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BEVEZETÉS 
A második évezred elején élı gyermekeink egészségi állapota fokozatosan romlik. A TV, 

video, DVD rabjaként felnövı, a chipset, kólát fogyasztó gyerekek láttán nem meglepıek a 

tanulók egészségi állapotáról szóló, nem éppen pozitív jövıképpel kecsegtetı adatok. (Valek 

2008; European Health for all Database 2008, Bloom és Cohen 2007, Akinbami 2006, Grivas 

és mtsai. 2006)  

Az okokat sokszor, sokféle megközelítésben leírták már, de azok megszüntetésére igen kevés 

próbálkozás történt. Ezen próbálkozások egyike az iskolai gyógytestnevelés rendszerének 

kismértékő reformja (minden iskolának saját magának kell biztosítani a személyi és tárgyi 

feltételeket, a gyógytestnevelı képzés létszámának növelése elsısorban ráképzéssel). A 

felismerés jó, hogy igazából a gyermekkorban kell elkezdeni az egészségtudatos életmódra 

nevelést, de csak törvényi szabályozással megoldani ezt a problémát nem lehet. Ezért 

választottuk kutatási témául a gyógytestnevelés tantárgy vizsgálatát, s azon belül a tanár - 

diák új típusú kapcsolatrendszerének elemzését. Hangsúlyozzuk az új típusút, mivel a mai kor 

fiatalja egészen más, mint akár 10 évvel ezelıtt volt. Erre hívja fel figyelmünket Gombocz 

(1999), amikor a tanuló ifjúság alulmotiváltságáról, s a testnevelık bizonyos fokú „röghöz 

ragadt” tanítási stílusáról beszél. Napjainkban a megváltozott társadalmi elvárások hatásaként 

a testnevelés tanításában a hagyományos uralmi jellegő tanári viselkedést felváltja a 

„tevékenység irányítója”, az emberi kapcsolatok irányításának szakértıje – típusú tanári 

viselkedés, amelyre jellemzı a gyerekközpontúság, a tanulókra való fokozott odafigyelés. A 

gyógytestnevelés tanításában, mint a testnevelés egy speciális elvárásokkal rendelkezı 

fajtájában nagyobb mértékben jelenik meg ez az új típusú tanári magatartás. A 

gyógytestnevelés a többi iskolai tantárgyhoz viszonyítva sajátos helyzetben van. Oktatási 

feladatként magán hordja ezek jellemzıit (kötelezı részvétel, osztályzás, stb.), ugyanakkor 

tér- és idıbeni elhelyezkedése révén a szülık és a tanulók tantárggyal szembeni hozzáállása, 

elvárása a rekreációs célú sportfoglalkozásokra jellemzı kötetlenebb, lazább, engedékenyebb 

vonásokat erısíti. A gyógytestnevelésre ható speciális elvárások, célok és feladatok egy 

sajátos tanár-tanuló interakciót eredményez, amelyben a gyógytestnevelık odaadó, pontos, 

szakmai igényességet szem elıtt tartó munkával érik el a tanulók megfelelı hozzáállását és 

aktivitását. 

A mai kor társadalmi változásai hatással vannak az oktatásra, s így a gyógytestnevelésre is. A 

tantárgyról szóló kevés publikáció inkább annak gyakorlatanyagával foglalkozik (Érdi-Krausz 

1996; Bencze és mtsai 1995.; Donáthné 2004), de a téma pedagógiai szempontú 

megközelítését, a nevelı - nevelt viszonyrendszer elemzését tartalmazó publikációk alig 

jelentek meg. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy nem elég frissíteni a 
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gyakorlatgyőjteményeket, hanem szükség van olyan kutatási eredményekre, publikációkra, 

amelyek felkutatják és bemutatják azokat korszerő pedagógiai eszközöket, amelyek segítséget 

nyújtanak gyógytestnevelı tanár eredményes munkájához.  

 
CÉLKITÚZÉSEK 
 
Kutatás célja 
 
A kutatásunk célja a gyógytestnevelés tantárgy komplex, pedagógiai szempontú vizsgálata, 

valamint megvizsgálni, hogy az új típusú tanári viselkedés milyen mértékben hat a tantárgy 

hatékonyságát befolyásoló pedagógiai eszközök használatára. A nevelı-nevelt viszony 

valamint e kapcsolatra ható tényezık elemzése segítségével a gyógytestnevelés területén 

dolgozó szakemberek számára egy lehetséges alternatíva bemutatása az eredményes oktató-

nevelı munka eléréséhez. 

