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eligazodás. E kedvezõtlen társadalmi környezetben az iskola minden pedagógusának vál-
lalnia kell a toleráns magatartás, a helyes életvezetési és konfliktuskezelési kompetenci-
ák kialakítását. A magyar oktatás teljes szemléletváltására, egy új pedagógiai kultúra ki-
munkálására és széles körû társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy pozitív
irányba mozduljunk el.
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„Testnevelés, mint a vidámság órája!”
Beszámoló a VI. Országos Sporttudományi Kongresszusról

A Magyar Sporttudományi Társaság 2007. október 28–30. között az
egri Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi 
Intézetével közösen rendezte soros kongresszusát. A három nap 

során a plenáris előadásokon túl 12 különböző szekcióban hallhattak
az érdeklődők többek közt az életmódról, a sport és társadalom, a
sport és nevelés, az iskolai testnevelés, a diáksport kapcsolatáról, a

sportélettan, sportorvoslás, rehabilitáció kérdéséről vagy a 
fogyatékosok sportjáról, illetve a gyógytestnevelésről. 

Beszámolónkban a Sporttudományi Kongresszus azon előadásaira
összpontosítottunk, melyek kapcsolatba hozhatók a közoktatással.

J
elen tanulmány címét az egyik elõadótól, Szatmári Zoltántól kölcsönözzük, szerinte
ugyanis egy jó iskolai tanóra alapvetõ velejárója a jó hangulat, a derû, amit legköny-
nyebben humorral lehet megteremteni. Az iskolai testnevelés alapvetõ célja ugyanak-

kor, hogy része legyen az ifjúság szellemi, testi és közösségi nevelésének, hangzott el 
H. Ekler Judit elõadásában. Az iskolai sport vizsgálata kapcsán koronként nyomon kö-
vethetõk a testnevelés célját meghatározó stratégiai változások. A 18. században (Ratio
Educationis, 1777) a testedzés tartalma és tanórai fegyelme is arra utalt, hogy az elsõd-
leges szándék a katonai kiképzés. Ez a hatás még az 1938-as tanterv idején is domináns
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volt. A 20. század második felében a legerõsebb stratégiai hatásnak már az ipari érdek
számít. A teljes foglalkoztatás, a fizikai teljesítmény és a munka magasra értékelése el-
várta a közoktatástól, hogy mind fizikai, mind fegyelmi szempontból is az életre készít-
se fel a gyerekeket. Manapság, amikor munkaerõ-feleslegrõl és tömeges munkanélküli-
ségrõl beszélünk, már ez sem kiindulópont az iskolai testnevelés számára. Az elõadó sze-
rint ma az oktatáspolitikának kell felvállalnia azt a stratégiai szerepet, melynek célja az
iskolai sport helyzetének megerõsítése. Annál is inkább, mert az egészségügy is jelentõs
preventív és képességfejlesztõ elvárásokat támaszt az iskolával szemben. Az elõadó utalt
arra, hogy a változó életkörülmények, a médiumok és az ezek hatására kialakuló szülõi
és tanulói kívánságok abba az irányba mutatnak, hogy az iskolai testnevelés az egész éle-
ten át ûzhetõ sportolást készítse elõ, és szervezési formáiban (tanórai és tanórán kívüli
sport, túrák, kirándulások) is ehhez igazodjon.

De vajon milyen jellemzõkkel írható le a határainkon túli iskolai testnevelés? Ezen
kérdésünkre Istvánfi Csabától kaptunk választ, aki Az iskolai testnevelés az európai uni-
ós törekvések tükrében címmel tartott elõadást. Ebben ismertette azokat az EU-
kezdeményezéssel rendezett magas szintû tanácskozásokat, melyek célja az iskolai test-
nevelés helyzetének tisztázása, illetve árnyalt kép felvázolása az ifjúság megromlott
egészségi állapotáról. Ezen témák legutóbb az Európai Unió Kulturális és Nevelési Bi-
zottsága által 2007. február 28-án rendezett The Role of Sport in Education elnevezésû
konferencián kerültek újra középpontba. Itt Istvánfi Csaba egy négytagú nemzetközi 
team tagjaként segítette hallgatóságát abban, hogy képet kapjanak a különbözõ nemzetek
iskolai testnevelésének helyzetérõl és ifjúságuk egészségi állapotáról. Összességében el-
mondható, hogy mind a négy (azaz a magyar, az osztrák, a finn és az angol) ország ese-
tében romlott nemcsak az iskolai testnevelés pozíciója, hanem a fiatalkorúak egészségi
állapota is. A további közös jellemzõk közül jelen tanulmányunkban csak néhányat eme-
lünk ki: a testnevelés órákra szánt idõkeret csökkenését, az alsó tagozatban alacsony
szintû képzettséggel testnevelést oktató pedagógusokat, a növekvõ tendenciát mutató tar-
táshibákat, gerincdeformitásokat, a kövér, túlsúlyos tanulók számát, illetve a fiatalkorú-
ak esetében egyre gyakoribb panaszként jelentkezõ szív- és keringési elégtelenséget.

