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lelő ismeretek elsajátítására alkalmas 
kurzusokkal.

Következtetések: A sportszakos hall-
gatók a fogyatékkal élők sportszakmai 
munkába való bekapcsolódását pozitív 
attitűd jellemzi annak ellenére, hogy 
ismereteik saját megítélésük alapján 
hiányos. Az egyetemi évek során nem 
jutnak megfelelő módszertani ismere-
tekhez a sajátos nevelési igényű vagy 
fogyatékkal élők sportolási lehetősé-
geivel kapcsolatban. Ezért elméleti és 
tapasztalatai tudásukat bővíteni szük-
séges ahhoz, hogy megfelelő magabiz-
tossággal végezzenek szakmai munkát 
a speciális elvárásoknak megfelelően.

Kulcsszavak: fogyatékossággal élők, 
életminőség, integrált sport, attitűd

Abstract

Introduction: In our research we ex-
amined the social inclusion level of 
the sports students of the University of 
Pécs. In our survey, we sought to find 
out what attitudes they have towards 
sport for people with disabilities, 
what they consider to be their primary 
source of motivation, or what prevents 
them from engaging in professional 

Absztrakt

Bevezetés: Kutatásunk során a Pécsi 
Tudományegyetem sportszakos hall-
gatóinak társadalmi befogadási hoz-
záállását vizsgáltuk. Kérdőíves ku-
tatásunkban arra kerestük a választ, 
hogy milyen attitűddel rendelkeznek a 
fogyatékossággal élők sportjával kap-
csolatban, mit tartanak elsődleges mo-
tivációs forrásnak vagy éppen mi az, 
ami gátolja őket a szakmai munkába 
való bekapcsolódásba.

Anyag és módszerek: Az adatgyűjté-
séhez validált attitűd kérdőívet alkal-
maztunk saját kérdésekkel kibővítve, 
amelyet 250 testnevelő, edző és rek-
reáció szakos hallgató töltött ki. Az 
adatok feldolgozása leíró statisztikával 
készült.

Eredmények: Vizsgálatunk során rá-
világítottunk, hogy bár pozitív attitűd 
jellemzi a jövő sport szakembereit, a 
szakmai munkát 45%-uk még így is 
feltételekhez köti. Szakmai tudásuk, 
tapasztaltuk és korábbi ismeretek hiá-
nyában félnek a feladattól, amely visz-
szavezethető arra, hogy a felsőoktatás-
ban eltöltött évek alatt nem, vagy csak 
csekély számban találkoznak a megfe-
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tudatba. Az esélyegyenlőség és a jó 
szociális helyzet megteremtése fontos 
kérdésekké nőtték ki magukat mind 
az Európai Unió, mind pedig a hazai 
szakpolitikában. Miközben a fogya-
tékkal élő vagy a magát annak valló 
populáció aránya 10-15% közé tehető 
(European Disability Forum, 2002), 
amellyel az OECD adatai szerint az 
idős embereket követve, a második 
legnagyobb kisebbségként tekinthe-
tünk rájuk. A fenti statisztikából követ-
kezik az is, hogy a fogyatékossággal 
kapcsolatos kiadások az EU nemzeti 
szociális költségvetésének egyik leg-
nagyobb tételét képezik. Számos for-
rásban lehet találkozni azokkal a gon-
dolatokkal, amelyek a sportot tartják 
az integráció egyik legjobb eszközé-
nek. Mindezek ellenére a fogyatékkal 
élők életkörülményeiről, oktatásáról 
vagy sportolási lehetőségeiről illetve 
azok megvalósíthatóságáról kevés szó 
esik (Mazzag, 2005; Bohner-Beke et 
al., 2019).
Az MTVA legutóbbi olimpiai közve-
títési statisztikái alapján elmondható, 
hogy közel tizede a paralimpia verseny 
számainak televízión történő megte-
kintése az épek olimpiai versenyszá-
maihoz képest (Paralimpia nézettségi 
adatok, 2016). Gál és mtsai. (2014) 
szerint a fogyatékkal élők körében a 
sportolásra való hajlandóság aránya is 
kisebb, mint ép társaik körében. Tehát 
nem csupán a lehetőségek terén, hanem 
motiváció terén is hátrányt szenved-
nek. A fogyatékossággal élő gyerme-
kek bevonása a többségi iskoláztatásba 
sok országban, így Magyarországon is, 
fontos politikai célkitűzés. Dimitriou 

work.