A vizsgálat részcéljai: 

- megvizsgálni, hogy a különbözı nevelési tényezık (tekintélyi személyek, egyéb szociális 

tényezık) milyen mértékben hatnak a gyógytestnevelés tantárgy céljainak és feladatainak a 

megvalósítására; 

- megvizsgálni melyek azok a tényezık, amelyek meghatározzák (negatív és pozitív irányban 

is) a gyógytestnevelés órán résztvevı tanulók viszonyát a tantárgyhoz illetve a 

gyógytestnevelı tanárhoz; 

- felkutatni azokat a pedagógiai eszközöket, amelyek hatékonyan tudják befolyásolni a 

gyógytestnevelés óra eredményességét; 

- megvizsgálni, hogy a nevelési tényezık milyen mértékben befolyásolják a tanulók 

megítélést a gyógytestnevelés tantárggyal kapcsolatban; 

- feltérképezni a gyógytestnevelés óra tanári, tanulói tevékenységeinek sajátosságait; 

- felkutatni a legjellemzıbb tanár-diák interakciókat. 

 
 
Kérdések 
  

Kutatási célunk megvalósítása a téma többoldalú megközelítését kívánja meg, amely az alábbi 

kérdések megválaszolásán keresztül érhetı el: 

− Milyen ismeretekkel rendelkeznek a tanárok a könnyített-és gyógytestnevelés tantárgyról 

és milyen a tantárggyal kapcsolatos beállítódásuk? 

− Milyen ismeretekkel rendelkeznek az iskolák igazgatói a könnyített-és gyógytestnevelés 

tantárgyról?  
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− Van-e különbség az iskolavezetık és kollégáik gyógytestneveléssel kapcsolatos 

beállítódása között? 

− Milyen mértékben hat a külsı környezet (osztálytársak, barátok, szülık) a tanulók 

gyógytestnevelés órához való viszonyára? 

− A szülık iskolai végzettsége befolyással van-e a tanulók gyógytestneveléssel szembeni 

beállítódására? 

− Van-e befolyása a lakóhelynek, vagy az iskolatípusnak a tanulók gyógytestnevelés órával 

szembeni beállítódására? 

− Melyek azok a pedagógiai eszközök, amelyek a jobb nevelı-nevelt viszony felé, s ez által 

a gyógytestnevelés óra hatékonyságának növelése felé hatnak? 

− Melyek a leggyakoribb tanári tevékenységek a gyógytestnevelés órán, s ezek eltérnek-e a 

testnevelés és sportban tapasztalhatóktól? 

− A tanulók mekkora aktivitást mutatnak a gyógytestnevelés órán, s ez eltér-e a testnevelés 

óraitól? 

− A gyógytestnevelés órán találkozhatunk e jellegzetes tanár-diák interakciókkal, s azok 

milyen mértékben térnek el a testnevelésben, sportban tapasztaltaktól? 

 
 
2.4. Hipotézisek 
 
A kutatásban felmerülı kérdések megválaszolását csak egy több módszert felhasználó, 

komplex vizsgálattal tudjuk elérni, az alábbi hipotézisek bizonyításán keresztül: 

− A tanárok kevés ismerettel rendelkeznek a gyógytestnevelés tantárgyról, s ez befolyásolja 

a tantárggyal kapcsolatos beállítódásukat; 

− Az igazgatók több ismerettel rendelkeznek a gyógytestnevelésrıl, mint tanártársaik; 

− Az igazgatók gyógytestneveléssel kapcsolatos beállítódása hasonló a tanár kollégáikhoz; 

− A külsı környezet gyógytestneveléshez való viszonya befolyásolja a tanulók órához való 

viszonyát; 

− Nincs összefüggés a szülık iskolai végzettsége és a tanulók gyógytestneveléssel 

kapcsolatos beállítódása között; 

− A lakóhelynek és az iskolatípusnak van befolyása a tanulók gyógytestneveléshez való 

viszonyára;  

− A nevelı-nevelt viszonyban meghatározó a tanár pozitív személyisége, amelynek legfıbb 

jellemzıi az empátia, a közvetlenség, a másra való odafigyelés, a vidámság, 
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− A gyógytestnevelés órán a leggyakoribb tanári tevékenység a magyarázat, a hibajavítás, a 

segítségadás és ezek kombinációi, s ezek nagyobb arányban vannak jelen, mint a 

testnevelés órán vagy az edzéseken; 

− A tanulók aktívabbak a gyógytestnevelés órán, mint a testnevelés órákon.  