A tizenévesek egészségi állapotáról és fizikai inaktivitásukról szóló kutatások aggasz-
tó eredményekkel szolgálnak. Társadalmunkban az egészség megõrzése és a vele kap-
csolatos magatartásformák kialakítása és tudatosítása egyre inkább háttérbe szorul. Bár
gyakran hallani a mozgásszegény életmódról, mégsem teszünk ellene. Mindennapjaink-
ból kiszorul a fizikai aktivitás, azaz nem járunk sem rendszeresen, sem rendszertelenül
úszni, kerékpározni, futni, sétálni. A fokozatosan növekvõ civilizációs ártalmak követ-
keztében a 10–18 éves iskoláskorú gyermekek körében magas a mozgáshiány miatt ki-
alakult mozgásszervi rendellenességek aránya, romlik a stressztûrõ-képesség, növekszik
a túltáplált gyerekek száma. Tanulmányunk folytatásában olyan kutatási eredmények is-
mertetésére vállalkozunk, melyek témája a tanulók egészségi állapotának különbözõ
módszerekkel történõ felmérése.

Nagyváradi Katalin objektív elemzést kívánt készíteni a Szombathely városában tanu-
ló 14–20 évesek egészségi állapotáról. Ennek során igyekezett feltárni a testnevelõ, a
gyógytestnevelõ és az iskolai egészségügyi hálózat (orvos és védõnõ) együttmûködését
is. Eredményei szerint a vizsgált korosztályban egyre növekszik azon tanulók száma, aki-
ket gyógytestnevelésre utaltak, és az említett populációban szignifikánsnak tekinthetõ a
mozgásszervi betegségek elõfordulása. A nemek vonatkozásában a lány tanulók körében
regisztrálhatók nagyobb gyakorisággal a tartáshibák, a scoliosis (oldalirányú gerincfer-
dülés) és az obesitas (kóros kövérség). Nagyváradi Katalin szerint a testnevelõk, gyógy-
testnevelõk és az iskolai egészségügyi hálózat együttmûködése hiányos. Az elõadó hang-
súlyozta az iskolai gyógytestnevelés egyedülálló szerepét a tanuló szerzett vagy veleszü-
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letett betegség következtében kialakult egészségi állapotának helyreállításában, a beteg-
ség további romlásának megakadályozásában és a terápiában.

A gyógytestnevelés olyan kötelezõ iskolai tantárgy, melynek alaposabb hazai vizsgá-
lata esetén igencsak változatos képet kapnánk mind az oktatási gyakorlat, mind pedig a
színvonal tekintetében. A tanítási órák például kötõdhetnek saját iskolához, területileg ki-
jelölt intézményhez, kistérségi társuláshoz, de akár pedagógiai szakszolgálathoz is. Már
a fenti felsorolás is jelzi, hogy a gyógytestnevelés hatékonyságát a többi tárgyhoz képest
nagyobb mértékben befolyásolja a környezeti háttér: a gyógytestnevelés helye, idõpont-
ja, a családi háttér, az iskolavezetés stb.

