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1. Bevezetés 
 

A testnevelő tanárok társadalmi helyzetét számos kutatás tárta fel az elmúlt 

években. A testnevelő tanárokat az emberek többsége sokszor a játékos szórakozás 

egyfajta felügyelőjének tekinti. Testnevelő tanári munkájukat nem ismerik el teljes 

mértékben, és szakmai presztízsüket gyakran alacsonyra értékelik. A tanárok, mint 

társadalmi réteg presztízse országuk kulturális, történelmi és politikai hagyományaitól 

függ. Hangsúlyozni kell, hogy a testnevelő tanár szerepe nem korlátozódik az iskolai 

oktatásra, hanem magába foglalja az egészséges életmód népszerűsítését is. 

Habár elméletileg konszenzus van abban a tekintetben, hogy a sport és a 

testnevelés jelentősen hozzájárul az emberek fejlődéséhez és neveléséhez, a 

testnevelés gyakran marginalizálódástól, és a közmegbecsülés hiányától szenved. Az 

iskolai testnevelés órákat gyakran elhagyják, ha az idő más tantárgyakhoz szükséges. 

A testnevelést szocializációs folyamaton keresztül sajátítják el a diákok és nagyon 

fontos, hogy mindezt szakképzett testnevelő tanár oktassa. Az iskolákban testnevelést 

oktató tanár tudása és hozzáállása gyakran döntően befolyásolja, hogy mi kerül a 

tanítási programba, és hogy mennyire hatékony az oktatás. Sok országban az általános 

iskolai testnevelés oktatást általános iskolai tanárok végzik olyan szakképzett 

testnevelő tanárok helyett, akik kifejezetten erre a területre specializálódtak. Ez a 

jelenség Cipruson is megfigyelhető, és ez további problémát vethet fel; mégpedig a 

szakképzett ciprusi testnevelő tanárok munkanélküliségét és/vagy korlátozott 

álláslehetőségeiket. 

Mindezek mellett hangsúlyozni kell, hogy a ciprusi munkaerőpiac a testnevelő 

tanárok tekintetében a keresleti szinthez viszonyítva nagyobb kínálattal rendelkezik. 

Ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM)  regisztrálja a végzett testnevelő 

tanárokat egy ún. várólistán, és végül ezen a bizonyos állami listán elfoglalt helyük 

alapján kerülnek kinevezésre a különböző iskolákba. A fentebb említett társadalmi 

problémákat szociológiai szemszögből még senki sem tanulmányozta Cipruson, ezért 

lett ez a problémakör jelen szakdolgozat témája. A képzett testnevelő tanárok 

társadalmi státuszával kapcsolatos tudományosan megalapozott ismeretanyag 

                                                 
 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) a kormány kulturális politikájának 

alakításáért és megvalósításáért felelős különböző kulturális szolgáltatásain keresztül. Szintén 

ez a minisztérium felel az oktatáspolitikáért, melyet a Miniszterek Tanácsa hagy jóvá.  
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remélhetőleg valamelyest hozzájárulhat a ciprusi sporttudomány és oktatás-nevelés 

fejlődéséhez. 

 

 

2. Célkitűzések 

 
Az értekezés célja a testnevelő tanárok helyzetének feltérképezése az alábbi 

dimenziók mentén: a testnevelés helyzete a ciprusi közoktatásban; a végzett ciprusi 

testnevelők társadalmi státusza; milyen sporttal kapcsolatos munkakörökben, illetve 

milyen egyéb területeken dolgoznak; mennyire elégedettek munkájukkal és 

munkaerőpiaci pozíciójukkal, illetve mennyiben jellemző rájuk a státusz-

kristályosodás; hogyan jellemezhető véleményük a kormány vonatkozó 

foglalkoztatáspolitikájáról, illetve a társadalmi tőke munkavállalásukkal kapcsolatos 

jelentőségéről; valamint viszonyulásuk a testneveléshez és az egészségtudatossághoz. 

 

 

2.1 Hipotézisek 

 
A kutatás kérdéseinek megválaszolásához a következő hipotézisek kerültek 

megfogalmazásra: 

 

H1 A testnevelést a ciprusi iskolákban nem tekintik „igazi” tantárgynak. 

 

H2 A nem a közoktatásban dolgozó, végzett testnevelők többsége nem sporttal 

kapcsolatos állásokban dolgozik, és csak keveseknek adódik meg a lehetőség, hogy 

magánintézményekben testnevelő tanárként, vagy más sporttal kapcsolatos pozíciókban 

dolgozhassanak.  

  

H3 A végzett testnevelők között leginkább azok elégedettek munkájukkal és 

munkaerőpiaci pozíciójukkal, akik a közoktatásban, vagy a közszféra egyéb állásaiban 

dolgoznak, és a státusz-kristályosodás is elsősorban az ő esetükben jellemző.  
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H4 A társadalmi tőke szerepe leginkább testnevelők Ciprusi Sportszövetségnél (CSSz)
*
 

történő munkavállalása esetében érvényesül, és a válaszadók többsége nem tartja 

teljesen igazságosnak az őket érintő kormányzati foglalkoztatáspolitikát.  

H5 A végzett testnevelő tanárok egészséges életmódhoz, illetve testneveléshez fűződő 

viszonyulásait meghatározza jelenlegi munkakörük. 