− A gyógytestnevelés órákon a tanulói aktivitást a tanár magyarázattal, segítségadással, 

hibajavítással és folyamatos motivációval segíti, s ez aktívabb tanár-diák interakciót 

eredményez, mint a testnevelésben és a sportban; 

 

3. Módszerek 

A gyógytestnevelés oktatáson belül elfoglalt sajátos helyzete révén számos tényezı bír 

befolyással az ott folyó oktató-nevelı munkára. A kutatás komplexitása megkívánja a 

módszerek változatos és sokszínő alkalmazását, valamint a mintavétel több szempontú, a 

gyógytestnevelés sajátosságait figyelembe vevı végrehajtását. Kutatásunkban két fı kutatási 

módszert alkalmaztuk, az írásbeli kikérdezés, kérdıíves módszert, amely felelet-választásos 

és 5 fokozatú attitőd skálát tartalmazó zártvégő kérdésekbıl állt, valamint a közvetett 

megfigyelést, azon belül a kategoriális megfigyelést, amelyet kiegészítettünk strukturálatlan 

interjúkkal. A pedagógus kollégák, szülık, testnevelık, tanulók gyógytestneveléssel szembeni 

beállítódását, a környezeti, nevelési tényezık befolyásoló hatását, a tanulók gyógytestnevelı 

tanárral, a gyógytestneveléssel szembeni elvárásait kérdıíves módszerrel vizsgáltuk. A tanár - 

diák interakciók, a gyógytestnevelés óra tanári, tanulói tevékenységek sajátosságainak 

elemzéséhez a megfigyelés módszerét használtuk fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megfigyeléshez 9 tanulói (1. táblázat) és 21 tanári (2. táblázat) kategóriát határoztunk meg 

Bíró (2007) kategoriális megfigyelési rendszerét adaptálva, aki a FIAS (Flanders, 1965), a 

1. táblázat: Tanulói kategóriák és jelölésük (Bíró 2007) 
 

Sorszám Tanulói kategóriák Kategória jelölése 

1.    Egy tanuló mozog, a többi várakozik 1 

2.    Két – három tanuló mozog, a többi várakozik 2 

3. A tanulók csoportja mozog, a többi várakozik 3 

4. Mindenki mozog 4 

5.   A tanulók figyelnek, hallgatnak, nem   
     „csinálnak semmit ” 

5 

6. A tanulók rendetlenkednek, zaj, zőrzavar 6 

7.  
 

A tanuló megszakítja a gyakorlást szóban,     
vagy más módon 

7 
 

8.  
 

A tanuló(k) válaszol(nak) az  oktatónak, vagy egymás között 
beszélik meg, a      gyakorlás módját  

8 

9.  A tanulók átvonulnak egyik gyakorlóhelyrıl a másikra 9 
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CAFIAS (Cheffers, 1983) és Svoboda (1977) megfigyelési rendszereinek módosított 

változatát használta kutatásában. A megfigyelés pontosabb elemzése érdekében video 

felvételeket készítettünk a gyógytestnevelés és a testnevelés órákról. Az órákról szelektálás 

nélkül „teljes totált” készítettünk azért, hogy mind a tanár, mind pedig a tanulók tevékenysége 

megfigyelhetı legyen. A megfigyelık három másodperces idıközönként a leginkább jellemzı 

kategória jelét illetve számát jegyezték le a megfigyelési lapra. A megfigyelt testnevelés 

órákat úgy választottuk ki, hogy azok gyakorló vagy képességfejlesztı órák legyenek, ami 

szerkezetükben jobban hasonlítanak a gyógytestnevelés órákéhoz. A megfigyelés 

megbízhatóságának mértékéül a két megfigyelı közti tényleges és véletlen egyetértés 

nagyságát vizsgáltuk (Flanders 1967, Bíró 2007). A megbízhatóság mértékének 

kiszámításához a Scott- féle π értéket használtuk Az adatok π= 88 és π=90 között mozogtak 

(a szakirodalom a π=85-tıl tartja elfogadhatónak az értéket.) (Falus 2004). 

Az adatok feldolgozását a StatSoft Statistica 8.0 programmal valamint Flanders mátrix 

(Flanders 1965) alkalmazásával oldottuk meg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. táblázat: Tanári kategóriák és jelölésük (Bíró 2007) 

Sorszám Tanári kategóriák Kategória jelölése 

1.  Szervez (Organizál) O 

2.  Felszereléseket elıkészíti SZ 

3.  Instruál, magyaráz I 

4.  Magyarázat közben a gyakorlatot is végzi Igy 

5.  Magyarázat közben segít I+ 

6.  Motivál Ö 

7.  Motivál gyakorlati mintával Ögy 

8.  Hibát javít H 

9.  Hibajavítás közben segítséget ad  H+ 

10.  Segítséget ad  + 

11.  Értékel É 

12.  Értékelés Közben Segítséget ad É+ 

13.  Kérdez K 

14.  Fegyelmez F 

15.  Nevel N 

16.  Megfigyel M 

17.  Részt vesz a mozgásos cselekvésben R 

18.  Aktív másként A 

19.  Nincs jelen / 

20.  Egyéb E 

21.  Figyel F 

 



