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Bevezetés 
Jelen munkánk annak az átfogó, komplex kutatási témának kis szelete, amely a mindennapos testnevelés mű-
ködési feltételeinek vizsgálatára fókuszál, társadalomföldrajzi aspektusból. Vizsgálatunk célja az volt, hogy fel-
mérjük a Dél-Dunántúl összes köznevelési intézményét a mindennapos testnevelés megvalósításával 
kapcsolatban. Helyzetfelmérést végeztünk és feltérképeztük a megvalósításhoz rendelkezésre álló infrastruktu-
rális és személyi feltételrendszert arra vonatkozóan, hogy társadalomföldrajzi szempontból milyen eltérések és 
hiányosságok jelennek meg a különböző tértípusokon lévő iskolák között.  
 
Anyag és módszerek 
Saját kérdések alapján összeállított online kérdőíves vizsgálati módszert alkalmaztunk. A mintavétel a Dél- 
Dunántúl közoktatási intézményeiben dolgozó testnevelő tanárok körében zajlott. Iskolánként egy testnevelő tanár 
töltötte ki kérdőívünket. 90 iskola testnevelő tanára vállalta, hogy anonim módon válaszol kérdéseinkre. A vizsgálat 
időpontja 2020. május-június. A kapott adatokat Excel program segítségével dolgoztuk fel. A 35 kérdésből álló 
kérdőívben kitértünk az alapvető infrastrukturális, tárgyi, eszköz és személyi feltételek meglétére, valamint hiányára 
egyaránt. 
 
Eredmények 
Eredményeink azt mutatják, hogy az említett iskolai feltételekkel a kitöltők nagy része elégedett, de ettől függet-
lenül vannak olyan intézmények, ahol tornaterem sincs, így a kitöltők kis része abszolút nincs megelégedve azzal 
a környezettel, ahol dolgozik. A szakképzett testnevelő tanárok száma és felkészültsége elegendő a mindennapos 
testnevelés lebonyolításához a kitöltő testnevelő tanárok véleménye alapján. A helyzet szélsőséges, ugyanis a min-
dennapos testnevelés tantervi előírása több esetben megvalósul, de vannak olyan intézmények, ahol egyáltalán 
nem.  
 
Következtetések  
Összességében megállapítható, hogy a mindennapos testnevelés rendszere földrajzi szempontból jól látható kü-
lönbségeket mutat a városi és vidéki iskolák tekintetében. A rendszer bevezetése pozitív és szükséges a mai ge-
neráció számára. Nagy előrelépés lehetne, ha megvalósulnának az infrastrukturális fejlesztések és azt követően 
szorosabb együttműködések jöhetnek létre a sportegyesületek és az iskolák között. 
Kulcsszavak: mindennapos testnevelés, területi különbségek 
 
„A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság  
Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával 
készült.”      
 