Simon István Ágoston kutatásának célja az volt, hogy a soproni általános és középiskolás
gyógytestnevelésre járó tanulók környezeti hátterének feltárásával vonjon le következtetése-
ket a gyógytestnevelés tanórai hatékonyságára vonatkozóan. Vizsgálati módszerként az írás-
beli kikérdezést használták, melynek során a diákoknak zárt jellegû és öt fokozatú Likert-
skálát tartalmazó kérdésekre kellett válaszolniuk. A kutatási eredmények a konferencia ide-

jén még feldolgozási szakaszban voltak, de
már a jelenlegi állapotban is levonhatók az
alábbi következtetések: az iskolavezetés
megfelelõ hozzáállásából fakadó körültekin-
tõ, a diákok érdekeit szem elõtt tartó szerve-
zés, illetve támogató szülõi háttér szükséges
ahhoz, hogy a tanulókban pozitív beállítódás
alakuljon ki a gyógytestneveléssel kapcsolat-
ban. Ez pedig a tanórai hatékonyság növelé-
sének egyik feltétele és eszköze.

Az egyik legsúlyosabb globális egészség-
ügyi problémánál, az elhízásnál maradva:
ha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor
becslések szerint 2010-re 150 millió túlsú-
lyos felnõttrõl és 15 millió túlsúlyos gye-
rekrõl beszélhetünk Európában – hallottuk
Martos Éva elõadótól. Ennek az ijesztõ
trendnek 15 éven belüli megfordítását tûzte
ki célul az Európai Elhízásellenes Charta,
melynek eszközei az iskolai mindennapos
sportlehetõség megteremtése, az egészséges
választék biztosítása és a helyes táplálkozás
oktatása lehetnek. Az elõadó ismertetett egy

nemrég lezajlott hazai fõvárosi reprezentatív vizsgálatot, melyben 3200 gyermek táplál-
kozási elemzése került feldolgozásra. A kapott adatok szerint a cukros üdítõ napi több-
szöri fogyasztása az általános iskolás gyermekek 40, míg a középiskolások 25 százaléká-
ra jellemzõ. A gyerekek kevesebb mint fele érzi fittnek magát, a testnevelés órát követõ-
en jó közérzetrõl a gyerekek 78, illetve az idõsebb korosztály 58 százaléka számolt be.

A fittség és a jó közérzet témájánál maradva foglalkozzunk a fiatalok fizikai aktivitá-
sával. A különbözõ életkorú és az ország különbözõ területein élõ tanulók sportolási szo-
kásainak vizsgálata meglehetõsen népszerû kutatási területnek számít – hangzott el Ko-
vács T. László, Suskovics Csilla, Fügedi Balázs és Bodnár József elõadásában. A kutatók
arra vállalkoztak, hogy három település: Baja, Kaposvár és Eger 5–6. osztályos tanulóit
vizsgálja sportolási gyakoriságuk, sportolási szintjük (élsportoló, aranyjelvényes és/vagy
országos bajnokságon érmes), illetve kedvelt sportágaik kapcsán.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a tanulók (N = 1 756) többsége (57,9 szá-
zaléka) sportol iskolán kívüli egyesületben. Az elõadók a kutatás kapcsán arra hívták fel

Ha a jelenlegi tendencia folyta-
tódik, akkor becslések szerint

2010-re 150 millió túlsúlyos fel-
nőttről és 15 millió túlsúlyos gye-
rekről beszélhetünk Európában
– hallottuk Martos Éva előadó-

tól. Ennek az ijesztő trendnek 15
éven belüli megfordítását tűzte

ki célul az Európai
Elhízásellenes Charta, melynek
eszközei az iskolai mindenna-

pos sportlehetőség megteremtése,
az egészséges választék biztosí-
tása és a helyes táplálkozás ok-

tatása lehetnek.
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a figyelmet, hogy az iskolai lehetõségek és a délutáni programok sem az egészségköz-
pontú, sem a versenyszerû sportoláshoz nem ideálisak, mi több, a rendszeresen sportoló
fiatalok száma kifejezetten alacsonynak mondható a vizsgált mintában. A tanulók 42,2
százaléka állítja, hogy egy éve, 27,7 százaléka pedig, hogy 2–3 éve sportol rendszeresen.
A korosztály tekintetében a kutatók várakozásának megfelelõen a labdajátékok (labdarú-
gás), a vízisportok (vízilabda), a tánc, a kosárlabda és a küzdõsportok tartoztak a legnép-
szerûbb szakágak közé. Az 5–6. osztályosok a legkevésbé futni szeretnek, derült ki a kér-
dõíves felmérésbõl.