 - 7 - 

Minta  
 
A kutatáshoz a mintát a nyugat-magyarországi régióban, elsısorban Sopron, Szombathely és 

vonzáskörzetében lévı településeken tanító pedagógusok (n=316), gyógytestnevelést tanító 

tanárok (n=16), valamint gyógytestnevelés órán részvevı tanulók (n=147) és szüleik (n=147) 

adták. A pedagógusok nem szerinti megoszlása férfi 74 fı (23,42 %), nı 242 fı (76,58%), 

életkori átlaguk 41,29 év(szórás 10,17)  valamint a pályán eltöltött évek szerinti megoszlása 

(3. táblázat) megfelelt az országos átlagnak (17,3 % férfi,  82,7 % nı illetve 42,6 év (Halász 

és Lennert 2006). A mintában szereplı gyógytestnevelık - pedagógusok arány 5,06 %, ami 

közel akkora, mint a gyógytestnevelésre utalt tanulók aránya (5,56 %, Valek 2008) az 

egészséges társaikhoz képest. Ez indokolja a gyógytestnevelıi minta alacsony elemszámát. A 

tanulók nem szerinti megoszlása 86 fı (58,51 %) fiú, 61 fı (41,49 %) lány. Átlag életkoruk 

15,05 év (min.7 év, max. 19 év, szórás 2,77). A megfigyelést 9 fı gyógytestnevelı 

gyógytestnevelés (n=2) és testnevelés (n=1) óráján végeztük el. 

 

3. táblázat: Pedagógusok pályán eltöltött évek szerinti megoszlása 

 

 

 

 

 

 

Eredmények 

A gyógytestnevelés környezetei háttere 
 

Az iskolában folyó gyógytestnevelés helyzete elsısorban az iskola vezetésén múlik. A 

tantárgy kötelezı jellege szorosan kapcsolja a délelıtti tanításhoz, de mivel a korosztály 

illetve a betegségtípus szerint heterogén az órára járó tanulók összetétele, ezért az órarendtıl 

külön idıpontba szervezik meg. Az iskolavezetéstıl függ, hogy a gyógytestnevelı véleményét 

kikérve a legoptimálisabb megoldást találják meg, vagy önkényesen kijelölve idıpontokat 

lehetetlenné tegyék a tanulók órai részvételét. A megfelelı intézkedéseket csak egy a 

gyógytestnevelés jelentıségét elismerı, az egészséges életmódot szem elıtt tartó vezetı tudja 

meghozni. A támogató hozzáállás nem csak a kijelentésekben nyilvánulhat meg, hanem az 

adott tevékenységrıl alkotott megfelelı ismeretek birtoklásában is. A kutatásunkban részvevı 

iskolák vezetıi fontosnak tartották iskolájukban az egészségügyi szőrést (99,6 %), valamint a 

gyógytestnevelést (96,2 %). A napi tapasztalatokhoz közelebb állt, hogy a vezetık több mint  

ÉVEK Fİ Százalék Országos átlag 
(Halász-Lennert 2006) 

1-5 év 48 15,19 % 11,6 % 

6-15 év 74 23,42 % 26,7 % 

16- 25 év 100 31,64 % 35,7 % 

26  - évnél régebben 94 29,75 % 26,2 % 
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a fele (52,78 %) délutáni sávba tenné a gyógytestnevelést, de nagy volt azok aránya is akik 

0.,vagy 7. óra (25 %) illetve szabadsáv adásával segítették volna a tantárgyat. A 

gyógytestnevelés elsıdlegességével az igazgatók, igazgatóhelyettesek ¾ -e egyetértett, amikor 

esetleges különórával való ütközés merült fel. A szándékok mellett a tettek is bizonyították a 

vezetık pozitív hozzáállását. A vezetık több mint 2/3-a (69,45 %) ismerte a 

gyógytestnevelésre utaltak számát, s ugyan ilyen arányban gondolták, hogy a 

gyógytestnevelésre utaltak száma kevés, ezért fontosnak tartották a tantárgy fejlesztését is. Az 

iskolaorvossal történı rendszeres találkozók képet adhatnak az iskolában egészségfejlesztı, 

megırzı munka hatékonyságáról. Az iskolavezetı-iskolaorvos találkozók gyakorisága a 

legtöbb esetben fél és egy éves idıközönként voltak. A vezetık körében végzett vizsgálatból 

kitőnik, nagy részüknek pozitív a beállítódása a gyógytestnevelés tantárggyal szemben, ami 

megmutatkozik a tantárgy helyzetének nyomon követésében, a fejlesztés fontosságának 

hangsúlyozásában. Ez a pozitív kép csak a gyógytestnevelés idıbeni elhelyezésekor romlik 

meg egy kicsit. 

