégedettség 

területeit a termékkel. A szolgáltatások kevésbé „kézzel foghatóak”, így másként kell tekinteni 

a szolgáltatásokra, azok kialakítására. A sportesemények, melyeket szervezünk, a szolgáltatá-

sok kategóriájába tartoznak. A szolgáltatásokról nem lehet úgy szakcikket olvasni, beszélni 

vagy éppen írni róla, hogy valamilyen formában ne említsük meg a HIPI-elvet (Veres, 2002), 

amely a szolgáltatások 4 fő jellemzőjét ismerteti.  

A szolgáltatások egyik jellemző sajátossága a heterogenitás (heterogeneity). A szolgál-

tatók teljesítménye heterogén, mely azt jelenti, hogy térben és időben változó. Mivel a szolgál-

tatások mögött az emberi tényező áll, így az emberi teljesítmény „hullámzó” vagy nem konstans 

voltából következik, hogy a szolgáltatások teljesítménye is ingadozást mutat. Azaz az emberi 

teljesítmény változásának eredménye, hogy a szolgáltatási teljesítmény, a minőség megítélése 

is változó, bizonytalan. Ebben a vevői értékítélet szubjektivitása is szerepet játszik. „Sportos” 

példát említve a heterogenitásra, soha nem tudjuk az adott sporteseményt (pl. challenge-day, 

iskolai sportnap, diákolimpia) még ugyanaz a humánerőforrásból álló team esetében sem 

ugyanazt az eseményt produkálni, (de nagyon fontos a minőség biztosítása, a megfelelő szak-

ember, annak a szaktudása, felkészültsége, személyes kompetenciái, amely talán egyfajta ga-

rancia a minőségre). Egy fáradt, kedvetlen vagy éppen ingerült tanuló vagy szülő adott esetben 

teljesen más szemüvegen keresztül nézheti a sporteseményt, mint szolgáltatást, teljesen más-

képp érzékelheti, értékelheti ugyanazt az eseményt. Az egyes sportfogyasztóknak más-más az 

igénye, az elvárása, a képessége, ezért például a megrendezett iskolai sportesemények is kor-

osztálytól, előképzettségtől (pl. sporttagozatos vagy nem), érdeklődési körtől függően változ-

hatnak, mely más és más szervezésmódszertant kíván. 

A szolgáltatásokat jellemzi a „nem fizikai természet, vagyis a megfoghatatlanság 

(intangibility)”. A szolgáltatások megfoghatatlan természete azt jelenti, hogy nem tárgyiasul-

tak, érzékszervi úton legtöbbször nem vizsgálhatóak. A szolgáltatás nem tapintható, nem lát-

ható, nem szagolható, és így tovább. Ennek következtében a gyerekek, a tanulók nem tudják 
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előre, hogy „mit fognak kapni és észlelni” egy-egy iskolai sporteseményen. Csak az igénybe-

vétel közben ismerhetik meg a szolgáltatást, az értékeléshez tapasztalatot kell szerezniük. Eze-

ket az iskolai sporteseményeket mégis úgy tudjuk valamelyest „megfoghatóbbá” tenni, ha egy-

részt a sportszolgáltatók esetében a megfogható tárgyi elemeket hangsúlyozzuk (pl. tornaterem, 

a felhasznált eszközök minősége, design-eleme), hiszen ezeknek a tárgyiasult elemeknek nagy 

szerepe van a megfoghatatlanság „felülírásában”, a szolgáltatás előzetes megítélésében és a 

minőségérzetben. Ide kapcsolható még a szájreklám fontossága is, mely alapján való döntés is 

kiemelt jelentőségű a sporteredmények esetében: kutatások szerint a sportszolgáltatókat 

igénybe vevők 61%-a barátjától, ismerősétől hallott az adott helyről, és az alapján ment oda 

sportolni. Amennyiben egy iskolai sítábor vagy vízi tábor jól sikerült, azt a diákok ajánlani 

fogják osztálytársaiknak, mely a célcsoportunk magasabb részvételi számát eredményezheti az 

általunk szervezett iskolai sporteseményeken. 

Tárolhatatlanság (persishability) a következő jellemzője a szolgáltatásoknak. A szolgál-

tatásokból nem halmozható fel készlet, nem raktározhatók, nem lehet „előre” megvenni, nem 

lehet a keresletet előrehozni, ezért kapacitáshiány vagy éppen kapacitástöbblet keletkezhet. Az 

erdei iskolában vagy az általunk szervezett sítáborban be nem töltött hely nem tárolható el jö-

vőre. Amennyiben az eseményt nem tudjuk kellő számú tanulóval megtölteni, ez az esemé-

nyünk megvalósíthatóságát is veszélyeztetheti. 

Elválaszthatatlanság (inseparability) is a szolgáltatások egyik sajátossága. A szolgáltatá-

sok nyújtása és felhasználása időben és térben elválaszthatatlan egymástól, azaz a „termelés” 

és „fogyasztás” egy időben megy végbe a szolgáltató és az igénybevevő jelenlétében. Az igény-

bevevő is aktívan részt vesz a folyamatban, sőt a többi igénybevevőt sem lehet mindig kizárni, 

ami a minőségérzetre is erősen hatással van. Sportesemények esetén egyáltalán nem lehet ki-

zárni a többi sportolót, tanulót, velük együtt kell, hogy igénybe vegyük a sportszolgáltatást leg-

több esetben.  

A HIPI-elvből Jackson és Cooper (1988, idézi Veres, 2002) SHIPIT-elvet csinált, kiegészítve 

az előző négy sajátosságot újabb kettővel, mely a specializáció és a technikai környezet. 

Specializáció: a szolgáltatás általában a vevő speciális, egyedi igényeire szabott. Iskolai 

sporteseményeink is specializációt igényelnek, hiszen a tanulók fizikai, erőnléti és egészségi 

állapotának, képességeinek megfelelő, valamint az éppen aktuális egyéni igényéhez, elváráshoz 

igazodónak kell lennie. Pl. egy teljesítménytúra vagy egy sítábor szervezésekor a korosztály és 

a fizikai erőnlét, valamint az előzetes tudásszint a szervezés módszertani aspektusait, a tervezést 

jelentősen befolyásolja a programok összeállítása során. 

Technológiához kapcsolódó: a szolgáltatás általában valamilyen technológiához kötődik. 

Napjainkban szinte elengedhetetlen a korszerű technikai berendezések használat, mint pl. ko-

sárlabda-bajnokság szervezésekor az elektromos eredménykijelző berendezés, aerobic-nap 

szervezésekor a hangosítás valamint a különböző sportszerek (kangoo cipő, step-pad, fit-ball 

labda stb.) alkalmazása. Az egészségnap előadásaiban a projektoros kivetítő, a flip-chart tábla, 

az interaktív-tábla használata, vagy a táborok során a szállás és a szabadidő-szolgáltató techni-

kai környezete (sífelvonó stb.) nélkülözhetetlen a tanulók motiválásában és az eseménnyel kap-

csolatos elégedettségük kialakításában. 
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3. A sportesemények mint szolgáltatások csoportosítása 

Sportversenyek csoportosítása 

Sportágak szerint: atlétika, torna stb. 

Sportágon belül: az atlétika dobó, ugró, futó számai, vagy a tornán belül egyéni és csapat 

(talajtorna, férfiaknál gyűrű, ló, páros korlát, nyújtó, nőknél: talaj, gerenda, felemáskorlát, ug-

rás). 

Versenyfajta szerint: 

 házi versenyek (csak szakosztályi versenyzőkkel), 

 barátságos versenyek (nem hivatalos, általános felkészülési céllal), 

 meghívásos versenyek (a meghívó fél feltételei szerint), 

 kizárásos versenyek (bizonyos versenyzők nem indulhatnak), 

 területi bajnoki versenyek (pl. megyei, kerületi stb.), 

 országos versenyek és bajnokságok (országos bajnoki cím eldöntéséért), 

 nemzetközi versenyek (különböző országok egyesületi versenyzői részvételével). 

A verseny jellege szerint: egyéni- és csapatversenyek. 

Versenyzői tulajdonságok alapján: nemek, életkor, minősítés stb. szerint. 

Szervezési rendszer szerint: 

 kieséses versenyek (első, második vereség után kiesés), 

 körmérkőzéses versenyek (mindenki mindenkivel találkozik, kis létszám esetén lehet-

séges), 

 vegyes rendszerű versenyek (kieséses formával kezdődik és azután körmérkőzés vagy 

fordítva), 

 egy- vagy kétfordulós bajnoki rendszerek (pl. labdarúgás), 

 kupa versenyek (bajnoki osztályra való tekintet nélkül mindenki részt vehet rajta). 

4. Az események mint szolgáltatások minősége 

„Minőség pedig az, amit a fogyasztó annak ismer el.” (Parasuraman et al. 1985). 

Chelladurai (1992) szerint a szabadidősport-szolgáltatóknál az ember több időt tölt (egy 

alkalommal és összességében is) átlagosan, mint egyéb szolgáltatóknál (pl. bank, autómosó), 

és jellemzően jobban bevonódik a folyamatba. A sportesemények esetében is igaz ez a meg-

állapítás, hiszen akár aktív részese, akár passzív szemlélője (szurkoló) vagyunk egy sportese-

ménynek, az ott töltött idő 1-2 órától akár több óráig is tarthat. Akár versenyzőként vagy szur-

kolóként veszünk részt a sporteseményen, a részvétel aktivitása és az erős érzelmi hatás nem 

hagyható figyelmen kívül. A versenyző vagy a sportesemény résztvevőjét fizikai és szellemi 

megterhelés és erős érzelmi hatás is éri, míg a szurkolókra, nézőkre kifejtett erős emocionális 

hatás nehezedik. Ezt az erős érzelmi hatást hangsúlyozza Jeffrey (1994), aki emiatt fontosnak 

véli a szolgáltatás igénybevételekor a tárgyi feltételeket és az ún. kiegészítő szolgáltatások meg-

létét és minőségét. A tárgyi feltételek lehetnek egy kosárlabda mérkőzésen pl. a lelátókon al-

kalmazott székek, ülőhelyek kényelme, a csarnok design-elemei, a világítás, az elektromos 

eredményjelző stb. Kiegészítő szolgáltatás pl. a sporteseményen büfé, ruhatár kialakítása. 
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Nagyon fontos az első benyomás, hogy mit látunk, és ebből a nyújtott szolgáltatás (sportese-

mény) minőségére is következtetünk. Nagy szerepe van a létesítmény környezeti, tárgyi eleme-

inek az adott szolgáltatóhoz való vonzódásunkban vagy épp annak elkerülésében, oda soha 

vissza nem térésünkben.  

Minden szolgáltatás más és más, szinte minden szolgáltatásra fel lehetne állítani egy sajátos, 

speciális, ún. „minőség-modellt”. 

Vannak olyan kutatások, melyek szabadidősport-szolgáltatók minőségi paramétereit, mérési 

modelljeit vizsgálták. Tekintsünk át néhányat: Crompton és Mackay (1989), Kim és Kim 

(1995), Howat és szerzőtársai (1996), Eva Cáslová és Marek Vraný (1998), Han (1999), Ko 

(2000), valamint Chang és Chelladurai (2003). 

Crompton & Mackay (1989) szolgáltatásminőséget vizsgáltak rekreációs szolgáltatások, 

szabadidősport programok esetén, és 5 tényezőt azonosítottak, amelyek szerintük hatással 

vannak a sportfogyasztókra:  

 megfogható elemek, 

 megbízhatóság, 

 készségesség, reagálási készség, 

 empátia, 

 hozzáértés. 

A megfogható elemek azok a tárgyiasult elemek, melyek a szolgáltatás környezetét adják. 

Egy sporteseménynél a helyszín berendezései, a személyzet, a marketingkommunikációs anya-

gok (pl. versenykiírás, meghívó, plakát stb.) fontos szempont az esemény minőségbiztosítása 

szempontjából. 

A megbízhatóság az a képesség, hogy a szolgáltatást mennyire precízen és pontosan teljesí-

tik. Egy sporteseménynél ilyen lényeges megbízhatósági elem, hogy a meghirdetett programok 

pontosan, a megadott sorrendben kezdődjenek. 

A készségesség, reagálási készség egyfajta hajlandóság az igénybevevők segítésére. Sport-

események kapcsán ilyen lehet a versenyzők tájékoztatása a bemelegítés, az előkészülés helyé-

ről, módjáról, a versenyszámok indításáról, de a szurkolók vagy nézők tájékoztatása az ered-

ményekről, vagy pl. melyik versenyszám mikor és hol kerül megrendezésre stb. 

Az empátia (mely a beleélés lélektana) ebben az esetben a személyzet udvariasságát, előzé-

kenységét és barátságos viselkedését jelenti. Eseményeknél a szervezők személyiségjegyei 

(extrovertált a kedvezőbb), viselkedésmódja és segítőkészsége a versenyzők vagy a nézők felé 

egyaránt fontos. 

A hozzáértés adja a szakmai hitelességet, a szaktudást és azokat a gyakorlati tapasztalatokat, 

melyek szükségesek a sportesemények szervezéséhez. 

Crampton és szerzőtársai (1991) csupán 4 tényezőt találtak statisztikailag szignifikánsnak, 

amikor újratesztelték az 1989-es modellt: a hozzáértést, a megbízhatóságot, a készségességet 

és a megfogható elemeket. 

Mivel ezt a modellt szabadidős programok esetében is tesztelték, jó alapot szolgálhat sport-

eseményeink minőségparamétereinek meghatározásában. 

Kim és Kim (1995, cit.Tsitskari-Tsiotras-Tsiotras, 2006) QUESC-modellje (Quality Excel-

lence of Sport Centres), melyet fitnesz szolgáltatókra dolgozott ki már 11 tényezős: 

– környezet, légkör – alkalmazottak attitűdje 
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– megbízhatóság – információhoz való hozzájutás 

– programok – személyes figyelem 

– privilégiumok – ár 

– felszabadulás – ösztönzés 

– kényelem 

Ezt a modellt Papadimitriou és Karteliotis (2000, idézi Tsitskari-Tsiotras-Tsiotras, 2006) 

Görögországban tesztelték, ők azonban a 11 tényező helyett csak 4 tényezőt találtak fontosnak 

és mérendőnek a szabadidősport-szolgáltatók minőségének mérése kapcsán. Ez a négy tényező 

az alkalmazottakat, a létesítményt, a programokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen-

tette. 

Ugyancsak a 11 tényezős modell megfelelőségét vizsgálta Afthinos (2001, cit. Tsitskari-

Tsiotras-Tsiotras, 2006). Megállapította, hogy a tényezők közül a sportszolgáltatók esetén a 

minőséget leginkább az alábbi tényezők determinálják: a létesítmény, annak légköre, tisztasága, 

az alkalmazottak szakértelme és figyelme, készségessége és a váratlan eseményekre való rea-

gálás készsége. 

Howat és mtsai. (1996) szintén 4 tényezőt vizsgáltak a sport és szabadidősport-szolgáltatók 

esetében (CERM-CSQ2), melyek az alábbiak voltak: 

 az alapszolgáltatás (programok, hányféle tevékenységre van mód, létesítmény kényel-

messége, ár-érték arány, minőségi berendezések, gépek), 

 a személyzet (hozzáértése, készségessége), 

 a létesítmény (parkolás, tisztaság), 

 és a kiegészítő szolgáltatások (büfé, étel, ital, gyermekmegőrző). 

Han (1999, cit. Tsitskari-Tsiotras-Tsiotras, 2006) sí-szolgáltatásokat vizsgált. Véleménye 

szerint 5 tényezőnek van hatása a fogyasztókra és minőségérzetükre, így ezeket nevesítette 

minőségparaméterként: 

 programok, 

 személyzet, 

 PR, 

 ár, 

 létesítmény. 

Eva Cáslová és Marek Vraný négy prágai fitnesz-klubban összesen 400 fogyasztó megkér-

dezésével folytattak kutatást a klubok szolgáltatásminőségének feltárása érdekében 1998-ban. 

A kutatók első lépésben elkülönítették a frontszemélyzet, akik a vendégekkel kapcsolatba ke-

rülnek) jellemzőihez kötődő, úgynevezett „puha” minőséget a „kemény” minőségtől. Az első 

kategóriába két paraméter került: a személyzet szaktudása, illetve fogyasztókkal szembeni 

attitűdje, viselkedése (udvariasság, szavahihetőség, segítőkészség, előzékenység stb.) tartozott, 

a másik csoportot ezzel szemben a következő nyolc tényező alkotta: 

 a fitnesz-centrum felszereléseinek minősége és működése; 

 a csoportos programok összeállítása; 

 az edzés utáni lazítást, pihenést elősegítő szolgáltatások skálája (kiegészítő szolgál-

tatás); 

 az edzés egységára; 
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 a különféle sportfelszerelések és táplálék-kiegészítők klubban való megvásárlásának 

lehetőségei (kiegészítő szolgáltatás); 

 az egészségügyi felszerelések minősége és működése (kiegészítő szolgáltatás); 

 a klub nyitvatartási ideje; 

 a fitnesz-centrum megközelíthetősége tömegközlekedéssel. 

Ez a minőségparaméter nem teljesen alkalmazható a mi esetünkben az iskolai sportesemé-

nyek minőségmodelljéhez, azonban ezek közül a személyzethez kapcsolt két paraméter teljes 

mértékben adaptálható, a második csoportból a sporteseményhez használt felszerelések minő-

sége, a programok és a helyszín környezete vagy megközelíthetősége adaptálható minőségpa-

raméternek tekinthető. Az ár nem minden iskolai sporteseményen releváns, azonban pl. egy 

sporttábor ára esetében fontos a kedvező ár/szolgáltatás arány, bár az nem befolyásolja a fel-

használó(diák) minőségmegítélését, mert a fogyasztó ez esetben nem ő lesz, hanem a szülő, aki 

kifizeti a tábor költségeit. 

Ko (2000, idézi Tsitskari-Tsiotras-Tsiotras, 2006) 4 fő dimenziót és további aldimenziókat 

azonosított, amiket a sportszolgáltatók esetében érdemes megvizsgálni: 

 program és szolgáltatásminőség: hányféle szolgáltatás van, nyitva tartás, információ-

hoz való hozzáférés, 

 interakció minősége: szolgáltató személyzet részéről, többi fogyasztó részéről, 

 észlelt szolgáltatás minősége: állapotban bekövetkezett változás, valencia, szociális 

tényezők, 

 tárgyi elemek minősége: környezet, dizájn-elemek, attraktív környezet, gépek, felsze-

relések. 

Chang és Chelladurai (2003) egy 9 tényezős modellel (SQFS) rukkoltak elő, amely először 

79 állítást, majd ennek leredukálása után mintegy 35 állítást tartalmazott, és ezeknek az elem-

zéséből jött létre. Szerintük egy fitnesz-szolgáltatás minőségét input, közbenső (folyamat) és 

output-tényezők határozzák meg. Hasonlóan a fekete doboz elmélethez, azaz vannak a beme-

neti tényezőink, mint pl. adott a személyzet, a környezet, a tárgyi elemek, a szolgáltatások. A 

kimenetnél, vagyis az output tényezőként van a szolgáltatást igénybe vevők tapasztalat-minő-

ség észlelése. Vajon mi történik a fekete dobozban, hogy ezt észlelték a résztvevők? A fekte 

doboz úgynevezett történéseit is meghatározták, melyet közbenső folyamattényezőnek nevesí-

tettek, amik igen jelentősen befolyásolják a szolgáltatásminőséget. 

Az input tényezőket az alábbiakban határozták meg: 

A szolgáltatás, a szolgáltatási környezet és annak fejlesztése. 

A menedzsment elkötelezettsége a minőség iránt: leginkább HR-praktikák, team-munka, 

munkaerő fejlesztés a képzés területén. 

Tervezés, az alapszolgáltatás és a kiegészítő szolgáltatások összhangja. 

Közbenső folyamattényezők (a fogyasztó találkozik a konkrét szolgáltatással, annak tárgyi 

elemivel, a szolgáltató személyzettel és a többi vevővel): 

Interakciók  

Interperszonális – a személyzet empatikus készsége, segítőkészsége, figyelmessége, udvari-

assága, őszintesége tartozik ide. 

Feladathoz kötött – a személyzet hozzáértése, korrekt információszolgáltatása értendő ide. 
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Tárgyi elemek, fizikai környezet: kiemelt fontosságú a sportszolgáltatóknál (mint már ko-

rábban is említettem), tisztaság, kényelem, megfelelő állapotú gépek, berendezések. 

Kapcsolat a többi fogyasztóval: támogatják, segítik, ösztönzik-e egymást. 

Hibázás és a hiba helyrehozatala, kijavítása, hibázási lehetőségek csökkentése, kiszűrése. 

Output tényező: 

Észlelt minőség. 

Ez a modell tagolása, felosztása igen izgalmas, és ez is jól adaptálható az iskolai sportese-

mények szervezéséhez kapcsolódó minőség-paraméterek meghatározása kapcsán. Adottak az 

események bemeneti (input) elemei, és a kimenetnél (output) a résztvevők észlelt minősége, 

minőségérzete. Meg tudjuk határozni azokat a közbülső folyamatokat, melyek az események 

lebonyolítása alatt befolyásolják az észlelt minőséget. 

Az eddigi modellek áttekintése után megpróbálom felvázolni az iskolai sportesemények mi-

nőség-modelljét: 

A megfogható tárgyi elemek, a létesítmény, a környezet, a berendezések, ezek tisztasága, a 

tágasság, a kényelem, a dizájn-elemek, az attraktív környezet. 

A személyzet viselkedése, attitűdje, készségessége, empátiája. 

A személyzet szaktudása, hozzáértése, szakmai kompetenciája és tudástára. 

Az események programja, programkínálata. 

Alap- és kiegészítő szolgáltatások megléte. 

 

 

 

 

Hozzáférhetőség: megközelíthetőség, személyzet szaktudása 

Mellékhelyiséghez, öltözőkhöz való hozzáférés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő szolgáltatások: büfé, ruhatár 

 

 

2. ábra. Sportesemények minőségmodellje 

  

 SPORTESEMÉNY 

Tárgyi vagy tárgyiasult elemek Emberi tényezők 

Tárgyi környezet: 

külső, belső környezet, 

berendezések, méret, 

tisztaság, hőmérséklet, 

zene, dizájn elemek, 

személyzet 

Résztvevők (diákok) 

közti interperszonális 

kapcsolatok 

Személyzet viselkedése 

Hibák, váratlan esemé-

nyek kezelése 
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Dr. Müller Anetta 

III. A SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉSÉ-
NEK MÓDSZERTANI ASPEKTUSAI 

Az eseményszervezés tervezési folyamatát WILKINSON öt fázisra bontotta. 

1. Megvalósíthatóság 

Mikor kialakult egy ötlet, hogy egy új vagy már hagyományossá vált sporteseményt szeret-

nénk megszervezni, mindenképp meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez az ötlet mennyire jó, helyt-

álló, és az esemény megvalósítható-e. Rendelkezésre állnak-e azok az erőforrások, melyekkel 

meg tudjuk ötletünket valósítani.  

Ide tartozhat a piaci igények felmérése: 

 Van-e kereslet a rendezvény iránt? 

 Az infrastrukturális feltételek: a helyszín megfelelő-e, a kapacitás elegendő-e? 

 Van-e megfelelő anyagi forrás az esemény megvalósítására, milyen bevételi és kiadási 

tételekkel kell számolni? 

 Hogyan alakul a humánerőforrás az esemény szakmai színvonalának biztosítása érde-

kében? 

Az első tervezési szakasz végére az esemény szervezőjének és a leendő szervezőbizottság 

tagjainak tudniuk kell, hogy a szükséges erőforrások – mint humán, infrastrukturális és anyagi 

– rendelkezésére állnak-e az esemény megvalósításához. Wilkinson az első fázison belül to-

vábbi lépcsőfokokat határoz meg:  

 tények összefoglalása és elemzése,  

 az elképzelés kialakítása,  

 a siker kritériumainak azonosítása. 

A tények összefoglalása, elemzése bemutatja az esemény megvalósítása szempontjából re-

leváns elemeket. 

2. Trendek kilátások, várható fejlődés, növekedés-forgalom  

Az eseményszervezést az eseményt közvetlenül és közvetve érintő személyek, intézmények 

és egyéb tényezők állítják össze: szállítók, vevők, versenytársak, verseny jellege, szabályozó 

szervezetek, egyesületek, érdekképviseletek, gazdasági tényezők (demográfia), politikai, jogi 

tényezők, nemzetközi tényezők, technológiai, szociális, kulturális tényezők. A tények és a hely-

zet elemzéséhez a SWOT analízis elkészítése is segíthet, amikor is összegyűjtjük az esemény-

szervezésünk szempontjából azokat a belső tényezőket, melyek az erősségeinket, vagy az erős 

oldalt jelentik, ugyanakkor a gyengeségeket is definiáljuk, majd meghatározzuk azokat a külső 

tényezőket, melyek az eseménytől függetlenek, de lehetőségek vagy akár veszélyek lehetnek 
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az esemény megvalósítása kapcsán, és befolyásolhatják a sikeres eseményszervezést. Egy koc-

kázatelemzéssel azonosíthatjuk a különböző veszélytényezőket, és meg tudjuk határozni, hogy 

az esemény megvalósítására milyen hatást fejtenek ki, és az előfordulásuk bekövetkezése, gya-

korisága mennyire valószínűsíthető. 

Miután a tények elemzése megtörtént, megfogalmazásra kerül az ötlet, vagyis részletesen 

kifejtésre kerül az elképzelés, maga az esemény tere és a megvalósításra vonatkozó informá-

ciók. 

A sikeres eseményszervezéshez nélkülözhetetlen meghatározni, azokat az ún. siker-kritéri-

umokat, melyek az esemény lebonyolításához szükségesek. Ezek a sikertényezők egy-egy ese-

mény kapcsán nagyon eltérőek lehetnek.  

3. Szponzorálás 

A sportesemények szervezése nem lehet sikeres támogatók nélkül, vagyis fontos és szüksé-

ges feltétele ez az eseményszervezésnek. Megalakul egy akciócsoport, melynek tagjai olyan 

szervezetek és cégek kulcsfontosságú tagjai, akik dominánsan részt vesznek a vendéglátásban, 

szállításban, elszállásolásban vagy a kiegészítő programok biztosításában. 

Itt jönnek létre a szponzori szerződések. A szponzorálásról olvashatunk Nagy A. 2005, Hoff-

mann I-né 1999, Hoffmann I-né 2000 könyvében. A szponzorálás nagyon népszerű és divatos 

napjainkban. 75%-a a sport területén jön létre. 

Napjainkban a szponzorálás egyre inkább tért hódít – sokszor a hagyományos hirdetésekkel 

szemben is. Ennek több oka is van: 

 a szponzorálás olcsóbb, mint az igen magas költségű hirdetés, s emellett igen gyakran 

kizárólagosságot is biztosít, 

 egy esemény szponzorálása esetén a célcsoport pontosabban körülírható, jobban defini-

álható, mint például egy újság olvasótábora, 

 a sportesemények iránti érdeklődés igen magas (ha nem is a helyszínen, de a médiákon 

keresztül biztosan), 

 a sport számos olyan pozitív tulajdonságokkal bír (siker, erő, egészség, dinamizmus, ki-

tartás), amellyel a szponzoráló cégek szívesen ruházzák fel termékeiket, 

 bizonyos termékek direkt reklámozásának tiltása (alkohol, cigaretta) más megoldás, pél-

dául a szponzorálás felé tereli a vállalatokat – bár az európai egyezmény elvileg ezt is 

tiltja, 

 a sportesemény egyben alkalom is a szponzor és a számára fontos emberek találkozójára.  

A szponzorálás számos pozitívuma ellenére a negatív hatásokra is oda kell figyelni. Ilyen lehet: 

 a rosszul megválasztott sportág, 

 a rossz eredmény, 

 a sportban kiváló, ám emberileg nem szimpatikus sportoló, 

 a célcsoport számára nem vagy nem eléggé ismert versenyző, 

 az „ellenfél” szurkolótábora is elutasítóan reagálhat a szponzor image-transzferjére. 

A sportmarketing viszonylag új, fejlődő tudományág. Ha sportmarketingről beszélünk, 

több nagy területet említhetünk: 

a) a kereskedelmi termékeknek a sport vagy a sport eredményeinek felhasználásával történő 

eladásösztönzése; 
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b) a sporttermékek marketingje; 

c) a sportnak mint terméknek a marketingje; 

d) vagy mindez együtt. 

Szponzorálás definíciója: számos definíció létezik, a Nemzetközi Reklámszövetség (IAA) 

javasolt definíciója szerint: „A szponzorálás pénzben vagy más formában eszközölt befektetés 

valamely tevékenységbe, amiért cserébe az invesztáló fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzle-

tileg kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut.” A „befektetés” utal a termék vételárára, a 

„más formában” kifejezés pedig azt tükrözi, hogy nem csupán pénzbeli juttatást, hanem felsze-

relést, szerszámot, munkát stb. is biztosíthat a szponzor. 

Talán hozzánk legközelebb az a megfogalmazás áll, amelyet Steve Sleight adott „Mi a 

szponzorálás, és hogyan használjuk” című könyvében: „A szponzorálás két fél közötti üzleti 

kapcsolat, amelynek során az egyik fél pénzt, szolgáltatást vagy más anyagi javakat bocsát 

rendelkezésre, a másik fél lehet egyén, szervezet vagy esemény, aki cserébe bizonyos jogokat, 

együttműködést, társulási lehetőséget (association) nyújt, amelyek a szponzort kereskedelmi 

előnyökhöz juttathatják.”  

Miért a sport területén jön létre a szponzorálás 75%-a ? 

A sporttal, a sportoló emberrel kapcsolatos képzetek, az image olyan sokrétű, amelyhez 

könnyen és szívesen kapcsolódhat számos vállalat. A siker, erő, lendület, győzelem, kitartás 

mind olyan elvek és értékek, amelyek könnyen illeszthetők szinte bármelyik vállalat marketing 

stratégiájához.  

A szponzorálás céljai 

A termék bevezetésének támogatása: ez volt a cél a Wash and Go hajápoló szer esetében, 

amikor a női lesiklás szponzorálásának idejére ütemezték a termék bevezetését.  

A termék pozicionálása: egy japán whisky számára a termék pozicionálását segítette a golf 

– mely egy tipikus angol sport – szponzorálása. 

Közvetlen értékesítés növelése: amikor véleményirányítók szponzorálása révén a célcsoport 

az adott mintát követve megvásárolja a terméket. Ezt tapasztalhatjuk a Nike, Adidas és mind-

azon cégek termékeinek piaci sikerénél, akik az amerikai kosárlabdázók szponzorálásával értek 

el hihetetlen értékesítési eredményeket. 

Speciális referenciák: a technikai sportok kiváló referencia lehetőséget biztosítanak az au-

tógyárak benzin- és motorolaj-forgalmazók számára, hiszen ha ezek a termékek megfelelnek 

egy ilyen erős igénybevételnek, akkor ez minőségi garanciát jelent az átlagfogyasztó ember 

számára is. 

Közvetlen reklám- és tömegkommunikációs médiumlehetőség szerzése: a szponzor, ha meg-

jelenik egy adott esemény színhelyén, vagy egyéni szponzorált révén, akkor publicitáshoz jut. 

A rendezvény helyszínén vagy a versenyzőn elhelyezett reklámok a televíziós közvetítés révén 

széles tömeghez jutnak el. 

