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BEVEZETÉS
Korunk fontos feladata az iskoláskorú tanulók rizikómagatartásának visszaszorítása. Ezért vált
sürgőssé a táplálkozási anomáliákból, a mozgás hiányából és az iskolai stressz hatásából adódó
problémák megoldása. Ennek egyik lehetséges megoldásaként mozgásprogramot dolgoztam ki
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára az esélyegyenlőség szemléletében.
A sajátos helyzetből adódóan a felső tagozatba lépés nagy módosulás a személyiség
élettörténetében. Az alsó tagozat mesés, játékos világát a jóval teljesítmény-centrikusabb
iskolai kötöttség-halmaz váltja fel. A családokra is más feladatok hárulnak, tudniillik
kooperatív közvetítőként kell, hogy segítsék mind gyermekeik, mind a tanárok munkáját.
Adódik a kérdés, mi a teendő, ha a szülő nem támogatja megfelelően gyermeke tanulmányait?
Valamint, ha az érintett s életkoruknál fogva halmozottan ellentmondásos helyzetű
individuumok pszichikusan leginkább fejlesztő tevékenysége a tanulás, melyek azok a
legdöntőbb pedagógiai – szociális faktorok, amelyek kiváltképpen determinálnak? Állandóan
konfrontáltatnunk kell a képességeket, az életkori adottságokat és a külső hatótényezőket.
Komoly konfliktusforrás az is, hogy a pszichikus fejlődés nem párhuzamos az életkorral. A
korrekciós/kompenzációs nevelés problémáit elemezve arra a felismerésre jutottam, hogy a
szociálisan hátrányos helyzet negatívumai nem elsősorban a kognitív képességek fejlettségi
szintjének az elmaradásában mutatkoznak, hanem a pszichoszociális és az érzelmi nevelés
terén. A csoporthatások a felső tagozatban kezdenek kibontakozni, a szociometrikus pozíció
egyre fontosabbá válik. Ebben az életkorban érdemes a pedagógusnak a csoporterőket a
vetélkedés, a teljesítmény fokozása és a megfelelő életmód kialakításának érdekében
felhasználni. Ennek kötetlen, szabad kivitelezése az iskolában a délutáni mozgásos rekreációra
szolgáló lehetőségeket figyelembe véve képzelhető el olyan eszközökkel, amelyek biztosítják a
sikert. Ilyen lehet például a mozgás, a mozdulattal való önkifejezés.
A törvény adta lehetőség és a fent említett felismerések adtak hátteret egy délutáni
rekreációs mozgásprogram kidolgozásához, amelyet méréseredményeim is alátámasztanak.
Alternatív mozgásprogramot készítettem zenére (Törvény a nemzeti köznevelésről, 2011). A
mai kor igényeit kielégítő tartalmakat és módszereket, eszközöket kívántam biztosítani. Az
anyag tartalma multimédiás informatikai fejlesztéssel támogatott zenés mozgásfejlesztés,
amely felhasználható a felső tagozatos gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére, valamint a
mozgásos rekreáció keretein belül az egészségnevelés részeként is alkalmazható. A fejlesztett
mozgásanyag jellemzője az interdiszciplináris megközelítés. Ennek anyaga az általam végzett
keresztmetszeti vizsgálatra és a szakirodalomban publikált eredményekre támaszkodik. A
délutáni rekreációs mozgásprogram elsődleges célja a teljes boldog élet megélése, a
társadalomba való beilleszkedés elősegítése a mozgásos aktivitás (közösségi cselekvés) által.
A szocio-ökonómiai háttér értékelése számos ellentmondást rejt magában. A serdülőkorban
folytatott vizsgálatok némelyike azt az eredményt hozta, hogy ezen életkori állapot mentes a
felnőtt korúak társadalmi helyzetével konvergáló egészségi különbségektől (Pikó és Keresztes,
2007). Más elemzések szerint a felnőtt korúak egészségi állapotát döntően megszabja a