A megfelelı iskolai közeg kialakításában meghatározó szerepet játszanak a pedagógus 

kollégák, példamutatásukkal, véleményükkel, különbözı megnyilvánulásaikkal formálják 

diákjaik személyiségét, munkához való viszonyukat. A vizsgálatban részvett pedagógusok 

értékrendjében meghatározó helyet foglalt el az egészség, s annak védelme, valamint a sport. 

Ebbıl következıen az egészségi állapot romlás helyreállítását célzó tevékenységeket, mint a 

gyógytestnevelést, a könnyített testnevelést támogatják, pozitívan állnak mellé. A kollégák 

nagyobb része tájékozott a gyógytestnevelés tantárgyat szabályozó törvényi hátterében, csak a 

gyógytestnevelés vezetésére jogosult személyek meghatározásánál voltak nagyobb számban 

(54,11 %) a téves ismeretekkel rendelkezık  

A vizsgálat cáfolta azt a gyakorlati tapasztalaton alapuló feltételezésünket, hogy a pedagógus 

kollégák kevés ismerettel rendelkeznek a gyógytestnevelés tantárgyról, s ez befolyásolja a 

tantárggyal szembeni beállítódásukat. Ellenben az a feltevésünk, hogy az iskolavezetık több 

ismerettel rendelkeznek errıl a területrıl, mint beosztottjaik, bizonyítást nyert, de az, hogy a 

tanárok pozitív hozzáállására a vezetık beállítódása hatással volt, nem tudtuk bizonyítani, 

igaz cáfolni sem. A támogató iskolai háttér megfelelı alapot adhat a sikeres munkához, de a 

családi környezet, a kortárs csoportok a korosztálytól függıen különbözı mértékben 

meghatározó szerepet játszanak a tanulók véleményének, viselkedésének alakításában.  

A fiatalok szocializációs folyamat eredményeként alakítják ki életmódjukat, 

viselkedéskultúrájukat. E folyamat elsı szakaszában meghatározó szerepet töltenek be a 

szülık, a család értékrendjének meghatározásával, a példamutatással, követelményrendszer 

kialakításával. A vizsgálatban részt vevı szülık életében a gyógytestnevelés szempontjából 
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fontos értékek, mint az egészség, a rendszeres sport az elsık között szerepel. Az értékrendek 

sorrendjében az elsı helyre az egészséget (4,78 átlag az 5 fokozatú skálán), a harmadik, 

negyedik helyre pedig két testmozgást, a kirándulást (4,08 átlag) és a rendszeres sportot (4,01 

átlag) tették. A mai kor szülıje nem szívesen bünteti gyermekét, ezt a véleményüket 

megjegyzésként kifejezték a válaszadók is, ellenben ha büntetnének, a sporttól való eltiltás az 

utolsók közt lenne. Ez erısíti az értékrendben kapott eredményeket. 

A támogató szülı háttér segítségével a gyógytestnevelı tanárnak könnyebb elérni tanítványai 

körében a tantárgy elfogadását, az aktív részvételt. A szülık nagy százaléka (74,83 %) 

tisztában volt a gyógytorna és a gyógytestnevelés különbözıségével, de pontosan 

meghatározni csak 1/3-a tudta a gyógytestnevelést. Az óra kötelezı jellegével a szülık 2/3-a 

tisztában volt. A tanulók iskolai munkáját meghatározza, hogy szülei milyen mértékben 

követik nyomon fejlıdésüket, órai tevékenységüket. A szülıktıl, gyógytestnevelıktıl 

származó információk összevetése után kimutattuk, hogy a felnıttek 2/3-a rendszeresen 

ellenırzi gyermeke fejlıdését, igaz, ezt az információt legtöbben gyermeküktıl szerzik be, s 

csak a szülık kis százaléka kérdez a gyógytestnevelıtıl. Érdekes, hogy a gyermekük 

gyógytestnevelés órán való részvételének ellenırzését szülıknek csak közel 20 % -a tartotta 

feladatának. A támogató szülıi hátteret bizonyította, hogy a gyógytestnevelés idıpontjának 

különórával való ütközése esetén a szülık több mint 74 %-a a különórát tenné el, s 

ugyanekkora arányban nem engedné meg gyermekének, ha nem szeretne gyógytestnevelés 

órára menni.  

A vizsgálatban résztvevı tanulók átlag életkora (15,05 év) valószínősíti, hogy a kortárs 

csoportok nagyobb befolyással vannak a tanulókra, mint szüleik. A barátok, osztálytársak 

véleménye meghatározó lehet a tanulók gyógytestneveléssel szembeni attitődjére. A diákok 

barátainak, osztálytársainak nagy része tudta, hogy társuk gyógytestnevelésre jár, azt 

elfogadták, s nem „cikizték” érte, valamint a tantárgyról sem nyilatkoztak elitélıen. Jól látták, 

hogy a gyógytestnevelés szükséges és az egészség helyre állítását szolgálja.   