Vállalatnév ismertté tétele: ezzel találkozunk a Tricotex cégnél, mely a fedett pályás atlétikai 

viadal névszponzoraként jutott jelentős publicitáshoz nemcsak hazánkban, de külföldön is. 

A vállalat és termékei iránti elkötelezettség kialakítása: a neves rock sztárok koncertjeinek 

szponzorálásával a Coca-Cola a fiatalok szimpátiáját nyerte el. 
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Belső PR-cél lehet a dolgozók lojalitásának elmélyítése: pl. egy helyi művészeti fesztivál, 

sportcsapat szponzorálásával. (A Philip Morris cég egri szponzorálásait ez a cél vezérli.) 

Növekvő szerepe van az ún. „Hospitality”-nak, vagyis a szponzorált eseményen vagy a 

szponzorált személy részvételével szervezett vendéglátásnak. Ez jó alkalmat jelenthet a szpon-

zor számára, hogy egy különleges eseményen láthassa vendégül üzleti partnereit, vagy talál-

kozzon felsőbb döntéshozókkal. 

A klasszikus kommunikációs eszközökkel szemben a szponzorálás előnyei a következők: 

A célcsoportokat nem a szokásos kereskedelmi szituációkban szólítja meg. 

A szponzorált személyek és intézmények, illetve azok projektjeinek, rendezvényeinek – 

amelyek a társadalmi élet olyan fontosabb területeiről, mint a sport és a művészetek származnak 

– image-e, figyelemfelkeltő képessége optimális transzfer körülmények között közvetlenül 

használható fel egyedi kommunikációs célokra. 

A szponzorálás területeinek és típusainak, illetve az ahhoz tartozó megjelenési formák vál-

tozatossága különleges kommunikációs versenyelőnyök kihasználását teszi lehetővé. 

A szponzorálás segítségével részben olyan célcsoportok is megcélozhatóak, amelyek koráb-

ban a klasszikus kommunikációs eszközökkel alig voltak elérhetőek. 

A szponzorálás lehetőséget nyújt a fennálló kommunikációs gátak (reklámtilalmak, reklám-

korlátozások) áthidalására. 

A tömegmédiumok, mint például a televízió és a napilapok gyakran multiplikátor hatásúak 

a szponzor üzenetének közvetítésekor (gondoljunk csak a televízió sportközvetítéseire). 

Szponzori ajánlati elemekről: 

 reklámtáblák elhelyezése a sportpályák körül, 

 reklámok elhelyezése a sportpályán, 

 reklámok a verseny lebonyolításának segédeszközein,  

 zászlók és légtéri hirdetések, 

 poszterek, plakátok, öntapadós matricák stb., 

 szolgáltatások nyújtása, 

 információs és árusító standok felállítása, 

 vendéglátás (hospitality). 

A lebonyolítási eszközök felhasználása is a média-hatékony intézkedések közé sorolhatók.  

A hirdetések elhelyezésére alkalmasak a rajtszámok, a start- és a célszalag, az irányjelző 

táblák, az elválasztó szalagok csakúgy, mint a rendezők és rendfenntartók, fotósok részére rend-

szeresített egyenöltözetek, mellények, karszalagok.  

Az eredményhirdetés alkalmával a dobogó, tenisz és röplabda versenyeken a bírói emelvé-

nyek, a csapatsportok cserepadjain számtalan lehetőséget biztosítanak a vállalatok kreatív 

megjelenésére.  

A belépőjegy is alkalmas üzenet közvetítésére. (Speciális célcsoportot jelenthet például a 

különböző gyűjtők népes tábora.) 

Hirdetőtáblák használata a sportpálya körül: 

A sportpályát körülzáró palánkon elhelyezett hirdetések talán a legismertebb ellenszolgálta-

tásnak számítanak, hiszen ezekkel mind a helyszínen tartózkodók, mind a televíziónézők talál-

kozhatnak.  
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Hirdetőtábla használata a sportpályán: 

Ezek olyan speciális reklámlehetőségek lehetnek, mint például a pályán fűbenyírt vagy 

jégpályára, birkózó szőnyegre festett hirdetések, illetve a helyszínt körülhatároló területen, 

sportmezen elhelyezett reklám. Ez a reklámlehetőség sportáganként más és más.  

A szervezőbizottság írásban rögzíti az érintett szervezetek támogatási területeit és tevékeny-

ségét. A második szakaszon belüli lépcsőfokok:  

 akciócsoport megalakítása, 

 a taktika kialakítása, 

 az alku (tárgyalás az érintett szervezetekkel). 

Az akciócsoport tagjainak kiválasztásakor fontos szempont, hogy az a személy, akit beválo-

gatunk, tapasztalattal és megfelelő szaktudással, valamint motivációval rendelkezzen. Elhiva-

tott és elkötelezett legyen a feladatra, és képes legyen team munkában dolgozni. 

Majd kialakítjuk a megfelelő taktikánkat. Nagyon nehéz szponzort találni, hiszen számos 

sportesemény verseng a szponzorokért. A szponzoroknak fel kell keltenünk az érdeklődését, 

hogy mi az eseményünkkel valami mást, újat, szokatlant tudunk neki ajánlani. Fontos, hogy 

összeállítsuk az eseményünkre vonatkozó szponzori ajánlati elemeket. 

Készenléti állapot. A harmadik szakasz végére elkészül az esemény szervezési modellje, és 

a lebonyolítástért felelős csapat minden fontos előkészületet megtesz. A harmadik szakasz lép-

csőfokai:  

a szervezésért felelős csapat alakítása, a munkaköri és hatásköri leírások elkészítése,  

a részletes munkaterv kidolgozása,  

a beszámolási és ellenőrzési pontok meghatározása,  

visszaszámlálás, az előkészületek utolsó ellenőrzése, amely a vészhelyzetre kidolgozott tar-

talék tervre is kiterjed. 

Esemény (megvalósítás). A megvalósítás az esemény tervezésének lezártával kezdődik. Az 

esemény lebonyolítása a megvalósítás szakaszban három k-val jellemezhető úgy, mint kommu-

nikáció, koordináció, kontroll. A negyedik szakasz végére a kidolgozott eljárások biztosítják, 

hogy minden a tervek szerint történjen, s hogy a menet közben felmerülő problémák haladék-

talanul megoldhatók legyenek. A negyedik szakasz lépcsőfokai:  

a verseny megrendezéséhez szükséges eszközök és tartalékeszközök biztosítása, 

hibakeresés és megoldás (egyedül v. csoportosan). 

Zárás. Az utolsó kérdés, amelyre a szervezési folyamat ötödik szakasza választ keres az, 

hogy a szervezőbizottság az érintett cégek és az eseményen dolgozó önkéntes segítők megfe-

leltek-e az elvárásoknak? Sikeres volt a verseny vagy nem? Az ötödik szakasz végére el kell 

készíteni a zárójelentést és az elszámolást, meg kell írni a köszönőleveleket. Az ötödik szakasz 

lépcsőfokai:  

áttekintés és értékelés,  

jutalmazás és elismerés. 
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Dr. Müller Anetta 

IV. ESEMÉNYSZERVEZÉS 

A hagyományos felosztás szerint az eseményszervezés fázisai az alábbiak: 

1. előkészületek 

2. lebonyolítás 

3. utómunkálatok. 

1. Előkészületek 

Az esemény előkészületi munkálatai adják az eseményszervezéssel kapcsolatos munkák 

60%-át. Ez első pillantásra lehet, hogy kicsit soknak tűnik, de ha végiggondoljuk, elismerhet-

jük, hogy egy sportesemény előkészítése sokkal több időt és energiát igényel, mint maga a le-

bonyolítás. Pl. az olimpia egy hónap alatt lezajlik, de előtte több évig tart az ún. előkészületi 

munka. Az iskolában rendezendő sportesemény, pl. diákolimpia eseménye kapcsán is elmond-

hatjuk, hogy az előkészületi munkák több hónapot is igénybe vesznek, holott 1-2 nap alatt maga 

az esemény lezajlik. 

Amennyiben az előkészületi munkálatok alaposak és széles körűek, minden részletre kiter-

jednek, azt mondhatjuk, hogy az esemény sikeres lebonyolítása garantált. 

Az előkészületek munkáihoz tartozó főbb feladatok: 

 esemény arculatának megtervezése, 

 szervezőbizottság összeállítása feladatokkal és hatáskörökkel, 

 munkacsoportok kialakítása, 

 szponzorkeresés, szponzori ajánlati elemek összeállítása, 

 versenykiírás(ok) elkészítése (melynek elemei sportágtól, verseny jellegétől függnek), 

 finanszírozás, 

 költségviselés (ki mit fizet), 

 delegáció összetétele, 

 VIP vendégek körének meghatározása, 

 meghívó (kártya) tervezete (papír, elektronikus) – címlista, 

 sajtónyilvánosság, 

 forgatókönyv elkészítése, 

 a helyszín „építése”, 

 főpróba, 

 technikai próba, 

 utolsó ellenőrzés. 

A versenykiírás elemei nagyon eltérőek lehetnek, hiszen a sportág és a verseny jellege je-

lentősen meghatározza. 
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A versenykiírás lehetséges elemei: 

 a verseny neve, 

 célja, 

 helyszín, pontos cím, esetleg útbaigazítás, 

 időpontja(i), 

 rendező, 

 program (érkezés, előzetes orvosi vizsgálat, súlymérés, technikai értekezlet, verseny-

számok rendje stb.), 

 nevezési feltételek, 

 előzetes vagy helyszíni nevezés, 

 nevezés módosítása, 

 nevezési díj (tartalmaz pl. műsorfüzetet, orvosi ellátást, érmeket stb.), 

 részvételi feltételek, 

 szabályok, 

 szervezőbizottság tagjai, 

 pálya leírása (pl. lovas versenyek), 

 díjazás, 

 szállás, 

 étkezés, 

 információ a környékről, 

 hivatalos személyek (főszervező, versenyigazgató stb.), 

 tiltás, büntetés, 

 felelősség, 

 speciális dolgok: rajtszámfelvétel, útvonal, időmérés stb.  

A forgatókönyv keretet ad a rendezvény előkészítő munkálatainak, melynek tartalmaznia 

kell minden részletet, valamint az adott feladathoz tartozó felelősöket és a pontos határidőket.  

Ezzel időről időre nyomon követhető a szervezés állása.  

Rendezvény megnevezése, helyszíne, dátuma 

Időpont (hónap, nap) Feladat 
Felelős 

(elérhetősége) 

   

   

   

A helyszín „építése” vagy előkészítése: 

A rendezvény helyszínének az előkészítése, mely a vendégek érkezéséig terjedő időszakot 

foglalja magában. Ebben a szakaszban kell a helyszínt úgy „felépíteni” (technikai eszközök 

felszerelése, dekoráció, catering), hogy a rendezvényt ténylegesen el tudjon kezdődni.  
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Az építésben részvevő külső és belső munkatársak szempontjából a rendezvényszervező a 

házigazda. Ez azt jelenti, hogy az első beszállító érkezése előtt a szervezőnek ott kell lennie a 

helyszínen, kezében a részletes forgatókönyvvel, helyszínrajzzal és stáblistával.  

Mielőtt megkezdődik a rendezvény helyszínének építése, ajánlatos és célszerű a helyszíni 

feltétek ismételt ellenőrzése. Minden beérkező beszállítót fogadni kell. Még egyszer pontosítani 

kell a helyszínrajz és a forgatókönyv szerint a feladataikat, a feladatok elvégzéséhez rendelke-

zésre álló időt. Gondoljunk arra, hogy nem biztos azok a munkatársak érkeznek az egyes be-

szállítóktól, akikkel korábban beszéltünk. Az is lehet, hogy a beszállító illetékes főnöke később 

érkezik, viszont a befejezési időt nekünk tartani kell. Az ostor mindenképpen rajtunk fog csat-

tani, ezt nem szabad elfelejteni. 

Tisztázzuk a saját munkatársaink és a beszállítók feladatait, az elkészülési időpontot, a hely-

színt. Ezeket az előírásokat folyamatosan, az építési szakasz teljes időtartama alatt ellenőrizni 

kell a forgatókönyv szerint. Az ellenőrzés természetesen nem csak azt jelenti, hogy összevetjük 

a tényleges helyzetet a forgatókönyv adataival, hanem ha eltérést tapasztalunk (ami a legtöbb 

esetben késést jelent), akkor intézkednünk kell az elveszett idő behozására.  

A jó forgatókönyv megfelelő tartalék időt tartalmaz az esetleges csúszások behozatalára. Az 

egyes feladatokhoz rendelt kezdési és befejezési időpontok pontos, percre való meghatározása 

nem azt jelenti, hogy nem biztosítunk magunknak lehetséges logisztikai pontokban tartalék 

időt. Természetesen egyetlen olyan pont van, aminek csúszása nem megengedhető, ez pedig a 

rendezvény kezdési időpontja. 

Főpróba 

Érdemes elpróbálni a műsort, megnézve, hogy azt kapjuk-e, amit kívántunk, azonos időtar-

talomban úgy, ahogy a forgatókönyv előírja.  

Technikai próba (hangosítás, világítás, eredményjelző) 

Technikai próbákat kell tartani. Célszerű megnézni, megvizsgálni a hangosítást, a sportléte-

sítményt, az egyes technikai berendezések készültségi fokát. Ne feledkezzünk el az áramellátás 

terhelési próbájának megtartásáról sem. A hálózatnak ki kell bírnia az esetleges átkapcsolásokat 

vagy kismérvű túlterhelést. 

Utolsó ellenőrzés (tisztaság, parkolási lehetőségek, hova fog állni a megérkezőket köszöntő 

vendéglátó vagy vendéglátók, a regisztráció, a ruhatár, a mosdók, a közreműködők öltözete, 

megjelenése stb.) 

Ajánlatos legalább harminc perccel a rendezvény megkezdése előtt végigjárni az úgyneve-

zett közönségforgalmi útvonalakat (azokat az útvonalakat, amelyeken a majdani vendég meg-

fordul vagy megfordulhat). 

Ellenőrzés területei: tisztaság, parkolási lehetőségek, a rendezvény helyszínén belül minden 

készen áll-e, például hova fog állni a megérkezőket köszöntő vendéglátó vagy vendéglátók, a 

regisztráció, a ruhatár, a mosdók, a közreműködők öltözete, megjelenése, személyi higiéniája, 

általában milyen a hangulat, milyen a látvány?  

Ekkor még van időnk néhány apró hiba kijavítására. 

2. Lebonyolítás 

A lebonyolítási munkálatok az eseményszervezés teljes munkálatainak 30%-át teszik 

ki. Ekkor dolgozik a legtöbb ember az esemény minél jobb, igényesebb végrehajtásáért. 
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A lebonyolítás legfőbb feladatai: 

 versenyzők irányítása, versenyszámok zökkenőmentes indítása, 

 szurkolók, résztvevők tájékoztatása, 

 szponzor segítése, 

 VIP vendégek figyelése, 

 sajtó munkájának segítése. 

Elkezdődött a rendezvény, érkeznek a vendégek. Itt már tulajdonképpen csak a vészhelyze-

teken tudunk valami módon javítani. Lényeges, hogy előrelátók legyünk. Ez azt jelenti, hogy 

nekünk a forgatókönyv szerint éppen folyó esemény előtt kell járnunk legalább egy félórával. 

Mire kell itt figyelnünk? 

A VIP vendégek kezelésére, a megkülönböztetett bánásmód biztosítására. 

Ugyanígy a vendéglátás folyamatát ellenőriznünk kell. 

Fel kell készülnünk a vendégek távozására. A legkorábban várható távozási időpont előtt 

ugyancsak egy félórával figyelmet kell fordítanunk a hostessekre – ott vannak-e a helyükön, 

várják-e a vendégek távozását, hogy segíteni tudjanak –, a búcsúajándékok a helyükön vannak-

e és tudják-e azt az átadók, hogy mikor, kinek, mit kell átadniuk.  

A ruhatár, a taxikra, illetve, ha a sofőrök által vezetett gépkocsik távolabb parkolnak, az 

előállás biztosítására. Ha a rendezvény fogadásszerűen zajlik, és meghatározott időben történik 

a vendégek távozása, akkor az elbúcsúzó vendéglátók sorfalának felállítása, illetve a szükséges 

figyelmeztetések elvégzése szintén fontos feladat.  

Klimatizálás, vagy a fények beállítása. Felügyelni, figyelni kell a vendégek reakcióit, han-

gulatát, egyes dolgokra való fogékonyságukat. Ha kell programokat, eseményeket érdemes ki-

hagyni, a történéseket gyorsítani vagy éppen lassítani stb. Éljük át a vendégek közt az esemé-

nyeket és reagáljunk, hisz végül is minden miattuk van! 

A lebonyolítási forgatókönyv részei: 

 időpont , 

 esemény (érkezések, elkészülési idők, programelemek stb.), 

 felelős (név, elérhetőség). 

A lebonyolítási forgatókönyv fontos, mert: 

A rendezvény minden fontos mozzanatát tartalmazza. 

A hibázási lehetőségek a minimumra csökkennek. 

Keretet ad a rendezvénynek. 

Minden közreműködő ez alapján dolgozik. 

A rendezvényhez tartozó dokumentációk egyik fontos eleme. 

3. Utómunkálatok 

Ismét az előkészítés során résztvevők kisebb köre zárja le a rendezvényt. Értékelni kell ma-

gát a rendezvényt, a versenyt, illetve a szervezést. 

El kell ismerni a jó pontokat, jutalmazni kell a megfelelő embereket, de nem szabad megfe-

ledkezni a szervezés során előfordult hibákról sem, amelyekből sokat lehet tanulni. 
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Mindenekelőtt magunk között kell értékelnünk az elvégzett munkát. Ennek elengedhetetlen 

előfeltétele, hogy még a rendezvény idején szondázzuk a részvevők elégedettségét. Igyekez-

zünk meggyőződni arról, hogy mennyire elégedettek a látottakkal, hallottakkal, kapottakkal, 

milyen volt eltávozásukkor a hangulatuk.  

A tapasztalatok rögzítése (méghozzá írásban) egy további minőségi fejlődésnek az előfelté-

tele lehet. Ezért minden rendezvény után érdemes egy utólagos értékelést elkészíteni, rögzíteni 

és a részvevőkkel ismertetni. Természetesen nem hagyható el a saját munkatársaink és a be-

szállítók anyagi elszámoltatása sem. 

Fontos a rendezvény-emlékeztető elkészítése, a résztvevők (vagy azok egy részének) köszö-

netnyilvánítás elküldése esetleg ajándékok kíséretében. Az utólagos köszönőlevél vagy telefon 

a részvevőknek újra emlékezetébe idézi a rendezvényt. Igaz, nem csak a jó, hanem az esetleges 

kellemetlen dolgokat is felidézheti. A rendezvényszervezőnek általában kötelezettsége a tudó-

sítások megszervezése, azaz a hírverés. Ajánlatos a fotó és videó anyagok, későbbiekben a saj-

tóanyagok összegyűjtése. 
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Szalay Gábor 

V. ERDEI ISKOLÁK SZERVEZÉSÉNEK 
MÓDSZERTANI SAJÁTOSSÁGAI 

Egy erdei iskola szervezése kapcsán csakúgy, mint a sportversenyek és események szerve-

zésénél megkülönböztethetünk előkészületi munkálatokat, lebonyolításhoz kapcsolódó felada-

tokat és utómunkákat. 

Egy jól szervezett erdei iskola sava-borsa a „benne élés” élményét, az egymásrautaltságban 

összekovácsolódott közösség izgalmát és a megtapasztaláskor keletkezett sokoldalú tudást kí-

nálja. A tanulóknak nem egyszerűen bemutatja a környezetet, hanem öntevékeny felfedezésre 

alkalmas tanulási helyzeteket nyújt. 

Az erdei iskola egy pedagógiai projekt, amelynek megvalósítási ideje alsó tagozaton mini-

mum 3 éjszaka és 4 nap, felső tagozaton minimum 4 éjszaka és 4 nap. Helyszíne eltér a lakóhely 

jellegétől (például hegyvidékről vízpartra), és szorgalmi időre esik. 

Az erdei iskola tehát egy olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy 

 az iskola tantervének integráns részét képezi; 

 a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz; 

 az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmód-

szer alkalmazására, az „empirikus kutatásokra és megfigyelésre” építi; 

 kihasználja a team-munkában és az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehe-

tőségeket. 

1. Előkészületi munkálatokkal kapcsolatos feladatok 

Erdei iskola szakirodalmi hátterének felkutatása, amennyiben nem rendelkezünk kellő 

mennyiségű ismerettel és tapasztalattal az erdei iskolák oktatás-módszertani és szervezés-mód-

szertani aspektusairól. Célszerű elsőként megismerkedni szakirodalom segítségével az erdei is-

kola elméleti alapjaival, mely megkönnyíti a szervezés során felmerülő feladataink megterve-

zését és lebonyolítását. Információt szerezhetünk, ha megkeresünk már tapasztalt erdeiiskola-

szervezőket. Sokat lehet tanulni és információt gyűjteni olyan szakmai konferenciákon, tovább-

képzéseken, ahol az erdei iskolák témája is bemutatásra kerül. 

Az erdei iskola céljának meghatározása 

Az erdei iskolában történő tanulási folyamatnak célja lehet a tanulók ismereteinek bővítése. 

Erre irányuló erdei iskolák programjában új információnak, ismeretanyagnak kell szerepelni, 

melyet az eddig még nem tanult tananyagok vagy tananyagrészek közül választhatunk ki. Az 

új ismeretek anyagának megválasztását akkor tudjuk meghatározni, ha ismerjük a helyszínt és 

a helyszín adta lehetőségeket. Pl. ha a helyszín a Bükk hegységben van, akkor földrajzból az 
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Északi-középhegység, mint nagytájunkhoz tartozó ismereteket tervezhetjük be. A Bükk hegy-

ség geomorfológiája, kőzettanból a mészkő vagy a vulkáni kőzetek, pl. a szarvaskői párnalávák 

felkeresése, a karsztosodás folyamata és a karszt formakincsei kerülhetnek bemutatásra. A 

Bükk hegység vízrajza, éghajlata, talaja, növény- és állatföldrajzi ismeretei kerülhetnek tárgya-

lásra. A testnevelés és sport területéről pl. a hegyvidéki terep lehetőséget ad túrák szervezésére, 

ahol a fizikai aktivitást a különböző földrajzi ismeretekkel (tájékozódás, térkép, tájolóhaszná-

lat) egészíthetjük ki. 

Célként fogalmazódhat meg a tanulók képességeinek, a különböző kompetenciák (szakmai 

és személyes) fejlesztése. Ekkor nem az új ismerteken van a hangsúly, hanem a már meglévő 

ismeretek eszközként való felhasználásáról, az alkalmazott tudás megszerzéséről. Pl. miután a 

tanulók megtanulták a térképjeleket, tájolási ismereteket, tájékozódási futás megszervezésekor 

fejlesztjük a tanulók gyakorlati térképhasználati, tájolóhasználati és tájékozódási kompetenciáit 

valós szituációban. Vagy amikor már megtanulták a növények növényhatározó elméleti hasz-

nálatát, „terepen” kell bizonyítaniuk tudásuk használhatóságát. 

Bármelyik célt tűzzük is ki az erdei iskola céljaként, mindkét esetben igaz azonban, hogy a 

tanulók a tantervhez illeszkedő, előre kialakított program alapján fedezik fel a helyszín adott-

ságait, ismerkednek meg földrajzával, növényeivel, állataival, az épített környezettel, az ott élő 

emberekkel, a helyi történelemmel, kultúrával, és végeznek olyan fizikai aktivitásokat, sporto-

kat, melyeket a helyszín lehetővé tesz. Feltárják és megvizsgálják a természeti összefüggéseket, 

a benne lejátszódó folyamatokat, a társadalom és a természet viszonyát, az emberi tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását. Az erdei iskolák kiválóan alkalmasak a szocializációs folyamat 

erősítésére, hiszen az együtt töltött esték, a közös vizsgálódás, az egymás eredményeire épülő 

tevékenység társaikhoz is közelebb hozza őket, nő az önállóságuk és biztonságérzetük az adott 

környezetben. Ezáltal fejleszthetünk olyan kompetenciákat, mint az interperszonális rugalmas-

ság, kooperatív készség, kommunikációs készség, csapatban való munka stb. 

Mivel az erdei iskola nem a szokásos tanár-tanuló interakcióban valósul meg, ezért motiváló 

lehet, az attitűdformáló ereje dominánsabb, különösen akkor, ha a színhely sajátos atmoszférá-

ját, miliőjét sem hagyjuk figyelmen kívül. Kiváló alkalom az oktató-nevelő munkára. Az erdei 

iskola egyben izgalmas játékszín is lehet, ahol a tanulás élménnyé, szórakozássá válik. 

Támogatók keresése. Feltétlenül meg kell nyerni közeli munkatársakat, az iskolavezetést, 

a szülőket, a diákokat az ügy támogatására. 

A helyszín kiválasztása. A helyszínválasztást az alábbi szempontok alapján kell mérlegelni: 

 az iskolától való távolság, 

 az iskola földrajzi környezetétől eltérő környezet motiválóbb (pl. hegyvidéki iskola 

alföldi karakterű vagy tóparti erdei iskolát választva biztosíthatja azt, hogy a diákok 

más földrajzi tájjal is megismerkedjenek, ne csak elméleti, de tapasztalati úton is), 

 biztosítson lehetőséget rossz idő esetén is (fedett létesítmények, termek, barlangok, 

bemutató termek, fedett uszoda stb.), 

 megközelíthetőség, 

 a szálláshely minősége, ár-érték aránya, 

 étkezési lehetőség és ára. 
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A helyszín kiválasztása után feltétlenül meg kell előzetesen ismerkedni a helyszín adta le-

hetőségekkel is. Célszerű, ha előtte személyesen felkeressük az adott helyszínt, és „terepbejá-

rást” végzünk, mely segíti majd a későbbi pontos és precíz tervezőmunkánkat. 

2. Erdei iskola programjának tervezete 

Programot kell készíteni az erdei iskolához, vagy megfelelő referenciák beszerzése után 

olyan szolgáltatót választani, amely programot is biztosít. Amennyiben biztosított a program, 

akkor azt az oktatóknak részletesen át kell tanulmányozni, meg kell ismerkedni vele időben.  

A program tervezése. A tanárok közösen állapodnak meg és döntik el, hogy a helyszíntől 

függően milyen tematikai súlypontokat jelölnek ki, illetve, hogy az egész éves tananyagból 

mely részeket akarják az erdei iskola sajátos feltételei között sajátos módszerekkel megtanítani, 

milyen képességeket akarnak fejleszteni. Amennyiben olyan pedagógusok is részt kívánnak 

venni a programban, akik számára ez a tanulásszervezési forma még ismeretlen, meg kell őket 

ismertetni a módszer jellegzetességeivel, helyével és szerepével. 

Fontos mozzanat a program részletes kidolgozása. Nem csak a témakörök meghatározása 

fontos, hanem a tananyag feldolgozása során alkalmazott módszerek tervezése is, vagy az érté-

kelés rendszere. A legfontosabb, hogy a célcsoport sajátosságait vegyük figyelembe a program 

összeállítása során, ügyelve rá, hogy egy napon belül hogyan változik a teljesítőképesség. A 

napok során a tervezett tevékenységek elvégezhetőek legyenek, ne legyen nagyon megterhelő. 

A program összeállítása során a tábor teljes időtartamát, mint egy folyamatot kell tekinteni. 

Szükséges meghatározni a fárasztó és pihentető napok egymásutániságát, tekintettel kell len-

nünk a táborozók teljesítőképességére, módunk van pihenőnap, vagy kevésbé zsúfolt nap (több 

szabad programmal) beiktatására. Törekednünk kell a programok arányos elosztására! Ne egy-

más utáni napon legyen az éjszakai akadályverseny és a hosszabb távú túlélőtúra, ne közvetle-

nül egymás mellé kerüljenek a hosszabb felkészülést, betanulást, próbálást igénylő programok. 

A célcsoport évfolyamának meghatározása után (pl. általános iskola 1–4. évfolyam vagy 5–

8. évfolyam) a tantervben arra a korosztályra meghatározott ismeretanyagból válogatunk mo-

dult és hozzá oktatási módszereket (lásd mellékletben a könyv végén). Bemutatunk egy prog-

ramot, mely egyfajta best-practice, mely segítheti későbbi munkánkat az erdei iskola program-

jának tervezésekor. 

Forgatókönyv készítés, feladat, felelős, határidő. Lásd korábbi fejezetben a forgatókönyv 

készítését. 

Költségvetés készítése 

Az erdei iskola megvalósításának vannak költségei is (szállás, étkezés, utazás, belépőjegyek 

stb.), mely előteremtése sokszor komoly feladat. Érdemes előre pontos költségvetést készíteni, 

és mérlegelni a pénz előteremtésének lehetőségeit: 

 pályázati források; 

 alapítványi támogatások; 

 önkormányzati támogatások. 

A külső pénzszerzési források mellett érdemes végiggondolni, miképp lehet a költségeket 

előteremteni az iskola falain belül: 

 kirakodóvásár a diákok „megunt” eszközeiből; 

 hulladékgyűjtésből származó bevétel; 
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 karácsonyi vásár tartása; 

 jótékonysági bál szervezése; 

 amennyiben az iskolának van alapítványa vagy sportegyesülete, a szülői felajánlá-

sokból (adó 1%-a) származó bevételek. 

3. Tájékoztatás 

A szülők tájékoztatása 

Mivel az erdei iskolának vannak költségvonzatai, így a szülőket már jó előre érdemes tájé-

koztatni erről, hogy elő tudják teremteni a szükséges forrásokat. Másrészt a szülőknek tudniuk 

kell, hogy mi történik az erdei iskolában, ezért szükséges ennek a tanulási formának a bemuta-

tása, a tervezett program konkrét ismertetése. Be kell vonni a szülőket a költségek és a progra-

mok megtervezésébe és a finanszírozás lehetőségeinek megtárgyalásába egyaránt. 

A diákok tájékoztatása és bevonása a tervezésbe 

Célszerű már az előkészületi munkákba bevonni tanulóinkat. Ahhoz, hogy a gyerekek részt 

vehessenek a program szervezésében, pontos részletes információkkal kell rendelkezniük az 

erdei iskola helyszínéről, a tevékenységekről, a kihívásokról. A tartalmi szervezés mellett a 

diákokat érdemes bevonni az erdei iskolai élet sajátos szervezeti megoldásainak formai meg-

tervezésébe, a szabadidős programok megtervezésébe. A gyerekek bevonása a tervezési folya-

matokba módszertani fontossággal bír, hiszen az erdei iskolának mint komplex projektnek a 

szerves része. Már a tervezés szakaszában olyan kompetenciákat fejlesztünk, mint a közösségi 

és csapatszellem, projektmunka, interperszonális rugalmasság stb. 

Jó, ha az erdei iskola témájával kapcsolatos feladatokat is kapnak a diákok előre. Pl. a Mátra 

vagy a Bükk hegység, az ottani helyi kultúrával kapcsolatos kutatómunka, plakátkészítés stb. 

Az iskola vezetésének és az erdei iskolában részt vevő kollégák tájékoztatása  

Osztályfőnöki teendők az előkészületek alatt 

Szülők részletes tájékoztatása. 

Heti program ismertetése a tanulókkal. 

Csoportalakítások (tetszőleges technika szerint). 

A szálláshely, szobabeosztások ismertetése. 

