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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének tudományos konferenciája 

 
Siker és kudarc 

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia 
 

A rendezvény helyszíne: Miskolci Egyetem, C/2-es épület 
A rendezvény időpontja: 2015. január. 30.  

 

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet oktatói 
közül egyedül vettem részt előadásommal a fent nevezett konferencián. 
A három szekcióban, ezen belül öt témakörben lebonyolított szakmai fórumon, előadásommal a II/1. 
szekcióba kaptam besorolást, amely a „TANTÁRGYAK, FEJLESZTÉSI FELADATOK” címmel 
került megrendezésre. A szekció aktuális kérdéskörrel foglalkozott és lehetőséget adott arra, hogy 
tájékozódjunk a testnevelés, az angol nyelv, a történelem tantárgy-pedagógia metodikájának másutt is 
jól bevált gyakorlat közeli oktatásáról, illetve megismerkedjünk új gondolatokkal és kutatási 
irányvonalakkal, törekvésekkel. 
A „Ki kell hagyni a ziccert” – A sikerorientáció és a fair play kapcsolata a testnevelés és 
sport műveltség területén címmel megtartott előadásomban igyekeztem rávilágítani arra, hogy 
versenyhelyzetben a sportolók mindent elkövetnek a győzelemért, ezért sokszor a játék 
hevében követnek el szabálytalanságot az ellenféllel szemben. Így sokszor egy pillanatnyi 
versenyszituációban hozott döntés meghatározó lehet az egész verseny vagy mérkőzés 
végkimenetelére. A testnevelő tanárnak éppen azt a keskeny határt kell megtalálnia, hogy az 
egyre nagyobb teljesítménykényszer mellett is képesek legyenek tanulói sportszerű 
magatartásukkal a megfelelő helyzetkezelési technika kiválasztására.  
A téma aktualitását azért is tartottam fontosnak, mert az iskolai testnevelés és sport területén, a 
pedagógus tevékenysége során számtalan olyan nem várt versenyszituáció adódhat a verseny 
illetve a mérkőzés pillanatában, amely befolyásolhatja az eredményes nevelői munkát.  

Előadásom témája vitaindító gondolatokat ébresztett a szekcióban részt vevő kollégák felé a testnevelő 
tanár speciális személyiségére és módszereire vonatkozóan, amely elősegíti a fair play gondolatát – 
a tiszta eszközökkel játszott, sportszerű játék – amelyet már kisiskoláskortól kezdve, az 
iskolai testnevelés és sport foglalkozásain magukba kell, hogy szívják a tanulók. 

 

 

 

Pécs, 2015. január.31.                                               
                                                                                   Hajduné Dr. László Zita 
                                                                                        egyetemi adjunktus 
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