serdülőkori egészségi státusz (Susánszky és Szántó, 2008). A józan ész persze inkább azt
ismertetheti fel, hogy a serdülő – szülő kapcsolatban a szülő aktuális társadalmi helyzete nem
determinálja azt, hogy milyen egészségi paraméterekkel bír a serdülő. Azt viszont határozottan
körvonalazza, hogy milyen lesz felnőttként a serdülő egészségi állapota. Egyfajta időbeli
eltolódással van tehát dolgunk. Hiszen alapvető, hogy a serdülő teherbíró képessége formálja a
felnőtt egészségét, és fontos a táplálkozás milyensége is. Azt, hogy mit, milyen
rendszerességgel eszik a gyermek, a serdülőkor kezdetéig egyértelműen a családi és a
közétkeztetés szabja meg. Az elszomorító népegészségi adatok javulásához megelőző
programokra van szükség. Kutatásomat ezen gondolatkör mentén szerveztem meg.
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ELMÉLETI HÁTTÉR
A dolgozat első része a mozgásos egészségfejlesztés helyét mutatja be az egészség és az
egészségfejlesztés fogalmának fejlődési struktúráján keresztül. A WHO ülésein minden
alkalommal tovább gondolták az egészség fogalmát és az egészségfejlesztés célját, feladatát és
módszereit (Nagy és Barabás 2011). Az egészség napjainkra egy állandóan fejlődő, a
mindennapok kihívásait figyelembe vevő fogalom. A kiindulópontot Insel és Roth (2007)
meghatározása adja. Szerintük hat kölcsönös dimenzióra épül az egészség fogalma
(intellektuális, érzelmi, társadalmi, környezeti, szellemi spirituális, fizikai jóllét). Ezek
meglétével élhetünk egészségesen teljes életet. A külső és belső egyensúly lényegét
Antonovsky (1979) a szalutogenezis gondolatában foglalja össze. E szerint azokat az
erőforrásokat kell megkeresni, melyek választási lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy az
emberek egészségessé váljanak. Ezek lehetnek a társas támogatás, a hit, a sport és a flow
élmény (Csíkszentmihályi, 2001; Varga 2002). A koherencia érzés kialakulásában nagy szerepe
van a családnak és a környezetnek, hiszen kimondottan a gyermek első éveiben alakul ki a
stabilitás a jutalmazó és gátló folyamatok által (Konkoly, 2008). Az esélyteremtés alapja a
szalutogenezis három ponton is csatlakozik a koherens, boldog emberi lét megteremtéséhez,
ezek: a személyes jól-lét, az én-hatékonyság és a tanult leleményesség, ami az esélyteremtés
fontos része lehet (Konkoly, 2008).
Az egészség fogalmával párhuzamosan fejlődött az egészségfejlesztés fogalma is. Az
egészségfejlesztést partnerség és kapcsolat jellemzi. Az embereket képessé kell tenni arra,
hogy felismerjék és fejlesszék egészségpotenciáljukat. Biztosítani kell a közvetítést a
társadalom különböző rétegei között (Nagy és Barabás 2011). A közösségi aktivitás és a
társakkal való együttműködéshez szükséges képességek vizsgálatai adnak alapot új módszerek
kidolgozására, valamint az iskolai populációt fejlesztő gyakorlat megújításához (Nagy 2000;
Csapó 2002; Csíkos 2002; 2003; Józsa 2007).
A fizikai aktivitás az egészséges életmóddal együtt járva kihat az életminőségre, és ez
összefügg az egészséggel (Vullemin, Boinin, Bertrais, Tesser, Oppert, Hercberg, Gullemin és
Briancon, 2005). A testnevelés jelentősége a primordiális prevenció kapcsán jelentkezik (TariKeresztes, 2009). A mozgásos tevékenységek hatását az életminőség javulása, a szemléletben
bekövetkezett változás és az életben elfoglalt helyzet bizonyítja. A mozgásos aktivitás
protektív hatását elsősorban a mozgás során megélt flow élmény Csíkszentmihályi (2001) és a
