
 

Név: Christián Anikó születési év: 1961 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége  

Testnevelő tanár és gyógytestnevelő tanár.  Magyar Testnevelési Egyetem 1983. 

munkahely(ek), munkakör(ök) 

1983-tól:  

- Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 

Kar és jogelődjei. Mesteroktató 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés 

címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím 

(DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatásban eltöltött idő: 35 év 

Oktatott tárgyak:  

- Testnevelés az óvodában 

- Óvodai testnevelés módszertana 

- Játékos vízhez-szoktatás - óvodás úszás 

- Mozgásos játékok kisgyermekkorban 

- Kutatásmódszertan 

- Gyermek a természeti környezetben 

- Sportági alapismeretek 

- Sportjáték tanítása 

- Gyermek és gyógytestnevelés módszerei 

- Gyógytestnevelés elmélet és gyakorlat 

- Egészséges életvitel és életvezetés 

- Mozgásszervi elváltozások és prevenciója kisgyermekkorban 

- Kondícionális testnevelés 

- Úszás tanítása 

 

Oktatás idegen nyelven: Kondícionális testnevelés – úszás: angol nyelven. 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

Publikáció: 

 

-    Christian Anikó (1995): Prevenció. Deformitások megelőzése a gyermekkorban. Famulus, 

Szekszárd. ISBN:963-85221-4-3 

- Christián Anikó: Az óvodai és iskolai gyógytestnevelés helyzetének vizsgálata. In: 

Keresztes Katalin (szerk.): Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért. Tessedik 

Sámuel Főiskola Pedagógiai Kar Kiadványa. Budapest, 2008.100-113.p. 

- Christián Anikó: Óvodáskorú gyermekek vízhez szoktatása, úszásoktatása a képzés és a  



      gyakorlat tükrében. In: Albert Gábor (szerk.): Az óvodapedagógiától az andragógiáig. 

      Kaposvári Egyetem kiadványa. Kaposvár, 2010. 301-306.p. ISBN: 978-963-9541-09-2 

- Christián Anikó: Paradigmaváltás a gyógytestnevelésben. In: ACTA 

Szekszardiensium. TOM. XVI. Scientific Publications XVI. PTE IGYK (Szerk: 

Farkas Éva), Szekszárd, Illyés Gyula Faculty, University of Pécs, 2014. 

- Christián Anikó: Az egészség érték, a mozgás egészség. In: In: ACTA Szekszardiensium.  

TOM. XVI. Scientific Publications XVII. PTE KPVK (Szerk: Farkas Éva), Szekszárd,  

University of Pécs, 2016. ISSN:24161071 

- Christián Anikó: Betekintés a gyógytestnevelés történetébe. In: ACTA 

Szekszardiensium. TOM. XVI. Scientific Publications XIII. PTE IGYK (Szerk: 

Farkas Éva), Szekszárd, Illyés Gyula Faculty, University of Pécs, 2011. 

 

 

Kutatási területek: 

 

- Az óvodai és iskolai gyógytestnevelés helyzetének és megvalósításának vizsgálata. 

- A gyógytestnevelés történeti aspektusai 

- Fiatal felnőttek egészségszintjének vizsgálata 

 

 

Szakfelelős: 

 

- Szakkoordinátor: Óvodai és iskolai gyógytestnevelés szakirányú továbbképzés szak 

kidolgozása alapítás, indítás. 

- Szakfelelős: Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak.  

FOKSZ. 2014-2018 ig. 

- Koordinátor: Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme. 2017-2018. 

 
Szakindítás: 

 

- Óvodai és iskolai gyógytestnevelés szakirányú továbbképzés szak kidolgozása 

alapítás, indítás. A képzés koordinátora. 

- „Mindennapos testnevelés az iskolában” program kidolgozása. Továbbképzés 

tanítók számára. 

  
   

Pályázat 
 

- HEFOP -3.3.1-p.” A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése projekt” 

Gyermek és gyógytestnevelés szakmai bizottsági elnök. 2005/2006. 

- „A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és 

módszertani fejlesztése” (TÁMOP-4.1.2.-08/1/B-2009-0003) projekt 

megvalósításában az Óraelemzési szempontok kidolgozása munkacsoportban 

veszek részt. 

- TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1 K/3  2013-2014  "A pedagógusképzést segítő hálózatok 

szerevezése a Dél-Dunántúli régióban". Csecsemő- és kisgyermeknevelő mikro-

csoport. 

- Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010. A 

pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása program 



keretén belül akkreditált felnőttképzési programban részvétel és a tanúsítvány 

megszerzése. 

- TÁMOP -4.1.2.B.2-13/1-2013-2014. Pedagógusképzést segítőhálózatok 

továbbfejlesztése a Dél- Dunántúl régióban a K/1 munkacsoporton belül „Alma és 

fája” program megvalósítása. 

- TÁMOP -4.1.2.B.2-13/1-2013-2014. Pedagógusképzést segítőhálózatok 

továbbfejlesztése a Dél- Dunántúl régióban a K/1 munkacsoporton belül 

Testnevelés és Sport műveltségterület program fejlesztésének megvalósítása. 

- EFOP-3.1.2-16-2016-00001. „ A köznevelés módszertani megújítása a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – komplex alapprogram bevezetése a 

köznevelési intézményekben.  

- EFOP- 3.4.3-16-2016-00005. „ Korszerű egyetem a modern városban: 

Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási 

modellben.” 

 

 Tehetséggondozás: 
 

- Az Egyetemi és Főiskolai Bajnokságokon résztvevő hallgatók sportolásának, 

versenyzésének segítése. 

- Az Illyés Gyula Szakkollégium hallgatóinak mentorálása. 

- TDK–án, ETDK- án  szereplő hallgatók mentorálása. 

- Pedagógusképző Intézet TDK koordinátora 2011-2015-ig 

 

Igazolható szakmai elismertség: 

 

- Illyés Plakett. I. fokozat. 2011. 

- Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség: Arany-plakett. 2000. 

- Miniszteri Dicséret. 1990. 

 

Szakmai továbbképzések: 

 

- A figyelemzavar és a különböző magatartásproblémák hatékony felismerése és 

korszerű diagnosztikája a pedagógiai szakszolgálati munkában. Eötvös József 

Pedagógiai Szolgáltató. TÁMOP-3.4.2-12-2012-0001. 

- Kompetenciaalapú gondolkodás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Tanúsítvány. 

2015. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1. 

- Oktatás és társadalom Doktori Iskola. PTE. BTK. Abszolutórium. 2012. 

- Tartásjavító prevenciós Program. Magyar Gerincgyógyászati Társaság. 

Tanúsítvány. 1998. 

- A primer prevenció iskolai feladatai. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. 

Tanúsítvány. 1994. 

 

 

 

   
  

   
  

 

    

 
   



 
 

  