A fiatal tizenévesek fizikai aktivitása kapcsán érdemes megemlíteni azt a kutatást,
melynek célja annak felderítése volt, hogy a 11–13 éves budapesti tanulók életvitelében
mekkora szerepet játszik a sportolás, illetve a torna jellegû mozgásformák. Heti idõmér-
leg-vizsgálattal Leibinger Éva, Kiss Júlia, Huszár Ágnes és Hamar Pál 168 tanuló ered-
ményeibõl kíván levonni következtetéseket a tanulók pszichomotoros, affektív és kogni-
tív képességeire vonatkozóan. Már a kutatásnak a konferencián közlésre kerülõ részvizs-
gálati eredményei is azt bizonyítják, hogy a tanulók a legtöbb idõt az iskolában töltik,
ami abból a szempontból jelentõs, hogy az aktív, konstruktív életvezetés, illetve a sport-
szeretet kialakításában így egyre nagyobb felelõsség hárul a tantestületre és ezen belül a
testnevelõre is.

A fent említett kutatók vizsgálati eredményei szerint a tanulók az eltöltött idõ szerint
legszorosabban az iskolához kötõdnek. De vajon milyen fizikai változások figyelhetõk
meg a 7–15 éves korosztályban egy nyári szünet után? Ennek vizsgálatára vállalkozott
Oláh Zsolt, Makszin Imre és Ozsváth Károly. A kutatásba a TF két gyakorlóiskoláját von-
ták be (N = 3091 és N = 443 fõs tanulói létszámokkal). Két mérésre került sor: az elõmé-
résre a 2005/2006-os tanév végén, az utómérésre a 2006/2007-es tanév elején. Vizsgála-
ti módszerként az Eurofit tesztrendszert alkalmazták, melyet kiegészítettek egy, a spor-
tolási szokásokat leíró kérdõívvel. A kutatás eredményei szerint szembetûnõ azon gyere-
kek testi fejlõdése, akik nyáron is elõnyben részesítik a rendszeres fizikai aktivitást. A ke-
vesebbet mozgó társak fejlõdése általánosnak tekinthetõ.

A diákok számára a nyári szünet jelenti a feltöltõdés, a regenerálódás, a kötetlen sza-
badidõ idõszakát, melyet egyesek tehát aktív sporttal, mások inkább passzívan szeretnek
eltölteni. A kedvezõ idõjárás, a strandok, az uszodák nyújtotta játékos tevékenységek
mind közrejátszanak abban, hogy ebben az évszakban tömegek látogatják a vízpartokat.
Az úszás az egyik legrégebbi sportági mozgásforma – hangzott el Katona Zsolt A soksze-
replõs úszásoktatás címû elõadásának bevezetõ gondolataiban. Jelentõsége az ember
pszichomotoros fejlesztésében évszázadok óta ismert. Az úszásoktatás szervezett, iskolai
oktatásának kezdete hazánkban a 19. századra tehetõ. Az úszás taníthatóságának korai,
szenzibilis idõszaka, valamint a vízben végzett úszómozgások pozitív fiziológiai hatásá-
nak köszönhetõen mára mindenki elfogadta, hogy szükség van a gyermekkori úszások-
tatásra. Az elsõdleges gondozók részérõl talán ezért is mutatkozik olyan nagy igény az
óvodai képzésben elérhetõ tanfolyamok közül a vízhez szoktatásra, illetve az úszásokta-
tásra. Katona Zsolt szegedi és székesfehérvári szülõk (N = 118) kérdõíves vizsgálatával
kívánt választ adni a következõ kérdésekre: milyennek tartják az oktatási intézmények
úszásoktatási lehetõségeit, melyeket választják leginkább, és mi alapján hozzák meg
döntésüket arra vonatkozóan, hogy ki tanítsa meg gyereküket úszni. Az érvényben lévõ
tanterv (NAT, 2003) elõírja az úszás korai oktatásának szükségességét, és a legtöbb isko-
la az elsõ tanévben biztosítja is a szakszerû oktatást tanulói számára, miközben az üzleti
alapon mûködõ tanodák és magánoktatási formák gyors eredmények felmutatásával hi-
tegetik a szülõket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülõk nem várják meg az isko-
lai testnevelés keretében nyújtott szakszerû úszásoktatást, hanem még a beiskolázás elõtt
igyekeznek gyermekük úszásoktatását megoldani.
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A szülõk többsége szeretné, hogy gyermeke mozgásfejlettsége már az óvodai évek
alatt olyan szintre jusson, hogy képes legyen elsajátítani a biztonságos úszótempókat. A
6–7 éves korosztály fejlesztésének és nevelésének egyik fontos célja az iskolai életre va-
ló felkészítés. Az iskolaérettség ugyanakkor komplex jelleggel bír: a kognitív érettség
mellett fontos szerep jut a mozgásfejlettségnek, a központi idegrendszeri folyamatok
érettségének is. Ennek egyik mutatója az egyensúlyozó rendszer fejlettsége, tudtuk meg
Rácz Katalin és Bretz Károly elõadásából. A két kutató noninvazív vizsgálatában 26
nagycsoportos óvodás vett részt, akiknek átlagéletkora 5 év 8 hónap volt. Rácz Katalin
és Bretz Károly célja az volt, hogy iskolaéretlen és iskolaérett gyerekek egyensúlyo-
zóképességét hasonlítsák össze. A vizsgálathoz egy speciális mûszert, a Stabilométert
használták, mely számítógéphez csatlakoztatva rögzítette a testtömeg-középpont centi-
méterben kifejezhetõ változásait. A statisztikai elemzések eredményeképpen megállapí-
tást nyert, hogy az iskolaéretlen gyerekek egyensúlyozóképessége elmarad iskolaérett
társaiktól, valamint több más terület éretlensége is együtt jár az egyensúlyozó rendszer
éretlenségével. Az óvodai és késõbb az iskolai testnevelés órák célja is az, hogy a gyere-
kek mozgásfejlõdését és személyiségfejlõdését segítse.