 

 

3. Módszerek 

 
A kutatás fő módszere a survey-módszer volt, melyet dokumentumelemzés és 

mélyinterjúk egészítettek ki. A kérdőíves vizsgálat a végzett ciprusi testnevelő tanárok 

teljes populációjára (N=1880) irányult, függetlenül azok jelenlegi állásától. Minden 

válaszadó a 20-65 éves korcsoportban volt, 2007 előtt végzett, és a ciprusi Oktatási és 

Kulturális Minisztérium által kiadott tanári engedéllyel rendelkezett. A korcsoport 

választásának oka, hogy a legfiatalabb testnevelő tanári diplomával rendelkezők 20 

évesek, míg a 65 év felettiek Cipruson a nyugdíjasok csoportjába tartoznak, így ők nem 

kerültek bele a vizsgálati mintába.   

A kutatás kezdetén (2008 április) a szerző két listát kapott a Minisztériumtól. Az 

első lista tartalmazta mindazokat a végzett testnevelőket, akik jelenleg ciprusi 

középiskolákban tanítanak, míg a másik listán (az úgynevezett várólistán) azok a 

végzett testnevelő tanárok szerepeltek, akiknek eddig nem adatott meg a lehetőség, 

hogy elhelyezkedjenek a közoktatásban. A két lista alapján a mintát (n=531) három 

almintára lehetett felosztani: 1) T – a közoktatásban aktív testnevelő tanárok, 2) S –

egyéb, sporttal kapcsolatos foglalkozást űzők (de nem testnevelőként dolgozók), illetve 

3) E – egyéb, nem sporttal kapcsolatos állásokban dolgozók, akik nem hasznosítják 

felsőoktatásban szerzett ismereteiket. Az első csoportba az első kormányzati lista teljes 

populációja került, azaz mindazok a végzett testnevelők, akik a közoktatásban 

dolgoznak (n1=392, válaszadási arány: 68,6%). A másik két csoport almintái a hivatalos 

várólistáról, véletlenszerű kiválasztással lettek összeállítva, minden negyedik ember 

került a mintába (S: n2=193, illetve E: n3=69). A teljes vizsgálati minta eloszlásai 

(N=531; a teljes populáció 28,1%-a) nagyjából leképezik a teljes populáció eloszlásait 

(jelenlegi munka, életkor, nem és a diploma megszerzésének éve tekintetében).  

                                                 
*
A Ciprusi Sportszövetség para-civil szervezet, amelyet az 1969-1996-os törvények ruháztak fel 

döntéshozói jogkörrel a sport területén Cipruson. 
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Az adatgyűjtés mindhárom csoport esetében ugyanazzal a strukturált és 

standardizált írásbeli mérőeszközzel történt. A kérdőív zárt, választásos és nyílt végű 

kérdéseket tartalmazott. A kérdőív végső változata egy megelőző próbakutatás 

tapasztalatai alapján lett összeállítva.  

Mélyinterjúk készültek a kormányzati foglalkoztatáspolitikáért felelős 

hivatalnokokkal (n=4), a ciprusi közoktatási tantervek szakértőivel (n=3), és magukkal 

a végzett testnevelőkkel, mindhárom alcsoportból, azaz közoktatásban dolgozó 

testnevelőkkel (n=20), más sporttal kapcsolatos állásokban dolgozókkal (n=25), 

valamint egyéb, nem sporttal kapcsolatos pozíciókban dolgozó végzett testnevelőkkel 

(n=10). 

A kutatás során az alábbi dokumentumok kerültek az elemzés fókuszába: a ciprusi 

OKM listája a közoktatásban aktív testnevelőkről, a testnevelő tanárok úgynevezett 

várólistája, az utóbbi 15 évben, a közoktatásban kiadott tantervek és tanmenetek, 

valamint a Ciprusi Sportszövetség és az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 

kiadott Sport Mindenkinek programok.   

 

 

4. Eredmények 

 
A testnevelés helyzete a ciprusi iskolákban 

 

A testnevelést, mint iskolai tantárgyat bizonyíthatóan 1892-ben vezették be 

először a ciprusi iskolákban. Régen úgy gondolták, hogy a testnevelés képes 

elősegíteni a morális, vallási és mentális fejlődést. Manapság a testnevelés gyakran 

találja magát olyan helyzetben, hogy védekeznie kell, és az emberek jelentős része 

nem tekinti igazi tantárgynak. Sok esetben a gyerekek arra panaszkodtak, hogy a 

testnevelés órákon csak egyetlen dolgot csináltak: rúgták a labdát és semmi egyebet. 