A vizsgálatban részt vett gyógytestnevelésre utalt tanulók a tantárgyhoz való viszonyuk 

szempontjából támogató környezeti háttérrel rendelkeztek, amelyhez a szülık a pozitív 

hozzáállásukkal, a kortárs csoportok pedig a tantárgy elfogadásával, valamint a testedzés 

fontosságának tettekkel való hangsúlyozásával járultak hozzá.  

 

A nevelı-nevelt viszony elemzése 

A gyógytestnevelés óra hatékonyságát legnagyobb mértékben a tanár-diák viszony határozza 

meg. Dolgozatunkban ezt a viszonyt több oldalról vizsgáltuk különféle módszereket 

alkalmazva. A diákok oldaláról írásbeli kikérdezés, kérdıíves módszert, a tanárok részérıl 
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írásbeli kikérdezés kérdıíves módszert illetve a megfigyelés módszerét strukturálatlan 

interjúval kiegészítve használtuk. 

A gyógytestnevelı munkáját számos tényezı befolyásolja. A tantárgy idıbeni (0., 7., órában 

illetve délután tartják), térbeli ( saját iskolában, központi helyen, pedagógiai szakszolgálat 

keretében végzik) elhelyezkedése megnehezíti a tanulók órán való részvételét, ezért 

könnyebben mondanak le az azon való megjelenésrıl. Így a tanárnak olyan befogadó légkört 

kell teremtenie, ahol szívesen dolgoznak a diákok.  

A gyógytestnevelést nehezítı körülmények közt a tanárok a más iskolába járást (87,5 %), a 

rossz órarendi beosztást (75 %), a különórákat (75 %) tartották jelentısnek. Ezt a 

strukturálatlan interjúk is megerısítették, avval a megjegyzéssel, hogy sok tanuló a különórák 

miatt teljesen felmentetik illetve normál testnevelés órára íratatják magukat. A szülıi segítség 

hiányát 67,5 %-ban határozták meg a gyógytestnevelık, ami ellentmond kicsit a szülıktıl 

nyert információknak, de ha figyelembe vesszük, hogy a szülık elsısorban gyermeküktıl 

érdeklıdtek, akkor már érthetı, hogy a tanárok miért gondolják a szülıi segítség hiányát.  

A gyógytestnevelık gyermek centrikusságát számos tényezı bizonyította a vizsgálat során. 

Legfıbb céljuk a tanulók gyógytestneveléshez, rehabilitációs tevékenységekhez való 

hozzájutásának minél nagyobb mértékő segítése. Ha a tanuló nem tud minden 

gyógytestnevelés órán részt venni iskolai, vagy más elfoglaltsága okán, akkor több 

lehetıséget is felajánl számára. Legtöbb, amennyiben testnevelés órát is tart, behívná az 

órájára, és ott külön feladatot adna neki, de sokan megengednék, hogy más idıpontban tartott 

gyógytestnevelés órára menjen be a diák. Kevesen vállalkoztak az igazgatótól plusz idıpont 

kérésével. Ellenben nagy részük nem tartotta megoldásnak a helyzet javítására a civil 

szervezetek bevonását. A gyógytestnevelés hatékonyságának növelésére a gyógytestnevelık 

jó eszköznek tartják a gyógyúszást, s annak a gyógytestneveléssel való összehangolását 

fontosnak tarják, de a gyógytestnevelés tanításba való beépítés mértékben már megoszlottak a 

vélemények. A tanárok 50 %-a heti egy órában, 37,5 % heti két órában gondolta beépíteni a 

gyógyúszást, 12,5 %-12,5 % a két végletet képviselte, de ugyanakkor az iskolai kereteken 

kívül tartott gyógyúszás valamilyen mértékő beszámítását a gyógytestnevelésbe már jóval 

többen választották. 

A nevelık egyértelmően elutasították azt a véleményt, hogy nem áll módjukban befolyásolni 

a tanulók gyógytestneveléshez való viszonyát. A tanárok 100% - a befolyásolás 

legeredményesebb eszközének az elbeszélgetést jelölte meg, amit bizonyított a kategoriális 

megfigyelés során tapasztaltak is, hiszen a tanári kérdések, tanulói válaszok a más 

kutatásokhoz képest nagyobb arányt mutattak.  A változatos órai munka, a tanár személyisége 

meghatározó az óra megítélésben, ezt a nevelık is így gondolták, hisz az attitőd skála átlaga 
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4,75 volt mindkét esetben. A megfelelı hozzáállás kialakításában még segítséget nyújthat a 

kötetlen óravezetés, a játékos feladatok bevonása a tananyagba.  