társas együttlét adja. Hiszen hangulatjavító hatása is van a mozgásnak, valamint csökkenti a
stresszt (Biddle és Mutrie, 2001; Anderson és Brice, 2011; Dasilva, Guidetti, Buzzachera,
Elsangedy, Krinski, és De Campos, 2011). A sport a társadalmilag leszakadt rétegek
felzárkózásának lehetősége is lehet (Borkovits, 2013a, Egressy, 2005). Az anyagi helyzet
meghatározza az egyének élretmódját, a szociális háttér befolyásolja az egészség magatartást
(Schaub és Szabó, 2007; Schaub, 2010; Schaub és Bácsi, 2011; Schaub,2011a,b,c, Borkovits,
2012; Borkovits, 2013a,b). Rekreációs mozgásprogrammal, valamint egészséggel kapcsolatos
fizikai aktivitással a hátrányok kiegyenlíthetők (Schaub, Szabó és Fritz, 2011; Borkovits,
2013c; Borkovits, 2013d). Számomra Bíróné (2004) definíciója a kiindulópont. Külön említi a
testi nevelést és a testnevelést. A testnevelés reformja a mindennapos testnevelés, és az
iskolában folyó rekreációs tevékenység az ifjúság egészségtudatos magatartását hivatott
kialakítani. Ez összefügg az egészséges táplálkozással (Biró, Antal és Zajkás, 1996). Ennek
szellemében értekezésemben egy méréseken alapuló rekreációs mozgásprogramot kívánok
kialakítani az esélyegyenlőség szemléletében, Borkovits (2013d, 2014) és annak beválását
mérési eredményekkel kívánom alátámasztani.
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A KUTATÁS HIPOTÉZISEI
A kutatás különböző területeket ölel át, amelyek végül egy program keretén belül jelennek
meg. Így hipotéziseimet is ezen területek alapján fogalmaztam meg.
H1: A szakirodalmi feltárás alapján az általános iskolás fiatalok táplálkozási szokásait a
szociális háttér jelentősen meghatározza.
H2: Az általános iskolás fiatalok sportolási szokását a szociodemográfiai tényezők jelentősen
befolyásolják.
H3: Azoknál a tanulóknál, akik óvodába jártak, szignifikánsan jobb aerob és anaerob
teljesítménymutatók várhatóak a HUNGAROFIT eredménye alapján.
H4: A családi háttér meghatározza a mozgásos aktivitással kapcsolatos szokásokat.
H5: A családi háttér jellemzői különböző módon hatnak a teljesítményre, a teljesítőképesség
alakulására, meghatározó az anya iskolai végzettsége.
H6: A szociális hátrányból fakadóan az önkép és a testhez való viszonyulás szignifikáns
eltérést mutat, és azt jelentősen befolyásolja a testnevelési teljesítmény.
H7: A tanulók egészségmagatartásában kiemelt szerepet játszik a fizikai aktivitás, annak
hatékonyságát az iskola által nyújtott lehetőségek jelentősen befolyásolják.
H8: Az iskola által az aktív szabadidős tevékenységre biztosított lehetőség és a tanulók
rizikómagatartása között összefüggés van.
H9: A korábbi szakirodalmak feldolgozása és a méréseredmények alapján a délutáni iskolai
tevékenységek sorában aktuális egy prevenciós mozgásprogram elkészítése.
H10: A fejlesztett szabadidős mozgásprogram a saját méréseredmények alapján bizonyíthatóan
elősegíti a hátrányos helyzetű tanulók motoros teljesítményének javulását.
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A KUTATÁS MÓDSZEREI
A kutatás adatokat szolgáltatott szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára készített
mozgásprogram elkészítéséhez. A méréseket felső tagozatos általános iskolás tanulók szociális
hátterének, az egészséggel kapcsolatos érték orientációjának, motoros teljesítményüknek,
valamint az ezek között lévő kapcsolatoknak a feltárása köré szerveztem, majd a programban
résztvevő tanulókat vizsgáltam.
(1)