Úgy tűnik jó néhány testnevelő tanár elveszítette a lelkesedését a tanítás iránt. Az 

iskolai tanóra-ráfordítás semmilyen jelentős módon nem változott a testnevelés órák 

javára. Az általános iskolákban a tanulóknak hetente két testnevelés órájuk van. A 

középiskolákban háromszor, a líceumok első évfolyamán kétszer van testnevelés óra 

egy héten. A líceumok második és harmadik évfolyamán már csupán heti egy 

alkalommal végeznek testmozgást. A leginkább kifogásolható tény pedig az, hogy a 

gimnáziumok (alsó középiskolák) számára semmiféle testnevelési tanterv nem létezett 
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eddig. Amikor a tanterv hiányának a problémáját a megfelelő felelős tisztségviselők 

elé terjesztették, ők meglepő módon reagáltak. A testnevelő tanárok nem hivatalos 

tantervet követnek a középiskolai tanítás során, hanem csupán a testnevelés 

szakfelügyelők által adott utasításokat és tanácsokat követik. Az általános iskolai 

tanterv leírja a testnevelés céljait, amelyeket különböző évfolyamokra bont le. Fontos 

megjegyezni, hogy a jelenleg hatályos tantervben nincsen olyan fejezet vagy 

bekezdés, amely körülírná a testnevelés órai értékelés folyamatát. Hasonló tényt 

figyelhetünk meg a líceumok harmadik évfolyamánál, ott sincsen a tantervben írásban 

lefektetve az értékelés folyamata. Végül, de nem utolsó sorban a ciprusi oktatási 

szervek 2003-ban megfigyelték és felismerték, hogy több súlyos probléma és 

hiányosság is van a diákok oktatásával kapcsolatban. Hét tudóst bíztak meg azzal a 

feladattal, hogy átformálják a túlságosan is centralizált oktatási rendszert. Az egyik 

javaslatuk éppen az volt, hogy új tanterveket kell készíteni, amelyeket várhatóan a 

2014/15-ös tanévben fognak minden évfolyamban bevezetni. A mélyinterjúk azt 

sugallták, hogy egy új mentalitás van kialakulóban a diákok, a tanárok és a szülők 

között, és ehhez igazodva próbálják majd az új rendszer céljait megvalósítani. 

Nincsen olyan kormányzati szándék, amely a testnevelés órakeretét csökkentené. 

További előremutató fejlemény, hogy a testnevelést nem tekintik a többi tantárgyhoz 

képest alsóbbrendűnek, hanem éppen ellenkezőleg, azt az egységes megközelítést 

alkalmazzák, mely szerint minden tantárgy egyenlő. 

 

A képzett testnevelő tanárok tényleges foglalkozásai 

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a képzett ciprusi testnevelő tanároknak 

nem csupán az alacsony szintű megbecsüléssel, de a munkalehetőségek korlátozott 

számával is szembe kell nézniük. Területükön nagyobb a kínálat, mint a kereslet, és 

így a végzett testnevelő tanároknak mindenképpen jelentős időt kell várniuk arra, 

hogy egy állami középiskola alkalmazza őket. A jelen felmérésben részt vevők közül 

269-en aktív testnevelő tanárok (T) állami fenntartású középiskolákban. 193 diplomás 

testnevelő tanár dolgozik sporttal kapcsolatos munkakörben (S), és 69-en egyéb, a 

testneveléshez nem kapcsolódó munkakörökben dolgoznak (E). A sporttal 

kapcsolatos munkakörben dolgozók csaknem egyötöde dolgozik a CSSz-nél, ami azt 

jelenti, hogy egy részüket a Sportot Mindenkinek programok keretében alkalmazzák, 

a többiek pedig hozzájárulnak a döntéshozatalhoz és/vagy a Szövetség különböző 
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feladatainak és tevékenységeinek megszervezéséhez. Hatvanöt személy (S csoport) 

dolgozik fitnesz klubokban tanácsadóként és személyi edzőként. Harmincöt diplomás 

testnevelő tanár edzőként dolgozik különböző sportágakban. Az úszás, a futball, a 

kosárlabda, a röplabda és a tenisz azok a sportágak, amelyeknél edzőként 

leggyakrabban előfordulnak. Tizenheten (S) dolgoznak testnevelő tanárként 

magániskolákban és nyolc diplomás testnevelő tanár tanít testnevelést egyetemeken és 

főiskolákon, valószínűleg a továbbtanulás miatt (vagyis mesterszak és/vagy PhD). Az 

eredmények azt is kimutatták, hogy az 'E' csoport tagjainak többsége a közszférában 

dolgozik (rendőrség vagy minisztériumok). A ciprusi társadalomban, a közszférában 

dolgozók sokkal több juttatásra számíthatnak a magánszektor alkalmazottaihoz 

képest. A legfőbb előny a munkahely állandósága, mivel a magánszektorban mindig 

van egy bizonyos fokú bizonytalanság azon oknál fogva, hogy a munkaadó bármikor 

felmondhatja a munkaszerződést pénzügyi okokra hivatkozva, mint például a 

költségek csökkentése vagy a profit növelése. Mindemellett rendkívül változatos 

munkahelyeket részesítenek előnyben a harmadik csoport tagjai. Csaknem 

egyharmaduk dolgozik a magánszférában, ami értékesítési ügynököket, 

magánvállalkozókat és banki alkalmazottakat jelent. 