Értékelési szempontok, módok ismertetése. 

A szaktanárok által összeállított előzetes gyűjtőmunka kiosztása. 

Heti értékelési tabló elkészítése napokra, programokra lebontva – tartalmazva a tanulói tet-

szésnyilvánítási lehetőségeket is. 

Folyamatos háttérirányítás, ellenőrzés a csoportok felkészülése során. 

Jutalomtárgyak beszerzése osztálypénzből. 

Szociometriai felmérés erdei iskola előtt és után. 

Utómunkálatok 

Érvényesíteni kell az erdei iskolai tapasztalatokat.  
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Kiállítást kell készíteni az iskolában a gyűjtött, készített anyagokból. 

Tájékoztatni kell a szülőket a hét eseményeiről. 

Visszajelzést kell küldeni a szolgáltatónak megelégedettségünkről. 

Köszönetet kell mondani támogatóinknak. 

Értékelni kell, hogy az erdei iskola általunk elvárt eredményei teljesültek-e, illetve hogyan 

teljesültek. 

Az erdei iskola várható eredményei 

A heti közös munka, egymásra utaltság során fejlődik a tanulók szociális fogékonysága, to-

leranciája, az interperszonális rugalmasságuk. 

Gyakorlottabbak lesznek az önellátás terén. 

Az önismereti, fejlesztő játékok során személyiségük fejlődik: árnyaltabbá, gazdagabbá 

válik. 

A tapasztalati ismeretszerzés élménydúsabb, jobban rögzülő tudást biztosít számukra, és 

kellő motivációt a tanuláshoz. 

Bensőségesebb viszony alakul ki a tanárok és a diákok között, hiszen az erdei iskola egy 

sajátos tanár-tanuló interakcióban zajlik. 

Mindenki lehetőséget kap, hogy számára legeredményesebb szituációkban megmutathassa 

önmagát, tehetségét. 

A periférián lévő gyermekek is központi helyre kerülhetnek, alakul a csoportkohézió. 

Növekszik fizikai állóképességük. 
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Szalay Gábor 

VI. SPORTÜNNEPÉLYEK SZERVEZÉSE 

1. A sportünnepélyek helye és szerepe 

A testnevelés és sport jelenlegi értelmezésben fontos szerepet kell, hogy vállaljon az egész-

séges életmódra nevelésben és a szabadidő hasznos eltöltésében. A testnevelésnek elsőrendű 

célja a fizikai aktivitásnak az életmódba építése. A versenysport szükségszerűen kialakítja a 

rendszeres testedzés igényét a fiatalokban. A szabadidősportokban résztvevők, felismerve a 

testedzés jelentőségét, saját belső késztetésükből vesznek részt a különböző sporttevékenysé-

gekben. 

Az egészséges életmód fizikai aktivitás összetevőjének népszerűsítése, és a lehetőségek biz-

tosítása állandó feladata az egészségnevelésnek. Ebben a feladatrendszerben lehet és van helye 

a sportünnepélyeknek, melyeknek célja valamilyen sporthoz kötőtő eseményen látványos prog-

ramot biztosítania nézőknek és a résztvevőknek. A sportünnepélyeken fellépő fiatalok rendsze-

resen gyakorolják a bemutatandó tevékenységeket, rendszeresen sportolnak. A hozzátartozók 

mindig szívesen látják rokonaikat jeles, nagy rendezvényeken, ők is bevonhatók a sportünne-

pély megvalósításába mint résztvevők (pl. családi vetélkedő) vagy segítők a sportünnepély kü-

lönböző háttérmunkálatainak biztosításában (pl. eszközkészítés). 

A sportünnepélyek jelentősége megfogalmazható a népszerűsítésben, figyelemfelhívásban, 

tájékoztatásban és szórakoztatásban is. A rendezvényen fellépő sok fiatal, sportoló teljesítmé-

nyükkel, szép és rendezett mozgásukkal, sportos alkatukkal pozitív képet közvetítenek a nézők 

felé. Egyben figyelemfelhívó szerepe is van, bemutatja, milyen sokféle tevékenység kapcsoló-

dik a sportokhoz a teljesítmény-centrikus élsporttól az egészségmegőrző szabadidősportokon 

át a wellness-turizmus szolgáltatásokig. 

A sportünnepélyen megjelenő tevékenységformák, sportágak, versenyek, játékok, bemutatók 

képesek tájékoztatni az adott területen elérhető testkulturális tevékenységek széles köréről.  

A sportünnepély szórakoztató rendezvény is, látványos bemutatók, nagy teljesítmények, ér-

dekes játékok, technikai sportok, nagy tömegek szereplése, zenére történő testgyakorlatok, han-

gulatteremtő műsorközlők, nézők aktivizálása a programok alatt és között, melyek mind-mind 

a szórakoztatást szolgálják. 

Sport- és tornaünnepélyeket számos okkal, céllal, alkalommal szervezhetünk. Lehet önálló 

rendezvény, és lehet valamilyen más rendezvény része. 

Meg kell említeni a sportünnepélyek kapcsán a Csehszlovák Szpartakiádot. Gyökerei a cseh 

Sokol (sólyom) polgári testedző és hazafias mozgalomig nyúlnak vissza. Ez a szervezet a XIX. 

század végén és a XX. század elején komoly tömegek mozgósítására volt képes, sportrendez-

vényein akár százezer fő is részt vett. A XX. század közepén ujjászervezte az aktuális hatalom. 
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Csehszlovákiában ötévente tartottak Szpartakiádot, a nagy tömegek sportbemutatóját. A mére-

tek jellemzésére az országos ünnepség helyszínéül szolgáló Sztrahovi Stadion 250.000 néző 

befogadására volt alkalmas, küzdőtere 7 labdarúgó pálya méretű volt.  

Magyarországon az Országos Sportnapok (OSN) rendezvénye nagy tömegekkel szervezett 

sportünnepély volt.  

A Magyar Tornaszövetségen belül létezik az általános torna szakág, melynek képviselői fő-

leg bemutatókon vesznek részt. A sportág gyakorlatanyaga a show-táncon alapul, kiterjesztve 

több, más zenés-táncos mozgásformával, mely akrobatikát és gúlatorna elemeket tartalmaz. 

Alkalmak sportünnepélyek szervezésére 

Önálló rendezvényként lehet: 

 egy sportág, toborzó, népszerűsítő rendezvénye, 

 bemutató a fiatal sportolók fejlődéséről, 

 sportünnepély mint önálló sportesemény. 

Kapcsolódó rendezvény lehet: 

 iskolai ünnepségen, 

 sportágválasztó rendezvényen, 

 sportegyesületi ünnepségen, 

 évfordulókon, 

 sportversenyeken, 

 települési ünnepségen, 

 „céges” ünnepségeken, 

 intézmények, vállalatok sportnapján, 

 ágazati sportrendezvényeken. 

Minden olyan eseményen műsorszám lehet, ahol a fiatalság, a mozgás, a zene, a látvány, a 

sportteljesítmény, a közös testgyakorlat kapcsolható a főrendezvényhez, ami változatosabbá, 

élvezhetőbbé, látványosabbá teszi azt. 

2. Sportünnepély szervezésének feladatai 

A sportünnepély céljának meghatározása 

Az „Alkalmak a sportünnepély szervezésére” fejezetben láthatjuk, hogy milyen eseményhez 

és milyen céllal szervezhetjük a sportünnepélyt. Egy nemzeti ünnep látványelemeként másmi-

lyen zászlógyakorlatot érdemes bemutatni, mint egy városi sportegyesület bemutatkozó ren-

dezvényén, vagy egy iskolai alsó tagozatos sportnapon. 

Helyszín kiválasztása 

A cél meghatározásánál, vagy konkrét eseményhez kapcsolódó felkérés esetén a helyszín 

meghatározott lehet, ebben az esetben a helyszínt adott. Pl. városi ünnepség a település főterén. 

Meghatározza a tér kövezete, hogy milyen sportágak, testgyakorlatok képezhetik a műsor ré-

szeit. A bizonytalan időjárás is hatással van a bemutató tartalmára.  

Más esetekben a sportünnepélyhez keresünk, választunk helyszínt, hogy a meghatározott 

célunkat meg tudjuk valósítani. Pl. iskolai sportünnepély esetén nem az iskola tornatermében, 
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hanem a városi sportcsarnokban, stadionban tartsuk az eseményt, hogy a várható nézőszámot, 

szülőket, rokonokat el tudjuk helyezni.  

Helyszínnel kapcsolatos feladatok: 

 Küzdőtér, terület mérete. 

 Talaj borítása.  

 Talajon elhelyezendő jelek anyaga, rögzítése. 

 A bemutató területének megközelítése, ajtók száma, mérete, elhelyezkedése. 

 Bevonulás előtt hol helyezhetők el a szereplők. 

 Küzdőtér elhagyása, csere a műsorszámok között. 

 A helyszín berendezése az aktuális műsorszámra. 

 A berendezés elbontása, cseréje. 

 Hosszabb rendezvény esetén az éppen nem szereplők honnan nézhetik a műsort. 

 Öltözők, mosdók mérete, mennyisége. 

 Nézők beléptetése, elhelyezése, szociális helyiségek. 

 Rendezők, felelősök elhelyezkedése, kapcsolattartási lehetőségek. 

 VIP vendégek elhelyezése. 

3. A sportünnepély ideje, időtartama 

Más rendezvényhez kapcsolódás esetén a főrendezvény időpontja a meghatározó. Saját ren-

dezvény esetén magunk határozhatjuk meg az időpontot. 

Befolyásoló tényezők: 

 Évfordulók, időponthoz kötött ünnepségek ideje. 

 Évszak, időjárás. 

 Ünnepnapok, iskolai szünetek. 

 Létesítmény elfoglaltság. 

 Szereplők mikor érnek rá. 

 Műsorszámok megtanulási ideje. 

 Támogatók, fontos vendégek elfoglaltsága. 

 Eszközök beszerzése, elkészítése, bérlése, rendelkezésre állása. 

Az időtartam lehet néhány perces, pl. aerobik fellépés, vagy több órás rendezvénysorozat 

kiterjedt helyszínen, pl. Puskás Stadion, szoborpark, Syma csarnok, komplexumban tartott 

sportágválasztó. 

Költségterv készítése 

A rendelkezésre álló anyagiak ismerete meghatározza a teljes rendezvényt! Költséghatékony 

megoldások esetén is kell költségvetést készíteni, meghatározni a bevételi lehetőségeket, ösz-

szegeket, valamint a költségeket. 

Bevételi lehetőségek: 

 Műsorszámot, rendezvényt megrendelők által biztosított források. 

 Intézményi támogatás. 

 Szponzori támogatás. 

 Rendezvény bevétele, belépők. 
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 Reklámozás. 

 Egyéni támogatók, általában eszköz, szolgáltatás, saját munka. 

 Pályázatok, önkormányzat, alapítványok, MOB stb. 

 Önkormányzati támogatás. 

 Sportünnepély alatti feladatok. 

 Utómunkálatok. 

Jellemző kiadások: 

 Létesítmény bérlete. 

 Eszközbeszerzés, készítés. 

 Hangosítás, zene, beszéd. 

 Szállítás (személy és eszköz). 

 Közreműködők díjazása. 

 Fellépők felszerelése, öltözete. 

 Zene beszerzése, másolása, vágása. 

 Műsorszámok tervezése. 

 Népszerűsítő kiadványok, programfüzet készítése. 

 Telekommunikáció és adminisztrációs költségek. 

Szervezőbizottság megalakítása 

A rendezvény méretétől függően kell a bizottság létszámát meghatározni. A fontos terüle-

tekre mindenképen szükséges külön személyt megbízni: 

 elnök, 

 gazdasági ügyekért felelős személy, 

 rendezvény helyszínéért felelős személy, 

 felszerelések, eszközök, technikai feladatok, 

 média megjelenés, hírverés felelőse, 

 műsorszámok szervezése, gyakorlatanyag elkészítése, betanítása. 

Műsorterv elkészítése 

A tervezés ebben a szakaszában hangsúlyozottan műsortervről van szó. A kezdeti elképze-

lések gyakran változnak, az ötletek, a lehetőségek segítik kialakítani a végleges műsortervet. A 

rendezvény jellegétől függően véglegesíteni kell a műsortervet, mert sok változó esetén az elő-

készítő munkálatok sem haladhatnak. 

Lehetőségek a műsorszámok kiválasztására: 

Meglévő, elérhető műsorszámok felkutatása. 

Saját műsorszámok meghatározása. 

Résztvevők felkérése. 
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Példa egy iskolai sportcsarnokavató sportünnepély műsortervéhez: 

Az Eszterházy Károly Főiskola sportcsarnokavató ünnepség műsorterve: 

 Bevonulás a megnyitóhoz – szereplők 

 Himnusz 

 Rektori köszöntő 

 Helyettes államtitkár köszöntője 

 Intézetigazgató megnyitója 

 Kivonulás a küzdőtérről 

 Versenytánc-bemutató (Kiss Violetta és társai) 

 Kerékpáros ügyességi bemutató és vonulások 

 Karikagyakorlat (I-II. évf. lányok) 

 Szivacskézilabda bemutató mérkőzés (Gyakorlóiskola) 

 Gúlaépítés bemutató (II. évf. férfiak) 

 Kötélugrás bemutató (Maklári egyesület) 

 Kosárlabda bemutató (NBI/B csapat) 

 Pom-pom tánc (III. évf. lányok) 

 Kendó bemutató (vendég) 

 Karate töréstechnika-bemutató (Orosz Tamás) 

 Foci szabadstílus bemutató (Szász Kitti) 

 Aerobic bemutató (Gyakorlóiskolás lányok) 

 Minitramp bemutató 

 Zárókép (minden szereplő: „EKF A JÓ DÖNTÉS”) 

 Kivonulás 

4. Sportünnepélyek gyakorlatanyaga 

Az előbbi műsortervből látszik, hogy sportünnepélyen műsorszám lehet minden testgyakor-

lattal kapcsolatos tevékenység bemutatása. A sokoldalúság, sokszínűség, változatosság itt is 

gyönyörködtet. Minden néző, résztvevő talál számára érdekes, izgalmas műsorszámot. 

A gyakorlatok tervezésénél figyelembe kell vennünk a: 

 a szereplők életkorát,  

 a szereplők nemét, 

 a szereplők felkészültségét, 

 a bemutató helyszínét, 

 a gyakorlat tartalmát, 

 a fellépők ruházatát. 

A sportünnepélyeken leggyakrabban előforduló, látványos, népszerű műsorszámok. 

Gimnasztikai jellegű, szabadgyakorlati alapformájú és kéziszergyakorlatok 

A sportünnepélyek gyakori eleme. Különösen sikeres nagyszámú szereplő esetén. A Cseh-

szlovák Szpartakiádon egy időben több ezren is mutattak be gyakorlatot. 

Ajánlások a gyakorlatok tervezéséhez: 

Egyszerű, nagykiterjedésű mozdulatok legyenek túlsúlyban. 

4-8 ütemű gyakorlatokból álljon. 

Legyen benne több irány- és testhelyzet változtatás. 

A gyakorlatok legyenek megismételhetők alakzatváltoztatás után. 
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Különböző vonulásokat, térrajzokat tartalmazzon. 

Kéziszerek lehetnek a hagyományos sporteszközök: labda, (pöttyös, színes, többszínű, 

sportági, tömött stb.) kézi súlyzó, kötél, gumikötél, buzogány, tornabot, karika. 

Lehetnek nem hagyományos szerek: esernyő, kalap, kendő, zászló, világító eszköz (buzo-

gány, elemlámpa, fáklya), művirág (csokor), papírkorong (min. 20 cm átmérőjű, két oldalán 

más színű), pom-pom. 

Kiegészítő szerek és egyéb eszközök: tornazsámoly, tornapad, létra, kiegészítő tornakészlet, 

steplépcső,  

A zene legyen egyszerű ütemű, a műsorszám hangulatához, a szereplők életkorához illesz-

kedjen. 

Torna jellegű gyakorlatok 

A sportünnepélyek látványos, népszerű, nagy elismerést kiváltó műsorszámai. Nem véletle-

nül magas felkészültségi szintet, sok gyakorlást, fegyelmezett munkát igényel. A szerek, sző-

nyegek elhelyezése, mozgatása gondos előkészítést, tervezést, fegyelmezett munkát igényel. 

Javasolt megoldás, hogy a tornászok maguk helyezzék el a szereket, szőnyegeket. 

Talajgyakorlat jellegű bemutatón az egyszerűbb tornaelemektől (gurulóátfordulás előre) az 

akrobatikus sorokig sokféle nehézségű, különböző felkészültségű, korú, nemű sportolók szere-

pelhetnek.  

A talajterület elhelyezése:  

Általában nem tudunk teljes talajterületet (12 m x 12 m) kialakítani. Megfelelő egy 1,5-2 m 

x 12-14 m-es talajcsík az akrobatikus elemeket is tartalmazó bemutatókhoz. Egyszerűbb ele-

meket tartalmazó gyakorlatokat filccsíkon, cselgáncs vagy birkózó szőnyegekből összeállított 

területen is be lehet mutatni. A talajcsíkok használata lehetőséget teremt a csíkok többféle el-

rendezésű elhelyezésére.  

Párhuzamosan több talajcsík kialakítása lehetővé tesz egy időben több tornász azonos vagy 

eltérő gyakorlat bemutatását. 

„X” alakban elhelyezett szőnyegsor jobb rálátást biztosít több oldalról. 

Négyzet alakban elhelyezett szőnyegen egyszerre több csoport dolgozhat körbehaladással. 

A négyzet és az „X” alak egyesíthető, számtalan lehetőséget adva az egyszerre és külön-

külön végzett gyakorlatokra, a több irányba, eltérő hosszúságú elemkapcsolatok, akrobatikus 

sorozatok bemutatására. Így helyeztük el a szőnyegeket az Országos Sportnapok egri rendez-

vényén az 1980-as évek közepén. 

Tornaszereken végzett bemutatók lényeges kérdése az egy időben elhelyezhető, biztonsá-

gosan rögzíthető, szőnyegezhető szerek száma. Egyszerűbben kezelhető szerek a gerenda, a 

párhuzamos korlát, a ló, az ugrószerek. Ezeket nem szükséges a talajhoz rögzíteni, viszonylag 

bonyolult, nagy lendületű mozgások végrehajtásánál is biztonságosak. (A magyar Tornaszövet-

ségnek vannak olyan függőszerei, melyek nem igényelnek talajhoz rögzítést. A szertartó áll-

vány nagy felületen támaszkodik a talajon, nehéz súlyok akadályozzák meg az elmozdulását 

még nagylendületű mozgások közben is.) A nyújtó, a gyűrű, a felemáskorlát talajhoz stabil 

rögzítést igényel. Ezeknek a szereknek a használata sportünnepélyen több szerevezést igényel 

a szerek felállítása miatt. Megoldás lehet, hogy a szerek felállítása más műsorszámok alatt tör-

ténik, de fontos, hogy azokról ne vonja el a figyelmet. Másik lehetőség, hogy vagy az első 

program, vagy a szünet utáni első program lehet a függőszereken végzett bemutató. Így a szerek 
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elhelyezése nem vesz el a műsoridőből, a bontás gyorsabban megy, nem igényel akkora odafi-

gyelést, a tornászok is egyszerűen elvégezhetik. 

A helyszínt berendezhetjük egyszerre az összes szerrel, vagy mindig csak az a szer kerül 

beállításra, amelyiken a bemutató zajlik. Ezek számától és a rendelkezésre álló helytől függ.  

A tornaszereken végzett bemutató lehet: 

Egyszerre egy szeren egy tornász dolgozik, a tornászok egymás után mutatják be ugyanazon 

a szeren gyakorlatukat. Pl.: Egy gyűrűn 6 tornász felváltva mutat be 4-6 elemből álló gyakor-

latot. Minden tornász többször is sorra kerülhet. 

Egyszerre több azonos szeren hajtják végre gyakorlatukat a tornászok. Javasolt az azonos 

gyakorlatok végzése. Az együttes mozgást a tartásos és a lendületi elemek célszerű váltogatá-

sával biztosíthatjuk, a mozgásszünetek alatt rendeződnek az időbeli eltérések. Szerenként több 

tornász is bemutatózhat. Lehet, hogy több azonos szeren zajlik a műsor, de egyszerre csak egy 

tornász bemutatózik. Pl.: 6 gerendán, gerendánként 2-4 tornászlányból álló csapatok. Az egy-

szerre szeren lévők mutathatnak be azonos, de eltérő gyakorlatsorokat is. Érdemes a szereket 

átlósan, esetleg valamilyen alakzatot formázó térformában elhelyezni. 

Több eltérő szer esetén jobb megoldás, ha egyszerre csak egy tornaszerre kell figyelni a 

nézőknek, felváltva tornáznak a tornászok a különböző szereken. Pl.: 4 ló és 4 korlátot helye-

zünk el a területen, szerenként 4-6 tornász mutatja be gyakorlatokat. Váltva kerül sor a külön-

böző típusú szerekre, az egy időben azonos elemkapcsolatok láthatók.  

A változatok tovább bővíthetők férfi és női szerek variálásával, szercsoportok alkalmazásá-

val, függő- és támaszszerek kombinálásával, stb. 

Ugrás bemutatók a tornajellegű műsorok elengedhetetlen és látványos része. Az ugrások 

történhetnek hagyományos és rúgós dobbantóról, lengőnyelves dobbantóról (már nem gyakori), 

vagy minitrampulinról. Az ugrások végezhetők svédszekrény, tornaló, tornaasztal (már nem 

gyakori szer), ugrószer (asztal, nyelv) felhasználásával, vagy szabadon. Minden esetben szük-

séges a megfelelő leérkező hely, szivacsbála használata. Több elugró és leérkező hely többfé-

leképpen elhelyezhető, ezzel elérhetjük a jobb láthatóságot, a folyamatosabb akciókat, a terület 

jobb kihasználását, a látványosságot. Az ugrások lendülete, nehézségi foka erősödő tendenciát 

mutasson, a bemutató elején az egyszerűbb ugrások, a végén a legnehezebb egyéni ugrások 

legyenek. 

Szekrényugrásnál 10-12 fős csoportok ugorjanak egy szeren, érdemes 4-6 szeren egyszerre 

végezni a bemutatót. Leérkezéshez elég egyszerű szőnyegezés. 6-8 féle ugrás végrehajtása ele-

gendő, összesen 20-22 sorozattal. Az első ugró képes legyen stabilan jó színvonalon végrehaj-

tani az ugrásokat, és meg tudja jegyezni az ugrások sorrendjét. Több csapat használata esetén 

kell koordináló személy, akinek a jelére egyszerre kezdik el a csapatok az ugrást. (Ez lehet az 

egyik csapat első ugrója, de jobb, ha az edző vagy a testnevelő tanár koordinálja a csapatokat). 

Az utolsó 2-4 ugrónak minden sorozat után meg kell igazítani a leérkező helyet és be kell állí-

tania a következő ugráshoz a dobbantót, esetleg a kiegészítőszereket ki kell készíteniük. 

Minitramp (lengőnyelves dobbantó) használata esetén szükséges a szivacsbála leérkező 

hely. Az első ugró hasonló feladatokat lát el, mint a szekrényugrásnál. A többiek esetében a 

jobbak legyenek hátrébb a csoportban. Így biztosítható, hogy az azonos ugrásokon belül is fo-
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kozódjon a színvonal, a látványosság. Lehet sorozatban azonos ugrásokat végrehajtani, egy so-

rozaton belül ugrónként eltérő ugrást végrehajtani. Lehet egyesével, egyéni ugrásokat bemu-

tatni, és lehet hajráugrásokat végezni, amikor a tornászok nagyon gyorsan követik egymást.  

A minitramp csoport 12-16 főből álljon, 8-10 féle ugrás elég, ezek váltogatásával egymás 

után és sorozaton belül tartalmas, megfelelő idejű bemutató hajtható végre. 

Gúlák építése 

Gúlaépítés önálló műsorszámként és a tornajellegű bemutatók részeként is szerepelhet a 

sportünnepélyen. Az egyszerű gúlák kialakítása is pontos, fegyelmezett munkát igényel. Gúla-

építő csapat létszáma szinte tetszőleges, a magasan képzett sportolók ketten is tudnak nagyon 

látványos bemutatót tartani. Lehet nagy létszámú gúlát kialakítani, ebben az esetben képzetle-

nebbek is szerepelhetnek, sok elemből állhat a gúla. Nagy területen egyszerre több csapat is 

építhet gúlát. 

Gúlát kialakíthatunk tornaszerek, létrák, állványok felhasználásával, ilyenkor a tornászok-

nak nem kell egymást tartani, a gúla magasabb lehet. 

A gúla fokozatosan, ütemezve épül. Zenére, gongszóra, utasításra, számolásra is lehet kiala-

kítani a gúla részeit. 

A gúlaépítés menete: 

1. Bevonulás, felállás a gúla helyén vonalban. 

2. Irányok felvétele. 

3. Egységek kialakítása, alaphelyzet felvétele. 

4. Középhelyzet felvétele. 

5. Magashelyzet felvétele. 

6. Végső helyzet felvétele (egyensúlyi elemek, nehéz tartásos elemek) kitartása 4-8 mp-ig. 

7. Gúla bontása, az építés visszafelé, ütemezve, rendezetten. 

8. Sorakozás vonalban, kivonulás. 

Vonulások  

A sportünnepélyek nagy tömegeket megmozgató része lehet a meneteléssel, futással, kerék-

párral, kismotorral, görkorcsolyával, rollerrel, egyéb eszközzel való helyváltoztatások. A menet 

iránya lehet egyenes, ívelt, kör, hullámvonalú. Több csapat esetén a csapatok vonulhatnak pár-

huzamosan egy irányba, vagy ellenvonulással, a terület hosszúsági tengelyéhez képest párhu-

zamosan, merőlegesen, ferdén. 

A járással, futással végzett meneteléskor a távköz 1,5-2 méter lehet, az eszköz használata 

esetén a sebességgel arányosan növelni kell a térközt, pl. a kerékpárosok 4 méterre kövessék 

egymást. 

A bemutató akkor lesz látványos, ha a résztvevők egyszerre mozognak, azonos helyen for-

dulnak, tartják az ütemet.  

A vonulások felhasználhatók a bevonulásra a megnyitón, a kivonulásra a zárókép után, a 

gimnasztikai gyakorlatok közben alakzatváltásokra, a műsorszámok résztvevőinek elhelyezke-

désére a területen.  
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Sportági bemutatók 

A sportági bemutatók igazi változatosságot jelentenek a hagyományos sportünnepély mű-

sorszámok fegyelmezett, egyszerre mozgó rendszerében. A sportági bemutatók szükségszerűen 

kötetlenebb mozgásformákat tartalmaznak, több a játékosság, versengés bennük. 

Azonban a sportünnepélyen való szereplés a sportági bemutatókon is fegyelmet, rendezett 

munkát, felkészülést igényel. 

Sportági bemutatókon rendszerint labdajátékok és küzdősportok szerepelnek. A műsorszám 

elején a sportágra jellemző, speciális bemelegítő gyakorlatok legyenek, majd a sportolók sport-

ági képzettségét, ügyességét bemutató rész következzen, végül a sportágat bemutató küzdelem, 

mérkőzés zárja az eseményt. 

Sor- és váltóversenyek, bemutatók 

Látványos, mozgalmas események lehetnek a sor- és váltóversenyek, esetleg ebben a formá-

ban végzett bemutatók. 

A résztvevők 4-6 csapatot alkotva különböző ügyességi, koordinációs, egyensúlyi, futó, 

szökdelő, akadálypálya gyakorlattal versenyeznek, vagy mutatják meg felkészültségüket. 

Különösen népszerűek a családi váltók és a 6-10 évesek részvételével tartott versengések. 

5. A sportünnepély résztvevői 

A sportünnepély műsorszámainak tartalma, a bemutatott testgyakorlatok jellege minden 

esetben feleljen meg a szereplők életkorának, előképzettségének, felkészültségének és nemé-

nek. Minden korosztály lehet résztvevője sportünnepélynek, különböző korúak szerepeltetése 

változatos műsort jelenthet, nagy érdeklődést vonzhat. 

Korcsoportok 

Óvodáskorúak (3–6 évesek) bemutatójánál a tartalom a játékosságra épül. Sok utánzó és 

természetes mozgásformát tartalmazzon szerek nélkül. Ebben a korosztályban az eszközök 

használata is a játékhoz kötődjön, játékszerek legyenek a bemutatók műsorában is. Felhasznál-

ható minden olyan játékszer, amellyel a gyerekek szívesen, ügyesen játszanak: labda, karika, 

kendő, nagy kocka, plüss figura stb. A természetes mozgások, egyensúlyozó járások, kúszások, 

mászások, szökdelések, járások, futások látványosabbá tételére alkalmazhatunk tornapadot, 

zsámolyt, tornaszőnyeget. 

Az életkori sajátosságok miatt a gyerekek kis 10-12 fős csoportokban, egységekben szere-

peljenek. Minden egységben aktívan vegyen részt felnőtt, aki folyamatosan irányítja, vezeti a 

gyerekek munkáját. Mivel ő is része a bemutatónak, a kísérő munkáját is részletesen meg kell 

tervezni. 

Ebben a korosztályban lehetőség van szülő-gyerek bemutató szervezésére. A családok azo-

nos feladatokat végezhetnek, versenghetnek, játszhatnak. A forma előnye, hogy a gyerekek fo-

lyamatos felügyelet alatt, szülői irányítással dolgoznak, hátránya, hogy nehéz nagy létszámú 

bemutatót szervezni a szülők elfoglaltsága miatt. 

Az életkori sajátosságok miatt elsősorban zárt térben érdemes megrendezni az óvodáskorúak 

bemutatóit. 
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Kisiskolás korúak (6–10 évesek) gyakorlataiban is domináljon a játékosság, a természetes 

mozgások, a felszabadult, örömmel végzett mozgás. A korosztály már alkalmas gimnasztikai 

alapformákat tartalmazó együttes gyakorlatok megtanulására, bemutatására. Egyszerűbb 

kéziszergyakorlatokat is tervezhetünk, kedveltek a szalag, kendő, színes karika és korong já-

tékszerek. A résztvevők 16–20 fős csoportokban készüljenek, ezekből az egységekből állítsuk 

össze a teljes bemutatót. Az egységek spotünnepély alatt is folyamatos irányítás alatt legyenek, 

a gyakorlatot betanító pedagógus, szakember végig segítse a gyerekeket. 

Fiúk és lányok együtt is szerepelhetnek, de lehetőség van külön fiú és külön lány egységek 

szervezésére is. Ebben az esetben a ruházat, a gyakorlatok tartalma, iránya stb. eltérhet egy-

mástól. 

A bemutató történhet szabad vagy zárt térben. Szabadba tervezett program esetén a gyakor-

latok tervezésénél vegyük figyelembe, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között nem ér-

demes a gyerekeket leültetni, lefektetni a földre. Érdemes úgy tervezni a gyakorlatokat, hogy a 

kiinduló helyzetekben az ülések, fekvések ne szerepeljenek. 

5–8. évfolyam (11–14 évesek) gyakorlatai már sokoldalúak, a játékosság mellett megjelenik 

a kötött formájú szabad és kéziszergyakorlat, a torna- és más sportági mozgásanyagra épülő 

bemutató.  