A gyógytestnevelınek számos pozitív személyiség jeggyel kell rendelkeznie, ahhoz, hogy 

sikeresen végezze munkáját. Ezek közé tartoznak az empátia képessége, a közvetlen, bizalmat 

sugárzó valamint a gyerekeket megértı viselkedés, a másokra való odafigyelés, a 

segítıkészség. Ezek a tulajdonságok a tanulói kérdıívek alapján a diákok részérıl elvárásként 

jelentek meg, amikor a gyógytestnevelés órával kapcsolatban kérdeztük ıket. İk ezeket a 

tulajdonságokat kiegészítették még a pontos órakezdéssel és befejezéssel, amely elvárható a 

tanártól. A diákok válaszaiból az is kiderült, hogy az elızıekben leírtak a gyógytestnevelés 

óráikat vezetı nevelıt általában jellemzi. Amikor azt kértük tılük, hogy jellemezzék 

gyógytestnevelés órájukat, a vidámságot (4,15 ös skála átlag), a problémák iránt megértı 

tanári magatartást (4,10-es skála átlag), s a tanári örömöt, ha jól dolgoznak (4,01 skála átlag) 

emelték ki. A megfigyelések során a kutatók is hasonló tapasztalatokkal találkoztak. A 

megfigyelt órákra a kötetlenség, a közvetlen, vidám hangulat volt jellemzı, ahol a nevelı-

nevelt kölcsönösen segítette egymás munkáját, s gyakoriak voltak a párbeszédek is. Ezek 

témája legtöbbször a tanuló egészségi állapotjavulásáról, pillanatnyi rossz hangulatának 

okáról, s sok alkalommal a feladatok hatásának visszajelzésérıl szóltak. 

A változatos órák megtartásához a tanároknak az oktatási – nevelési módszerek széles 

tárházát kell birtokolnia, amelyek közt kiemelkedı jelentıségő a magyarázat, a hibajavítás, 

segítségadás, s a motiválás szempontjából a dicséret. A tanulók hasonlóan gondolkodnak, 

hiszen elvárásaik közt is szerepel a dicséret, a hibajavítás igénye. A tanulók gyógytestnevelés 

órát jellemzı válaszaikból is kitőnt, hogy a tanárok munkájára jellemzı a hibajavítás (3,82 

skála átlag), a magyarázat (3,49 skála átlag), a dicséret (3,44 skála átlag). A megfigyelések 

eredményei is alátámasztják a gyógytestnevelık ez irányú tevékenységének túlsúlyát. A 

megfigyelések alapján elmondhatjuk, hogy a kutatásban részt vett gyógytestnevelık órai 

tevékenységének 41 %-át a magyarázat tette ki, ami érthetı, hisz a gyógytestnevelésben csak 

akkor érhetünk el sikert, ha a feladatokat pontosan hajtják végre a tanulók. Ez pedig 

folyamatos magyarázatot igényel, nem csak a feladatok kiadásakor, hanem azok végrehajtása 

során is, s ahogy az eredmények mutatták, az óra egész ideje alatt. A megfigyelés (M 19 %) – 

mint második leggyakoribb tevékenység - során a tanár ellenırzi a gyakorlatok végrehajtását, 

fogadja, elemzi a tanuló visszajelzéseit, s ennek, megfelelıen dönt a további módszerek 

alkalmazásáról, szükség szerint hibát javít illetve segítséget ad, buzdít, korhol.  A 

segítségadás, hibajavítás, mint tanári tevékenység az egész tanórát jellemezte, s legtöbbször a 

tanár magyarázattal egészítette ki azokat. A gyógytestnevelı több féle szer alkalmazásával, a 

foglalkoztatási formák változtatásával növelheti a terhelést, színesítheti az órát. A 
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vizsgálatban résztvevık követték ezt az elvet, mivel a szervezés, a szerek elıkészítése 

meghatározó mértékő volt óráikon (9,8 %). A kutatásban részt vett tanárok a testnevelés 

óráikon is (ha nem olyan mértékben is, mint a gyógytestnevelés órákon) nagyobb hangsúlyt 

fektettek a fenti tevékenységekre, mint kollégáik, amint azt más kutatások kimutatták (Bíróné 

és Svoboda1988). Az a hipotézisünk, amely a gyógytestnevelés órai leggyakoribb tanári 

tevékenységnek a magyarázatot, a hibajavítást, a segítségadást valamint ezek kombinációit 

feltételezte, beigazolódott, s az a része is bizonyítást nyert, hogy ezek nagyobb arányban 

vannak jelen a gyógytestnevelés órán, mint a testnevelés órán. 

