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A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS 

IRÁNYMUTATÁSAI AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA A COVID-19 PANDÉMIÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁBAN 

 

Általános alapelvek 
1. A szabadtéri infrastruktúra maximális kihasználása. 

2. A tanulók közötti távolság, a testi távolságtartás biztosítása, amely fizikailag aktív 

tevékenység esetében legalább 3 méter, illetve tanulónként legalább 6 m2. 

3. A testi kontaktus elkerülése. 

4. A zárt helyiségek folyamatos szellőztetésének, légcseréjének biztosítása. 

5. A kéz rendszeres mosásának és fertőtlenítésének biztosítása. Óra előtt és után. 

6. A használt eszközök és infrastruktúra tisztaságának és fertőtlenítésének biztosítása. 

Minden használatnál. 

7. A maszkhasználat nagy intenzitású mozgások alatt tilos. 

Kézzel csapból való ivás nem engedélyezett. Saját ivókulacs stb. használata órán. 

 

Tanórai helyszínek használata 
 Az időjárási körülmények figyelembevételével törekedni kell a szabadtéri 

testnevelésórák és sportfoglalkozások megvalósítására. 

 A tanórákon részt vevő tanulói létszámnak megfelelően biztosítani kell a 3 méteres 

távolság tartását. Ehhez szükséges lehet helyszínmódosítás, vagy az osztályok bontása 

tanulócsoportokra. 

 

Higiéniai feltételek 
 Rendszeresen biztosítani kell az oktatásra használt infrastrukturális feltételek és a 

használt sporteszközök fertőtlenítését, erre fel kell készíteni az érintett pedagógusokat, 

és lehetőség szerint a tanulókat, és intézményi szinten ellenőrizni szükséges azok 

betartását.  

 Össze kell hangolni és ki kell egészíteni az iskola házirendjét a mindenkori érvényes 

járványügyi előírásokkal külön szabályozva a testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos 

teendőket. 

 Minden tanóra és foglalkozás előtt és után biztosítani kell a legalább 20 másodpercen 

keresztül tartó alapos kézmosást, kézfertőtlenítést. 

 Amennyiben a testmozgásra használt teremben nincs lehetőség a folyamatos légcserére, 

szellőztetésre, abban az esetben nem engedélyezhető a beltéri foglalkozások megtartása. 

 

Szerek, sporteszközök használata 
 Lehetőség szerint kerülni kell a sporteszközök használatát, illetve azok használata 

javasolt, amelyet könnyen fertőtleníteni lehet minden tanórai használatot követően. 

 A sporteszközök használatakor törekedni kell arra, hogy egy-egy foglalkozáson 

minimális legyen az eszközök cseréjéből, átadásából adódó vírusterjedés lehetősége. Jó 

megoldás, ha egy tanórán csak egyvalaki dolgozik egy adott eszközzel. 

 Célszerű speciális protokollt kialakítani, amely során a tanulók kötelezően fertőtlenítik 

saját, használt eszközüket minden foglalkozást követően. 

 

Felszerelés és az öltözők használata 
 Az iskolának szigorúan szabályoznia kell az öltözők használatát, amelyet rendszeresen 

szellőztetni és fertőtleníteni kell. A szabályozás terjedjen ki az egy időben, maximálisan 

bent tartózkodó tanulók számára, a kisebb csoportokban történő át-és visszaöltözésre. 
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 Az öltözőket úgy kell átrendezni, hogy a biztonságos, legalább 2 méteres távolság 

biztosított legyen. Szükség esetén alternatív öltözői helyszínek (pl. osztályterem) 

bevonása is szükséges lehet. 

 Biztosítani kell, hogy a tanulóknak lehetősége legyen sportolásra is alkalmas ruházatban 

iskolába menni. A cipőváltás és cserepóló biztosítja a minimálisan szükséges higiéniai 

feltételeket. 

 

Maszk használata 
 A maszk helyes használatára meg kell tanítani a tanulókat. Sajnos a legtöbb típusú 

maszk alkalmatlan arra, hogy teljesen megelőzze a vírusok szóródását testedzés közben, 

mert az átnedvesedett maszk nem biztosít teljes védelmet a vírusok terjedésével 

szemben. 

 Intézményi testnevelés órák és diáksport foglalkozások során ezért a megelőzésben 

jóval fontosabb szerepet játszik a megfelelő távolságtartás és a szabadban végzett 

foglalkozások előtérbe helyezése. Így a maszk használata – figyelembe véve az általa 

okozott nehézségeket és az átnedvesedést – külterületen egyáltalán nem javasolt. 