 

Diplomás testnevelő tanárok elégedettsége foglalkozásukkal és helyzetükkel és a 

státusz-kristályosodás 

 

A foglalkozási presztízs, az iskolázottság (mint egyéni befektetés a társadalmi 

helyzetbe) és a fizetés azok a státusz-jellemzők, amelyeket jelen kutatásban 

vizsgáltunk. Habár a testnevelő tanárokat ugyanolyan szintű foglalkozási presztízs 

kellene, hogy megillesse, mint a többi tanárt, az ő hivatásukat általában kevésbé 

tekintik tiszteletreméltónak. Cipruson úgy vélik, hogy a testnevelő tanári hivatás 

olyan munka, amely nem igényel különösebb erőfeszítést, viszont magas fizetéssel 

jár. A kutatási eredmények alapján ez a vélemény főként azokra vonatkozik, akik a 

közszférában, állami iskolában dolgoznak. Meg kell említeni, hogy jelen kutatásban 

résztvevők mindegyike sporttudományi egyetemeken végzett, ami azt jelenti, hogy 

mindenkinek ugyanaz a diploma van a birtokában. Természetesen egy részük a 

magasabb végzettség érdekében folytatta tanulmányait a következő módokon: egy 

másik diploma, mesterképzés, PhD, vagy csak egy kiegészítő kurzus. Az eredmények 

kimutatták, hogy manapság a második és harmadik csoportba tartozók sokkal jobban 
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képzettek, mint a közoktatásban aktív testnevelő tanárok. Ahogy fentebb már 

említésre került, a ciprusi diplomás testnevelő tanárok foglalkozásai különbözőek, és 

következésképpen a fizetésük is eltérhet tényleges foglalkozásuktól függően. A 

fizetésükkel kapcsolatos adatokat a ciprusi havi átlagjövedelemhez képest vizsgáltuk, 

ez 2008-ban €1697 volt. A résztvevők csaknem felének az átlagnál „magasabb”, vagy 

„sokkal magasabb” fizetése volt és 24,1%-uk átlagos nagyságú fizetést kapott. Ezen 

felül a válaszadókat megkértük, hogy a ciprusi közvélekedés alapján értékeljék a 

testnevelő tanári hivatás presztízsét összehasonlítva más foglalkozásokkal. 

Véleményük szerint a ciprusiak nagyobb tisztelettel viszonyulnak a következő hivatás 

kategóriákhoz: orvosok, tanárok, kormánytisztviselők és ezután következnek a 

testnevelő tanárok. A lakberendezők, pultosok, ügynökök és taxisofőrök a testnevelő 

tanárokénál alacsonyabb megbecsülést élveznek. Végül az eredmények alapján 

elmondható, hogy a közoktatásban aktív testnevelő tanárok (T) többségének magas a 

státusza és a fizetése is. Az általános és középiskolai tanárok fizetése Cipruson igen 

magas, majdnem kétszerese az átlagfizetésnek. Azoknak, akik testnevelő tanári 

diplomával rendelkeznek, de más jellegű foglalkozásuk van, csaknem a fele látszólag 

magas társadalmi státuszú, a fizetésük ugyanakkor alacsony. Szintén érdekes, hogy a 

második csoporthoz tartozók több mint felének alacsony státuszt tulajdonítanak, de a 

javadalmazásuk magasnak számít. Mindhárom csoportra igaz, hogy csupán nagyon 

kevés végzett testnevelő tanárnak van egyszerre alacsony státusza és alacsony fizetése 

is. 

Habár egy társadalmon belül a különböző foglalkozásoknak azonos lehet a 

társadalmi státusza, azok, akiknek azonos a foglalkozásuk, eltérő mértékben lehetnek 

elégedettek a munkájukkal. Az elégedettségük mértéke hatással lehet általánosságban 

az életminőségükre, de konkrétabban a munkájuk minőségére is. Az elégedettségi 

szinttel kapcsolatban a kutatás kimutatta, hogy a válaszadó végzett testnevelő tanárok 

csaknem fele nagyon elégedett volt a munkájával, és kétharmaduk vagy „nagyrészt”, 

vagy „nagyon” elégedett volt a munkájával. Az elégedettség szempontjából döntő 

jelentőségű tényező a munkáltató által nyújtott fizetés. A mintául vett diplomás 

ciprusi testnevelő tanárok közel felének „magasabb” vagy „sokkal magasabb” fizetése 

volt a ciprusi havi átlagkeresetnél, ami 2008-ban €1697 volt. Azon válaszadók 

többsége, akik azt jelölték meg, hogy „nagyon” elégedettek a munkájukkal, állami 

iskolákban állnak alkalmazásban aktív testnevelő tanárként. Azon válaszadóknak, 

akik más, sporttal kapcsolatos munkakörben állnak alkalmazásban közel egynegyede 
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szintén azt jelölte meg, hogy „nagyon” elégedett. Az első és második csoporttal 

szemben a legalacsonyabb elégedettségi szint a harmadik csoportra jellemző. 

Mindemellett az elégedettséget életkor szerint is lehet vizsgálni. Az eredmények 

kimutatták, hogy az elégedettségi szint magasabb volt a pályájuk kezdetén lévő 

testnevelő tanárok esetében, majd évek múltával a szint csökken, de ismét emelkedni 

kezd a pálya végéhez közeledve. Mindezeken túl a felmérés során a diplomás ciprusi 

testnevelő tanárok azt is értékelték, hogy mennyire elégedettek helyzetükkel a 

munkaerőpiacon. Az eredményekből kiviláglik, hogy azon válaszadók, akik 

testnevelő tanárként iskolákban dolgoznak sokkal elégedettebbek a helyzetükkel, mint 

a fennmaradó két csoport tagjai. Hangsúlyozni kell, hogy a harmadik csoportba 

tartozók (E) különböző foglalkozásúak és az ő helyzetük a ciprusi munkaerőpiacon 

valószínűleg teljesen eltérő a kutatás többi résztvevőjének helyzetétől. Összefoglalva 

kijelenthető, hogy amikor a harmadik csoport tagjai elégedettségüket értékelték 

munkájukkal és fizetésükkel kapcsolatosan, akkor a másik két csoporthoz viszonyítva 

ők adták a legmagasabb arányú negatív választ. 