Fiúknak és lányoknak célszerű különböző programot összeállítani. A lányok együttes gya-

korlataiban a táncos elemek is megjelenhetnek, a kéziszerek és a ritmikus gimnasztika szerei, 

illetve azokhoz hasonló eszközök legyenek. A fiúk a hagyományos kéziszerekkel, súlyzó, bot, 

tömöttlabda stb. vagy versenyszerekkel, sportági mozgásanyagot tartalmazó együttes bemuta-

tóval is szerepelhetnek. 

Torna mozgásanyagára épülő bemutatón nagy létszám esetén az egyszerűbb, kivitelében ele-

gáns, tornászos végrehajtású tornaelemek szerepeljenek. Lehet talajtorna és egyszerűbb ge-

renda, szekrényugrás stb. szereken is a bemutató. 

Kisebb létszámú csoportoknak már látványosabb akrobatikus elemek, minitramp, tornaszer 

gyakorlatok is szerepelhetnek a bemutatókon. 

9–12. évfolyam (15–18 évesek) sportünnepélyen az alkalmazható összes gyakorlatanyag 

végrehajtására felkészíthetők, alkalmasak. A fiúk és lányok különböző műsorszámokkal és gya-

korlatokkal szerepeljenek, ez lehet egy időben és külön is. Az együttes gimnasztikai jellegű 

gyakorlatokban jelenjen meg a fiúknál az erő, a határozott alapformák szerekkel és azok nélkül. 

A lányok zenés-táncos mozgásformákra épülő gyakorlatokat szívesebben végeznek, számukra 

az aerobik, hip-hop, jazz balett műsorszámok tervezése az ajánlott. A tornajellegű bemutatók 

az előző korosztályhoz képest kiegészülhetnek a gúla-torna elemeivel. 

A sportünnepélyeken a korosztály magas színvonalú sportági bemutatókkal, versenyekkel is 

felléphetnek. 

Idősebb korosztályok részvétele a sportünnepélyeken több feladattal lehet: 

Sportolók: a sportáguk bemutatóin, népszerűsítő programokkal vehetnek részt (karatebe-

mutató, edzőmérkőzés stb.) 

Szülők: 3–6 éves gyerekeikkel együtt szerepelnek a bemutatón. Családi vetélkedők, sor- és 

váltóversenyek. 

A sportünnepélyre szervezett versenyek sportolói. 

Bemutató csoportok: gumiasztal, akrobatikus torna, zászlódobók, kosárlabda zsákolók stb. 
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Résztvevők létszáma 

A műsorszám jellegétől függően 2-6 főtől akár 200-300 főig terjedhet a műsorszámban fel-

lépők száma. 

Egy sportági bemutatón, például a versenytáncnál egy páros is szerepelhet műsorszámként. 

Egy stadionavató ünnepségen a városi iskolák akár több száz tanulója is felléphet egy együttes 

gimnasztikai gyakorlatban.  

A létszámot meghatározza: 

 a sportünnepély célja, 

 a helyszín mérete, 

 a műsorszám tartalma, 

 a sportág jellege, 

 a felkészülés rendelkezésére álló idő, 

 a sportünnepély időtartama. 

Egységek létszáma 

A betanítás, a résztvevők szervezése, az ünnepélyen való mozgatása nagy létszám esetén 

szükségessé teszi egységek alakítását. Az egységek létszáma lehetőség szerint páros legyen, és 

minél többfelé osztható. Legjobb a 12, 16, 20, 24 főből szervezett egység, ennél nagyobb lét-

szám esetén több egység alakítása a jobb megoldás. Az egységek együttesen, egyszerre ugyan-

azt a feladatot is megoldhatják, és egységen belül különböző kisebb csapatok alakításával más-

más feladatot is kaphatnak. Minden egységnek legyen felnőtt vezetője, aki felel a betanításért, 

kapcsolatban van a szervezőkkel, szervezi az egység felszerelését, ruházatát, tartalék szerep-

lőkről gondoskodik, biztosítja az egység fellépését. 

Érdemes a fellépők közül csapatkapitányt választani, esetleg kijelölni. A bemutató alatt ő 

tartja a kapcsolatot a vezetővel, tudja az egység elhelyezkedését a bemutató területén, hozzá 

igazodnak a többiek. Általában az egységben úgy helyezkedik el, hogy a többiek lássák, pon-

tosan, hiba nélkül tudja végrehajtani a gyakorlatot, vezeti a többieket. Szükség esetén üteme-

zéssel, utasításokkal irányítja az egységet, segíti a gyakorlat egységes végrehajtását. 

Öltözet 

Az öltözet elsősorban ne akadályozza mozgások végrehajtását, legyen kényelmes, laza, 

könnyű. Legyen összhangban a gyakorlat tartalmával, a sportági bemutatókon a sportágra jel-

lemző ruházatot viseljék a sportolók. 

Az együttes gimnasztikai gyakorlatoknál a ruházat színében, formájában, összeállításában 

több szempont is érvényesülhet. Lehet az öltözet azonos színű, lehet soronként vagy oszlopon-

ként, ill. egységenként eltérő. Egy gimnasztikai bemutatóban résztvevő szereplők öltözete is 

egy vagy több színű, eleje-háta, nadrág-felső, mez-nadrág-zokni-cipő. A testfordulatok, a test-

helyzet változások színhatás változással is járnak, ez nagyban növeli a látványosságot. 

A szín megválasztásánál figyelembe kell venni a bemutató helyszínének színeit. Lehetőleg 

a ruházat színe térjen el a talaj és a háttér színétől, hogy a nézők jobban lássák a szereplőket. 

A villanyvilágításnál végzett bemutatókon a pasztell és a nagyon sötét színek kevésbé látvá-

nyosak, a világos színek viszont jól kitűnnek a környezetükből. Sötétben, világító szerekkel 
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végzett bemutatók igen látványosak és népszerűek, az öltözet színe általában fekete, esetenként 

a sportolók teljes „láthatatlanná” tétele a cél. 

A kéziszerek színének megválasztása is biztosítsa az eszközök mozgásának követhetőségét, 

kitűnését a környezetből. 

A ruházaton az eltérő színek elhelyezése és a ruhák szabása alkalmas az alak optikai hosz-

szabbítására, a testalkat kiemelésére, a kedvező látvány biztosítására.  

Zeneválasztás 

A zene minden esetben legyen összhangban a gyakorlat jellegével, tartalmával, hangulatá-

val. Ideálisnak tekinthető, ha a zenét a gyakorlathoz komponálják, de ez nem gyakori, és nem 

is egyszerű. 

Jó megoldás, ha a tervező a gyakorlat hangulatának, a sportolók életkorának megfelelő zene 

kiválasztása után a zenéhez tervezi a gyakorlatot. Ebben az esetben a gyakorlat követheti a zene 

ritmusát, változásait, a zene és a gyakorlat tartalma összhangba kerül. (Kevésbé jó megoldás, 

ha a zeneválasztás a kész gyakorlat után történik. Legritkább esetben lesz összhangban a gya-

korlat a zenével.) 

A gyakorlat csak 2-4 bevezető ütem után kezdődjön, hogy a sportolók felkészülhessenek a 

gyakorlat megkezdésére. Gyakori megoldás a zene előtt 2-4 sípszó bejátszása, a gyakorlat eb-

ben az esetben egyszerre kezdődhet a zenével. 

Aláfestő zene használható a nem ütemezve végzett gyakorlatok kísérésére. Ilyenkor is felté-

tel a gyakorlat, bemutató tartalmához igazodás. Pl. óvodások játékos bemutatójára vidám, gye-

rekzenét érdemes aláfestőként lejátszani. 

A vonulások látványos elemei a sportünnepélyeknek. Zenei igényük általában a lépéstartást 

biztosító „menetelő” jellegű zenék. Be- és kivonuláskor, nyitó- és zárójelenet kialakítására is 

kedvező az ilyen zene. 

Járművel, futva végzett karusszelek esetén gyorsabb, pattogóbb zene van összhangban a me-

net gyorsaságával, jellegével. A zene biztosítására szóló hangszerektől a nagy szimfonikusokig 

minden használható. A megfelelő hangzás biztosítására a hangosítás technikai kiépítése tegye 

lehetővé a beszéd és a zene mindenki számára érthető és megfelelő hangerővel hallható minő-

ségét. 

Gyakorlatok időtartama 

A szereplők életkora, felkészültsége, a gyakorlat tartalma határozza meg annak hosszát. Egy-

egy gyakorlat általában 6-10 perc, többnyire a bevonulás és a levonulás idejét is tartalmazza. 

Ennél rövidebb időre nem érdemes terezni gyakorlatot, mert a túl sok ki- és bevonulás széttör-

deli a bemutatót, így az unalmassá válhat. Az ennél hosszabb bemutatók már nehezen kötik le 

a nézőket, a változatosságot elsősorban a műsorszerkezet és a gyakorlattartalom biztosítsa, de 

elengedhetetlen a megfelelő idejű váltás a műsorszámok között. 

Gyakorlatrészek jellemzői 

Minden gyakorlat a résztvevők bevonulásával, felállásával kezdődik, ki- vagy levonulással 

fejeződik be. A gyakorlatokat gyakran gyakorlatrészekre bontjuk. 
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A gyakorlatrészek hossza a szereplők felkészültségétől, életkorától, a gyakorlat tartalmától 

és a sportünnepély jellegétől is függ. A szabadgyakorlati alapformájú és kéziszer gyakorlatré-

szek hossza az életkor függvényében: 

6-10 évesek 32 ütem; 

11-14 évesek 32-64 ütem; 

15-18 évesek 64-128 ütem 

hosszúságú részekből álló gyakorlatokat mutassanak be.  

A kezdők gyakorlata egyszerű, nagy mozgáskiterjedésű alapformákból álló több 2-4 után-

mozgást tartalmazó mozdulatból álljon lassú vagy közepes tempójú ütemezéssel. Nagy lét-

számú csoportok egyszerre végrehajtott nagy kiterjedésű mozdulatai roppant látványosak. Ide 

tartoznak a karkörzések egy és páros karral, a malomkörzések; a kar- és könyökhúzások; a 

törzshajlítások és döntések; a törzskörzések; a láblendítések; a rugózások. Az irányok, a kiin-

duló helyzetek változtatásával azonos alapformát többször is megismételhetünk. Az azonos 

végtagok mozoghatnak egyszerre, külön-külön vagy ellentétesen is.  

A képzettebbek összetettebb, több egymás utáni és egyidejű mozdulatból álló, 4-16 ütemű 

gyakorlatokból álló mozgássorokat mutassanak be. Ez nagyobb odafigyelést, több gyakorlást, 

pontosabb végrehajtást igényel. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a képzettebbek gyakorlata-

iban is látványosak a nagykiterjedésű mozdulatok. Az idősebb korosztályok gyakorlataikat kö-

zepes vagy élénk tempóban is végezhetik, míg a fiatalabb korosztályoknál, főleg szabadtéri 

fellépésekkor kerüljük az ülésben, fekvésben végzett gyakorlatokat, az idősebbeknél a kiinduló 

helyzetek teljes repertoárját beépíthetjük a gyakorlatokba. (A Csehszlovák Szpartakiádon több-

ször fordult elő, hogy nagy létszámú felnőtt csoportok esőben is bemutatták gyakorlatukat a 

homokos agyagos talajú Sztrahovi Stadionban.) 

A gyakorlatrészek száma annyi legyen, hogy az egy műsorszámra javasolt 6-10 percet ki-

töltse. A gyakorlat megfelelő hosszúságú részekre osztása lehetőséget ad, hogy a szereplők ren-

dezzék felállásukat, újra igazodjanak, esetleg új térformát alakítsanak ki. Alkalmazásával a gya-

korlaton belül különböző ritmusú, szerkezetű gyakorlatok követhetik egymást új zenével, 

kéziszerekkel. A gyakorlatrészekben egymásra épülve egyre többen hajthatnak végre csoportos 

gyakorlatokat. Az első gyakorlatrész szabadgyakorlat, a második páros gyakorlat, a harmadik 

négyes gyakorlat stb. A gyakorlatrészekben bemutatott mozgássorok ebben az esetben akár 

azonosak is lehetnek, ez a fiatalabb korosztályokban határozottan előnyös. 

A gyakorlatrészek különböző térrajzban elhelyezkedve is végrehajthatók. Az egyszerű négy-

zetrácsos elhelyezkedésből kör, félkör, „U”, „V” stb. alakzatok is kialakíthatók. 

A gyakorlatrészek végrehajtásának arcirányát változtathatjuk, ez gyakorlatrészen belül is 

megvalósítható. Stadionban, olyan bemutató helyszínen, ahol több oldalon vagy körben helyez-

kednek el a nézők, fontos szempont. Ne legyen olyan néző, aki a szereplőknek csak a hátát látja. 

Külön jelentőséget kap ez a rendezési elv, mikor gyerekek szerepelnek és a szülők a nézőtéren 

helyezkednek el. Mindenki örül, ha gyermekét jól látja fellépés közben, tudja fényképezni, vi-

deózni stb.  

Gyakorlatrészek és a szereplőkből alakított egységek közös használata további lehetőséget 

teremt a bemutatók szervezésében. Az egységek azonos és eltérő mozgássorozatokat is bemu-

tathatnak a gyakorlatrészekben. Pl. a lányok kendőgyakorlatot, a fiúk botgyakorlatot mutatnak 
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be egy időben. Megoldás lehet, hogy az egyik egység végzi a gyakorlatrészt, a másik egység 

közben új térformát alakít ki. A következő részben cserével dolgoznak.  

Az egyszerre túl sok, különböző jellegű, tartalmú mozgássor végrehajtása zavarossá, rende-

zetlenné teszi a bemutatót.  

6. Térrajz – elhelyezkedés a bemutató helyszínén 

Egy-egy műsorszám be(fel)vonulással kezdődik és ki(le)vonulással fejeződik be. A gyakor-

lat bemutatása közben a szereplők többféle alakzatban mutathatják be gyakorlatukat. 

A bevonulás és a kivonulás történhet zenére, lépéstartással menetelve. Régebben még az 

olimpiák megnyitóján is elvárt volt a nemzetek bevonulásakor a lépéstartás. Napjainkra a la-

zább, kötetlenebb formák terjednek el. A rendezvények elején, nagytömegek mozgásakor ez 

elfogadható. A gyakorlatokhoz történő bevonuláskor azonban jobb, ha rendezettebb, fegyelme-

zettebb formát választunk. A szereplőknek határozottan, késlekedés nélkül kell megtalálni a 

helyüket, időben el kell kezdeni a gyakorlatot a többiekkel egyszerre, zenére. 

A levonuláskor alkalmazható a futás, mert így gyorsabban lehet elhagyni a helyszínt, hama-

rabb kezdődhet a következő műsorszám, pörgősebb lesz az egész rendezvény. 

A bevonulás idejét csökkenthetjük, ha a csapatok már az előző gyakorlat alatt olyan kiinduló 

helyet foglalnak el, ahonnan gyorsan érik el helyüket. Figyelni kell, hogy mozgásuk ne zavarja 

az éppen bemutatózó társaikat és a nézőket a műsorszám élvezetében. 

A bevonulás formája sokféle lehet. Viszonylag egyszerű, mikor a szereplők 2-4-6-8-as osz-

lopban felsorakoznak a pálya szélén és lépéstartással zenére vonulnak a gyakorlat kezdő he-

lyére. Ha nincs lehetőség annyi oszlop kialakítására a bevonulás előtt, ahány sor vagy oszlop 

lesz a pályán, a bevonulást lehet fejlődéssel (menet közbeni oszlopalakítás) végezni. 

Gyakori megoldás, hogy a szereplők 2-4 csoportban helyezkednek el a pálya körül, és onnan 

vonulnak a helyükre. Így gyorsabban foglalhatják el a gyakorlat kiinduló helyzetét, mert keve-

sebb utat kell megtenniük. 

Az előző változatot látványosabbá tehetjük ellenvonulással, mikor az egymással szembe ha-

ladók elmennek egymás mellett, és a távolabbi helyeken állnak fel a gyakorlatokhoz. 

A pálya szélén elhelyezkedő csoportok legyezőszerűen is nyitódhatnak menet közben. 

Népszerű és látványos bevonulási forma, mikor a pálya szélén felsorakozott szereplők osz-

lopokba rendezve vonulnak be, de az oszlopok 2-4 lépéspárral késleltetve indulnak el. 

Látványos, érdekes forma a bevonulásra, mikor az összes szereplő egy tömböt alkotva be-

vonul a pálya közepére zárt mértani alakzatban, és onnan menetelve vagy futva foglalják el 

helyüket. 

A kivonulás lehet a bevonuláskor bemutatott formák fordított végrehajtása. Gyakori a kivo-

nulás, futással történő végrehajtása, ezzel teremtve kedvező lehetőséget a következő csapat be-

vonulására és a gyors váltásra a műsorszámok között. 

Elhelyezkedés a pályán, térrajz 

A legegyszerűbb forma a szabályos tér és távközzel kialakított alakzat. Ebben az esetben a 

sportolók között 2 méter tér és távköz van, ezt tartjuk alaphelyzetnek is. A pálya előkészítésekor 

ajánlott gombákkal, mészfoltokkal ezeket a pontokat jelölni. Ha nem is ezeken áll fel minden 
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alakzat, tájékozódási pontnak kiválóan alkalmasak. Gyakori megoldás, hogy a páros és páratlan 

sorokat és/vagy oszlopokat különböző színű gombával jelölik. 

A gyakorlatrészekhez a szereplők gyakran változtatják a pályán az elhelyezkedésüket, a gya-

korlat térrajzát. A térrajz vonatkozhat az egy időben a pályán lévő összes szereplőre, vagy az 

egységekre.  

A sportünnepély elején lehetőség van a szereplőkből nyitóképet kialakítani a pályán, a ren-

dezvény végén pedig záróképet hozhatunk létre. A nyitókép lehet a nézők üdvözlése, a rendez-

vény címe, logója. A zárókép megjeleníthet elköszönést, látványos alakzatot, sportegyesületi 

jelképet, a következő kapcsolódó rendezvényhez kötődő képet, olimpiai karikák stb. 

A műsorszámot bemutató összes szereplő is alkothat egy térrajzot, kört, rombuszt, egyéb 

egyszerű mértani alakzatot. Ezek a bemutató alatt többször is változhatnak, ami lehet csak tér-

forma váltás, de kapcsolódhat hozzá gyakorlatrész váltás is. A különböző térformákban külön-

böző szerekkel, csoportokban végezhető más-más gyakorlat. 

A különböző térrajzok kialakítása, térrajz váltások leggyakrabban egységek szintjén törté-

nik. A 6-24 fős egységek jól szervezhetők, az egység tagjainak egymáshoz viszonyított helyzete 

a szereplők részére még könnyen átlátható, jól tudnak egymáshoz igazodni. Az egység vezetője, 

az egység olyan ügyes, határozott tagja, aki képes a többieket irányítani, biztos tudásával képes 

a térrajz kialakításához a társait irányítani, biztos tájékozódási pontot nyújtani. Jellemző szer-

vezési megoldás, hogy alakzatváltáskor az egység vezetője 1-2 ütemmel megelőzi a többieket, 

elfoglalja a következő helyét, társai hozzá igazodva alakítják ki a térrajzot. Az egységek elhe-

lyezkedhetnek egyszerű mértani alakzatokban, de létrehozhatnak bonyolultabb formát is.  

Egységek gyakori alakzatai: „X”, „V”, „U”, „C”, Kör, Koncentrikus kör, Négyzet, Télalap, 

Háromszög, Vonalak, Oszlopok, Ferde vonalak. A felsorolt alakzatokból egy-egy egység töb-

bet is kialakíthat, ezek egymáshoz képest különböző elrendezésben jelenhetnek meg. 

Több egység alakzatai további kombinációk lehetőségét jelentik. A térrajzok megválasztá-

sánál vegyük figyelembe a térrajzok által biztosított lehetőséget a változatosságra, a nézők el-

helyezkedést, a terület jellegzetességeit, a gyakorlatok tartalmát, a szereplők ruházatát.  

7. Sportünnepély megvalósítása 

A programterv tartalmazza a sportünnepéllyel kapcsolatos feladatok időbeli elrendezését a 

döntés megszületésétől a sportünnepély megvalósulásán át a záró munkálatok végéig. A prog-

ramterv elkészítését megelőzi a döntés a sportünnepély megszervezéséről, mellyel egy időben 

meg kell határozni a rendezvény célját és tartalmai mondanivalóját, a sportünnepéllyel megje-

leníteni kívánt képességeket, szervezeteket, intézményeket. El kell dönteni a helyszínt és az 

időpontot. A döntéshozatalkor létre kell hozni a szervezőbizottságot, és felelősöket kell rendelni 

a fő feladatokhoz. Két feladatot érdemes mindenképpen különválasztani, a szakmai munkát és 

a gazdasági, költségvetési munkát. 

A szakmai stáb feladatai 

A műsorszámok meghatározásához előzetes felmérést kell végezni a környéken meglevő 

lehetőségekről. Iskolák, testnevelők megkeresése, előzetes tájékozódás az általuk megvalósít-

ható műsorszámokról. Az iskolák szervezettsége jó lehetőséget ad, hogy a sportünnepély mű-
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sorszámai közül sokban részt vehessenek. Jellemzően szerepelnek csoportos gimnasztikai alap-

formákon alapuló gyakorlatokkal, társas és kéziszer gyakorlatokkal, egyszerűbb tornabemuta-

tókkal, sor- és váltóversenyekkel, ügyességi vetélkedőkkel, egyszerűbb táncos bemutatókkal. 

A környéken, lakóhelyen működő sportegyesületek feltérképezése, tevékenységük, sport-

águk alapján kiválasztása az előzetes tárgyalásokra. A sportegyesületek elsősorban saját sport-

águk bemutatásával szerepelhetnek. (Ritkán, de előfordulhat, hogy más műsorszámokba is be 

lehet vonni őket, pl.: nyitó- és zárókép, sportolók vetélkedője.) Ez lehet bemutató mérkőzés 

labda és küzdősportokban, vagy sportági ügyességi műsorszám. Lehet bemutató a sportágat 

jellemző kondicionális és koordinációs képességekből, pl. kosárlabdázók labdás bemelegítése, 

karatésok törésbemutatója, stb. 

Nem sportegyesületi keretekben működő, de a sporthoz, mozgásos tevékenységhez kötődő 

csoportok, szervezetek, egyesületek felkutatása. Jellemzően táncosokat tudunk szervezni ebből 

a körből, lehetnek még a kimondottan bemutatózásra szerveződő csoportok, pl. „Gólyalábon”, 

„Hagyományőrző íjászok”, „Face Team” akrobatikus kosárlabda. 

Műsorszámok meghatározása, megvalósítás 

Az előzetes tájékozódás alapján a szervezőbizottság kiválasztja a sportünnepély műsorszá-

mait.  

A műsorszámok megvalósításával kapcsolatos feladatok: 

 Szereplők, intézmények, egyesületek, vállalkozások felkérése. 

 A műsorszámok időtartamának meghatározása. 

 A helyszín tulajdonságainak ismertetése a felkért szereplőkkel. 

 A műsorszámok fő jellemzőinek meghatározása, az ünnepély céljával összhangban legyen. 

 Nyitó- és zárókép megtervezése, a résztvevők felkérése. Lehetőleg a sportünnepély többi 

műsorszámában szereplők vegyenek részt a létrehozásában. 

 Szükség szerint a gyakorlatok megterveztetése. A gyakorlatokat rajzírással és szaknyel-

ven is le kell íratni. Előnyös, ha a gyakorlatokról videofelvétel is készül. 

 A gyakorlatok terve tartalmazza a szereplők be- és kivonulását is. 

 Fellépők ruházatának és színének meghatározása. 

 A közös gyakorlatot betanító testnevelők megbízása, részükre a gyakorlat bemutatása. 

 A gyakorlatok betanítása. A felkért bemutatót tartó sportegyesületek, csoportok bemuta-

tóinak előzetes megtekintése. 

 Egyeztetés a közös gyakorlatot betanítókkal. Felmerült kérdések, problémák megvitatása, 

egységes álláspont kialakítása, esetleg a gyakorlat módosítása. 

 Próbák szervezése, kezdetben mindenki a saját létesítményében, a sportünnepély szerve-

zők jelenlétében mutatják be műsorukat.  

 Nyitó- és zárókép közös próbája. Ideális, ha a sportünnepély helyszínén történik, de a 

tanulás időszakában más, megfelelő méretű hely is szóba jöhet. Fő feladat, hogy a külön-

böző csoportok együttműködését kialakítsuk, a szereplők ismerjék meg egymást, egymás 

feladatait, alakuljon ki a nyitó- és zárókép. 

 Érdemes helyszíni próbát tartani, ha lehetőség van rá két héttel a sportünnepély előtt. Az 

első helyszíni próba fő célja, hogy a szereplők megismerjék a helyszínt. A létesítmény 

megközelítésével, a kiszolgáló létesítmények elhelyezkedésével tisztába legyenek, ismer-

jék meg a bemutató területre való bejutást, annak elhagyásának útját. Amennyiben a hely-

szín, a műsorterjedelem, a műsorszámok jellege nem teszi lehetővé a helyszíni próbát, 

bejárást kell tartani, ahol minden műsorszám vezetője részt vesz. 
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 Műsorszámok sorrendjének meghatározása, a sportünnepély időrendjének elkészítése. A 

műsorszámok vezetőinek tájékoztatása a műsorban elfoglalt helyükről. 

 Főpróba. A főpróba a teljes sportünnepély végrehajtása valós helyszínen, valós körülmé-

nyek között nézők nélkül. A főpróbán minden műsorszámot be kell mutatni zenére, teljes 

felszereléssel. 

Sportünnepély megvalósítása. (Részletesen a forgatókönyvben.) 

Helyszínnel kapcsolatos feladatok.  

8. A sportünnepély rendezésével kapcsolatos feladatok 

 Talaj, padlózat előkészítése. 

 Takarítás a rendezvény előtt, ha szükséges közben is. 

 A talajon elhelyezendő jelek felragasztása, felfestése. 2 x 2 m-es térköz jelölést érdemes 

minden esetben elhelyezni. A gimnasztikai alapformákat tartalmazó bemutatók alakzatait 

ezekhez lehet a legegyszerűbben meghatározni, kivitelezni. 

 Bejáratok kezelése. Lehetőség szerint minden bejáratnál legyen szervező, aki tudja mikor, 

kinek kell az adott bejáraton bejutnia a küzdőtérre és onnan kivonulnia. (Hasznos lehet a 

„csellengők” kezelésében.) 

 Háttért adó felszerelések, eszközök elhelyezése. Lehetőség van függönyök, képek, moli-

nók elhelyezésére, ezek mérete, színe, tartalma legyen összhangban a sportünnepély cél-

jával, jellegével. Színe emelje ki a műsorszámokat, tegye lehetővé az ideális láthatóságot. 

(Közös feladat a szereplők ruhájának megválasztásával.) 

 A hosszabb és nagy létszámot megmozgató bemutatókon szükség lehet az ütemezett ér-

kezésre és távozásra. Az időrend betartása csak úgy biztosítható, ha a szereplők időben 

érkeznek. Elkerülhetetlen, hogy a szereplők ne várakozzanak fellépésük előtt, ezért a be-

mutató előtt ki kell jelölni minden csapat számára gyülekezési helyet, ahonnan gyorsan, 

késlekedés nélkül elérik a bevonulás előtti helyüket. A bemutatón feladatukat befejezett 

szereplőknek lehetőség szerint biztosítsunk helyet a nézők között. Hosszabb rendezvény 

esetén ez a hely pufferként jelenik meg a fellépésre várók és a fellépésüket már befeje-

zettek elhelyezésében. 

 Öltözők, mosdók, illemhelyek biztosítása megfelelő számban. 

 A rendezők, felelősök számára biztosítani kell megfelelő helyet az adminisztrációra, a 

szerek, eszközök elhelyezésére, az informatikai berendezések elhelyezésére, a kapcsola-

tok biztosítására. 

 Szerek, eszközök elhelyezése, küzdőtérre juttatása, a műsorszám végén eltávolítása a pá-

lyáról.  

 Lehetőség szerint a szereplők helyezzék el és vigyék ki szereiket, eszközeiket. 

 Nagyobb szerekhez a rendezők biztosítsanak pályamunkásokat. Tornaszerek biztonságos 

felállítása, kosárlabdapalánk mozgatása, rögzítése, röplabdaállvány elhelyezése szakér-

telmet és a balesetveszély miatt felelős munkát igényel. Ezekben az esetekben a szerek 

mozgatása gyakorlatot, együttműködést, szerszámokat, helyismeretet igényel. 

 A tornaszerek szőnyegezése legyen a szereplők feladata. A bemutató közben is igazítani 

kell a szőnyegeken, erre a szereplők közül ki kell jelölni a megfelelő sportolókat. 

Helyszíni feladatok a nézőkkel kapcsolatban 

 Nézők számára kijelölt bejáratok, szervezőkkel biztosítva. Fontos feladat, hogy a szerep-

lők és a nézők ne zavarják egymást. Lehetőleg a két csoport megfelelően elkülönítve jut-

hasson be a helyére.  
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 Ha jegyet is árulunk a nézőknek, a megfelelő és kiképzett személyzet elengedhetetlen, 

mert pénzügyi szabályoknak is meg kell felelni.  

 Nézők számára is biztosítani kell a megfelelő számú mosdót. 

 A nézőtéren biztosítsunk helyet a sportünnepély kiemelt vendégeinek, a rendezvény meg-

valósítását segítő személyeknek, intézmények képviselőinek, a megvalósításban főszere-

pet játszó szervezőknek. 

Általános feladatok a helyszínen 

 Hangosítás. Feladata a helyszíni tájékoztatás biztosítása, a műsor szervezése, a ren-

dezők utasításainak eljuttatása az érintettekhez. A zenék megfelelő kihangosítása, 

pontos időben és hangerővel bejátszása, leállítása. 

 Általában a szükséges eszközök az erősítő, a keverőpult, a hangfalak, a hanglejátszó 

eszközök, a mobil és állványos mikrofonok. 

 Sportrendezvényeken kötelező az orvosi, egészségügyi jelenlét biztosítása. Nagyobb 

rendezvény esetén a színhelyen folyamatos mentőszolgálatot kell biztosítani. 

 Takarítás. Legyen elérhető a helyszínen takarító személyzet, akár a nézőtéren, akár 

a szereplők közt előfordulhat olyan szennyeződés, amit haladéktalanul meg kell 

szüntetni (rosszullét). 

 Hosszabb műsor esetén a nézők számára büfét ajánlott üzemeltetni. A szereplők szá-

mára üdítőital vagy ásványvíz biztosításával megelőzhetjük a gyerekek kiszáradását, 

a szereplők elkószálását a büfébe. 

Tájékoztatás, hírverés, média-megjelenés biztosítása. Külön felelőse legyen ezeknek a fel-

adatoknak. Előzetesen a rendezvény céljának, méretének, jellegének megfelelő megjelenést 

kell biztosítani. A hírverés jusson el minél szélesebb közönséghez, megfelelő mélységű tájé-

koztatást adjon a műsor jellegéről, a leglátványosabb műsorszámokról. A mediális megjelenés 

lehetőleg minél szélesebb körű legyen. Jelenjen meg a rendezvény az írott és elektronikus saj-

tóban. Legyen honlap, közösségi oldal, interaktív elérhetőség.  

Az előzetes tájékoztatáson túl a rendezvény után is kell tájékoztatást adni a sikeres rendez-

vény jelentőségéről. 