 TILOS maszkot használni közepes vagy nagy intenzitású testmozgás esetén (amikor a 

légzésszám és a pulzusszám tartósan emelkedett). 

 A testnevelés és diáksport foglalkozást vezető oktatók, pedagógusok maszk használata 

kívánatos. 

 

A tanulás szervezése 
 Tanítsuk meg a járványhelyzetben szükséges módosított iskolai és tanórai szabályokat. 

 Használjunk vizuális, jól követhető jelzéseket, jelöléseket az egyes gyakorlási 

helyszínekre vonatkozóan, fokozottan ügyeljünk a tanulói helycserékre, a kellő 

térkihasználásra. 

 A tanórák folyamán törekedni kell az egyenkénti foglalkoztatásra és a távolság tartását 

biztosító feladatokra, játékokra. Ebből következően a testi kontaktust lehetővé tevő 

csoportos, illetve csapatjátékok alkalmazása kerülendő. 

 A testi kontaktussal járó gyakorlás alapvetően tilos. 

 Kerülni kell a kis térben történő várakozást, csoportosulást, illetve a különböző 

sorakoztatásokat (pl. az óra előtt), amire az aktív foglalkozáskezdés, vagyis a diákok 

folyamatos érkezésének és távozásának biztosítása megoldást jelent. 

 

A tanulás tartalmának és az értékelés módszereinek módosítása 
 A tanulásszervezéssel kapcsolatos megkötések következményeképpen át kell tervezni 

az éves előrehaladási tervet. Olyan tananyag feldolgozása javasolt, amely során 

biztosítottak az előzőekben felsorolt szempontok. 

 A tananyag átstrukturálásakor fókuszálni kell azokra a mozgásformákra, amelyek 

egyénileg vagy párokban megvalósíthatók. A testi kontakttal járó küzdéseket, csapatos 

labdajátékokat a háttérbe kell szorítani. 

 Bizonyos esetekben elégséges a tananyag feldolgozásának metodikáján változtatni, nem 

szükséges a teljes témakört átütemezni, elhagyni. (Pl. a labdajátékok esetében az egyéni 

ügyességi, technikai gyakorlatok, kontakt nélküli kisjátékok engedélyezettek, amihez 

szabálymódosítások és megkötések szükségesek a megfelelő távolságtartás esetében.) 

 A csökkentett létszámok miatt elképzelhető, hogy az osztály egy része rendszeresen 

alternatív feladatokat végez, amely a társmegfigyelésektől kezdve különböző elméleti 

feladatok megoldásáig is terjedhet. Erre az adott témaegységhez kapcsolódó feladatlista 

elkészítése szükséges. 
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 Az egyéni foglalkoztatásból adódóan a feladatok döntően egyénileg megvalósítható 

kihívások, mozgásformák legyenek, amihez kapcsolódóan az egyén számára megfelelő 

célkitűzések és gyakorlatok szolgálnak. 

 Kerülni kell a pedagógus-tanuló, tanuló-tanuló viszonyában fellépő testi kontaktusokat 

ideértve a feladatvégrehajtást és az érintéssel járó segítségadást egyaránt. 

 Az ellenőrzés és értékelés módszereit az új tananyaghangsúlyoknak és szabályoknak 

megfelelően át kell alakítani. 

 

Javasolt témakörök és mozgásanyag elsődlegesen szabadtéren megvalósítva 
 Eszköz nélküli koordinációs és egyensúlyi gyakorlatok 

 Labdás vagy egyéb eszközzel végezhető ügyességfejlesztés 

 Fittségfejlesztési programok 

 Pulzuskontrollal végzett állóképességi mozgássorok 

 Általános, saját testsúllyal végzett erőfejlesztés 

 Hajlékonyságfejlesztés, stretching 

 Zenés-táncos mozgásformák (pl. aerobik, zumba, egyszerű zenés gimnasztika) 

 Kreatív mozgásalkotás, mozgásos önkifejezést biztosító feladatok 

 Jóga jellegű és stresszkontroll gyakorlatok 

 Torna jellegű feladatvégrehajtások szerek és testi kontakt nélkül 

 Küzdősportok formagyakorlatai 

 Ugró-szökdelőiskolák, ugrókötelezés 

 Futó-ugró-dobó atlétikai feladatok 

 Tájékozódó gyaloglás, futás (pl. kincskereső játékok) 

 Sportgyaloglás 

 Természetjárás 

 Kerékpározás, rollerezés 

 Tollaslabda, frizbi 

 Célbadobó, gurító, csúsztató, rúgó, ütő játékok 

 Kontakt nélküli labdás kisjátékok (pl. karikás passzolós) 

 