A testnevelést Szatmári Zoltán kiemelten személyiségalakító tantárgynak tekinti. A já-
tékos tevékenységek felszabadult légkörében ugyanis a gyermekek õszintén viszonyul-
nak környezetükhöz, nem tudják leplezni jellembeli tulajdonságaikat, így annak értékei
és hiányosságai szabadon nyilvánulnak meg. A testmozgást különleges örömérzés kíséri,
mely a társakkal való játékos együttlétbõl, az akadályok leküzdésébõl, a viszonylag biz-
tonságos háttérben jelen lévõ enyhe feszültség kellemes izgalmából fakad. A pedagógus-
nak a játékon keresztül nyílik alkalma arra, hogy tudatosan és tervszerûen gyakoroljon
befolyást a gyermek személyiségének egészére. A testnevelés órák örömteli élménye
nemcsak fejleszti, hanem az elõadó szerint összetettebbé és gazdagabbá is teszi az „Ént”.
Ezért is fontos hogy a testnevelés valóban a vidámság órája legyen.

Herzog Csilla
SZTE, BTK, Neveléstudományi Doktori Iskola

Az EARLI budapesti 
konferenciájának plenáris elõadásai

A neveléstudomány legnevesebb európai konferenciájának adott 
otthont 2007 nyarán az ELTE TTK budapesti Lágymányosi Campusa. Az
EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction)

kétévente megrendezésre kerülő konferenciájára Európából, Ázsiából,
Ausztráliából és Amerikából érkeztek hazánkba a tanítás-tanulás kérdése-

ivel foglalkozó kutatók, hogy a neveléstudomány egyik legjelesebb fóru-
mán publikálják kutatási eredményeiket, hallgassák meg a világ más terü-
letein zajló vizsgálatok beszámolóit, és egyesítsék mindazt a tudást, amely

lehetővé teszi a neveléstudomány  professzionalizálódását. 

A
konferencia elnöke Csapó Benõ, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi
Intézetének professzora volt. A szervezõbizottság munkáját Csíkos Csaba, a Sze-
gedi Tudományegyetem docense koordinálta, az intézményi hátteret pedig a Sze-

gedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája, valamint a Magyar Tudo-
mányos Akadémia biztosította.

2008-3-4.qxd  2008.03.05.  20:16  Page 151