A sportünnepély alatt a tájékoztatás a helyi műsorközlőn keresztül legyen minél teljesebb. 

Ismertesse a rendezvény lefolyását, tájékoztassa a nézőket a látott műsorszám szereplőiről, be-

tanítóiról, a szereplők sportbeli eredményeiről, a feladatok nehézségéről stb. 

A helyi műsorközlőnek feladata a nézők és a szereplők tájékoztatása esetleges katasztrófa-

helyzet megelőzéséről, kezeléséről. Szerveznie kell a helyszín gyors, pánikmentes, szervezett 

kiürítését. 

A gazdasági stáb feladatai 

A megvalósítás költségvetésének biztosítása. A pénz- és gazdasági ügyek intézésére szerve-

zeti hátteret is kell biztosítani. Ez lehet egy intézmény, egyesület, önkormányzat, gazdasági 

társaság. A feladatra mindenképpen külön személyt, személyeket kell állítani a szervezet mun-

katársaiból, ahol a pénzügyeket kezelik. Ezen kívül a sportünnepély szervezői részéről is kell a 

gazdálkodással foglalkozó felelős. Fő feladatuk a sportünnepély anyagi hátterének biztosítása. 

Munkájuk megkezdődik a rendezvény létrehozásáról szóló döntés meghozatalával, és tart a 

rendezvény gazdasági lezárásáig. 
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A feladatok ismeretében költségvetési tervet kell készíteni. Minden várható kiadáshoz meg-

felelő bevételi forrást kell rendelni. A sportünnepélyt létrehozók általában az alap költségvetés 

forrásoldalát, fő bevételét biztosítják, és meghatározzák a fő kiadási tételeket is.  

A megvalósítás során rendszerint többletkiadások is jelentkeznek. Pl. műsorszámok bőví-

tése, új színhely szükségessége. Az új feladatokhoz új forrásokat is kell teremteni. Megfelelő 

tervezéssel, szervezett költségvetéssel biztosítható, hogy a bevételi és a kiadási oldal egyen-

súlyban maradjon. 

A költségvetést kezelő bizottságnak meg kell szervezni a  

 beszerzéseket, árajánlatkérést, megrendelést, szerződést, teljesítésigazolást, doku-

mentálást, számlázást, kifizetést. 

 létesítmény és eszközbérlést, a bérelt helyszín és a kapcsolódó létesítmények, a bér-

letben lévő szolgáltatások, eszközök, felszerelések rögzítését. Feladata még a szer-

ződéskötés, teljesítés, dokumentálás, számlázás, kifizetés. 

 megbízási díjak, feladatok pontos meghatározását, megbízási szerződés elkészítését, 

teljesítésigazolást, kifizetést, járulékbevallást és fizetést. 

 szolgáltatásvásárlást, eszköz, felszerelés, ruházat készítését, orvosi biztosítást, han-

gosítást, személyszállítást stb., szerződés előkészítésének megkötését, teljesítésiga-

zolást, kifizetést. 

 kommunikáció és adminisztráció biztosítását, iroda, irodaszer, telekommunikáció, 

internet stb. biztosítását. 

 szervezők, rendezők útiköltségét, tömegközlekedési díjak elszámolásának rendjét, 

saját gépkocsi használat engedélyezését, elszámolását. 

A rendezvény lezárásaként költségvetési jelentést, elszámolást kell készíteni. Teljes részle-

tességgel el kell számolni a bevételek elköltéséről. 

9. A sportünnepély lebonyolítása 

A forgatókönyv 

A rendezvény lebonyolításához részletes forgatókönyvet kell készíteni, mely tartalmaz min-

dent részletesen, időrendben, résztvevőkkel, felelősökkel.  

 

Idő Hely Résztvevők Feladat Felelős 

8.00 Csarnok 

küzdőtér 

Szervezőbizottság és 

a helyszíni felelősök 

név szerint 

Megbeszélés, a helyszín el-

lenőrzése. 

1. Küzdőtér ellenőrzés 

2. Eszközök ellenőrzése 

3. Helyszín megközelítés, 

útvonalak 

4. Eligazító táblák elhelye-

zése 

5. Hangosítás, zene kipróbá-

lása, stb. 

Főrendező 

8.20 Rendezői 

helyiség 

Részlegfelelősök és 

segítőik 

Eligazítás 

Munkaterületek elfoglalása 

Főrendező 

Részlegfelelősök 

8.30 Csarnok, 

sportolói 

bejárat 

Nyitókép szereplői 

Műsorszámok sze-

replői felsorolva 

Öltözők elfoglalása, felké-

szülés a bevonulásra 

Részlegfelelős 
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8.30 Csarnok, 

bejárat,  

Nézőtér 

Beléptetők 

Pénztáros 

Portás 

Nézők beengedése Nézőtér felelős 

 Edzőterem Első négy műsor-

szám szereplői 

Bemelegítés Edzőterem felelős 

Műsorszámok veze-

tői 

8.45 1.2.3 néző-

téri bejárat 

Nyitókép szereplői Felsorakozás a bevonulás-

hoz 

Küzdőtéri rendező 

Nyitókép vezetője 

Bejárati felelősök 

8. 55 Központi 

vezérlő 

Műsorközlő „Köszöntöm kedves vendé-

geinket, hamarosan meg-

kezdődik a Sportünnepély. 

Kérem, foglalják el helyü-

ket, és kívánok jó szórako-

zást a műsorunkhoz. 

Felkérem Kis Pál polgár-

mestert, nyissa meg az ün-

nepélyt. 

 

 

A fenti példa alapján lehet táblázatos vagy szöveges a forgatókönyv. A főrendező forgató-

könyve időrendben tartalmaz minden eseményt.  

Nagy rendezvény esetén helyszín és fő feladatok alapján kisebb egységeket képezhetünk a 

forgatókönyvből. Ezek a részforgatókönyvek szintén időrendben tartalmazzák egy-egy terület 

feladatait. Pl. hangosítás – mikor milyen zenét kell bejátszani, mikor kell a különböző mikro-

fonokat élővé tenni. 

Küzdőtér főbejárat felelős – mikor kinek kell a bejáratnál megjelenni, hogyan kell felsora-

kozni, ki mikor vonul be vagy vonul ki. 
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Dr. Bíró Melinda 

VII. VÍZI SPORTESEMÉNYEK SZERVEZÉ-
SÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS MÓDSZERTANA 

A vizes sportok és sportesemények szervezése igen nagy odafigyelést és körültekintést igé-

nyel, mivel a víz, mint eltérő közeg az, amit felhasználunk az események színhelyéül. A vizes 

sportokat és eseményeket szervezőknek minden esetben vízbiztos úszástudással, a vízből men-

tés és az életmentés jártasságával kell rendelkezniük.  

Mivel sokkal több veszélytényezővel kell számolnunk, éppen ezért más a szervezés-mód-

szertani aspektusuk, ezért a jegyzetben külön fejezetben foglalkozunk ezzel a témával. A „vizes 

események” lehetnek úszóversenyek, vízi váltók vagy különböző szerek felhasználásával tör-

ténő versenyek, de kajak-kenu vagy más vízi sportból vett mozgásformák felhasználásával szer-

vezett események. Megkülönböztethetünk nyílt vízi és medencében szervezett eseményeket, 

programokat, sőt táborokat is. 

Azok a vízi programok, melyek nyílt vízfelülethez kötődnek (tó, folyó), inkább tavasztól 

őszig szervezhetőek, míg a fedett uszodai létesítmények helyszínén megvalósuló események 

megjelenhetnek az iskolák egész éves programkínálatában.  

A sport és üdülőtáborok, vagy az úszásoktatáshoz kötődő „úszótáborok” igen kedvelt sport-

események az iskolák repertoárjában. A nyári táborok szinte elengedhetetlen „kellékei” a vízi 

sportprogramok, melyek az üdülés során kikapcsolódást, rekreálódást nyújtanak a diákok szá-

mára. 

1. A vízben végzett mozgás pozitív hatásai  

A vízben végzett mozgásoknak, legyen az úszás, vízi gimnasztika, vízi aerobik vagy egyéb 

vízi sport vagy csak játék, számos pozitív hatása van az emberi szervezetre, a hatást pedig igen 

sokrétűen fejti ki. A vízben végzett mozgás hatására kedvező biológiai változások jönnek létre, 

ideg-, izom-, csontrendszer, valamint az egyéb szervek, szervrendszerek funkcionális tulajdon-

ságaiban. Már a mozgás közegének, a víznek önmagában is a hőmérsékletétől függően frissítő, 

élénkítő hatása van, ha hideg vagy hűvös, pihentető, ám ha meleg, akkor relaxáló hatása lehet. 

Fokozza a vérkeringést, javítja az erek tónusát, élénkíti a vegetatív reakciókat. A hőmérséklet 

változása kiváló értornának is felfogható. A gyógyításban is kiemelkedő szerepet szánnak a 

vízben való mozgásnak. Ez nem véletlen, hiszen a vízben végzett mozgás a rehabilitációban 

sokoldalúan jelenik meg. Jelentős szerepe van az allergiás, asztmatikus megbetegedések, az 

ortopédiai elváltozások, sérülések, a szív és keringési megbetegedések megelőzésében, kezelé-

sében. Az élettani funkciók felgyorsulnak, az immunrendszer hatékonyabban védekezik a be-

tegségekkel szemben. A légzéstechnika javul, a légzőizmok erősödnek. A testhőmérsékletnél 

alacsonyabb hőmérsékletű vízben a vérerek összehúzódnak, felgyorsítva ezzel a véráramlást, 
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ami fokozottabb szívműködést eredményez. Ennek pedig következménye a kapillárisok javuló 

vérellátása.  

A víz közegének (ellenállásának) legyőzése miatt intenzívebb munka végezhető, mint a szá-

razföldön, miközben kevésbé megterhelő. Vízben könnyebb a hőleadás, és kevesebb az izzadás. 

A felhajtóerő pedig csökkenti a testre nehezedő súlyt, így kíméli az ízületeket. Vízben minden 

ember a szárazföldi testsúlyának mindössze csak a 3,6 %-át nyomja, tehát sokkal kevesebb 

súllyal nehezedik az ízületeire, kímélve azt. Minden olyan mozgásforma, amit tradicionálisan 

a szárazföldön hajtanak végre – mint a futás, a járás, az aerobik, vagy akár a tánc – a vízben is 

elvégezhető az ízületek megterhelése nélkül. Vízben kisebb a sérülésveszély is, hiszen a víz 

ellenállása lassítja a mozgást, így a hirtelen mozdulatokból adódó sérülések, húzódások, fica-

mok megelőzhetők.  

A vízben végzett mozgások kedvezőek minden korosztálynak, az újszülött babáktól az idős 

korosztályig.  

A vízi mozgások fontos szerepet játszanak az izomrendszer fejlesztésében, a mozgásszervi 

rendellenességek javításában. Segítenek a gerinc fiziológiás görbületeinek kialakításában (ba-

baúszó feladatok, vagy egyes lábtempók), az ágyéki gerincszakasz mély hátizmainak erősíté-

sében, a törzsfeszítő izmok, has- és farizmok erősítésében. Javítják a csontok szilárdságát és 

ásványi anyag tartalmát, növelik teherbíró képességét. Azzal, hogy vízbe merülve tehermente-

sítjük a gerincet, növeljük annak rugalmasságát, és erősíteni tudjuk a gerinc tartásában részt-

vevő izmokat. Nem véletlen, hogy a tartáshibák megelőzésének és korrigálásának az egyik leg-

hatásosabb eszköze az úszás és a speciális vízi gyógyúszó gyakorlatok.  

A vízben végzett mozgásnak, valamint magának a közegnek a keringésre gyakorolt pozitív 

hatásainál megemlíthetjük, hogy vízben a gravitáció csökkenésével könnyebb a szív munkája. 

Kilégzés után a negatív mellűri nyomás szívóhatást gyakorol a gyűjtőerekre, segíti a vénás visz-

szaáramlást, amelyet a hidrosztatikai nyomás is megerősít. Terhelés hatására izommunka során 

a vérkeringés gyorsul, távoznak a salakanyagok. Úszás hatására megszaporodik a szív hajszál-

érhálózata, csökken a szívinfarktus lehetősége, a szívinfarktus utáni felépülés gyorsabb 

(Hammerman H., 1983). Megváltozik a véreloszlás. Hosszútávon úszás hatására kialakulhat az 

edzett szív, amely megelőzheti a szívbetegségek kialakulását. Szív- és érrendszeri betegségek 

kockázatai rendszeres fizikai aktivitással, úszással csökkenthetők. Rendszeres úszás lassítja a 

szív és az erek öregedését, csökkenti az érelmeszesedések kialakulásának veszélyét. 

Az úszás rendkívül pozitív hatással van a légzőszerv működésére. A hidrosztatikai nyomás 

azzal, hogy nehezíti a belégzést és segíti a kilégzést, a légzésben részt vevő izmok és az egész 

mellkas izomzatának fejlődéséhez járul hozzá. Közvetlenül a víz felszíne fölötti tiszta, por- és 

füstmentes páradús levegő mind az asztmás, mind pedig az allergiában szenvedőknek is kedvez. 

Rendszeres úszás hatására optimálisan fejlődnek a légzőszervek, nő a tüdőventilláció, nagyobb 

lesz a belélegzett levegő mennyisége, csökken a percenkénti légvételek száma. Rendszeresen 

úszó embereknél megfigyelhető, hogy kevesebb oxigénfelvételre van szükség, mint azoknál, 

akik mozgásszegény életmódot élnek.  

A kedvező hatások közül nem szabad kifelejteni a pszichére kifejtett pozitív hatásokat. A 

kellő és örömteli testmozgás a pszichoszomatikus betegségek (lelki eredetű testi betegségek) 
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kialakulása ellen is védelmet jelent (stressz-oldó hatás, önértékelés és testtudat javítása). A fi-

zikai aktivitás javítja az életminőséget, növeli az önbizalmat, javítja a kedélyállapotot, a stressz-

tűrést és az alvást.  

A vízben végzett mozgásoknak az egészségmegőrző és -fejlesztő funkción túl számos fontos 

hatása létezik, melyekkel elsősorban a szervezett keretek között (úszásoktatás, úszótábor, vízi 

csapatjátékok, vetélkedők stb.) valósulhatnak meg. A mozgások harmonikus, összerendezett, 

könnyed végrehajtásának kívánalma, illetve megkövetelése az esztétikai érzéket is fejleszti. Az 

adott vízi sportág, és annak szabályának ismerete, az országos és nemzetközi szintű sportered-

ményekről való tájékozottság az abban való jártasság fontos testkulturális érték, az értelmi ne-

velés eszköze. A megfelelő pedagógiai irányítás mellett végzett szervezett foglalkozásokon 

eredményesen fejleszthetjük továbbá a motivációt, az aktivitást, az önfegyelmet, a kitartást, a 

bátorságot, az akaraterőt, a küzdeni tudást, az önbizalmat, a fájdalomtűrést, továbbá reális 

önértékelést alakíthatunk ki. Ezen személyiségvonások mindegyike szükséges a jelenkori tár-

sadalomba való beilleszkedéshez és egyéni életünk, boldogulásunk optimális feltételeinek meg-

teremtéséhez. 

2. Módszertani javaslatok a vízi események szervezéséhez, lebonyo-
lításához 

A vizek közelében fokozott veszélyeknek vagyunk kitéve, ezért vízi események, rendezvé-

nyek szervezésénél figyelemmel kell lenni a fokozott veszélyhelyzetre. Célszerű ismerni az 

esemény helyszínének jellegzetességeit, és a szervezésnél ezekre nagy hangsúlyt kell fektetni. 

Más és más veszélyekre számíthatunk a folyóvizekben, a tavakban, az óceánokon, tengereken 

és megint más az uszodákban. Ahhoz, hogy a vízi foglalkozások örömet okozzanak, és elkerül-

hessük a balesetet, netán tragédiát, tisztában kell lennünk a különböző veszélyforrásokkal, és a 

megelőzés lépéseivel. 

Módszertani javaslatok: 

 Minden vízi foglalkozásnál az elsődleges szempont a biztonság. Minden tevékenységün-

ket (feladat kiválasztása, szervezési feladatok, foglalkoztatási formák, oktatási módszerek 

megválasztása stb.) ez vezérelje.  

 A résztvevők számától és az esemény fajtájától függően legyen megfelelő számú vízi 

mentő, úszómester vagy vízből mentésre és sérülések ellátására alkalmas személy, aki 

segít az esemény balesetmentes lebonyolításban.  

 A feladatok megválasztásánál vegyük figyelembe a résztvevők tudását, előzetes tapasz-

talatait és életkorát. A gyakorlatokat az egyszerűtől a bonyolultig bővítsük a résztvevők 

tudására alapozva. 

 Gyermekeknél sokszínű, változatos, eszközökkel teli feladatokat szervezzünk, ügyelve 

az állandó mozgásra. Ha a gyermek nem mozog a vízben, akkor fázik. A foglalkozásokon 

bármilyen fantasztikus is legyen, ha valaki fázik, nem fogja élvezni az eseményt. Minél 

fiatalabb a gyermek, annál közelebb kéne, hogy legyen a víz hőfokának a testhőmérsék-

lethez, ahhoz, hogy komfortosan érezze magát a közegben. Mivel a víz hőfokán ritkán 

van mód változtatni, ezért a faladatok és programok tervezésénél, szerevezésénél kell fo-

kozott figyelmet fordítani erre. Például egyszerű fogó-, futó- vagy kidobó játéknál szű-

kítsük a játékterületet, növeljük a fogók számát, vagy használjunk minél több eszközt, 

hogy minél több mozgásra késztessük a résztvevőket, megelőzve ezzel az egyhelyben 

állást, közvetve a fázást.  
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 A szervezésnél alaposan dolgozzuk ki a stratégiát (módszerek, eszközök, szervezési mó-

dok stb.). Az eseményhez és a feladatokhoz kapcsolódóan pontosan válasszuk ki az ok-

tatási módszert, az eszközöket, a foglalkoztatási formákat és a szervezési módokat. 

Ügyeljünk a gyors szervezésre, helyváltoztatásokra, hogy csökkentsük a holtidőt. A fog-

lalkoztatási forma megválasztásánál vegyük figyelembe a víz közegéből adódó sajátos-

ságokat, és a résztvevők életkorát. Minél fiatalabb gyermekeknek szervezünk vízi vetél-

kedőt vagy bármilyen vízi jellegű foglalkozást, annál egyszerűbb formát válasszunk (osz-

tályfoglalkoztatás). A túlbonyolított formák megnehezítik a szervezést, és növelik a holt-

időt. 

 Ha egy gyermek fázik, akkor nem tud figyelni a feladatra, ezért ne várakoztassuk a tanu-

lókat sem a vízben, sem a vízparton. Bármilyen jó programot szervezhetünk, ha a hideg 

víz, a rossz idő vagy a sok várakozás miatti komfortérzet csökken, és a gyermek fázik. 

Sajnos ilyenkor a tanuló negatív élménnyel lesz gazdagabb, vagy esetleg egy náthával. 

Emiatt rövid, tömör utasításokat, magyarázatot adjunk, kerüljük a hosszas magyarázatot, 

szabályismertetést, hogy mihamarabb végezhessék a feladatot, vagy elkezdhessék a játé-

kot. Váltóversenynél pl. kisebb létszámú csapatokat szervezzünk, így csökkentve a vára-

kozás idejét.  

 A baleset elkerülése érdekében tartsuk be, és tartassuk be a szabályokat.  

 

A legfontosabb baleset-megelőzési szabályok uszodában és nyílt vízben 

A vízi foglalkozások lebonyolítása, szervezése a fokozott veszély miatt felelős gondolkodást 

és figyelmet igényel mind a szervezőktől, mind pedig a résztvevőktől. Ahhoz, hogy a vízi fog-

lalkozások örömet okozzanak, tisztában kell lennünk a különböző veszélyforrásokkal, hogy el-

kerülhessük őket.  

 

A vízpart, az uszoda fokozottan veszélyes terület, így ne feledjük, hogy a baleseteket nem 

kezelni, hanem megelőzni kell! 

3. A baleset-megelőzés szabályai uszodai környezetben 

Az uszodák házirendje részletesen szabályozza az uszoda területén érvényes magatartási 

szabályokat. A házirend a szervezeti működési szabályzat mellékletét képezi, és annak érdeké-

ben, hogy tartalmát a fürdőző közönség megismerhesse, a házirend az uszodákban ki van füg-

gesztve.  

A kiemelten fontos magatartási szabályok általában a következők: 

 Uszodahasználat előtt zuhanyozni kötelező. 

 Állatot az uszoda területére bevinni tilos. 

 Az uszoda területén enni tilos. 

 A medencébe beugrani nem szabad. 

 A medence környékén futkározni, játszani nem szabad. 

 A medencébe játékot, úszásoktatással nem összefüggő eszközt bevinni tilos. 

 Lázas, fertőző gyomor- és bélrendszeri, valamint bőrbetegségben szenvedők az 

uszodát nem használhatják. 

 Utcai cipővel a zuhanyzók és az uszodatér területére bemenni tilos. 
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Az uszodák szigorú házirenddel dolgoznak, ami a balesetek megelőzését támogatja, azonban 

a szervezőknek és a foglalkozások vezetőinek még így is néhány dologra fokozottan kell fi-

gyelniük. Minden szervezési munkánál, a feladat megtervezésénél a résztvevők biztonságát 

tartsuk szem előtt. Az elsők közt kell megemlíteni az elcsúszás veszélyét, mely igen gyakran 

okoz sérülést, főleg gyermekeknél. Az elcsúszás veszélye az öltözőkben és a medencetérben a 

legnagyobb. A burkolat amennyiben nem elég érdes, a vizes köveken lecsökken a súrlódási 

együttható, ami egyensúlyvesztéssel járó balesethez vezethet. Fürdőpapucs használatával elke-

rülhetőek a gombás lábfertőzések és az esetleges eldobott éles, hegyes tárgyak okozta sérülések.  

A medencék lépcsője lehet töredezett, a korlátja instabil. Ezeket jelezzük az uszodameste-

reknek, és figyeljünk, hogy emiatt ne következzen be sérülés. Abban az esetben, ha a medence 

csempéje sérült, vagy nem megfelelő a felragasztása, a kiázott tenyereket, talpakat mélyen el-

vághatja, amire jó, ha előre felkészülünk. 

A nyitott medencéknél figyelembe kell venni az időjárást. Az erős napsütés ellen a száraz-

földi bemelegítő gyakorlatokat lehetőleg árnyékos helyen végeztessük. A vízben használtas-

sunk magas faktorú napvédő krémeket, amelyek vízben nem oldódnak. Esős, hűvös időben pe-

dig ajánlatos a fürdőköpenyek használata. 

Fontos a résztvevők létszámának folyamatos ellenőrzése a foglalkozás előtt, közben és a 

végén. Ez persze az esemény formájától is függ. Lényeges a felszerelés, szerek, eszközök el-

lenőrzése. A pályaelválasztó kötelek egy idő után töredezhetnek, és horzsolásos felületi sérülé-

seket okozhatnak.  

A szabályokat a gyermekeknek ismerniük kell ahhoz, hogy be tudják tartani, ezért mindenről 

tájékoztatni kell őket. Érdemes a magyarázatok mellé informatív, figyelemfelkeltő ábrákat ké-

szíteni (lásd 1. kép).  

A tanároknak, az esemény szervezőinek körültekintő ellenőrző figyelme megelőzhet minden 

balesetet. 

4. A baleset megelőzésének szabályai uszodai táborok szervezésénél 

Az uszodában szervezett táborok lehetnek kizárólag úszásoktatással foglalkozó táborok, de 

lehetnek más sportprogramokkal, vagy egyéb nem sport jellegű programokkal kombinált tábo-

rok is. Az uszodai úszásoktatásnál az eddigieken túl egyéb biztonsági szempontokra is szüksé-

ges figyelni, melyek a következők: 

A medencébe a foglalkozást vezető tanár vagy úszásoktató pedagógus lépjen be elsőnek, és 

ő jöjjön ki utoljára.  

A medencét és a medenceteret senki nem hagyhatja el, és senki nem is mehet be oda az ő 

tudomása nélkül. A gyermekek legyenek tudatában annak, hogy a tanár engedélyét kell kérniük 

ahhoz, hogy bemenjenek a vízbe, vagy,hogy elhagyják azt.  

Az oktató szervezze úgy a foglalkozásokat, hogy mindenkit minden pillanatban lásson. A 

háta mögé soha ne kerüljön gyermek. 

 Az oktató szervezze úgy a foglalkozásokat, hogy a rá bízott gyermekek létszáma feleljen 

meg a foglalkozás hatékony vezetésének és a baleset-megelőzés szabályainak. Az oktató 

mindig a gyermekek előrehaladásához alkalmazkodva válassza meg a víz mélységét. 

Mélyvíznél fokozott figyelmet szánjunk a szervezésre!  
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 A felhevült test és a víz hőmérséklete közötti különbség hirtelen szívhalált okozhat, ezért 

ügyelni kell, hogy a ránk bízott fiatalok felhevült testtel soha ne ugorjanak vízbe. Hívjuk 

fel a figyelmet ennek fontosságára. Medence használat előtt a zuhanyozás kötelező! 

 Tilos a gyermeket felügyelet nélkül hagyni!  

 Tilos a gyermeket más gyermek felügyeletére bízni! Gyermek nem felelhet egy másik 

gyermek életéért!  

 Tilos a gyermek felügyelete alatt más „figyelemelterelő” (újságolvasás, telefonálás stb.) 

tevékenységet végezni.  

 Ebéd és a vízi foglalkozás között minimum 2 óra teljen el! Közvetlenül étkezés után a 

gyermeket vízbe vinni, úszást tanítani veszélyes! 

5. A baleset-megelőzés általános szabályai nyílt vízi környezetben 

A nyílt vizek veszélyei jelentősen különböznek a medencében tapasztaltaktól. A nyílt vizek 

különösen veszélyesek lehetnek, mi sem 

bizonyítja ezt jobban, minthogy évente 

nagy számban szedik áldozataikat. Minden 

nyílt víz, legyen az folyó vagy tó, más és 

más, de közös veszélyforrásuk azonos: a 

változó hőmérséklet, a sokszor meredek 

csúszós, esetleg leomló partfalak, a hul-

lámzás, a vízszennyeződés, a hirtelen mé-

lyülő meder, a sodrás, a felszín alatti usza-

dékok és az örvények.  

A nyílt vízi környezetben szervezett 

foglalkozásokra az eddigieken túlmenően 

a következő biztonsági szempontokra is 

szükséges figyelni: 

Gyermeket a vízparton sohasem hagy-

hatunk felügyelet nélkül egyedül!  

Csak az arra kijelölt helyeken engedé-

lyezzük az úszást, fürdést. 

Tilos alkoholos állapotban, vagy köz-

vetlenül étkezés után fürdőzni, úszni.  

Tilos vízbe menni viharos, esős időben, 

villámlásnál. Azonnal el kell hagyni a vi-

zet, és biztonságos helyen kivárni a vihar 

elvonulását.  

Tilos éjszaka, rossz látási viszonyok 

között kíséret nélkül nyíltvízre menni, ki-

úszni. 

Vízi túrák, táborok szervezésénél a túravezető ellenőrizze a csoport létszámát a vízi foglal-

kozás előtt és a foglalkozás végén, ha lehetséges, több alkalommal közben is. Ellenőrizze a 

felszerelést (evezők, hajók stb.), annak meglétét, épségét.  

1. kép. Uszodai rendszabályokat szemléltető ábrák, 

forrás: 
http://www.andaluzasocorrismo.com/socorrismo/socorrismo.php 
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A szervező tartsa és tartassa be a vízi–KRESZ-t!  

Felügyelet és engedély nélkül vízbe menni tilos! 

A szabadvizekben történő úszáshoz, úszásoktatáshoz szigorúan ellenőrzött, sekély és elke-

rített területet válasszunk. A tanár mindig a mélyebb részen, a folyóknál a sodrást figyelembe 

véve a gyakorlási hely alján tartózkodva tanítson. Így szükség esetén azonnal segíthet a tanuló-

jának. A gyakorlást ilyenkor célszerű egyesével, vagy legfeljebb párokban végeztetni.  

A nyílt vízi vízbefulladások leggyakoribb oka a felhevült testtel történő vízbeugrás miatti 

bekövetkező hirtelen szívhalál. Fokozottan figyelni kell, hogy a ránk bízott fiatalok felhevült 

testtel soha ne ugorjanak vízbe.  

Megfelelő előkészítéssel, alapos szervezéssel megelőzhető a baleset!  

Bármilyen baleset során azonnal értesíteni kell szükség esetén a mentőket, az iskolavezetést 

és a szülőket is. 

6. Vízi események, sportvetélkedők szervezése 

Vízi események, sportvetélkedők közé sorolhatjuk a vízi versenysportok versenyeit, rendez-

vényeit vagy az egyes vízi sportok versenyszámaiból szervezett vetélkedéseket (úszóverse-

nyek), és a sportágak mozgásanyagából vett vetélkedőket, továbbá azokat a sportágakat is, me-

lyeknek hivatalos versenyei is vannak.  

Vízi sportesemények és versenyek rendezésének szervezési feladatai eseményenként változ-

hatnak ugyan, de általánosságban ezek a következők: 

 előkészítés, 

 lebonyolítás, 

 utómunkálatok. 

A vízi események, rendezvények előkészítésével kapcsolatos feladatok a következők: 

Az esemény céljának meghatározása (iskolák-osztályok közötti vetélkedés, sportnap stb.). 

Az anyagi lehetőségek felmérése, majd költségvetés készítése. 

A rendezőbizottság kijelölése (szervezők számának, feladatköreinek meghatározása, felelő-

sök kijelölése). 

A helyszín, az időpont kiválasztása. A helyszín lehet fedett vagy nyitott uszoda, strandfürdő 

vagy nyílt vízi strand stb. Ha uszodáról vagy strandról van szó, akkor a fenntartóval való meg-

állapodás, a bérlés feltételeinek pontosítása. Az időtartam meghatározása, kijelölése. A szüksé-

ges hangtechnika, és egyéb igények esetén azok biztosítása.  

Műsorterv készítése. A feladatok, versenyek meghatározása, a felkért résztvevőkkel való 

egyeztetése.  

Propagandamunka. A rendezvényen, eseményen résztvevők, és a nagyközönség tájékozta-

tása. A PR menedzser promóciós munkája, hogy híranyagot készít, amit eljuttat a médiának, a 

sajtónak, az iskoláknak, a kluboknak stb.  

A technikai feladatok (hangosítás, szerek, eszközök szállítása stb.) megszervezése. 

A végleges program összeállítását követően részletes forgatókönyv készítés (felelősökkel, 

helyszínnel, időpontokkal, térrajzzal, eszközökkel, sorrenddel, érkezéssel, díjazással és az el-

sősegély hellyel stb.) 

Vízi esemény vagy rendezvény lebonyolítása 
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A vízi események és rendezvények igen sokfélék lehetnek, ezért a lebonyolítás leginkább 

annak tartalmától, mozgásanyagától, céljától, a tárgyi és személyi feltételektől, a résztvevők 

életkorától és számától függ. A tartalom ugyancsak sokféle lehet, melyet a következő táblázat-

ban csoportosítunk. 

Játékos mozgásos feladatok 

vízben, ügyességi játékok 

Sportági versenyszámból 

álló versenyek, vetélkedők 
Nyílt vízi feladatok 

szabadgyakorlatok, futó-, 

fogó-, kidobó játékok, 

páros és társas gyakorlatok, 

eszközzel végzett gyakorlatok, 

ügyességi játékok, feladatok,  

játékos úszó jellegű feladatok, 

küzdő gyakorlatok. 