A gyógytestnevelés óra tanári tevékenység jellemzése után így nem meglepı, hogy azoknak a 

tanulóknak, akik eljutnak a gyógytestnevelés órára, több mint 50 %-a szeret 

gyógytestnevelésre járni. A gyógytestnevelést nem szeretı tanulók száma csekély volt (10,52 

%). A tanulók véleményét támasztják alá a megfigyelés eredményei is, amikor a 

gyógytestnevelés órán nagyfokú tanulói aktivitást mutatott ki.(79,4 %). Magas volt a tanulói 

kérdések, válaszok aránya is a tanórákon belül (3,7 %). A gyógytestnevelés órai tanár-diák 

interakciókra jellemzı, hogy a tanulói tevékenységeket a tanár ritkán szakítja meg, hanem 

inkább az aktivitás megtartása mellet javítja a hibát, magyaráz, segítséget ad. A hipotézisünk, 

mely szerint a tanulók aktívabbak a gyógytestnevelés órán, mint a testnevelésen, igazolódott. 

 

Következtetések 

A Magyarországon a nagy múlttal rendelkezı gyógytestnevelés, sikerében központi szerepet 

játszik a gyógytestnevelı. 

A dolgozat eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy a gyógytestnevelés megújulását csak 

akkor tudjuk elérni, ha egy támogató környezetben (szülık, iskolavezetık, pedagógusok, 

kortárscsoportok) olyan elhivatottsággal, pozitív személyiségjegyekkel rendelkezı 

gyógytestnevelık dolgoznak, akiket megfelelı szaktudás és nagyfokú gyermekszeretet 

jellemez. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a gyógytestnevelı személyes kvalitásai csak 

együttmőködı iskolavezetık, iskolaorvosok, szülık, gyógytestnevelık alkotta teamben 

bontakozhat ki. Ezért alapvetı kérdés, hogy a gyógytestnevelés belsı szakmai köröket érintı 

propagandája elég hatékony, elég meggyızı-e. A gyógytestnevelés propagandája két területen 

valósulhat meg: 

1. A gyógytestnevelık, testnevelık körében 

A szakmai továbbképzéseken szakmailag jól képzett és elhívatott tanárok jelennek meg, 

akiket meg kell erısíteni elhivatottságukban és segítséget kell adni a pedagógiai szakmai 

fejlıdésükhöz is. A gyógytestnevelıben tudatosítani kell, hogy a tanórán csak akkor ér el 

eredményeket: 
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- ha a megfelelı gyakorlatokhoz párosul a helyes végrehajtást segítı magyarázat, a hibák 

folyamatos javítása, s mindezt állandó segítségadás kíséri, 

- ha a gyógytestnevelés órán résztvevı tanulók problémái iránt megértı, törıdik velük, 

közvetlenebb kapcsolatot alakít ki velük, mint azt más órán megszokhatták a diákok, s 

mindehhez vidám, felszabadult légkört biztosít.  

Az elızıkben leírt intenciókkal a képzés során találkoznak a hallgatók, de a mindennapi 

életbe kikerülve ezek az instrukciók megkopnak. Így szükség van konferenciákon, 

továbbképzéseken, szakmai folyóiratokban kutatási eredményeket felhasználva megerısíteni 

ezeket az intenciókat. 

 

2. A szélesebb társadalmi rétegek körében 

A dolgozatunkban rámutattunk arra, hogy az odaadó, munkájára igényes gyógytestnevelı 

sikeres tevékenységet csak akkor végezhet, ha megfelelı támogatást kap a szülıktıl, az 

iskolavezetéstıl, az iskolaorvostól valamint a pedagógus kollégáktól. 

A gyógytestnevelés propagálását, pozitív hatásainak hangsúlyozását a szélesebb társadalmi 

közvélemény, elsısorban a szülık körében, a támogató szülıi háttér aktivizálását a tanulók 

gyógytestneveléssel szembeni pozitív attitődjének kialakításában, elsıdleges feladatává kell 

tenni a gyógytestnevelı tanárnak. 

Ugyanakkor nem lehet lemondani azokról a gyermekekrıl sem, akik nem éltek a 

gyógytestnevelés adta rehabilitáció lehetıségével. Az ı esetükben kiemelten fontos a szülık 

felvilágosítása a gyógytestnevelés elınyeirıl, az egészség helyreállításában betöltött 

meghatározó szerepérıl, s meggyızni ıket az egészség, mint legfıbb érték elsıdlegességérıl 

minden más dologgal szemben. 

Az elızı célok megvalósításában azonban nem lehet magára hagyni a gyógytestnevelıt, 

hanem ki kell alakítani egy olyan csoportot, amelyben tevékeny szerepet vállal az 

iskolavezetés, az iskolaorvos és védını, a szülı.  
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