Mérőeszközök és értékelők

1.

Oktatáselméleti Kutatócsoport (2003) által fejlesztett 1 validált (Tanulás környezeti
feltételei) mérőeszköz (Csapó, 2007)

2.

Oktatáselméleti

Kutatócsoport

(2004)

(Egészségmagatartás

és

táplálkozási

szokások) kérdőívének felső tagozatra adaptált mérőeszköze (Schaub, 2008).
3.

HUNGAROFIT Fehérné (1996) motorikus próbarendszere.

4.

MINI HUNGAROFIT motorikus próbarendszer (Fehérné, 1996).

5.

Laboratóriumi mérések: InBody230 Results Interpretation és Application (2011),
IGH labor koncepció Balance (01020003) Kovács (2013) SZTE JGYPK TSTI.

(2)

Mérés értékelés

A statisztikai számításokhoz (SPSS 16.0) statisztikai programot használtunk. Kérdéseink
megválaszolásához Khí-négyzet tesztet, Fisher-féle egzakt tesztet, t-tesztet, Pearson-féle
korrelációt, Kruskal-Wallis tesztet, Faktor analízist, Cronbach alfa módszert, valamint
általános lineáris modellt, a többszörös összehasonlításokhoz Tukey-féle post-hoc tesztet
használtunk. A szignifikancia szintnek a p = 0,05 értéket használtuk.
(3)

A mérések kivitelezése

A felmérést vidéki általános iskolások körében végeztük, véletlenszerűen kiválasztott iskolák
és osztályok (5-8. évfolyamok, 10-15 évesek) segítségével. A kutatásban résztvevő személyek
száma 470 fő volt. A kérdőíveket kitöltő – a kötelező testnevelési felméréseket végrehajtó–
valamint a BMI vizsgálatban résztvevő tanuló N= 293fő. A kérdőívek kitöltését 2
osztályfőnöki óra keretében szerveztük meg képzett tanárok és egyetemi hallgatók
segítségével. Egy kérdőív kitöltése kb. 40 percet vett igénybe. A BMI adatait (testsúly,
testmagasság, nemi érettség) az iskolaorvos szolgáltatta. A motoros próbákat a testnevelés óra
keretei között mértem fel a testnevelő tanár és az iskolaorvos jelenlétében.
A programban résztvevő csoport mérését két alkalommal, ősszel és tavasszal a délutáni
foglalkozások során végeztem el.
1

HEFOP-2004-3.1.1 pályázat támogatásával 2003 és 2007 között zajlott a hátrányos helyzetű

tanulók képességeinek feltárására és fejlesztésére irányuló kutatási program.
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EREDMÉNYEK
A mozgásprogram elkészítéséhez a keresztmetszeti vizsgálatok folyamán a szociális háttérnek,
az egészség-magatartásnak, a motoros teljesítménynek, valamint az ezek között lévő
kapcsolatoknak az összefüggéseit tártam fel. Feltételeztem, hogy a szociális háttér befolyásolja
az egészségmagatartást, valamint kihat a fizikai teljesítményre is. Bizonyítható lesz a
táplálkozás minőségének a befolyása az eredményekre. A programhoz szükséges adatokhoz a
vizsgálatokat három részben szerveztem meg.
1.
2.
3.

A tanulás környezeti feltételei.
Táplálkozási szokások és egészségmagatartás.
Fizikai állapotfelmérés.

A szakirodalmi feldolgozás és a mérési eredmények alapján elkészítettem az alternatív iskolai
rekreációs mozgásprogramot (Borkovits, 2014), majd elvégeztem a mozgásprogramban
résztvevő iskolás tanulók mérését.

1.

A család anyagi háttere, táplálkozási szokásuk

Az alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekei szignifikánsan több egészségre
kedvezőtlen hatású ételt esznek napi rendszerességgel a magasabb iskolai végzettségű szülők
gyerekeihez képest. A kevésbé tanult és alacsonyabb szocioökonómiai helyzetű szülők
gyerekei nagyobb gyakorisággal esznek több mint háromszor egy nap.

2.