úszás,  

vízilabda,  

mű- és toronyugrás,  

kajakpóló, 

szinkronúszás, 

víz alatti sportágak (víz 

alatti rögbi, uszonyos 

úszás, víz alatti hoki 

stb.). 

vízi túrák,  

vízi táborok (kajaktábor, 

kenutábor, szörftábor, 

vitorlás tábor), 

sor- és váltóversenyek, 

sportágak játékai, versenyei 

(vízilabda, vízi röplabda, 

triatlon, aquatlon, 

kajakpóló stb.) 

Sor és váltóversenyek vízben 
Táncos elemeket tartal-

mazó gyakorlatok 

Egyéb gyakorlatok, felada-

tok 

úszó jellegű gyakorlatok, 

sportági feladatok, 

eszközökkel kombinált gya-

korlatok,  

humoros feladatok. 

aquafitness, 

vízi aerobik, 

aquadzsogging,  

vízistepp aquastepp, 

víziboksz, aquaboksz, aqua 

attack, aquakick 

vízigimnasztika, 

vízi pilates, aquapilates, 

vízirelaxáció, aquarelax, 

aquanatal és aqua jóga. 

humoros játékok, 

komplex feladatok (több 

sportág versenyek egy időben) 

A rendezvény utómunkálatai 

Mint minden esemény vagy rendezvény után, annak befejezésével el kell végezni az utó-

munkálatokat. Értékeljük magát az eseményt, a szervezést, tájékoztatjuk a sajtót, elkészítjük a 

zárójelentést és az elszámolást. Mindazoknak, akik közreműködtek, megköszönjük a munkát, 

továbbá kiküldjük a hivatalos köszönőleveleket.  

7. Vízi sportágak versenyeinek szervezése 

A verseny-, mérkőzés- és tornarendezés általános lépései 

A verseny (mérkőzés, torna) előkészítése 

Az előkészítés legfontosabb feladata a versenykiírás és a költségvetés pontos és alaposan elké-

szítése. A versenykiírás legyen pontos, világos, egyértelmű, és lehetőség szerint mindenre ki-

terjedő. A versenykiírásnak a következőket kell, hogy tartalmazza: 

• A verseny célját (iskolai, iskolák közötti, megyei, területi és regionális vagy országos di-

ákolimpia stb.). 

• A verseny idejét.  
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• A verseny helyét és rendezőjét. A címet és a megközelítéshez szükséges információkat, 

esetleg térképet. A rendező, főszervező elérhetőségét. 

• A versenyszámok, mérkőzések sorrendjét.  

• A szabályokat. (Pl. a versenyre a MUSZ versenyszabályai érvényesek.) Ha hivatalos sza-

bályoktól eltérünk, akkor fel kell tüntetni a szabályoktól eltérő rendelkezéseket.  

• A verseny résztvevői. Kik, milyen létszámban indulhatnak, hány főből állnak a csapatok, 

mik az esetleges továbbjutás feltételei. Rögzíteni kell a korhatárral kapcsolatos rendelke-

zéseket is. 

• Az eredmény megállapítása, helyezések eldöntése, díjazás. A csapat létszáma, eredmény-

számítás módja, sorsolás. Holtversenyek eldöntésének módja. Kik kapnak érmet, okleve-

let, tiszteletdíjat. 

• A nevezési határidő és a nevezési díj.  

• Egyéb költségek. Szállás, étkezés, utazás költségeit is javasolt feltüntetni, továbbá segít-

ségképp a javasolt helyszíneket, szállodákat, kollégiumokat. 

• Egyéb fontos információk, különleges szabályok. 

A költségvetés elkészítéséhez a következő fontos elemeket kell meghatározni, ami alapján 

már a teljes költségterv elkészíthető: 

• A helyszín bérleti díját.  

• A nevezésekből érkező bevételeket a várható létszám vagy a résztvevő csapat számától 

függően.  

• Az egyéb bevételeket (szponzori, jegyeladásból, támogatójegyek stb.).  

• A béreket (orvosi ügyelet, bírói díjak) és járulékait.  

• Az érmek, jutalmak és oklevelek árát.  

• Az egyéb felmerülő költségeket (eszközök szállítása, napidíj, nyomtatványok, reklám-

anyagok stb.) 

A verseny (mérkőzés, torna) lebonyolítása 

A verseny, (mérkőzés, torna) lebonyolítását egy szakmai stáb végzi, melynek nagyságát, 

minőségét a verseny jellege, színvonala, helye és a versenyszabály határozza meg. A verseny 

konkrét lebonyolítási feladatai sportáganként eltérhetnek. Ennek konkrét bemutatása a sport-

ágaknál szerepel. 

A verseny lebonyolításának feladatai a következők: 

 A helyszín, az eszközök, felszerelések és az öltözők előkészítése.  

 Igazolások, sorsolás ellenőrzése.  

 Jegyzőkönyvek, nevezések, sorsolások készítése.  

 A versenybírók ás a versenyirodások beosztása, munkálatai.  

 A verseny vezetése, lebonyolítása (játékvezetés, bírói munka stb.) 

 Az eredmények vezetése. A résztvevők tájékoztatása az eredményekről. 

 Eredményhirdetés.  
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A verseny (mérkőzés, torna) utómunkálatai 

A rendezvény pénzügyi vonatkozásainak elszámolása, a közreműködők díjainak kifizetése. A 

felszerelések, eszközök (érintőpanelek, kapuk stb.) tárolása, szállítása eredeti helyére, a hely-

szín eredeti állapotba hozása és átadása. Az utómunkálatok közé tartozik az eredmények köz-

zététele és a köszönőlevelek megírása. 

8. Úszóversenyek szervezése 

Az úszóversenyek – legyen az iskolai, iskolák közötti, megyei, területi és regionális vagy 

országos diákolimpia – szervezésének több lépése van. Első lépés az uszodabérlés, a verseny-

szabályok kiírása, a program és a versenykiírás megküldése a résztvevőknek. Az úszóversenyek 

szervezésével kapcsolatban fontos tudni a versenyek szervezésével, lebonyolításával kapcsola-

tos szabályokat, amik konkrétan kimondják, hogy a versenyt rendező és az azt lebonyolító szerv 

a szabályoknak megfelelően irányt ad a verseny lebonyolításmódját illetően. Nagy nemzetközi 

versenyeken (olimpiai játékok, világbajnokságok és Világkupa versenyek) a FINA kötelezően 

meghatározza a verseny lebonyolításához szükséges szervezők funkcióit és számát, melyet az 

úszás versenyszabályai rögzítenek. 

A verseny jellegétől függően (diákolimpia, háziverseny, iskolák közötti vagy játékos úszó-

verseny) határozzuk meg a szervezők számát és funkcióit. A verseny komolyságától függően 

csökkenhet a szervezők száma, sőt egy szervező akár több funkciót is betölthet. Komolyabb 

versenynél érdemes betartani az erre vonatkozó FINA szabályokat, viszont kisebb versenyeknél 

a következő funkciókat mindenképp szükséges betölteni:  

 versenyelnök, aki egyben a vezetőbíró is, ő irányítja a verseny szervezését; 

 stílusbíró, aki a medence oldalán helyezkedik el, és ellenőrizni, hogy a versenyzők az 

adott versenyszámban kötelező úszásnemet a szabályoknak megfelelően ússzák;  

 indító, aki indítja a versenyzőket a versenyszámoknál, 

 fordulóbíró, aki a fordulók szabályosságát felügyeli; 

 állító, aki összegyűjti a versenyzőket az egyes versenyszámok előtt; 

 időmérők, (pályánként) akik mérik az úszók idejét, majd feljegyzik a mért időt az időmérő 

lapra;  

 és eredményhirdető (bemondó). 

A versenyek és a versenyszámok szabályait nem részletezzük, hiszen az úszás szabályai rög-

zítik azt.  

9. Víz alatti sportágak versenyeinek, eseményeinek a szervezése 

A víz alatti sportágak többsége az uszonyos és búvárúszáson kívül hazánkban kevésbé is-

mert, pedig számos fajtája létezik: ilyen a víz alatti rögbi, a tájékozódási búvárúszás, az apnea 

vagy szabadtüdős búvárkodás, az aquatlon, a vizihoki és a sportbúvárkodás. Minden víz alatti 

sportágnak megvan a maga sajátossága és versenyrendszere. A legtöbbnél a nemzetközi verse-

nyek legrangosabbika a világ- és Európa-bajnokság. Olimpiai játékokra még egyik víz alatti 

sportág sem tudott bekerülni. Az aquatlon egy víz alatti küzdőjáték, ahol egy szalag megszer-

zéséért birkóznak a sportolók. Nem véletlen, hogy vízi birkózásnak is nevezik a sportot. A víz 

alatti rögbi és a víz alatti hoki csapatjátékok, ahol a szembenálló feleket a gólszerzés motiválja. 

A rögbiben egy labdát kell a gólt jelentő kosárba dobni, míg a hokiban ütővel kell egy korongot 
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a kapuba juttatni. A sportként űzött búvárkodásnak is számos ága van. A sportbúvárkodás, ami 

leginkább nyílt vizekben, tengerekben zajlik, és az uszodában űzött uszonyos illetve búvár-

úszás. Az utóbbinál a hagyományos úszóversenyhez hasonlóan rendeznek versenyeket, több-

féle versenyszámban és különböző távon. Az uszonyos úszók légzőcsővel, míg a búvárúszók 

kisméretű palackkal merülve versenyeznek, míg a tájékozódási búvárúszás versenyeit szabad-

vizekben rendezik. A tájékozódási búvárúszók palackkal merülve tájékozódási pontokat keres-

nek a víz alatt. A szabadtüdős búvárkodás pedig egy légzésvisszatartáson alapuló rekordtelje-

sítmény elérését jelenti. 

Ezen sportágak szervezésére és lebonyolítására a hivatalos versenyszabályokat tekintsük 

mérvadónak. A szükséges szervezők és technikai személyzet száma függ az adott víz alatti 

sportágtól és az esemény jellegétől.  

Minden víz alatti sportág űzéséhez már biztos és haladó szintű úszástudás szükséges. A 

sportágak mozgásanyagát (pl. úszás uszonnyal) az előkészítő játékait (pl. vízi rögbi kismeden-

cében) vagy a sportágak egyszerűsített változatát (kismedencében vízihoki, könnyített feltéte-

lekkel, egyszerűsített szabályokkal) beépíthetjük az oktatásba, vagy versenyek, vetélkedők 

programjába is.  

10. Vízilabda-mérkőzés, vízilabdatorna szervezése 

Vízilabda-mérkőzéseknél és tornák szervezésénél, lebonyolításánál az általános leírásnak 

megfelelően érdemes haladni. Feltétlenül gondoskodjunk a játékhoz szükséges eszközökről 

(labdák, sapkák), a berendezésekről (kapuk, kötelek stb.) és a versenybíróságról (játékvezetőről 

és egyéb hivatalos személyekről). Hivatalos FINA események alkalmával a versenybíróság két 

játékvezetőből, két gólbíróból, időmérőkből és titkárokból áll. A mérkőzéseket jelentőségüktől 

függően különböző számú versenybíróság felügyeli. Diákolimpiákon és a hivatalos vízilabda 

mérkőzéseken, tornákon a MVLSZ versenyszabályai érvényesek, míg házibajnokságokon, 

vagy egyéb játékos vízilabda tornákon a szervezés alkalmával egyszerűsíthetjük magát a játékot 

és a szabályokat is.  

 Rendezhetünk vízilabda mérkőzést vagy tornát könnyített feltételekkel és egyszerűsített 

szabályokkal. Csökkenthetjük a játékosok létszámát, a játékidőt, a játéktér méretét, akár 

a labda méretét is. Szervezhetünk vegyes csapatokat pl. 4 férfi-4 női résztvevővel. Egy-

szerűsített szabályoknál határozzuk meg a lényeges szabályokat, és hogy miben térünk 

el az eredetitől. Könnyítés lehet például, hogy két kézzel is lehet érinteni a labdát, vagy 

nincs középkezdés, helyette kapuskidobással kezdődhet a játék.  

 A vízilabda játszatható sekély vízben, strandon, sőt még nyílt vízben is. Felszerelés hi-

ányában alkalmazhatunk kapu helyett padot, papucsot, bóját, de még a medence oldal-

falát is. Nyílt vízben akár csónakot, gumimatracot is kijelölhetünk kapunak. A vízilab-

dajáték megszületésekor eredetileg is csónak vagy a medence végfala volt a kapu.  

11. Vízhez kötött táborok szervezése 

A vízi táborozás olyan aktív szabadidős tevékenység, melyet vízben, vízparton végeznek. A 

vízparti kirándulások és a hozzá kapcsolódó szabadidős sportok, vízitúrák az aktív pihenés 

egyik legkellemesebb formái, sport, testmozgás, pihenés, és egyben felüdülés is. Vízi táborok 

lehetnek oktatással egybekötött vízi programok is, edzőtáborok, úszótáborok, vagy vegyes 
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sporttáborok, ahol több sportág mozgásanyagát oktatjuk. Tekintsük át a táborok szervezésével 

kapcsolatos követelményeket, és a lebonyolításhoz szükséges lépéseket.  

A vízhez kötött táboroknak számos változata létezik, de jelen fejezetben a két leggyakoribb 

tábor szervezési feladatait ismertetjük. E két tábor pedig a VÍZI TÁBOR és az ÚSZÓTÁBOR. 

Vízi tábor szervezése 

A vízi táboroknak ugyancsak több típusa lehet attól függően, hogy hol szállunk meg, továbbá 

hogy hány naposak, és hogy milyen sportágat részesítünk előnyben a tábor során.  

 A szálláshely típusa alapján is különbséget teszünk (pl.: sátortábor, nomád táborok), vagy 

hogy mennyire vesszük igénybe a táborhelyen lévő szállásokat (apartmanokat, szállodát, 

diákszállót stb.), vagy hogy magunk építjük-e fel a szálláshelyünket (sátortábor).  

 Többnapos túráknál – attól függően, hogy hol szállunk meg – megkülönböztethetünk ál-

lótábort és vándortábort. Az állótábornál a túra helyszíne változhat, de éjszakára mindig 

ugyanoda térünk vissza, míg a vándortábornál folyamatosan változtatjuk a táborhelyet. 

 Attól függően, hogy milyen sportágat részesítünk előnyben, a tábor során beszélhetünk 

kajaktáborról, kenutáborról, szörftábor, vitorlás táborról stb. 

A vízi tábor szervezésének előkészítő munkálatai 

 A tábor tárgyi, személyi feltételeinek meghatározása (hajók biztosítása, tábor és túrave-

zetők személyének kijelölése).  

 A tábor helyszínének kiválasztása, interneten való tájékozódás, információgyűjtés. 

 Előzetes helyszíni szemle, ismeretlen terep esetén a vízitúra útvonalát be kell járni.  

 A tábor alatti programok típusának, időpontjának tervezése. Túratervek, a részletes prog-

ram és a napirend meghatározása, összeállítása. Vízitúra esetén túraterv készítés. A túra 

útvonalának feltérképezése, ismeretek gyűjtése, térképek beszerzése, szálláshelyek kivá-

lasztása vándortábornál. 

 A tábor forgatókönyvének, részletes programjának elkészítése, kiadása. A tábor kiírása 

programokkal, ennek egyeztetése a résztvevőkkel. A táborozáshoz szükséges felszerelé-

sek listájának pontosítása. A táborban résztvevők és szüleik tájékoztatása a táborról (rész-

letes programismertetés, költségvetés bemutatása, a szükséges felszerelések listájának ki-

adása). 

 A szükséges adatok beszerzése (engedélyek, víz- és időjárás-előrejelzés, vízingadozás, 

fontos információk, orvos, rendőrség, gyógyszertár elérhetősége, nyitva tartás, látnivalók, 

rendezvények). 

 Egyéb szükséges engedélyek beszerzése (táborozáshoz, vízterületen való tartózkodáshoz, 

áthaladáshoz, természetvédelmi terület látogatásához). 

 A szükséges adatok, információk beszerzése a táborozókkal kapcsolatosan (lakcím, hoz-

zátartozó elérhetősége, betegség, gyógyszerérzékenység, állandóan szedett gyógyszer, al-

lergia, balesetbiztosítás kötése). 

 A felelősségi körök kialakítása. 

 Költségvetés készítése (utazás, felszerelés bérlése és szállításnak, szállás, étkezés, tábori 

kiadások, belépők), a részvételi költség megtervezése, elfogadtatása, támogatások beszá-

mítása, majd végezetül a részvételi költség meghatározása, beszedése.  
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 Az utazás szervezése és az utazáshoz szükséges feltételek biztosítása (menetrendek, az 

eszközök szállítási lehetőségeinek feltérképezése, különjárat foglalás). 

 A tábori eszközök (hajók, sportfelszerelés) és a szükséges felszerelések (bogrács, elem-

lámpa, elsősegélycsomag stb.) beszerzése, ellenőrzése. 

A vízi tábor lebonyolításának munkálatai 

A lebonyolítási szakaszban olyan konkrét szervezési feladatok hárulnak a táborvezetőre és 

a további szervezőkre, mint a gyülekezők, az utazás megszervezése, az eszközök szállításának 

felügyelete, az utazások lebonyolítási és szervezési feladatai, a tábornyitás feladatai (pl. a na-

pirend, a szabályok tisztázása)a tábor folyamán a szabályok betartatása (takarodó, szabadprog-

ram kijelölése, fürdéssel, úszással, vízre szállással kapcsolatos szabályok, higiéniai, egészség-

ügyi és baleset-megelőzés szabályai), ellenőrzése, a felelősök munkájának koordinálása. A tá-

bor időtartama alatt folyamatos szervezési feladatok: napirend, tisztaság, tisztálkodás, a higié-

nia ellenőrzése, csónakok szállítása, vízre tételének koordinálása, a programok (étkezés, kirán-

dulás stb.) szervezése, sportprogramok lebonyolítása.  

Abban az esetben, ha vándortábort szervezünk, egyéb, a táborépítéssel kapcsolatos teendő-

ket is el kell látnia a szervezőknek. Első a táborhely megfelelő kiválasztása (megfelelő kikötési 

lehetőség, szélvédett, megfelelő zárt, vihar esetén árvíz-, elöntésmentes és balesetmentes), el-

érhető közelségben legyen mosdó, fürdőhely, orvos, patika, bolt stb. A vízparton táborozókra 

konkrét szabályok3 vonatkoznak, így azok figyelembe vételével megkezdődhet a táborépítés. 

A táborépítésnél a tábor vagy túravezető irányítsa a munkát! Jelöljön ki felelősöket, és ügyeljen 

arra, hogy mindenki dolgozzon. A táborépítés munkálatai a következők: 

 a terület megtisztítása; 

 a sátrak, csónakok helyének kijelölése; 

 széliránnyal ellenkező oldalon tábori WC, szeméttároló hely kijelölése; 

 sátorhelyek alatt a talaj elegyengetése, sátorépítés (esőmentesítés);  

 tűzrakó hely, tábori konyha kijelölése;  

 a sátrak kiszellőztetése, bontása, hulladék elszállítása és a táborhely biztonságos, tisztán 

hagyása. 

A táborozás általános szabályainak betartása minden táborozóra vonatkozik. A tábor során 

mindvégig tartsuk szem előtt a következőket: 

 Óvjuk, védjük környezetünket! 

 A higiéniai követelményeket tartsuk be! 

 Élő fát, bokrot nem vágunk ki, szöget nem verünk bele! Tábortűzhöz lehullott ágakat 

használunk! 

 A tűzgyújtás szabályait betartjuk, betartatjuk! 

 Tüzet, parazsat nem hagyunk felügyelet nélkül (oltsuk el vízzel, majd földdel takarjuk be)!  

 A keletkezett hulladékot higiénikusan tároljuk, a szerves hulladékot eláshatjuk.  

 A táborrend betartása, betartatása (előre határozzuk meg, és tájékoztassuk a táborozókat). 

 Biztonsági, balesetvédelmi szabályok betartatása. (Ismertetése már előre megtörténhet.) 

                                                 
3Miniszteri Tanács Hivatal 6001/1986. (TK.12.)MT. TH ….. 
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A táborszervezés utómunkálatai 

Mint minden esemény vagy rendezvény után, a táborok befejeztével el kell végezni az utó-

munkálatokat. Értékeljük magát a tábort, a programokat, a szervezést, tájékoztassuk a szülőket, 

és készítsük el a szükséges jelentést. Tartsunk élménybeszámolót, tekintsük meg közösen a 

fotókat, videókat. Mindazoknak, akik közreműködtek, megköszönjük a munkát, a támogatók-

nak kiküldjünk hivatalos köszönőleveleket. A tábor zárásával az elszámolásról ne feledkezzünk 

meg! Az esetlegesen megmaradt pénzt adjuk vissza, vagy használjuk fel közösen.  

12. Úszótáborok szervezése 

Az úszást az egyik legegészségesebb és leghasznosabb sportágak közé sorolhatjuk. A leg-

hasznosabbnak azért nevezhetjük, hiszen az úszástudás életet ment, megmenthetjük vele ma-

gunk és mások életét. A szervezetre gyakorolt számos jótékony hatását pedig a legegészsége-

sebbnek tartják. Az egészség megőrzésének, megtartásának, helyreállításának fontos eszköze, 

míg az úszástanítás a személyiségfejődés-fejlesztés fontos színtere. 

Az úszástanítás-úszástanulás több mint az egyes úszómozdulatok egymás utáni végrehajtá-

sának az oktatása, egy olyan összetett pedagógiai hatásrendszer, amelyben a mozgásos cselek-

véstanítás komplex személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek.(Bíró 2008) 

Az úszás fontosságára való tekintettel nézzük át azoknak a táboroknak a szervezési lépéseit 

és módszertanát, mely során úszni tanítjuk a gyermeket. Ezeket a táborokat nevezzük „úszótá-

bornak”. A „úszótábor” lehet több napos kizárólag úszástanításra szerveződő tábor, de kombi-

nálható más sportágak mozgásanyagának oktatásával is. Most az úszásoktatás és a szervezés 

mikéntjét, és a fontosabb módszertani lépéseit tekintjük át.  

Az úszótábor szervezésének előkészítő munkálatai 

 A tábor személyi feltételeinek meghatározása (a táborvezető és az úszóoktató szemé-

lyének, segítőknek a kijelölése).  

 A tábor tárgyi feltételeinek meghatározása. A tábor helyszínének kiválasztása, informá-

ciógyűjtés, medence bérlése). 

 A tábor forgatókönyvének, részletes programjának elkészítése. A napirend meghatáro-

zása és összeállítása (az oktatás időpontjának, az étkezés, az étkezés utáni csendes pi-

henő formájának, módjának, az egyéb kiegészítő programok meghatározása).  

 A tábor kiírása programokkal, étkezéssel stb.  

 A táborozáshoz szükséges felszerelések listájának pontosítása. A táborban résztvevők 

és szüleik tájékoztatása a táborról (részletes programismertetés, költségvetés bemuta-

tása, a szükséges felszerelések listájának kiadása). 

 A szükséges adatok beszerzése (fontos információk, telefonszámok, orvos, gyógyszer-

tár elérhetősége, nyitva tartás). 

 A szükséges adatok, információk beszerzése a táborozókkal kapcsolatosan (lakcím, 

hozzátartozó elérhetősége, betegség, gyógyszerérzékenység, állandóan szedett gyógy-

szer, allergia stb.). 

 Költségvetés készítése, a részvételi költség meghatározása, beszedése.  

 Az utazás szervezése, és az utazáshoz szükséges feltételek biztosítása (menetrendek, 

különjárat foglalás, gyaloglás stb.).  
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Az úszótábor lebonyolításának munkálatai 

A lebonyolítási szakaszban olyan konkrét szervezési feladatok hárulnak a táborvezetőre és 

az oktatókra, mint a gyülekezők, az utazás megszervezése, a gyermekek felügyelete, étkezés, 

napi program lebonyolítása és az úszás oktatása. A tábor kezdetén a napirend és a szabályok 

tisztázása, a tábor folyamán pedig mindvégig a szabályok betartatása (higiéniai, egészségügyi 

és a baleset-megelőzés szabályai) ellenőrzése. A tábor időtartama alatt folyamatos szervezési 

feladatok: az oktatás koordinálása, a programok (étkezés, kirándulás stb.) szervezése, az egyéb 

sportprogramok lebonyolítása.  

Ahhoz, hogy eredményesen tanítsunk úszni, egy előre átgondolt, szakmailag pontosan meg-

határozott állomásokból felépített folyamatot kell készíteni. Ennek első lépése a vízhez szokta-

tás, a második pedig az úszásnemek tanítása. Ha további lépcsőfokokban gondolkodunk, akkor 

azok valószínű, hogy a vízi sportágak tanítása, az önmentés, a vízből mentés oktatása lenne.  

Az úszásoktatás módszertana nem tartozik szervesen e könyv tartalmához, ezért csak érin-

tőlegesen kerül bemutatásra. Azoknak, akik úszásoktatásra vállalkoznak, képzés keretében ér-

demes elsajátítani az ehhez szükséges módszertani ismereteket.  

Érdemes tudni, hogy az úszásoktatásnak két fontos lépcsőfoka van. Az úszástanítás első és 

az egyik legfontosabb része az idegen közeg megismertetése, a tanulónak az új közeghez való 

hozzászoktatása. Ezt a folyamatot nevezi a szakirodalom a vízhez szoktatás fázisának. Ekkor 

számos feladatcsoporttal ismertetjük meg a tanulókat, melyek a következők: 

 ismerkedés a vízzel, 

 vízalámerülés, 

 szemkinyitás, 

 levegő kifújás,  

 lebegés, 

 siklás, 

 vízbeugrások,  

 összetett feladatok.  

A vízhez szoktatatásnál a legfontosabb, hogy a gyermekek kikapcsolódásnak, játéknak érez-

zék a foglalkozást. Ennek elérésében kiváló eszköz a játék és a játékos feladatok. A vízhez 

szoktatás minden egyes lépése – a víz alá merüléstől a siklásig – tanítható játékokkal, játékos 

módszerrel. A vízhez szoktatás után következik az úszásoktatás második lépése, az úszásnemek 

tanítása. (A vízhez szoktatás fázisa és az úszásnemek oktatása nem válik élesen szét, egymásra 

épülve, de egymásba fonódva történik.) Ahhoz viszont, hogy hatékonyan el lehessen kezdeni 

az úszásnemek oktatását, jó, ha a tanuló képes otthonosan mozogni a vízben, le tud merülni a 

víz alá, tud lebegni és siklani. Ezek a vízhez szoktatás fő feladatai.  

Az úszás oktatása az úszásnemek oktatásával kezdődik. Az oktatott úszásnemek számának 

és azok sorrendjének megválasztásában napjainkra már kiforrott egy egységes nézőpont, ami-

vel az úszásoktatás szakemberei hellyel-közzel egyetértenek. Az oktatási sorrend a gyors – hát 

– mellúszás, de számos tényező figyelembevételével kell megválasztani az elsőként tanított 

úszásnemet. Az úszásnem illetve úszásnemek (egyszerre több is tanítható) megválasztása előtt 

számos tényezőt kell figyelembe venni, és ez alapján az egyéni sajátosságokat meghatározva 
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kell kiválasztani az oktatott úszásnemek számát, fajtáját és azok sorrendjét. Hosszú ideig kizá-

rólagosan a mellúszást, mint a „vízbiztos úszás” alapját tanították első úszásnemként, majd ezt 

fokozatosan a gyorsúszás első úszásnemként történő oktatása váltotta fel. A hetvenes évektől 

az ontogenetikus és idegrendszeri fejlődést alapul véve a mozgásszerkezetileg egyszerűbb 

gyors- és hátúszás tanítása került az elsőként oktatott úszásnemek közé. Napjainkra legtöbben 

a gyorsúszás elsődlegességét hangsúlyozzák, de természetesen vannak, akik a hátúszás mellett 

teszik le voksukat (Kiss M. 2005). A szakirodalmak többsége a gyorsúszás – hátúszás – mell-

úszás – pillangóúszás sorrendet javasolja (Arold 1989; Csaba 2001; Molnár, Székely 2001, 

Tóth 2002, Bíró 2008). Bíró az úszásnemek oktatásával kapcsolatos vizsgálataiban (Bíró 2006, 

Bíró 2007) azt állapította meg, hogy az úszásnemek megválasztása leginkább attól függ, hogy 

az úszást oktató személyek az úszásnemek megválasztásának indítékai közül mit tartanak a 

legfontosabbnak. Azok az oktatók, akik az úszásnem választásnál a tanulók életkorát vették 

figyelembe, leginkább a gyorsúszás oktatásával kezdték a tanítást, azok viszont, akik az úszás 

életvédelemben betöltött szerepét hangsúlyozták, a mellúszást tanították első úszásnemként. 

Akik egyszerre több úszásnem oktatására vállalkoztak, az úszás hasznosságát emelték ki.  

Mint látható, az úszásnemek megválasztásánál az egyedi körülményeket (a tanulók életkorát, 

a csoport létszámát, előzetes tudás), a célokat kell figyelembe venni, és az alapján mérlegelni, 

majd dönteni. 

Az életkor megválasztása az úszótáborhoz és az úszásoktatáshoz fontos szempont lehet a 

tábor szervezőjének. Az úszásoktatás egyik sajátossága, hogy az úszómozgás taníthatóságának 

életkora más sportágakéhoz képest (kivétel torna) fiatalabb életkorra tevődik. A sportágak túl-

nyomó többségében a technikai képzés 10-12 éves korban kezdődik, az úszás oktatás során 5-

6 éves korban az alaptechnikák már taníthatók. Az úszástanítás ideális életkorát legtöbben 5-6 

vagy 6-7, legkésőbb 6-8 éves életkorra teszik. Ennek egyik oka, hogy az egyszerű keresztezett 

ciklikus mozgások, amilyen a gyors- és a hátúszás mozgásszerkezete, a kisgyermek kúszó- má-

szó mozgásához hasonlít, így tanítása előrébb tolódik. Mivel az úszómozgás tanítását megelőzi 

a vízhez szoktatás, így akár már 4-5 éves korban elkezdhetjük az oktatást. Vannak, akik túlzón 

azt vallják, hogy ennél fiatalabb, akár már 2-3 éves korban is el lehet kezdeni az úszástanítást, 

de ez az életkor inkább még a vízben való játékra, mintsem az úszásnemek tanítására alkalmas. 

Az életkor meghatározása a táborban számos tényező miatt válik fontossá, melyek a következők: 

 Minél fiatalabb gyermekeknek szervezünk úszótábort, annál több segítőre, oktatóra van 

szükség. Az életkortól függően ugyanis változik az ideális csoportlétszám is.  

 Minél heterogénebb a csoport, annál nagyobb problémát fog jelenteni a differenciálás. 

Homogén tudású (közel azonos úszástudással rendelkező) és homogén életkorú gyerme-

kekből álló csoportnál könnyebb a csoportbontás, a szervezés, és maga az oktatás is, míg 

heterogén csoportoknál mindez jóval nehezebb.  

