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A gimnáziumban egy egész napot szenteltünk annak, hogy közösen sportoljon élsportoló, más 

tagozatra járó diák és tanár. Az élménypedagógia segítségével megmutattuk az élethosszig 

tartó mozgás fontosságát, több sportág kipróbálásával biztosítottuk a sportágválasztást, 

népszerűsítettük a  szabadidősportot, valamint életmód tanácsadást valósítottunk meg. Az 

élsportolók és szabadidő sportot végző diákok közös programban vettek részt. Előzetes 

programokba bevontunk hatodik kerületi iskolákat. 

Tevékenységeink:  

 Kerületi verseny szervezésével tehetségazonosítást végzünk. 

 Szakmai anyagokat kértünk az Egészségfejlesztési Intézettől, felvettük a kapcsolatot 

iskolán kívüli szakemberekkel. 

 A választható sportágak ismertetését elvégezték testnevelő tanáraink testnevelésórán 

és sportági ismeretek órán, melynek köszönhetően a diákok érdeklődési körüknek 

megfelelő sportprogramon vehettek részt. A jelentkeztetést a testnevelők 

bonyolították, a szervezésben az informatikus kolléga segített. 

 A nap egy közös bemelegítéssel indult, tanárok, diákok, élsportolók, nyelvi 

tagozatosok együtt kezdték meg a közös sportolást. Nehezítette a nap indulását, hogy 

szemerkélt az eső. 

 Megkezdődött a különböző sportágakban az osztályok közötti verseny: asztalitenisz, 

labdarúgás, röplabda, kerékpározás, futás, asztalitenisz, aerobik. 

 A különböző profilú osztályok együtt sportoltak a sportágválasztó programokon. 

 Külsős szakemberek vezettek foglalkozást: előadást tartott Monspart Sarolta, életmód 

tanácsadó, Katus Attila, aerobik világbajnok. Aerobik foglalkozást vezetett: Pázmándi 

Nóra és Olaj Viktória, sportoktató, személyi edző. 

 Szabadidő sportot végzők közötti tehetségazonosítást végeztünk.   A tehetségesekre a 

következő tanévben számítunk a középiskolák közötti versenyeken. Kerületi 

iskolákkal és az Egészségfejlesztési Intézettel szakmai kapcsolatot folytatjuk. 

 A résztvevők száma, valamint az elért helyezések alapján kapott pontokat összegezve 

alakult ki a végső sorrend. A nyertesek az Aquaworld-ben töltetettek el három órát.  



 A tanév végét lezáró iskolagyűlésen kiemeltük a házi, hazai és világversenyek 

győzteseit, személyes példaként állítottuk őket az iskolai közösség elé. 

 

Céljaink megvalósulása: 

 

 Célunk közösségi élmény biztosításavolt. Ezen a napon együtt sportoltak élsportolók 

és más tagozatra járó diákok, tanárok. A rendezvényen 700 fő vett részt, akik öt 

évfolyamon, 26 osztályközösséget alkotnak. 

 A végzős évfolyamoknak ez volt az utolsó iskolában töltött „tanítási napjuk”, az 

írásbeli érettségi megkezdése előtt a program stressz oldásként jó mentális állapotot 

biztosított. 

 A diákönkormányzat, sportban jeleskedők is jó munkát végzett szervezőként.  A 

szervezők szociális kompetenciái fejlődtek, a sportprogramot vezető diákjaink 

különböző kommunikációs helyzeteket gyakoroltak. Az sportolók pályaorientációját 

segítettük, végeztek mérkőzésvezetést, sportágakhoz tartozó versenyek szervezését is 

vállalták. A közösségért végzett munka jó hatással volt az egész szervezeti kultúrára.  

A különböző profilú osztályok együtt sportoltak, ami megint csak közösségépítő 

hatású volt. 

 A kisebb közösségeket is megerősítettük, mert a program alatt a részvételért és 

eredményekért pontot kapnak a diákok, osztályok. Az összesítés alapján legjobban 

teljesítő közösségek sportprogramot kaptak ajándékba.  

 Az előkészületek során megszerveztük a kerületi labdarúgási versenyeket, ezzel a 

tehetséggondozást segítettük. A testnevelést tanító pedagógusok egymástól értesültek 

a mindennapokban megvalósuló „jó gyakorlatokról.” 

 Megvalósult a különböző sportágakban az osztályok közötti verseny: asztalitenisz, 

labdarúgás, röplabda, kerékpározás, futás, asztalitenisz, aerobik. Ez egyben sportági 

ismeretek megszerzését is biztosította. 

 Felszabadult, jókedvű napot hoztunk létre az élménypedagógia segítségével, amelyre 

az  iskolai életet záró iskolagyűlésen szívesen emlékeztünk vissza. 
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