 

Vélemények a kormány foglalkoztatáspolitikájával és a társadalmi tőke szerepével 

kapcsolatban  

 

A kormány azon foglalkoztatáspolitikája, amelyet az OKM is alkalmaz, a 

bármilyen szakon végzett tanárokra ugyanúgy vonatkozik, mint a testnevelő 

tanárokra. A végzett testnevelő tanárokat regisztrálják egy ún. várólistán, és a listán 

elfoglalt helyük alapján kerülnek kinevezésre az állami iskolákba. A testnevelők a 

tanárok azon csoportjához tartoznak, akiknek a foglalkoztatása nagyon nehézkesen 

halad előre abból a tényből kifolyólag, hogy a testnevelésre szánt órakeret minimális 

az iskolákban tanított többi tantárgyhoz viszonyítva. Ahogy az már korábban 

említésre került, a túlkínálat miatt sok testnevelő kényszerül arra, hogy más 

foglalkozást válasszon magának. Az eredmények rámutatnak, hogy a közoktatásban 

aktív testnevelő tanárok (1. csoport) azok, akik a „várólistával” kapcsolatban pozitív 

véleményeket fogalmaztak meg. A második csoportba tartozó válaszadók véleménye 

kétirányú volt, a várólistát vagy „nagyon igazságtalannak”, vagy „igazságosnak” 

tartották, míg a harmadik csoportba tartozók a pozitív és a semleges ítéletek között 

mozogtak. Ezen túlmenően a válaszadók a várólista vizsgákra történő lecserélésével 

kapcsolatban is kifejtették nézeteiket. Majdnem egynegyedük kifejtette, hogy inkább 
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vállalkozna a vizsgákra, mint hogy tovább várjon arra, hogy a várólista alapján sorra 

kerüljön. 

Egy másik érdekes kérdés a személyes kapcsolatok (melyekre társadalmi tőke-

ként is szokás hivatkozni) esetleges szerepe az előrejutásban, mely a szociológusok és 

a politikatudomány képviselői szerint számos okra vezethető vissza. Az eredmények 

azt mutatják, hogy a végzett testnevelő tanárok több mint fele úgy véli, hogy a 

társadalmi tőkének semmilyen, vagy minimális hatása van a kormányzati lista 

sorrendjére. Nagyjából egyötödüknek semleges véleménye volt. Ugyanakkor a 

válaszadók mintegy 20%-a azt jelezte, hogy a lista sorrendjét a kapcsolatok 

meglehetősen, illetve nagyon befolyásolják. Mindemellett az adatok azt jelzik, hogy a 

válaszadók több mint fele úgy véli, hogy a társadalmi tőkének nagy szerepe van a 

Ciprusi Sportszövetségnél történő elhelyezkedésben. Mindössze két olyan válaszadó 

volt, akik szerint a szervezetnél nincs semmilyen szerepe a társadalmi tőkének. 

 

Egészségtudatosság és sportolási szokások 

 

Bár ez a témakör szorosan nem függ össze a végzett testnevelők társadalmi 

státuszával, mégis fontos, hogy megismerjük az egészségtudatossággal kapcsolatos 

attitűdjeiket. Elképzelhető, hogy sokan azok közül, akik most a várólistán vannak, 

rövidesen elhelyezkedhetnek egy középiskolában. Elengedhetetlen, hogy megtudjuk, 

milyen mértékben viszonyulnak pozitívan a sportoláshoz és az egészséghez. Az ezzel 

kapcsolatos információk a döntéshozók számára sem érdektelenek és 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megváltoztassák a tanári pályán jelenleg működő 

foglalkoztatáspolitikát. 

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a ciprusi végzett testnevelő tanárok 

odafigyelnek táplálkozásukra, nem dohányoznak és egészségük megőrzése érdekében 

rendszeresen végeznek testmozgást. A vizsgálati minta többsége nem dohányzik, de 

meg kell jegyezni, hogy azok, akik nem sporttal kapcsolatos munkát végeznek jobban 

hajlamosak a dohányzásra, mint a sportban dolgozók. A válaszadók többsége azt 

állította, hogy odafigyel étrendjére, és egészségesen táplálkozik. Nem és életkor 

tekintetében nem találtunk különbségeket. Csak kevés olyan válaszadó akadt, akik 

nem törődnek táplálkozásukkal. A többség fizikailag aktív, a legalacsonyabb fokú 

aktivitás ugyanakkor a harmadik csoportban jelent meg. A fiatalabb korosztályok 

testmozgás tekintetében aktívabbnak bizonyultak középkorú és idősebb kollégáiknál. 



 10 

A leggyakrabban előforduló mozgásformák a végzett testnevelő tanárok körében a 

következők: futás vagy séta, edzőtermi edzés és úszás. 