Az oktatási létszám meghatározása fontos szempont a tábor szerevezésekor. A tárgyi, a do-

logi, a személyi feltételek, az úszásoktatáshoz javasolt ideális létszám és a tanulók életkora 

alapján határozzuk meg a táborban résztvevők létszámát. A létszám számos tényező (életkor, 

oktatók, segítők, tudásszint) függvényében változhat. A konkrét létszám meghatározása az ok-

tató pedagógustól, a tudásától, szakértelmétől, a foglalkozást vezetők, segítők számától, a fog-

lalkozás formájától, az oktatás helyszínétől, a víz mélységétől, a tanulók életkorától és a tanulók 
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úszástudásától is függ. A szakirodalom úszásoktatásra az ideális csoportlétszámot 12, maxi-

mum 15 főben határozza meg. Az irodalom által javasolt létszámtól a valóságban gyakran el-

térőt tapasztalunk. Bíró kutatásai (2008) azt mutatták, hogy az úszást oktatók 63%-a jóval az 

ideális osztálylétszám felett dolgozik. Az iskolai osztálylétszámok 25-30 fősek, így a pedagó-

gusoknak gyakran nem éppen ideális létszámmal kell úszást tanítaniuk. A táborok szervezése-

kor a létszámot csoportbontással tudjuk alakítani. Minél fiatalabb a gyermek, annál inkább az 

alacsonyabb létszám a hatékonyabb, így a táborban több csoportot szükséges kialakítani. A 

csoportok kialakításakor leginkább a tudásszint a mérvadó, de lehet nemek szerint is bontani. 

Az oktatás tartalma és a foglalkozás típusa is meghatározza, hogy milyen esetekben van szük-

ség csoportbontásra.  

A táborszervezés utómunkálatai 

Mint minden táborok befejeztével, ilyenkor is el kell végezni az utómunkálatokat. Értékeljük 

magát a tábort, a programokat, a szervezést. Tájékoztassuk a szülőket a tanulók fejlődéséről, és 

a további lehetőségekről (edzések, további úszásoktatási időpontok stb.). Mindazoknak, akik 

közreműködtek, megköszönjük a munkát, és elvégezzük az elszámolást. Kifizetjük a bérleti 

díjakat, az edzők bérét, a belépőket stb.  
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

Definiálja az esemény fogalmát! 

Sorolja fel az iskolai sporteseményeket, és jellemezze azokat! 

Definiálja az erdei iskola fogalmát! Határozza meg főbb jellemzőit! 

Mutassa be az iskolai táborok típusait! 

Mutassa be az iskolai sportesemények cél- és eszközrendszerét, kompetenciatárát! 

Ismertesse az iskolai sportesemények szerepét és jelentőségét! 

Mutassa be a sportesemények szervezésének főbb ismereteit és kompetenciáit! 

Mi a SHIPIT-elv? Mit jelent a szolgáltatások esetében? 

Csoportosítsa a sporteseményeket különböző szempontok szerint! 

Mutassa be az események, sportesemények főbb minőségi paramétereit, minőségdimenzióit! 

Ismertesse az eseményszervezés fázisait, azok munkafolyamatait! 

Mit tud a szponzorálásról? (definíció, cél, előnyei) 

Mik a forgatókönyv főbb elemei? 

Mik a versenykiírások főbb elemei? 

Mik az erdei iskolák szervezés-módszertani sajátosságai? 

Mutassa be az erdei iskola szervezésének lépéseit! 

Jellemző bevételi lehetőségek és kiadások a sportünnepély megvalósításában. 

Milyen költségkímélő gazdasági és sportszakmai megoldások vannak a sportünnepély költ-

ségvetésében? 

Állítson össze egy egyórás iskolai sportünnepélyre műsortervet. 

Keressen kapcsolatot sportünnepélyen szerepeltethető fellépő csoportokkal. 

Állítson össze családi vetélkedőt, legalább 10 feladattal. 

FOGALOMTÁR 

Aquafitness: Az aquafitness és fajtái a legfiatalabb sportágak közé tartoznak. Habár egyik sem 

versenysport, de a versenysport is alkalmazza mozgásanyagát rehabilitációra, edzésre. Az 

aerobik irányzatból fejlődött ki, ezért mozgásanyaga leginkább abból építkezik. Az 

aquafitness olyan vízben végzett gyakorlatok összessége, mely leginkább az aerobik, a 

gyógygimnasztika mozgásanyagát ötvözve sokoldalú hatást fejtenek ki a szervezetre. Az 

aquafitnessnek számos fajtája alakult ki: aqua power, aqua aerobik, aqua jogging, aqua 

relax, aquabox, aquastepp. Ahogy az aerobik fejlődött, és egyre több stílus jelent meg a 

szárazföldön, úgy bővült az aquafitness fajtáinak is a száma. Az aquafitness átvette ezeket 

az irányzatokat, így folyamatosan bővül a kínálat. Már létezik aquaspining, és aquapilates 

is. De mi is az aquafitness? Az aquafitness egészség megőrzése és a személyes jó közérzet 

megteremtésére érdekében végzett, motoros képességeket fejlesztő vízi gyakorlatok. Egy 
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olyan preventív és egyben rehabilitációs tevékenység, mely segít az egészség megőrzé-

sében. Rekreációs sportként minden korosztály számára ajánlott, még úszni tudás sem 

szükséges hozzá. Az általános iskolai oktatásban még nem terjedt el, pedig kitűnően 

kiegészítené, változatossá, sokszínűvé tenné az iskolai foglalkozásokat és a sportren-

dezvényeket. 

Aquanatal: Az aquanatal kismamák számára kifejlesztett szülés-előkészítő vízi mozgásforma. 

Gyakorlatanyaga leginkább relaxációra, légzéstechnika gyakorlására, meditációra épül, 

táncos, aerobic és jóga elemekkel kombinálva.  

Aqua jóga: A jóga elemeinek és gyakorlatainak alkalmazása vízben. Leginkább kisvizes gya-

korlatokat tartalmaz.  

Erdei iskola: Az erdei iskola sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulás-szer-

vezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező 

oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek 

során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségén alapuló együttműködésére és 

kommunikációjára épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szerve-

sen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális 

környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges élet-

vezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.  

Esemény: Az esemény, program meghatározásakor megállapítható, hogy a rendezvény nem 

egyenlő az eseménnyel (történet, eset). A rendezvénynek van eseménye, fordítva azonban 

ez nem igaz. Rendezvény része az esemény! Pl. olimpia eseményei közül kiemelkedik a 

megnyitó ünnepség. A program sem egyenlő a rendezvénnyel, jelentése műsor. 

Flash-mob: közel azonos úszástudással rendelkező Magyarra fordítva villámcsődületet jelent. 

Emberek előre szervezett csoportosulását jelenti, amely hirtelen jön létre valamilyen nyil-

vános helyen. A résztvevők valami szokatlant csinálnak, majd a csoportosulás ugyan-

olyan hirtelen fel is oszlik, ahogy létrejött. A jelenség célja a figyelemfelkeltés, a hétköz-

napi ember elgondolkodtatása valamin. 

Kajakpóló: A kajakpóló egy izgalmas csapatsport, ahol a játékosoknak a labdát egy 2 méter 

magasra helyezett kapuba kell bejuttatniuk. Egy viszonylag fiatal sportág, ami látványos 

akciói miatt nagy népszerűségnek örvend. Olyan, mintha három sportágból gyúrták volna 

össze, a kosárlabdából, a vízilabdából és a kajak-kenuból. A mérkőzésen egyszerre 5 já-

tékos lehet a pályán, akik egymás közt adogatva a labdát megpróbálják azt a víz fölött 

lebegő kapuba jutatni. A játékosok erre a célra kialakított kajakokban ülnek, evezővel a 

kezükben mozognak a pályán. Az evezőt nem csak az előrehaladáshoz használják, de a 

labdatovábbításban és a védekezésben is jelentős szerepe van. 

Uszonyos és búvárúszás: Az uszonyos és búvárúszás története az uszony felfedezésével kez-

dődhetett, versenysporttá válása pedig a XIX. század végére tehető. A sportágnak három 

válfaja ismert: az uszonyos úszás, a búvárúszás és a tájékozódási búvárúszás. Az első 

kettő versenyeit medencében, míg a tájékozódási búvárúszásét nyílt vizekben rendezik. 

Az uszodában űzött uszonyos illetve búvárúszás két szakága közt a különbség, hogy az 

uszonyos úszók légzőcsővel, míg a búvárúszók kisméretű palackkal merülve versenyez-

nek. Az uszonyos úszás medencében zajlik, az úszó uszonyt visel a lábán és légzőcső 
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segítségével vesz levegőt. A hivatalos versenytávok a felnőtteknél: 50, 100, 200, 400, 

800, 1500 méter. Rendeznek versenyeket váltóban is. A búvárúszás szintén uszodai sport, 

azonban a búvár búvárpalackkal úszik a víz felszíne alatt, nem jöhet fel a felszínre. A 

tájékozódási búvárúszás nyílt vízben űzhető versenysport, ahol a búvárnak a búvárpa-

lackra szerelt tájoló, métermérő és mélységmérő segítségével kell megtalálnia a víz alatt 

a pályát alkotó bójákat.  

Rendezvény: Szervezett közösség keretén belül rendezett (szórakoztató jellegű) összejövetel. 

Alkalmi, széles körű gyűlés, időszakos összejövetel előre szervezett formában. Egy meg-

határozott térben, időszakban és témakörben, nem üzemszerű ismétlődéssel szervezett ese-

ménysorozat, továbbá a folyamatos üzemelés keretében szervezett egyedi esemény, amely-

nek során emberek csoportja közös cselekvést hajt végre alkalmi, kitüntetett jelleggel. 

Rendezvényszervezés (MARESZ): Előre meghatározott – társadalmi, tudományos, szakmai, 

kulturális, sport és egyéb – célból adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsola-

tos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka, mely magában foglalja az ese-

mény megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra (helyszín, technika, tolmácsolás, ki-

szolgáló egységek stb.) biztosítását, valamint a résztvevőkről való gondoskodást (szállás, 

étkezés, programok stb.). 

Sportmarketing: Több nagy területe van: 

a) a kereskedelmi termékeknek a sport vagy a sport eredményeinek felhasználásával történő 

eladásösztönzése; 

b) a sporttermékek marketingje; 

c) a sportnak mint terméknek a marketingje; 

d) vagy mindez együtt. 

Szponzorálás: „A szponzorálás pénzben vagy más formában eszközölt befektetés valamely 

tevékenységbe, amiért cserébe az invesztáló fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg 

kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut. Vagyis a szponzorálás két fél közötti üzleti 

kapcsolat, amelynek során az egyik fél pénzt, szolgáltatást vagy más anyagi javakat bo-

csát rendelkezésre, a másik fél lehet egyén, szervezet vagy esemény, aki cserébe bizonyos 

jogokat, együttműködést, társulási lehetőséget (association) nyújt, amelyek a szponzort 

kereskedelmi előnyökhöz juttathatják.”  

Tábor: A tábor többnapos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött 

vagy anélkül szervezett szabadidős rendezvény-sorozat, amelyet a lakhelytől eltérő kör-

nyezetben szerveznek meg, többnyire résztvevői célzott tevékenységet folytatnak szakér-

tői felügyelet mellett. Időben és időtartamban determinált, több fajtája ismert (pl. sport, 

nyelvi, szabadidős, napközis stb.) 

Víz alatti rögbi: A víz alatti rögbi egy viszonylag fiatal sportág, melyet a búvárok erőnléti 

edzésére fejlesztettek ki a hatvanas években Németországban. Kevés közös van a víz 

alatti rögbi és a szárazföldi változata között, kivéve talán a nevet és a kemény test-test 

elleni küzdelmet. A játékban két csapat 6-6 játékosa küzd egymással a víz alatt azért, 

hogy az ellenfél kapujába (kosarába) juttassa a labdát. A játék folyamatosan a víz alatt 
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zajlik, a labda nem hagyhatja el a vizet. A labdát a csapattagok adogathatják vagy úszhat-

nak vele, természetesen mindezt a víz alatt. A játék célja, hogy a labdát az ellenfél kapu-

jába juttassák.  

Víziboksz (aquaboksz, aqua attack, aquakick): Sekély vagy mély vízben végzett a távol-

keleti küzdősportok lépés és rúgáselemeivel kombinált mozgásforma. Némelyik kizáró-

lag az ökölvívás és a küzdősportok kartechnikájára épül, de gyakran beépítik a rúgásokat 

és a kettő kombinációját is. Az ellenállás növelése érdekében alkalmazhatnak 

vízikesztyűket és a vízisúlyzókat is.  

Vízigimnasztika: A vízigimnasztika vízben végzett gimnasztikai gyakorlat, mely a gimnasz-

tika mozgásanyagára épül. Végezhető mellkasig érő vízben és speciális deréköv haszná-

latával mélyvízben is. Gyakran alkalmazott eszköze egy olyan rúd, aminek mindkét vé-

gére gumikötelet erősítenek. A gumikötelek másik végén található hurkok segítségével 

lehet a bokára erősíteni. Az így végzett botgyakorlatok összetett erősítő hatást fejtenek ki 

a szervezetre, jelentősen erősítve a törzs hátizmait.  

Vízipilates (aquapilates): A szárazföldi pilateshez hasonlóan a módszer lényege, hogy olyan 

egyenletes, fokozatosan felépített és egyénre szabott gyakorlatokból áll, amelyek elő-

segítik izomzatunk harmonikus egységként történő működését. Egyúttal magába foglal 

egy olyan speciális légzéstechnikát, melynek segítségével nemcsak a szervezet oxigén-

ellátása növelhető, hanem a fizikai teljesítmény is jelentősen fokozható. Hatékonyan al-

kalmazható derékfájás, csípő, térd és más mozgásszervi betegségek esetén is ízületkí-

mélő hatása miatt. 

Vízirelaxáció (aquarelax): A vízi relaxáció, mint ahogy nevében is szerepel, vízben végzett 

relaxációs gyakorlatokat tartalmaz. Általában olyan segédeszközt alkalmaznak hozzá, 

mint például a vízinudli, ami a víz tetején tartja az úszót, így könnyíti számára a relaxációt.  
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MELLÉKLETEK 

Egy erdei iskola akkreditációs anyagának elkészítése 

Az erdei iskola programját akkreditációhoz készítette: Müller Anetta – Nagypál Eszter 

Programűrlap 

A program minden modulja külön kidolgozandó a Modulűrlap és a Tantervi táblázat fel-

használásával. 

1. A program megnevezése4: Barangolás a Mátrában 

2. Melyik évszak(ok)hoz kötött: A program évszaktól független.  

3. Mely korosztálynak szól: Az alapfokú nevelés és oktatás alsó tagozatára terveztük erdei 

iskolánk moduljait, programját. 

4. A program helyszíne (tájegység, település): Mátraháza, Mátra 

5. A program helyszínének (tájegység, település) rövid bemutatása (max. 1 oldal):  

A Mátra az Északi-középhegység egyik, vulkanikus eredetű tagja, amely 900 négyzetkilo-

méteren terül el a Cserhát és a Bükk között. Itt található Magyarország két legmagasabb hegy-

csúcsa, a Kékes (1014 m) és a Galya-tető (965 m). Kiterjedése kelet-nyugati irányban 40-50 

km, észak-déli irányban 15-22 km. A Kárpátok belső vulkáni övezetéhez tartozik, de formáit a 

miocén vulkánosság óta már jelentősen átalakították az utólagos szerkezeti mozgások és az 

erózió. Jelentős érckészlete miatt sokan kutatták kialakulását és vulkanizmusának történetét, de 

a geológusok között még a közelmúltban is viták zajlottak az egykori kitörési központok hollé-

téről. A Mátra több, eltérő arculatú részre tagolódik. Félkörívű nyugati gerince a Nyugati-Mát-

rával (Muzsla, 805 m) kezdődik, melyet a Cserháttól a tektonikus eredetű Zagyva-árok választ 

el. A hegység központi része – a Magas-Mátra – hordozza a legmagasabb csúcsokat, bár ezt az 

elnevezést ritkán használják. A vonulat két fő szakasza a meredek, kőtengerekkel és zárt bük-

kösökkel borított Mátrabérc és a Kékes tömbje, amelyeket a Nagy-völgy tagol ketté. A Kékes-

hez közeli Sas-kőtől (898 m) kelet felé Keleti-Mátra néven folytatódik a fokozatosan lealacso-

nyodó főgerinc, mely végül a Tarna völgyénél ér véget. Dél felé a Mátraalja szőlőkkel borított 

lankái jelentik az átmenetet a hegyvidék és az Alföld között, míg északon Mátralába hegyláb-

felszínei ereszkednek alá a Zagyva felső szakaszát övező dombságra. 

Mátraháza üdülőhely a Mátrában. Közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozik. A Mátra hegy 

gerincén fekvő 650-700 m tengerszint feletti magasságban fekszik, 10 km-re észak-északkeletre 

Gyöngyös központjától. A Gyöngyöst Parádsasvárral összekötő 24-es főúton közelíthető meg. 

                                                 
4Fogalommagyarázat:  

Foglalkozás: a legkisebb pedagógiai tervezési egység, azonos típusú, megszakítás nélküli, közvetlen 

pedagógiai tevékenység (kvázi tanítási óra). 

Modul: egy pedagógiai cél elérése érdekében tervezett integrált tevékenységek kapcsolódó egysége, 

óraszáma minimum 4 tanítási óra. 

Program: egy nagyobb pedagógiai cél érdekében egymáshoz rendelt modulok kapcsolódó egysége, 

időtartama alsó tagozatban minimum 12 óra (16 tanítási óra), felső tagozatban minimum 24 óra (32 

tanítási óra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vulk%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserh%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkk_(hegys%C3%A9g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9kes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galya-tet%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1tok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3zi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zagyva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tarna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s
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http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tengerszint_feletti_magass%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Km
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1dsasv%C3%A1r
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Kékestetőtől 2 km-re délnyugatra van. Az az első épületet 1930-ban a Mátra Egylet menedék-

házként építette ide. A település neve is innen származik. A pagodára emlékeztető épület ma is 

áll, szállodaként funkcionál. Könnyű megközelíthetősége és a Mátra hegy belsejében elfoglalt 

helye kitűnő túra-kiindulóponttá teszi. A téli sportok kedvelői körében is gyakori úticél. A Ké-

kes–Mátraháza sípálya Magyarország leghosszabb lesiklópályája. Az 1,8 km hosszú, 330 mé-

teres szintkülönbséggel rendelkező pályán nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas sí-

ugró sánc is van. Telente külön síbuszokat indítanak innen a Kékesre. Klimatikus adottságai a 

légzőszervi betegségekben szenvedőknek nyújt enyhülést. A gyógyüdülés a Nagy-Somor tetőn 

létesített Mátrai Gyógyintézetben lehetséges. Nevezetességei: 

Pagoda Hotel – Régen Sportszálló néven működött. 2001-ben nyitotta meg újra kapuit.  

Templom – 1942-ben épült.  

Naphimnusz park – A parkot 2002-ben a ferences rend készítette a templom mellett a Mátrát 

látogató turisták részére.  

6. A program kapacitásadatai: 

Óraszáma: 16 tanítási óra 

A program moduljainak száma: 4 db 

Modulok felsorolása a modulok foglalkozásainak számával: 

1. Barangolás az erdőben. 

Az erdő fásszárú növényei. 

Lágyszárú erdei növények és gombák. 

Az erdő állatai. 

Az állatok táplálkozása. 

2. A vizek világa. 

A víz szerepe, körforgása. 

A víz szerepe az élővilágban. 

A vízi világ állatai, növényei. 

A vizek védelme. 

3. Az egészség világa. 

Táplálkozás. 

Légzés. 

Az egészséget károsító szenvedélyek veszélyei. 

A mozgás szerepe. 

4. A Gyógyintézet világa. 

A gyógyító szerep kialakulása. 

A gyógyító szerep. 

A diagnosztizálás eszközei. 

Diagnosztikus vizsgálatok. 

7. Az erdei iskolaprogram nevelési céljainak, tartalmi követelményinek rövid bemu-

tatása 

A tanulók egészséges környezetben tapasztalják meg a Mátra természeti értékeit, tiszteletét, a 

környezeti károk megelőzésére való törekvést, az egészséges életmódra nevelést. Személyes ta-

pasztalatot szereznek az együttműködés, a környezeti konfliktusok kezelésére és megoldására is. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9kestet%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/1930
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9kes
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9kes
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Km
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/wiki/1942
http://hu.wikipedia.org/wiki/2002
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
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Erdei iskolánk nevelési céljait a NAT ismeretében fogalmaztuk meg. A hozzánk érkező ta-

nulók környezettudatos magatartásának, életvitelének alakítását célozzuk annak érdekében, 

hogy képesek legyenek az élő természet fennmaradását és a társadalmunk fenntartható fejlődé-

sét elősegíteni. 

Programjaink előremutatóak abban, hogy a diákok életkori sajátosságainak megfelelő szin-

ten megmagyarázzák és tevékenyen megértetik a környezettudatos magatartás fogalmait, elveit 

(fenntartható fejlődést, a növekedés korlátait, alapvető emberi szükségleteket, elővigyázatosság 

elvét, kölcsönös függőséget), a prevenció szükségességét. 

8. Az erdei óvoda/iskola program napokra, ezen belül délelőtti/délutáni/esti modu-

lokra, foglalkozásokra lebontott menete (nyilvános, mindenki számára hozzáférhető). A nap-

szakok tetszés szerint tovább bonthatók: 

Töltse ki! 

Napok Modulok felsorolása, egymásutánisága 

1. nap A gyógyintézet világa 

Délelőtt Megérkezés, szálláshely elfoglalása. 

Délután 

Ismerkedés Mátraházával, a Mátrai Gyógyintézettel. A gyógyító szerep kialaku-

lása, a múzeum megtekintése, utazás utáni testátmozgatás, a testmozgás hasznos-

sága (gyógytornászok bevonásával). 

Este Hol vagyunk? A környék felderítése csoportonként, kisorsolt feladatok alapján. 

2. nap 

A vizek világa 

Az egészség világa. 

A gyógyintézet világa. 

Délelőtt 

Reggeli mozgás. 

A víz szerepe az élővilágban. 

Kirándulás a Sás-tóhoz. 

A vízi világ állatai, növényei, vízminta gyűjtés. 

Délután 

Kirándulás a Szent-László forráshoz. 

A vizek védelme, vízminta gyűjtés. 

Látogatás a Mátraházai Egységben. 

Betekintést nyerünk a diagnosztizálás eszközeibe, a diagnosztikus vizsgálatokba. 

Este 
Öröm-bánat tábla elkezdése a környék környezetéről. Szennyezettség, víztisztítás 

lehetőségei, szituációs játékok. 

3. nap 
Az egészség világa 

A gyógyintézet világa. 

Délelőtt 

Reggeli mozgás. 

Gyalogtúra Kékestetőre. A tv-torony látogatása: a Mátra felülről. 

A Kékestetői Egység megtekintése: gyógyító osztály, park, sóterápia, wellness. 

Elsősegély nyújtási alapismeretek gyakorlati bemutatója. 

Délután 

A Kékestetői egységben az egészséget károsító szenvedélyek veszélyei – önisme-

reti játékok pszichológus vezetésével. 

A Meteorológiai állomás megtekintése, időjárási sajátosságok. 

Este 
Előadás a Palócok életéről. Amennyiben a csoport autóbusszal érkezik, alternatív 

ajánlat: esti séta Parádon. 

4. nap 
Barangolás az erdőben 

Az egészség világa 

Délelőtt 
Hajnali túra a párás időben, nyomkeresés. 

Kirándulás a Kecske-bércre. 
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Az erdő fásszárú, lágyszárú növényei, gombák megismerése. 

A helyes táplálkozás, étlapkészítés. 

Újraélesztés, gyakorlati bemutató. 

Délután 
Séta az erdőben. Az erdő állatai, táplálkozásuk játékokkal. Az öröm, bánat tábla 

befejezése, értékelése. A gyűjtött termések rendszerezése. 

Este 
Esti erdőles. Az állatok hangja. Sötétben rovarmegfigyelés. 

Indián est, tábortűz.  

5. nap A gyógyintézet világa 

Délelőtt 

Reggeli mozgás. 

Látogatás a Mátraházai Egységben, előadás és gyakorlati bemutató az EKG, a lég-

zésfunkció, a fizioterápia, a bronchologiai részlegeken. 

Délután A program összefoglalása, hazautazás. 

 

9. A csak a program keretében igénybe vehető modulok címét a táblázatban dőlt betű-

típussal jelezze (óvodánál nem kell). 

10. A program felépítésének bemutatása, a modulok (Erdei Óvodában foglalkozások) 

egymásra épülésének indoklása (maximum 20 sor). 

A „Gyógyintézet világa” című modulban megismerik a gyerekek a betegség-egészség fo-

galmait, a gyógyítás fogalmát és módszereit, ahol brainstorming technikával feltérképezzük a 

gyerekek előzetes tudását és elképzeléseit a fogalmak jelentéséről. Megismerkednek az intézet 

gyógyításban betöltött szerepével, a múzeumban található eszközökkel. Szituatív játékkal ka-

tasztrófahelyzetet modellálunk, az elsősegélynyújtás bemutatása is megtörténik.  

Erre a modulra épül az „Egészség világa”. Összegyűjtik az egészséges életmód elemeit és 

azokat a preventív tevékenységeket, melyeket az egészség megőrzése érdekében tehetünk. Ki-

emelt szerepet kap az egészséges táplálkozás és a testmozgás egészségre gyakorolt jótékony 

hatása. Megismerkednek különböző iskolai és népi játékokkal. 

A „Vizek világa” című modul keretében a gyerekek megismerik a víz szerepét és jelentő-

ségét, körforgását, a víz szerepét az élővilágban. A modul szorosan ráépül az előző két modulra, 

hiszen a gyógyintézet vízellátását a területén található források adják, mely nagyon jó kapcso-

lódási pontot biztosít. 

„Barangolás az erdőben” Terepgyakorlat: a Mátra víz, felszín, növény-állatvilág témákban 

önálló megfigyeléseket végeznek. A modul a vizek világával szoros kapcsolatban áll. 
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Modulűrlap 

1. A modul megnevezése5: A Gyógyintézet világa 

2. A modul része-e egy vagy több programnak, ha igen, azok címei: Barangolás a Mátrában. 

3. Melyik évszak(ok)hoz kötött? A modul évszaktól független foglalkozásokat tartalmaz. 

4. A modul célcsoportja (korosztály): 1-2., 3-4. évfolyamra terveztünk az életkori sajátossá-

gok figyelembe vételével. 

5. A modul kapacitásadatai: 

Óraszáma (minimum 4 óra): 4 óra 1–4. évfolyamon 

Foglalkozások száma: 4 db 

Előadás jellegű foglalkozások max. létszáma: 20-25 fő 

Irányított terepi bemutatások max. létszáma: 20 fő 

Interaktív gyakorlati foglalkozásnál: 12 fő 

6. A modul céljainak, tartalmi követelményeinek bemutatása: 

A modul általános célja, hogy egyedülálló lehetőségként közvetlenül bemutassa egy egész-

ségügyi intézmény működését, gyógyító szerepét, diagnosztikus eszköztárát. A tanulók lehető-

séget kapnak kísérletek végzésére laboratóriumi körülmények közt.  

Közvetlen célunk, hogy a szép élmények mellett főként tapasztalati ismereteket nyújtsunk, 

a tanult összefüggéseket felismertessük, alkotói sikerélményt szerezzenek a tanulók. A közös 

kiscsoportos vizsgálódások, feladatok felszabadult, élménydús együttlét feltételeit teremtik 

meg. 

Legfőbb célunk egy olyan személyiségfejlesztés, ami a gyerekek kreativitását és együttmű-

ködési készségük fejlesztését szolgálja. 

Stratégiai célunk a pozitív, egészségtudatos szemléletformálás, a mértékletes életmód iránti 

igény felkeltése, a prevenció (betegség megelőzése). 

A közösségfejlesztés terén célunk, hogy a csoportos munkák során a gyermekek jobban meg-

ismerjék, segítsék egymást, együttes sikerélményt szerezzenek. Emellett fontos a megfigyelő 

és kísérleti eszközök környezetbarát használata, a megismerési módszerek, készségek, képes-

ségek és pozitív személyiségjegyek tudatos tevékeny fejlesztése. Az adott évfolyamok megfe-

lelő tantárgyi követelményeihez igazítottuk a foglalkozások anyagát. 

Mindezen célok úgy valósulnak meg erdei iskola keretben, hogy a helyi adottságokra, kór-

házi lehetőségre építve a kerettanterv és a szolgáltatást igénybe vevő iskola helyi tantervéhez 

igazodva nyújtunk foglalkozásokat. 

7. A modul foglalkozásainak megnevezése és tartalmának részletes leírása:  

A gyógyító szerep kialakulása, a múzeum megtekintése. 

                                                 
5 Fogalommagyarázat:  

Modul: egy pedagógiai cél elérése érdekében tervezett integrált tevékenységek kapcsolódó egysége, 

óraszáma minimum 4 tanítási óra. 

Foglalkozás: a legkisebb pedagógiai tervezési egység azonos típusú, megszakítás nélküli, közvetlen 

pedagógiai tevékenység (kvázi tanítási óra). 

Program: egy nagyobb pedagógiai cél érdekében egymáshoz rendelt modulok kapcsolódó egysége, 

időtartama alsó tagozatban minimum 12 óra (16 tanítási óra), felső tagozatban minimum 24 óra (32 

tanítási óra). 
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A gyógyintézet a páratlan klíma miatt otthont ad a légzőszervi megbetegedések gyógyulói-

nak, az allergiásoknak, a városi porártalomtól szenvedőknek. 

Kirándulunk a Kékesi Meteorológiai Állomáshoz, ahol szakember beszél a Mátra éghajlatá-

ról. Az Intézeti Múzeum megtekintésével az intézet történtével ismerkedünk meg. 

Esti játék: a múzeum eszközeit leírják, lerajzolják a tanulók, elmondják, mire használták 

régen. 

Az intézmény gyógyító szerepe 

Intézeti látogatás keretében szakorvos vezetésével ellátogatunk egy gyógyító osztályra, ahol 

az orvos és az asztmanővér beszél a levegő tisztaságáról, a tiszta levegő ismérveiről. (A levegő 

por- és pollenszegény, a házipor-atka és a parlagfű ezen a magasságon már nem él meg, ezért 

egyedülállóan allergénszegény), a bronchológiai vizsgálóba a Mátraházai Egységben. Lehető-

ség van a bronchoscopia működésébe bepillantani. Filmvetítés.  

Az elsősegélynyújtás és az újraélesztés technikáit megismerhetjük orvos vezetésével. 

A prevenció fontossága a gyógyítás mellett az egészséges életmód alapja. Hogyan tudjuk 

megelőzni a betegségeket? Beszélgetés pszichológussal. Kipróbáljuk a wellness gépeit, lemér-

jük az infra- és gőzszauna hatását a szervezetre (gyógytornász felügyeletével), beülünk egy 

sószobába a kékestetői egységben.  

A diagnosztizálás eszközei 

Megismerjük a diagnosztikai eszközöket, gépeket: légzésfunkció, EKG, RTG, ultrahang, la-

boratórium.  

Diagnosztikus vizsgálatok 

Szakorvos vezetésével betekintést nyerünk az intézeti laboratórium működésébe, megismer-

jük feladatait. 

A kirándulásaink alatt begyűjtött vízmintákat a laboratóriumban elemezzük, ezzel a környék 

vizeinek tisztaságát mérhetjük. Az egészséges élethez a megfelelő tisztálkodás elengedhetetlen. 