A család anyagi háttere és a család mozgásos aktivitása

A vizsgálat célja az volt, hogy feltérképezzük a család mozgásos aktivitással kapcsolatos
szokásait, valamint a tanulók délutáni különóráinak igényét. Az általam vizsgált iskolákban
kevés szülő engedheti meg magának a magyarországi átlaghoz képest, hogy gyermekét
sportfoglalkozásra járassa. Az eredmények megerősítettek abban, hogy a családi hátteret
figyelembe kell venni a mozgásos fejlesztő program kidolgozása során.

3.

A család anyagi háttere és a testnevelési teljesítmény és az óvoda hatása

Az eredmények alapján a magasabb végzettségű anyák gyerekei a testnevelési
teljesítménymutatóknál szignifikánsan magasabb értékeket értek el, mint az alacsonyabb
végzettségűek. Azonban az anyagi háttér önmagában nem befolyásolja a testnevelési
teljesítményt. Azok a tanulók, akik legalább, vagy több mint három évig jártak óvodába,
jobban teljesítettek az iskolai testnevelési felmérések során.
A testnevelési teljesítmény összefügg a BMI-vel, amire a mozgás és a fizikai aktivitás
szintje is hatással van. A félelmek vonatkozásában a nemek között eltérést találtunk. A
lányoknál a mozgás mennyisége és a megjelenéshez való viszonyulás között összefüggés van,
míg a fiúknál ez nem mutatott összefüggést. Ez az eredmény is alátámasztja, hogy a mozgást
fel kell használni az ideális testkép és önkép kialakulásában, valamint a prevencióban.
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4.

Fejlesztés

A felsoroltak alapján, olyan mozgásanyagot kívántam összeállítani, amely eltér az eddigiektől,
és tükrözi az általam képviselt szemléletet. Szeretnék olyan hasznos gyakorlatanyaggal
szolgálni, amelyet mindenki a lehetőségeihez igazíthat. Fő szempont a mozgás
megszerettetése, a gerinc kímélésével (Gerincgyógyászati Társaság ajánlásával) a deformitások
megelőzése, vagy korrigálása (Somhegyi, 2012). Különösen azoknak a tanulóknak javasolt,
akiknél a táplálkozási elégtelenség miatt már kóros elváltozás (adipositas, obesitas,
alultápláltság, neurosis, gerinc és láb deformitások) észlelhető. Programom prevenciós
mozgásprogram zenére a pozitív pszichológia szemléletében.
Kitűzött cél az önértékelés növelése, társas kapcsolatok kialakítása, valamint a
foglalkozás szakszerű vezetésével testtartás javítása és a fittségi állapot növelése. Elérni, hogy
a tanulók fizikai aktivitásra való igénye kialakuljon, és beépüljön a mindennapjaikba. Ehhez a
tanároknak jókedvet és bizalmat kell teremteni a foglakozásokon, valamint példamutatással is
motiválnunk kell a tanítványokat.
További feladat egy mozgás- és zeneterápiás tananyagtartalom létrehozása volt. Olyan,
amely a kor igényeit kielégítő tartalmakat, módszereket és eszközöket biztosít a tanulók
számára. Az általam létrehozott anyag informatikai fejlesztéssel multimédiás oktatási
anyagként használható a felső tagozatos gyermekek mozgás kompetenciájának fejlesztésére a
mozgásos rekreáció keretein belül, a mozgásos egészségfejlesztés részeként. Összeállításánál
figyelembe vettem az országos és saját kutatásom eredményeit, valamint a gyakorlatból vett és
már publikált rekreációs mozgásprogramot (Schaub, Szabó és Fritz, 2011).
A tervezett foglakozások 45 percesek. Minden foglalkozásra a hármas tagolódás
jellemző: bemelegítő-, fő- és befejező rész. Az órák összeállításánál a változatosságra kiemelt
hangsúlyt fektettem, ezért minden foglalkozás részét képezi a játék, ami sajátosságánál fogva
örömet nyújt és segíti a kapcsolatteremtést. A tornatermi óráknál felhasznált eszközök:
bordásfal, tornabot. A szabadtéri foglalkozásoknál a séta, légző gyakorlatok, játék a fő
mozgásforma.
A fejlesztett tananyag jellemzője az interdiszciplináris megközelítés 2. Az elsajátításhoz
alkalmazandó eszközök között többnyire a zene, a játék, a mozgás és valamilyen fizikai eszköz
használata szerepel. Az e-könyv internetről ingyenesen letölthető ismeret- és
gyakorlatanyaggal szolgál a hátrányos helyzetből adódó problémák prevenciójára 3.