Egy másik, a kutatás során felmerülő kérdés volt a motiváció, azaz hogy 

mennyire sarkallnak másokat, például diákokat, klubtagokat, stb. aktív testmozgásra. 

Szinte minden végzett testnevelő próbálja meggyőzni a környezetében élőket, hogy 

mozogjanak és ebből a szempontból nem voltak szignifikáns különbségek a három 

csoport között. Majdnem minden válaszadó számára fontos a testnevelő tanári munka. 

A téma utolsó vizsgált dimenziója a végzett testnevelők részvétele sporteseményeken 

nézőként. A passzív részvétel mindhárom csoport esetében magas volt. 

 

 

5. Következtetések 

 

Ahhoz, hogy a testnevelő tanárok helyzetét értelmezhessük, fontos, hogy 

ismerjük a testnevelés pozícióját a ciprusi iskolákban. Az eredmények rámutatnak a 

testnevelés tantárgy megerősítésének szükségességére a ciprusi oktatási rendszerben. 

Úgy látszik, hogy a ciprusiak tisztában vannak a testmozgás előnyeivel, de ennek 

ellenére nem viszonyulnak pozitívan az iskolai testneveléshez. 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy az első hipotézis megerősítést nyert. A 

testnevelést valóban nem tekintik igazi tantárgynak a ciprusi iskolákban. A tantárgy 

gyakran marginalizált helyzetben van és sok szülő, illetve gyerek tartja 

„időpocsékolásnak”. Feltehetőleg ők nem észlelik azt, hogy a testmozgás pozitívan 

járulhat hozzá egészségi állapotukhoz és életmódjukhoz. A testnevelő tanároknak 

képesnek kell lenniük arra, hogy a fiatalokat ösztönözzék a rendszeres testmozgásra 

és arra, hogy szakszerű képzést nyújtsanak az általános iskola kezdetétől. Számos 

országban, Ciprust is beleértve, az iskolai tanítók tartják a testnevelés órákat az 

általános iskolákban. Feltételezhető, hogy a 6-12 éves gyerekeket nem megfelelően 

tanítják a testnevelésre, ráadásul kutatások bizonyítják, hogy a kövérség a gyermekek 

között növekvő tendenciát mutat Cipruson. A középiskolákban a problémát az jelenti, 

hogy az ott oktató testnevelők többsége idősebb és sok esetben 15-20 évet kellett 

várniuk, mire elhelyezkedhettek a közoktatásban. Az évek során a tanári szakma iránti 

lelkesedésük alábbhagyhatott, és elképzelhető, hogy óráikat, valamint tanterveiket 

nem a megfelelő hatékonysággal állítják össze. 
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Az eredmények alapján az értekezés második hipotézise elvetésre került. A 

végzett testnevelők többsége sporttal kapcsolatos állásokban, illetve testnevelő 

tanárként dolgozik. Csak kevés végzett testnevelő van, akik olyan foglalkozást 

választottak, amely nem kapcsolódik egyetemi tanulmányaikhoz. A magasabb kínálat, 

mint kereslet előfordulása nem szokatlan jelenség a ciprusi munkaerőpiacon. Sok 

magasan kvalifikált egyénnek kell ezzel a problémával megküzdenie. A matematika, 

filozófia és filológia tanároknak hónapokig, vagy akár évekig kell várniuk arra, hogy 

alkalmazzák őket a közszférában. Sok esetben további tanulmányokat folytatnak, 

hogy jobb álláshoz juthassanak, de a következmények néha ellentétesek lehetnek. Ha 

a végzettségük magasabb, mint a lehetséges álláshoz tartozó „követelmények”, akkor 

könnyen túlképzett munkaerőnek tekinthetik őket. A túlképzett testnevelők különösen 

hátrányos helyzetben vannak, mivel a ciprusi felsőoktatásban a sporttudomány még 

nem tekinthető fejlett területnek. A sport- és fitneszklubokban nincs szükség 

mesterfokú diplomára. Így a lehetőségeik tovább szűkülnek, mivel az edzőtermekben 

egyre kevésbé alkalmaznak végzett testnevelőket. Épp ellenkezőleg; olyanokat 

alkalmaznak, akik bizonyos képzéseken szereztek olyan végzettséget, amellyel 

személyi edzőként helyezkedhetnek el, az edzőtermek tulajdonosai pedig azért 

választják ezt a lehetőséget, mert alacsonyabb fizetést kell adniuk, mint akkor, ha 

végzett testnevelőket alkalmaznának. A következmény a testnevelőkre nézve az, hogy 

olyan állást kell vállalniuk, amely nem illeszkedik végzettségükhöz. Nyilvánvalóan az 

a tény, hogy a végzett testnevelők nem taníthatnak általános iskolában, szintén fontos 

tényező, amely tovább ront a helyzeten. Ennek megfelelően a végzett testnevelőknek 

az a véleménye, hogy jobb munkaerőpiaci pozíciót érdemelnének. Hagyományosan a 

tanári pozíciót tisztelet övezte a közösségekben, de a testnevelők státusza nem 

tekinthető ilyennek. Fontos lenne elismerni, hogy a végzett testnevelő tanárok 

segítséget nyújtanak az egyének számára abban, hogy fejlesszék egészségüket, ezért 

nem pusztán munkának tekintik szakmájukat. Ez inkább hivatás, amely 

meghatározható módon mozdítja előre a társadalom jólétét, hiszen hozzájárul számos 

betegség megelőzéséhez, illetve a test és a lélek megfelelő fejlődéséhez.  