Mosatlan, ill. vízzel és szappannal megtisztított kézről mintát veszünk, elemezzük, majd a min-

tát kitenyésztjük. Moss kezet étkezés előtt! 

EKG-s vizsgálatot végzünk, légzésfunkciót vizsgálunk mozgás előtt és mozgás után. A tü-

dőkapacitás és a kilélegzett levegő mennyiségét mérjük. 

8. A modul terepi foglalkozásaihoz kapcsolódó helyszínek megnevezése és rövid leírása 

(max. 5 sor helyszínenként):  

A foglalkozások a Mátrai Gyógyintézet területén, annak osztályain és diagnosztikai munkahe-

lyein kerülnek megtartásra. 

9. A modulok megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük megne-

vezésével: 

10. A foglalkozás helyszíne és a szállás közti közlekedés (ha nem a szálláson van a foglal-

kozás):  

A foglalkozások a szállás helyszínén vannak. 
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TANTERVI TÁBLÁZAT ERDEI ISKOLÁNAK 

A Modulűrlap melléklete a program minden moduljára és minden önálló modulra külön kell elkészíteni. 

A modul megnevezése: A Gyógyintézet világa alsó tagozatosak számára 

 

A foglalkozások 

megnevezése 

A foglalkozások pe-

dagógiai célja 

Módszerek, munkafor-

mák 

Terep, vizsgálati, szemlél-

tető és bemutató eszközök, 

oktatási segédanyagok, 

szakirodalom, egyéb tárgyi 

eszközök megnevezése 

A foglalko-

zásvezetők 

megneve-

zése 

Az ellenőrzés, értéke-

lés és visszacsatolás 

módja modulonként 

Foglal-

kozások 

óra-

száma 

A gyógyító szerep 

kialakulása 

ismeretszerzés Frontális előadás, 

magyarázat  

forgószínpadszerűen 

Múzeum megtekintése  Esti játék: a múzeum 

eszközei mire valók? 

1 

A gyógyító szerep 

Elsősegélynyújtás, 

újraélesztés 

Prevenció 

Tapasztalatszerzés, 

ismeretszerzés 

összehasonlítás 

Célzott megfigyelés, 

gyakorlati oktatás, tanu-

lói kísérlet  

forgószínpadszerűen 

Bronchologiai vizsgáló 

Gyógyító osztály  

 Szituációs játék: ka-

tasztrófahelyzet. 

elsősegélynyújtás, új-

raélesztés 

1 

A diagnosztizálás 

eszközei 

Megfigyelőképesség  Megfigyelés, egyéni ta-

pasztalatszerzés  

forgószínpadszerűen 

Az intézmény diagnosztikai 

eszközei. 

 Párbeszédes ellenőr-

zés 

Röntgenképekből em-

beralak ábrázolás 

1 

Diagnosztikus vizs-

gálatok 

A vizsgálat eredmé-

nyeinek elemzése, 

következtetések le-

vonása 

Tanulói kísérlet 

forgószínpadszerűen 

Az intézmény laboratóri-

uma, felszerelése 

 Vízvizsgálat eredmé-

nyeinek elemzése 

csoportosan, összeha-

sonlító elemzés 

1 
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Modulűrlap 

1. A modul megnevezése6: Az egészség világa 

2. A modul része-e egy vagy több programnak, ha igen, azok címei: Barangolás a Mátrában 

3. Melyik évszak(ok)hoz kötött? Egész évre tervezzük a modulban szereplő foglalkozásokat. 

4. A modul célcsoportja (korosztály): 1-2., 3-4 évfolyamra tervezzük a foglalkozásokat a 

gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítva. 

5. A modul kapacitásadatai: 

Óraszáma (minimum 4 óra): 1-4. évfolyamon: 5 óra 

Foglalkozások száma: 4 db 

Előadás jellegű foglalkozások max. létszáma: 40 fő  

Irányított terepi bemutatások max. létszáma: 20 fő  

Interaktív gyakorlati foglalkozásnál: 10 fő (max. 12 fő) 

6. A modul céljainak, tartalmi követelményeinek bemutatása: 

Az egészséges életmód modul általános célja, hogy a tanulók korszerű természettudományos 

szemléletmódot építsenek ki magukban, értsék meg az ember, a társadalom és a természet vi-

szonyát, egymásra hatását. 

Közvetlen célunk, hogy a szép élmények mellett főként tapasztalati ismereteket nyújtsunk, 

a tanult összefüggéseket felismertessük, alkotói sikerélményt szerezzenek a tanulók. A közös 

kiscsoportos vizsgálódások, feladatok felszabadult, élménydús együttlét feltételeit teremtik 

meg. 

Legfőbb célunk egy olyan személyiségfejlesztés, ami a gyerekek kreativitását és együttmű-

ködési készségük fejlesztését szolgálja. 

Stratégiai célunk a pozitív, egészségtudatos szemléletformálás, a mértékletes életmód iránti 

igény felkeltése, a prevenció (betegség megelőzése). 

A közösségfejlesztés terén célunk, hogy a csoportos munkák során jobban megismerjék, se-

gítsék egymást, együttes sikerélményt szerezzenek. 

Célunk a megfigyelő és kísérleti eszközök környezetbarát használata, a megismerési mód-

szerek, készségek, képességek és pozitív személyiségjegyek tudatos tevékeny fejlesztése. 

Az adott évfolyamok megfelelő tantárgyi követelményeihez igazítottuk a foglalkozások 

anyagát. 

Mindezen célok úgy valósulnak meg erdei iskola keretben, hogy a helyi adottságokra, kór-

házi lehetőségre építve a kerettanterv és a szolgáltatást igénybe vevő iskola helyi tantervéhez 

igazodva nyújtunk foglalkozásokat. 

                                                 
6 Fogalommagyarázat:  

Foglalkozás: a legkisebb pedagógiai tervezési egység azonos típusú, megszakítás nélküli, közvetlen 

pedagógiai tevékenység (kvázi tanítási óra). 

Modul: egy pedagógiai cél elérése érdekében tervezett integrált tevékenységek kapcsolódó egysége, 

óraszáma minimum 4 tanítási óra. 

Program: egy nagyobb pedagógiai cél érdekében egymáshoz rendelt modulok kapcsolódó egysége, 

időtartama alsó tagozatban minimum 12 óra (16 tanítási óra), felső tagozatban minimum 24 óra (32 

tanítási óra). 
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7. A modul foglalkozásainak megnevezése és tartalmának részletes leírása:  

Az erdei táborban megtapasztalhatják, hogy az egészség milyen értékes, és hogy tudatos, 

egészséges életmóddal megelőzhetőek a betegségek. 

1. Táplálkozás 

Dietetikus szakember vezetésével megismerik a helyes táplálkozási szokásokat, a táplálék-

csoportokat, összeállítják a napi egészséges étrendet. Étlapokat készítenek szituációs játék ke-

retében: kalapból fantázianév és a hozzávalók leírását kihúzzák a tanulók. Milyen étel készít-

hető? 

A táplálkozási ártalmakra, a túlzott evés illetve az étvágytalanság, az anorexia következmé-

nyeire is felhívjuk a figyelmet. Kiemelt célcsoportunk a felső tagozat leánytanulói. 

2. Légzés 

Szakorvos vezetésével légzésvizsgálatot végzünk: egy légvétellel mennyi levegőt tudunk ki-

fújni, és vajon miért nem esik össze a tüdőnk?  

Lufi fújó versenyt hirdetünk, ki tudja egy fújással nagyobbra fújni a léggömböt? 

Tudatosítjuk a tüdő szerepét, kapacitását a sportoló és a mozgásszegény életmódot élő em-

berek között.  

Utalunk a Mátra por- és allergénmentes levegőjének tisztaságára, ami miatt régen (a bá-

nyászcsaládok, városi emberek) és ma is hatékony gyógyulási lehetőséget biztosít az intézet. 

Összegyűjtjük a betegségek kiváltó okait: környezeti ártalmak, levegőben terjedő bakteriális 

fertőzések. 

Szakorvos vezetésével látogatást teszünk a bronchlógiai vizsgálóban, ahol filmen megtekint-

hetjük a bronchoscopia működését is. 

3. Az egészséget károsító szenvedélyek veszélyei. 

Tudatosítjuk a gyerekekben a szenvedélyek testi, lelki veszélyeztető hatásait. A kiskamasz 

és serdülő gyermek a függetlenné válás időszakában él, ezért célunk az erkölcsi érzékük for-

málása: tudjanak különbséget tenni jó és rossz között. Melyik társuk véleménye lehet előremu-

tató, és mely társaságé nem. 

Önismereti, önbizalomkeltő gyakorlatokat végzünk pszichológus bevonásával, hogy döntési 

helyzetekben helyes megoldást válasszanak. 

Felhívjuk a figyelmet a mértéktelen televíziózás és a számítógépes játékok hatásaira is, pél-

daként esetmegbeszélés tárgya lehet az amerikai és finn fiatalok bűnelkövetései, lövöldözései. 

A mozgás szerepe. A mozgás a program minden napját átszövő tevékenység. Mindennap új 

sporttal, mozgással ismerkedünk: kosárlabda, atlétika, jóga, gyógytestnevelés, ami a nap fő 

mozgásprofilja lesz a szabadidőben ill. a reggeli tornánál. A mozgás előtt a szakember pár szó-

val beszél a sport múltjáról és fő mozdulatairól. A jóga és a gyógytestnevelés esetében a meg-

előzés és a gyógyítás is előkerül.  

8. A modul terepi foglalkozásaihoz kapcsolódó helyszínek megnevezése és rövid leírása 

(max. 5 sor helyszínenként): A gyógyintézet osztályai, vizsgálói. 

9. A modulok megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük megne-

vezésével: Tájékoztatást ad az elérhetőségekről. 

10. A foglalkozás helyszíne és a szállás közti közlekedés (ha nem a szálláson van a foglal-

kozás): A foglalkozásokat a Mátrai Gyógyintézeten belül tartjuk, a helyszínek gyalog el-

érhetők. 
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TANTERVI TÁBLÁZAT ERDEI ISKOLÁNAK 

(A Modulűrlap melléklete a program minden moduljára és minden önálló modulra külön kell elkészíteni.) 

A modul megnevezése: Az egészség világa alsó tagozatosak számára 

A foglalkozások meg-

nevezése 

A foglalkozások pe-

dagógiai célja 

Módszerek, mun-

kaformák  

Terep, vizsgálati, szemléltető 

és bemutató eszközök, okta-

tási segédanyagok, szakiroda-

lom, egyéb tárgyi eszközök 

megnevezése  

A foglalko-

zásvezetők 

megnevezése 

Az ellenőrzés, érté-

kelés és visszacsato-

lás módja modulon-

ként  

Foglal-

kozáso

k óra-

száma 

Táplálkozás. 

Egészségbüfé létreho-

zása 

Egészségtudatos 

szemléletformálás a 

helyes és helytelen 

táplálkozási szokások 

ismertetésével. 

Projekt módszer, 

szituációs játékok. 

forgószínpadsze-

rűen 

Gyógyintézet terme. 

Élelmiszer alapanyagok, fű-

szerek, edények. 

 Közös értékelés, 

kóstolás.  

Esti beszámoló, kö-

zös szakácskönyv 

készítése. 

1 

Légzés. A mozgás szerepe a 

tüdő kapacitásában, 

a környezettudatos 

magatartás kialakí-

tása. 

Szemléltetés, te-

repmunka, ver-

senyjáték 

forgószínpadsze-

rűen 

A Gyógyintézet 

bronchológiai vizsgálója. 

Projektoron filmvetítés 

 Este plakátkészítés: 

1. A környezeti ár-

talmak okai. 

2. Kik gyógyultak 

Mátraházán régen és 

ma? 

1 

Az egészséget káro-

sító szenvedélyek ve-

szélyei. 

Drog, alkohol, do-

hányzás, televíziós 

adások, számítógépes 

játékok. 

A szenvedélyek testi, 

lelki károsító hatásai-

nak tudatosítása. 

Vitakészség fejleszté-

sére irányított téma-

felvetés. 

Drámajáték, szitu-

ációs gyakorlatok. 

Forgószínpadsze-

rűen 

Önismereti játékok, szabad-

időterv készítése 

 Este kalandra fel! 

címmel beszélgetés a 

jövőről tábortűz mel-

lett 

1 

A mozgás szerepe Gyakorlati tapasztalás Torna, jógázás, 

tánc forgószínpad-

szerűen 

A szállás helyszíne  Minden reggel moz-

gás 

1 
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MODULŰRLAP 

1. A modul megnevezése7: A vizek világa 

2. A modul része-e egy vagy több programnak, ha igen, azok címei: Barangolás a Mátrában 

3. Melyik évszak(ok)hoz kötött? A modul évszaktól független.  

4. A modul célcsoportja (korosztály): 1–2., 3–4. évfolyamra terveztük a foglalkozásokat a 

gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével. 

5. A modul kapacitásadatai: 

Óraszáma (minimum 4 óra): 5 óra 

Foglalkozások száma: 4 db 

Előadás jellegű foglalkozások max. létszáma: 20 fő  

Irányított terepi bemutatások max. létszáma: 20 fő 

6. A modul céljainak, tartalmi követelményeinek bemutatása: 

E környezetvédelmi modul általános célja, hogy a természeti világot elemi szinten megis-

mertesse a tanulókkal. A tudományos megismerés legelemibb módjaival, a megfigyeléssel és a 

kísérletezéssel dolgozunk. 

Közvetlen célunk, hogy a szép élmények mellett főként tapasztalati ismereteket nyújtsunk, 

a tanult összefüggéseket felismertessük, alkotói sikerélményt szerezzenek a tanulók. A közös 

kiscsoportos vizsgálódások, feladatok felszabadult, élménydús együttlét feltételeit teremtik 

meg. 

Legfőbb célunk egy olyan személyiségfejlesztés, ami a gyerekek kreativitását és együttmű-

ködési készségük fejlesztését szolgálja. 

Stratégiai célunk a környezettudatosságra nevelés, a természet megóvása és a felelősségvál-

lalás a jövő értékeiért. (NAT kiemelt fejlesztési feladata) 

A természet idő- és térbeli változásainak érzékelése, értelmezése helyi, majd globális szinten. 

7. A modul foglalkozásainak megnevezése és tartalmának részletes leírása:  

A víz szerepe, körforgása. 

Összekapcsoljuk az időjárás-jelenségekkel, a csapadék keletkezésével – Kékestetőn a Mete-

orológiai állomás megtekintése. 

Kutatómunkát végzünk a népi időjóslásokkal kapcsolatban, gyűjteményt készítünk.  

A víz szerepe a tisztálkodásban, étkezések és az esti tisztálkodás előtti téma. 

A víz szerepe az élővilágban. 

Megvizsgáljuk a víz tulajdonságait: alaktartását, átlátszóságát és összenyomhatóságát. 

Víz nélkül nincs élet – szituációs játékban eljátsszuk a szomjas ember viselkedését. 

A források kialakulása, a forrásfoglalás jelentősége – kirándulás a Farkas-kúthoz. 

A víz mint hangszer: zenélünk egyforma magasságú vízzel teli poharakkal. 

                                                 
7 Fogalommagyarázat: 

Foglalkozás: a legkisebb pedagógiai tervezési egység azonos típusú, megszakítás nélküli, közvetlen 

pedagógiai tevékenység (kvázi tanítási óra). 

Modul: egy pedagógiai cél elérése érdekében tervezett integrált tevékenységek kapcsolódó egysége, 

óraszáma minimum 4 tanítási óra. 

Program: egy nagyobb pedagógiai cél érdekében egymáshoz rendelt modulok kapcsolódó egysége, 

időtartama alsó tagozatban minimum 12 óra (16 tanítási óra), felső tagozatban minimum 24 óra (32 

tanítási óra). 
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A vízi világ állatai, növényei. 

Különbséget teszünk a folyó-és állóvizek között. 

Kirándulunk a Sás-tóhoz, ahol a vizes élőhelyet, élőlényeket megvizsgáljuk. 

A nád, a nádas szerepe: élő-búvóhely, felhasználása régen és ma. 

Vízparti fákkal és virágos növényekkel vizsgálatok. 

A tóparti homok érzékszervi vizsgálata, mintavétel és az intézeti laboratóriumban vizsgálata. 

A tó állatvilága, a környezethez alkalmazkodásuk. 

Védett fajok 

A vizek védelme 

Az intézeti vízmű és a vizet adó Szent László forrás megtekintése szakember vezetésével.  

Patak születik. A Somor patak forrásának megtekintése. 

A víz eróziós munkája. A Somor patak által a hegybe vájt meder megismerése. 

Vízmintát veszünk a helyi forrásból, állóvízből – a vízmintákat megvizsgáljuk érzékszerv-

vel, majd az intézet laboratóriumában. 

A szennyezettség megfigyelése, megelőzése a tábor környezetében: öröm-bánat táblát ké-

szítünk. 

A víztisztítás lehetőségeiről, a természetben való helyes viselkedési szabályokról irányított 

beszélgetés kezdeményezése, helyzetgyakorlatokat elemzünk szituációs játékkal. 

A vízszennyezés mint globális probléma. 

8. A modul terepi foglalkozásaihoz kapcsolódó helyszínek megnevezése és rövid leírása 

(max. 5 sor helyszínenként):  

Szajla-forrás, Farkas-kút 

Mátraháza és Sástó között található mind a két forrás, amely a turisták és az erdő állatainak 

szomját oltja. A forrásoknál a tanulók megfigyelhetik a befoglalt forrás jellemzőit, mi a különb-

ség a foglalt és a foglalatlan forrás között. Melyikből isznak az emberek, és melyikből az állatok. 

Sás-tó 

Az 520 m magasan elhelyezkedő tó az ország legmagasabban fekvő természetes tava, mely 

az év minden szakában használható: csónakázásra, horgászásra, korcsolyázásra. A tó természe-

tes úton, vízösszefolyásokból keletkezett, amelynek élővilága rendkívül változatos, megtalál-

ható a vízparti, a mocsárvilág és a vízben élő növényzet a hozzá kapcsolódó vízi, kétéltű és 

szárazföldi állatokkal.  

Szent László forrás, Somor-patak 

A Mátrai Gyógyintézet tervezésénél egyik fő szempont volt a megfelelő vízellátás. A Szent 

László forrás a Tölgyes-bérc aljában a Mátra egyik legbővízűbb forrása, amely a kezdetektől 

szinte önállóan látja el friss ivóvízzel a gyógyintézetet. Tőle nem messze fakad a Somor-patak, 

amelyet a tanulók kirándulás keretében megismerhetnek. Megtapasztalhatják, hogyan születe-

tik egy patak, amely sok-sok áttételen keresztül a Dunát is táplálja. (Somor-patak–Bene-patak–

Tarna–Zagyva–Tisza–Duna) 

9. A modulok megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük megne-

vezésével 

10. A foglalkozás helyszíne és a szállás közti közlekedés (Ha nem a szálláson van a foglalko-

zás): gyalogtúra, autóbusz.  
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TANTERVI TÁBLÁZAT ERDEI ISKOLÁNAK 

A Modulűrlap melléklete a program minden moduljára és minden önálló modulra külön kell elkészíteni. 

A modul megnevezése: A vizek világa alsó tagozatosak számára 

 

A foglalkozások 

megnevezése 

A foglalkozások 

pedagógiai célja 

Módszerek, 

munkafor-

mák 

Terep, vizsgálati, szemléltető és 

bemutató eszközök, oktatási se-

gédanyagok, szakirodalom, 

egyéb tárgyi eszközök megne-

vezése 

A foglalkozás-

vezetők meg-

nevezése 

Az ellenőrzés, érté-

kelés és visszacsato-

lás módja modulon-

ként 

Foglalko-

zások 

óraszáma 

A víz szerepe, kör-

forgása 

Az összefüggése-

ket kölcsönhatás-

ban lássák 

szemléltetés,  

kutatómunka 

kiscsoport-

ban 

Időjárási megfigyelő állomás ala-

kítása 

Eső esetén: esőkabát, vagy film-

vetítés (DVD), ppt-s előadás 

 

Megfigyelések veze-

tése táblázatba, napi 

csoportváltással 

1 

A víz szerepe az 

élővilágban 

Tapasztalatszer-

zés, 

következtetések 

levonása 

kutatómunka 

Farkas-kút 

Eső esetén: esőkabát, vagy film-

vetítés (DVD), ppt-s előadás 

 
Természeti TOTÓ ki-

töltése 
1 

A vízi világ állatai 

és növényei 

Globális gondol-

kodásmód 
megfigyelés 

Sás-tó  

Eső esetén: esőkabát, vagy film-

vetítés (DVD), ppt-s előadás 

 

Milyen védett fajokat 

ismerünk? 

Vörös könyv tartal-

máról, képeiről be-

szélgetés 

2 

A vizek védelme 

Környezettudatos 

gondolkodás kiala-

kítása 

alkotómunka 

Szent László forrás, patak 

A gyógyintézet laboratóriuma 

Eső esetén: esőkabát, vagy DVD 

film vetítés, ppt-s előadás 

 

Betartottuk-e vala-

mennyien a környe-

zet- és természetvé-

delmi szabályokat? 

1 
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MODULŰRLAP 

1. A modul megnevezése8: Barangolás az erdőben 

2. A modul része-e egy vagy több programnak, ha igen, azok címei: Barangolás a Mátrában 

3. Melyik évszak(ok)hoz kötött? Évszaktól független. 

4. A modul célcsoportja (korosztály): 1-2. és 3-4. évfolyam 

5. A modul kapacitásadatai: 

Óraszáma (minimum 4 óra): 4 óra  

Foglalkozások száma: 4 db 

Előadás jellegű foglalkozások max. létszáma: 40 fő 

Irányított terepi bemutatások max. létszáma: 20 fő 

Interaktív gyakorlati foglalkozásnál: max. 12 fő  

6. A modul céljainak, tartalmi követelményeinek bemutatása: 

A környezeti nevelés területén általános célunk a mátrai erdő élővilágának bemutatása, is-

merjék meg a növény- és állatvilág jellemző egyedeit. 

Közvetlen célunk az erdő közvetlen megtapasztalása, közös ismeretszerző játékok megva-

lósítása a szabadban. Megteremtjük az önálló vizsgálódások lehetőségeit, az eszközök adekvát 

használatának gyakorlását. 

Stratégiai célunk a személyiségfejlesztés, a környezettudatos szemléletformálás, a termé-

szetközeli életmód megszerettetése. Vigyázzanak környezetükre, hogy a jövő generációinak is 

elegendő forrás maradjon! 

A közösségfejlesztés terén célunk, hogy a csoportos munkák során jobban megismerjék, se-

gítsék egymást, együttes sikerélményt szerezzenek. 

Célunk a megfigyelő és kísérleti eszközök környezetbarát használata, a megismerési mód-

szerek, készségek, képességek és pozitív személyiségjegyek tudatos tevékeny fejlesztése. 

Az adott évfolyamok megfelelő tantárgyi követelményeihez igazítottuk a foglalkozások 

anyagát. 

7. A modul foglalkozásainak megnevezése és tartalmának részletes leírása:  

Kirándulunk a Kecske-bércre. Útvonalunk: Gyógyintézet–Hórakó–Kecske-bérc–Tetves-

rét–szánkópálya–Gyógyintézet. A túra alkalmával megfigyelhető az élő természet sokfélesége, 

a tanulók közvetlen tapasztalatot szereznek az erdőben élő növényekről, állatokról. 

Foglalkozások: 

Az erdő fásszárú növényei, őshonos és betelepített fajok. Útközben a tanult és felfedezett 

fák, cserjék felismerése, csoportosítása történik kis növényhatározó segítségével. 

Levél-, kéreggyűjtéseket végzünk egy kijelölt területen meghatározott szempontok alapján: 

„Talpalatnyi természet” játék. 

                                                 
8 Fogalommagyarázat:  

Foglalkozás: a legkisebb pedagógiai tervezési egység, azonos típusú, megszakítás nélküli, közvetlen 

pedagógiai tevékenység (kvázi tanítási óra). 

Modul: egy pedagógiai cél elérése érdekében tervezett integrált tevékenységek kapcsolódó egysége, 

óraszáma minimum 4 tanítási óra. 

Program: Egy nagyobb pedagógiai cél érdekében egymáshoz rendelt modulok kapcsolódó egysége, 

időtartama alsó tagozatban minimum 12 óra (16 tanítási óra), felső tagozatban minimum 24 óra (32 

tanítási óra). 
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Lágyszárú erdei növények és a gombák. 

Az ehető és mérges gombák megfigyelése, válogatása erdei túra alatt, a gombaszakértő fon-

tosságát tudatosítjuk a tanulókban. 

Kis növényismeret – videofilm megtekintése: az erdő, a vízpartok növényeit ismerhetjük 

meg a visszaérkezés után. 

Az erdő állatai 

A túravezető az egyes ismertető tábláknál elmondja az állat élőhelyét, általános külsejét, 

táplálékát, szaporodását. Csoportosítjuk a növényevő és ragadozó állatfajokat. 

Puzzle játék: a szétvágott állatképeket összerakják a gyerekek és megnevezik. 

Az állatok táplálkozása 

Hogyan szereznek az állatok táplálékot? Milyen érzékszerveket használnak?  

Az állatok táplálékszerzésének megismerése szenzitív játékok formájában történik. 

Vak karaván: egy kifeszített kötél mentén becsukott szemmel mennek a gyerekek. Mit hal-

lanak, mire kell figyelni? A ragadozók mely érzékszervüket használják sötétben? 

Fakopáncs hallás: egy korhadt, kidőlt fatörzs egyik végére tapasztják a fülüket a gyerekek 

és hunyják be a szemüket. A túravezető a fa másik végén különböző hangokat hallat (ütögetés, 

kaparászás, kopogás). 

Az ehető erdő: rövid megbeszélés után párban írják le és rajzolják le az ehető vagy feldol-

gozható növényeket a diákok. Középre terítünk egy kendőt, és minden páros elmondja, mit 

gyűjtött és milyen ételt vagy italt készítene belőle. 

8. A modul terepi foglalkozásaihoz kapcsolódó helyszínek megnevezése és rövid leírása 

(max. 5 sor helyszínenként):  

Hórakó és a Kecske-bérc 

A Mátrai Gyógyintézettől indulva dél felé először megmásszuk a 706 m magas csúcsot. 

Ezt követően leereszkedünk 30 métert a hórakó szélére, ahol libasorban megközelítjük a 

Kecske-bérc alsó peremét, majd 10 métert kapaszkodva egy hídon keresztül elérjük a 684 mé-

teres Kecske-bércet, ahonnan ragyogó kilátás van a Mátrai Gyógyintézetre, a Somor-patak völ-

gyére, a 799 m Tölgyes-bércre és az 1014 m magas Kékestetőre. A Kecske-bércnél megfigyel-

hető a természet játéka, ugyanis hirtelen változásokat tapasztalunk, csúcsok, völgyek, laposok, 

beszakadás követi egymást. Keleti irányban mély szakadékok, északi, nyugati és déli irányban 

lankásabb részeket figyelhetünk meg, kivéve a hórakót, amely nyugati irányban hirtelen szakad 

le kb. 20 métert a lankásabb területről. 

Ezen a kicsi, mintegy egy négyzetkilométeres szakaszon megfigyelhető a Mátra növényvi-

lágának, kőzeteinek, a vulkánok működésének, a hőmérsékletingadozásnak, a csapadék, a szél 

eróziójának jellegzetessége. 

Tetves-rét 

A Mátrai Gyógyintézettől kb. 1 km, a Kecske-bérctől kb. 700 m távolságban a dombok kö-

zött simul meg a Tetves-rét, amely erdőkkel körülvéve egy kis „szigetet” alkot a Mátra renge-

tegében. Itt remek alkalom nyílik a különféle rétekre jellemző fűfélék, rovarvilág megfigyelé-

sére, sőt a rét északkeleti részén egy kis mocsaras jellegű terület is található a hozzá tartozó 

növényekkel és rovarokkal. 

9. A modulok megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük megne-

vezésével 

10. A foglalkozás helyszíne és a szállás közti közlekedés (Ha nem a szálláson van a foglal-

kozás): Gyalogtúra. 

 



TANTERVI TÁBLÁZAT ERDEI ISKOLÁNAK 

A Modulűrlap melléklete, a program minden moduljára és minden önálló modulra külön kell elkészíteni. 

A modul megnevezése: Barangolás az erdőben 

A foglalkozások megne-

vezése 

A foglalkozások peda-

gógiai célja 

Módszerek, 

munkaformák 

Terep, vizsgálati, szemléltető és 

bemutató eszközök, oktatási se-

gédanyagok, szakirodalom, egyéb 

tárgyi eszközök megnevezése 

A foglalkozás-

vezetők meg-

nevezése 

Az ellenőrzés, értékelés és 

visszacsatolás módja modu-

lonként 

Foglalko-

zások óra-

száma 

Az erdő fásszárú növé-

nyei. 

Őshonos és betelepített 

fa- és cserjefajokkal 

való megismerkedés: 

- kéregminta-készítés 

egy választott fáról 

- levélgyűjtés 

Kutató tanulás. 

A terepen szerzett ta-

pasztalatokat fogalmaz-

zák meg, vonjanak le 

következtetéseket 

ismerje meg a tölgyfa, 

bükkfa jellemzőit 

Megfigyelés, 

egyéni munka 

Kecske-bérc 

Eső esetén: esőkabát, vagy DVD-

s filmvetítés, ppt-s előadás 

Növényhatározó könyvek: 

Simon–Csapody: Kis növényhatá-

rozó 

 Feladatmegoldás: őshonos-

ság 

Válogassa ki, melyik az ős-

honos (pl. tölgy és bükk) és 

melyik a betelepített (pl. fe-

nyő) fafaj 

1 

Lágyszárú növények és 

gombák 

- ehető és mérgező gom-

bák tulajdonságai, válo-

gatás 

- videofilm nézése 

Személyes tapasztalás 

ismeretek elmélyítése, 

lexikális tudás elmélyí-

tése, az erdő szeretetére 

való nevelés 

páros munka Kecske-bérc 

Eső esetén: esőkabát, vagy DVD-

s filmvetítés, ppt-s előadás 

Albert–Locsmándi–Vasas:  

Ismerjük fel a gombákat! 

Videofilm: Kis növényismeret 

 Miért fontos a gombaszak-

értő? 

A mérgezés tünetei, gyó-

gyítása 

A gyógyintézet modulra 

visszautalás: a gyógyítás 

szerepéről beszélgetés. 

1 

Az erdő állatai, csopor-

tosításuk 

Ismeretbővítés: 

ismerjék a növényevő 

és ragadozó állatokat 

Bemutatás, 

szemléltetés, 

előadás, interak-

tív foglalkozás 

Kecske-bérc állatnyomok 

Eső esetén: esőkabát vagy DVD-

vetítés, ppt-s előadás 

Plakátok 

A puzzle kirakásához összevágott 

képek 

 Plakátkészítés. 1 

Az állatok táplálkozása. 

A táplálékszerzés meg-

tapasztaltatása szenzitív 

játékokkal 

Érzékszerveink tudato-

sítása 

Egyéni tapaszta-

latszerzés 

Terepen nyomok keresése: növé-

nyeken rágásnyomok, állatmarad-

ványok 

Eső esetén: rajzoljanak erdei álla-

tokat. 

 Folyamatos szóbeli kérdé-

sek, esti totó, öröm-bánat 

térkép 

1 

 