Az általam összeállított rekreációs mozgásprogram videó felvételei az SZTE JGYPK TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0026 – Tananyagfejlesztés programjának keretén belül készült.
2

Az általam összeállított rekreációs mozgásprogram letölthető a
http://www.jgypk.hu/~borkovits címen.
3
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5.

Fejlesztett csoport méréseredményei

A mozgásprogram fejlesztő hatásának méréseredményeinél a különbség jelentősnek mondható.
Az InBody mérések azt mutatták, hogy nem változott a testtömeg értéke, valamint a BMI
vonatkozásában sem volt szignifikáns eltérés (Results Interpretation és Application, 2011). A
test teljes zsírtartalma Lee és Niteman (1998) és a test teljes víztömegének változása nem
jelentős (Bedogni, 2002). A testzsír százalékos aránya szignifikáns eltérést mutatott. A motoros
képességek mérésénél az erőnövekedés szignifikáns javulást hozott a fekvőtámaszban
karhajlítás és karnyújtás gyakorlat eredményét kivéve. Az előre és a hátra történő
egyensúlyozás képessége a felmérés adatai szerint nem változott, ugyanakkor az oldalirányú
egyensúlyozás képessége szignifikánsan javult (Kovács, 2013).

MEGBESZÉLÉS
A disszertációban ismertetett vizsgálatokban (A tanulás környezeti feltételei) és (Táplálkozási
szokások és egészségmagatartás) kérdőívet használtam, melyet az Oktatáselméleti
Kutatócsoport (2003) validált. A laboratóriumi méréseket InBody230 és az IGH labor
koncepció 2013 műszerével végeztem. A motoros képességet (HUNGAROFIT, MINI
HUNGAROFIT Fehérné (1996) felmérő és értékelő rendszerrel mértem.
A szociális hátteret, a táplálkozási, valamint a higiéniás szokásokat kérdőíves módszerrel
mértem. A jóságmutatók szerint a táplálkozási szokásokat mérő kérdőív mindegyik része és a
teljes kérdőív is megbízható (Cronbach, 1990). Alkalmasnak bizonyult az egészségmagatartás,
a táplálkozási szokások felmérésére, valamint a szociális háttér, és az iskolai testnevelési
eredmények összefüggésének mérésére is. H1. Megbízható eredményre jutottam a szociális
helyzet táplálkozási szokást befolyásoló hatásának méréseredményeinél (Mészáros, Mészáros,
Zsidegh, Prókai, Tatár és Osváth, 2009). A megbízhatóságot ismételt adatfelvétellel: az első
mérés után 30 nappal ellenőriztem. Szintén megbízható eredményt kaptam H2. a fizikai
aktivitásra ható szociodemográfiai tényezők feltérképezésénél is (Kantomaa, Tammelin. Näyhä
és Taanila, 2007; Tari-Keresztes, 2009). A Mérey (2007) - féle teszt megbízhatósági mutatói és
orvosi ajánlása alapján döntöttem úgy, hogy ezt a mérőeszközt választom felméréseinkhez az
iskolai lehetőségekhez igazítva. Az óvoda látogatását törvény írja elő, a valóságban azonban ez
nem érvényesül (Barla, 1994; Pik, 2006). A megkérdezettek közül csak azok a tanulók
töltötték ki ezt a kérdést, akik jártak óvodába. H 3. Így nem kaptam értékelhető eredményt,
amely összecsengett volna Pikó és Pluhár (2002) méréseredményeivel. H5. A jobb anyagi
körülmények között lévő gyermekeknek több lehetősége van a délutáni sportfoglakozásokra
Egressy (2005); Tari-Keresztes (2009), ami befolyásolja fittségi mutatóikat. Ezek az
eredmények megegyeznek Keresztes, Pluhár és Pikó (2003); Keresztes, Pluhár, Vass és Pikó
(2005); Szabó és Bauer, (2009) mérés eredményeivel. Az eredményeket össszevetettem az
anya végzettségével. H6. Hibell, Guttormson, Ahlström, Balakireva, Bjarnason, Kokkevi és
Kraus (2009) arra a következtetésre jutott velem azonosan, hogy a szabadon választott
sporttevékenység a rizikómagatartásra preventíven hat. A képességszint felmérését tavasszal
megismételtem, és összevetettem a családi háttér jellemzőivel. A felmérés eredményén alapul a
fejlesztő program családdal közösen tervezett gyakorlatanyaga (Rétsági, 2005; Nagy és
Barabás, 2011). H7. Megjelent tanulmányok Cotrufo, Cella, Cremato és Labella (2007);
Slutzky és Simpkins (2009) és saját méréseredményeink értékelése után megállapíthatom, hogy
a hosszútávon végzett edzésmunka növeli az önértékelést, és ez összefügg a család által
biztosított lehetőségekkel (Keresztes, Makó, Klembucz, Hanusz és Pikó, 2005). H8. A fizikai
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aktivitás és az iskola hatásának összefüggését Ács, Borsos és Rétsági (2011) alapján
értékeltem. Korábbi vizsgálataink Schaub és Szabó (2007); Schaub (2010); Schaub és Bácsi
(2011); Schaub (2011a,b,c); Schaub, Szabó és Fritz (2011); Borkovits (2012); (Borkovits,
2013a,b,c,d) és a szakirodalom adatai szerint is Neulinger (2009); Steinacker (2012) az
iskolában végzett fizikai aktivitás és a sport- foglalkozások bizonyíthatóan elősegítik a
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók teljesítményének javulását Rétsági és Ács (2010),
valamint egészségmagatartásukra is pozitívan hat (Pikó és Keresztes, 2007). H9. A
szakirodalom által feldolgozott adatok Guillaume, Lapidus, Bjorntorp és Lambert (1997);
Felton, Pate, Parsons, Ward és Saunders (1998) és saját méréseim azonos eredményt
mutatnak. H10. Megbízható eredményt kaptam még a mozgásprogram fejlesztő hatásáról is (Lee
és Niteman, 1998; Bedogni, 2002; Kovács, 2013). Az eredmények igazolták hipotéziseinket.