A harmadik hipotézis, mely szerint a végzett testnevelők között leginkább azok 

elégedettek munkájukkal és munkaerőpiaci pozíciójukkal, akik a közoktatásban, vagy 

a közszféra egyéb állásaiban dolgoznak, és a státusz-kristályosodás is elsősorban az ő 

esetükben jellemző, beigazolódott. Mivel a közoktatásban aktív testnevelők 

idősebbek, mint a kutatás egyéb résztvevői, és közalkalmazottként dolgoznak, ezért a 
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foglalkozási presztízsük magasabb, mint ahogy a fizetésük is. Feltehetően magasabb 

jövedelmük a többiekhez képest nem csak a jelenlegi állásuk előnyeinek köszönhetők 

(azaz hogy magas jövedelmű közalkalmazottak), hanem annak is, hogy esetükben 

magasabb a munkával töltött évek száma. Végzettségi szintjük a többi csoportéhoz 

képest alacsonyabb, de az ő esetükben a testnevelő tanári egyetemi diploma 

belépőként szolgált a tanári pályára. Azoknak a végzett testnevelőknek, akik a 

közoktatásban dolgoznak, szakmájukból adódóan jellemzően nagyobb megbecsülés 

jut, magasabb fizetés és több juttatás jár (mivel a közalkalmazotti státusz számos 

előnnyel jár). A másik két csoportba (S és E csoportba) tartozó válaszadók, akik nem 

iskolákban dolgoznak, kevésbé elégedettek helyzetükkel a ciprusi munkaerőpiacon. 

Különösen az ’E’ csoportba tartozók elégedetlenek munkájukkal és helyzetükkel. Más 

szóval azért csalódottak, mert számukra úgy tűnik, hogy értelmetlen tanulmányokat 

folytattak, az erre fordított idő nem hasznosan telt, ráadásul szülik jelentős 

mennyiségű pénzt fektettek tanulmányaikba, melyet nem fognak tudni visszafizetni 

nekik. 

Mindemellett, a kormányzati foglalkoztatáspolitika szintén hatással lehet arra, 

hogy a végzett testnevelő tanárok mennyire elégedettek, vagy elégedetlenek 

munkájukkal, illetve munkaerőpiaci pozíciójukkal. A második, illetve harmadik 

csoportba tartozók nem tartják igazságosnak a kormányzati foglalkoztatáspolitikát. 

Természetesen ez indokolható azzal, hogy olyan végzettségük van, melyet nem 

használhatnak arra, hogy olyan munkát vállaljanak vele, amelyet szerettek volna. Az ő 

fizetésük gyakran alacsony, és edzőként vagy instruktorként nem kapnak 

megbecsülést a közvéleménytől. Számos végzett testnevelő úgy gondolja, hogy a 

jelenleg létező kormányzati foglalkoztatáspolitika nem hagy teret az 

igazságtalanságnak és a társadalmi tőkét nem igazán lehet felhasználni arra, hogy az 

egyén jobban érvényesüljön. Az a véleményük, hogy ha a rendszert megváltoztatják, 

és azt felváltja egy vizsgáztatási procedúra, akkor a társadalmi tőke kulcsszerephez 

juthat a munkavállalásban. Ugyanakkor sokan másképp vélekednek a témával 

kapcsolatban. Ők úgy gondolják, hogy amennyiben valamiféle vizsgarendszert 

iktatnak be, az eredmények meg fogják mutatni, hogy kik a legjobb képességű és 

legalkalmasabb személyek a testnevelői munkára. 

Ebben a tekintetben a negyedik hipotézis szintén beigazolódott. Az eredmények 

szerint a társadalmi tőke leginkább a Ciprusi Sportszövetségnél történő munkavállalás 

esetén mozgósítható és hasznosítható. Egyfelől tehát a legtöbb válaszadó úgy véli, 
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hogy a társadalmi tőke leginkább egy speciális területen érvényesül, másfelől 

ugyanakkor épp ellenkezően vélekednek arra vonatkozóan, hogy a társadalmi tőkének 

mekkora hatása van a várólista esetében. 

Bár a végzett testnevelő tanárok alacsony megbecsültséget éreznek szakmájuk 

státuszával kapcsolatban, úgy tűnik, hogy a testneveléssel kapcsolatos viszonyulásuk 

ennek ellenére pozitív. Több mint 90%-uk számára fontos, hogy testnevelő tanárként 

dolgozhassanak. A válaszadók több mint fele korábban sportoló volt, amely 

magyarázattal szolgálhat sporttal kapcsolatos elhivatottságukra. 

Az értekezés utolsó hipotézise szintén elfogadásra került. A testnevelők három 

csoportja esetében jelentős különbségek vannak a testneveléssel, az egészséges 

életmóddal és a sporttal kapcsolatos viszonyulásukban. A közoktatásban dolgozó 

testnevelők kevésbé aktívak testmozgás tekintetében, mint azok, akik egyéb sporttal 

kapcsolatos állásokban dolgoznak, de azok a végzett testnevelők, akik más területen 

dolgoznak, lényegesen kevésbé aktívak. Pozitívumnak tekinthető, hogy szinte minden 

végzett testnevelő odafigyel a táplálkozására, feltehetőleg mivel mindannyian 

testnevelő-egyetemekről kerültek ki, és jól ismerik az egészséges étrend jelentőségét. 