ÖSSZEGZÉS
A kutatás alapján feltárt eredmények azt igazolják, hogy, az iskolában szervezett rekreációs
mozgásprogram megoldást nyújthat a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatására. Az eredmények szerint létjogosultsága van egy szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekeket felzárkóztató program megírásának.
A program beválását mérésekkel ellenőriztem. Az SZTE JGYPK TSTI tulajdonában
lévő fizikai teljesítményt, BMI-t és koordinációs képességet mérő felszerelés, alkalmasnak
bizonyult a kezelt csoport mérésére. Ezek a mérőeszközök laboratóriumi körülmények között
pontos adatokat adnak a gyermekek pillanatnyi állapotáról és a gyakorlatok hatására
bekövetkezett fejlődésről.
Továbblépés az antropometriai vizsgálatok prognosztikus lehetőségében van. Az
antropometriai vizsgálatok (testalkat, testösszetétel) hasznos előrejelzést adhatnak. Az
antropometriai vizsgálatok célja, hogy a gyermekek alkati jellemzőit több oldalról elemezve
olyan tanácsot lehessen adni, ami az életmódbeli javaslatokat alátámasztja. Jelentősége abban
áll, hogy ismeretében reálisan lehet értékelni a teljesítményeket (Withers, Craig, Ball, Norton
és Whittingham, 1991).
A dolgozatban bemutatott eszközök mellett a későbbi mérések során a kiindulás
mérésénél és a fejlesztés végén laboratóriumi és antropometriai adatokat nyerhetek. A jövőben
ezekkel a vizsgálatokkal kívánom méréseimet kiegészíteni.
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