Azt is gondolják, hogy az életen át tartó testmozgás mindenki számára 

elengedhetetlen, ezért mindig próbálják motiválni az embereket arra, hogy 

testmozgást végezzenek. Végül, szinte minden végzett testnevelő elhivatott a sport 

iránt és ezért mérkőzéseket, illetve sportversenyeket is szívesen megtekintenek azért, 

hogy értesüljenek (tanuljanak) a legfrissebb eredményekről, tehetségekről, 

technikákról és stratégiákról, vagy egyszerűen szórakozási céllal. A testnevelőknek 

hitelesnek kell látszani a diákok előtt, hiszen csak így válhatnak követendő példává. 

Ezzel szemben, ha viselkedésük nem tükrözi mindazt a tudást, amit képviselnek, 

például a dohányzás ártalmairól beszélnek, miközben maguk is dohányoznak, vagy a 

helyes táplálkozásról miközben túlsúlyosak, úgy nem válhatnak példaképpé az ifjúság 

számára.  

Az értekezés során tárgyalt társadalmi problémák sok ember életére hatással 

vannak és a következmények drámaiak. A kutatás eredményei azt bizonyítják, hogy 

egyfajta szakadék tátong a között, hogy mit kellene nyújtania a testnevelésnek a 

gyermekek számára, és hogy valójában mi történik a ciprusi iskolákban (a 

testneveléssel kapcsolatban). Mindemellett a testnevelő tanárok társadalmi státuszát 

meghatározza a jelenlegi foglalkoztatáspolitika, a szakmájuk által kapott alacsony 

megbecsülés, a tanulmányaikhoz kapcsolódó korlátozott munkalehetőségek, valamint 
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az a tény, hogy nincs lehetőségük testnevelést tanítani az általános iskolában. Ez a 

jelenség ciprusi gyermekekre is hatással van, mivel a gyermekek az általános iskolai 

tanítóktól nem a leghatékonyabb tanítást kapják testnevelés tekintetében. A testnevelő 

tanárok nem csak azért felelősek, hogy közvetítsék tudásukat és képességeiket a 

tanulók felé. Pozitív módon meg kell erősíteni bennük a sportolás szeretetét; 

meggyőzni őket arról, hogy elkezdjenek egy mozgásformát és egész életük során 

gyakorolják azt. Hangsúlyozandó, hogy azok, akiknek rossz élményt jelentett a 

testnevelés, akár egész életükre „feladhatják”. 

Érdemes lenne a kormányzatnak, még pontosabban az OKM képviselőinek 

átgondolni a testnevelés jelentőségét mindazon előnyökből kifolyólag, melyeket a 

gyermekek számára jelenthet. Az oktatási program kidolgozásáért felelős 

döntéshozóknak fontos lenne észrevenni, hogy a minőségi tanítás megváltoztathatja a 

tanulás minőségét is. A magas színvonalú szakmai képzés központi tényező a tanítás 

minőségét tekintve, ezért kulcsfontosságú, hogy helyes döntés szülessen arról, hogy a 

tanárok közül ki fog iskolában tanítani. A testnevelő tanárokat nem a várólistán 

elfoglalt pozíciójuk, hanem tudásuk és elhivatottságuk alapján kellene alkalmazni. 

Szintén fontos lenne, hogy a végzett testnevelő tanárok tanítsák a testnevelést az 

általános iskolában is. 

A doktori kutatás eredményeiből összességében látható, hogy a korábban, vagy a 

közelmúltban végzett, illetve a jövőben végző testnevelő tanárok helyzete rendkívül 

nehéz, minimális munkalehetőségeik tükrében. Valószínűtlennek látszik, hogy, hogy a 

közeljövőben megváltozik az OKM által alkalmazott foglalkoztatáspolitika, így a 

helyzet sem fog változni. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a ciprusi társadalmat – 

más társadalmakhoz hasonlóan – gazdasági válság sújtja, amely arra is hatással van, 

hogy az emberek hogyan látják saját jövőjüket. Nem tűnik elrugaszkodott 

elképzelésnek, hogy a testnevelő tanári szakot választók száma csökkenni fog, még 

akkor is, ha sokan szívesen választanák ezt a pályát. Elképzelhető, hogy a testnevelést 

hobbiként, nem pedig karrierként fogják választani, hiszen egyértelmű, hogy a 

végzettség nem segítheti hozzá az egyéneket a megfelelő megélhetéshez egy olyan 

társadalomban, ahol egyre többen tapasztalják meg a létbizonytalanság érzését. Ezért, 

fentiekkel összhangban minden döntéshozónak lépéseket kell tennie annak érdekében, 

hogy biztosítsák a testnevelés óra jövőbeli szerepét. Az a társadalom, amelyből 

eltűnik a testnevelés olyanná válhat, melyben az emberek komoly egészségügyi 
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problémákkal néznek szembe és romlik életminőségük, mivel a testnevelés nem járul 

hozzá szellemi fejlődésükhöz. 
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