Materials and methods: For the pur-
poses of our study, we used a validated 
attitude questionnaire supplemented 
with our own questions, which was 
completed by 250 students (Physical 
Education, Sport Trainer, and Recre-
ational Studies) of University of Pecs 
between the ages of 18 and 32. The 
data acquired was analysed by statis-
tical tests.

Results: Our study revealed that while 
there is a positive attitude among future 
sport professionals but the profession-
al work would be conditional on their 
part. Due to their professional knowl-
edge, experience and lack of previous 
knowledge, they are afraid of the job. 
According to their answers, it traces 
back to the fact that they do not meet 
the courses necessary for acquiring the 
appropriate knowledge and training 
during their years in higher education.

Conclusions: Despite the positive atti-
tude, the involvement of sport students 
in professional work is still a question. 
During the university years, they do 
not have the appropriate knowledge 
and practice to carry out confident pro-
fessional work in an environment with 
special educational needs.

Keywords: people with disabilities, 
quality of life, integrated sport, attitude

Bevezetés
Napjainkban a fogyatékkal élők prob-
lémái egyre inkább beépülnek a köz-
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megfelelő előképzettségre és ismeretre 
tegyenek szert. Az egyetemen meglévő 
segítő szervezetek által kínált sporto-
lási lehetőségek valódi lehetőségként 
álljanak az érdeklődők rendelkezésére. 

A sportolás és az egyenlőtlenségek 
problémáját a társadalmi kirekesztés 
szempontjából vizsgálva elmondható, 
ahogy a társadalom egészében úgy a 
sportban is a kirekesztés összekapcso-
lódik a szocioökonómiai státusszal, a 
szegénységgel, munkanélküliséggel, 
az alacsony iskolázottsággal, fogyaté-
kossággal. Hozzájárulva a hátrányos 
társadalmi rétegek mozgásszegény 
életmódjának kialakulásához és fenn-
maradásához. A hátrányosan érintett 
csoportok a társadalomból való kire-
kesztettségük révén a többség által ki-
taszításra kerülnek a rendszeres fizikai 
aktivitás végzéséből így a sport általi 
inklúzió, integráció sem valósulhat 
meg azok esetében, akiknek a legna-
gyobb szüksége lenne rá (Földesi Sza-
bó, 2010).
Sajnálatos, hogy a hátrányos helyzetű 
emberek sportolásba történő bevonása 
sok szempontból problémás (King et 
al., 2009), a szabadidősport életminő-
ségük szempontjából kiemelt fontossá-
ga nem elismert (Jessup et al., 2010), 
pedig a tipikusan fejlődő társakkal 
végzett sporttevékenység szemlélet-
formáló és a valós társadalmi inklúziót 
előmozdító szereppel bír (Dane-Stap-
les et al., 2013).
Magyarországon a sportolás minden 
területén megfigyelhető a társadalmi 
kirekesztés, a diák-, az egyetemi-, a 
szabadidősportban, a fogyatékosság-

(2008) szerint, ennek a törekvésnek 
a hangsúlyosabbá válása egyfelől kö-
vetkezik a társadalmi intézmények 
demokratikus működéséből, azokból 
a humanitárius értékekből, amelyeken 
az egész köznevelés rendszere alapul, 
illetve annak a jognak a felismerésé-
ből és széleskörű elfogadásából, hogy 
mindenkinek joga van az iskolai okta-
tásra és sportolásra is.
Vizsgálatunk célja a Pécsi Tudomány-
egyetem sportszakos hallgatói körében 
felmérni társadalmi befogadásuk szint-
jét a sportban és a sport által. Ennek 
ismerete azért kiemelten fontos, mert 
leendő testnevelőként, edzőként, taná-
rokként szinte bizonyosan találkoznak 
majd sajátos, vagy valamely szem-
pontból hátrányban szenvedő tanuló-
val (legyen az testi fogyatékosságból 
adódó, vagy szociokulturális hátrány) 
(Dávid, 2015). 
Eredményeink nagyban hozzájárul-
hatnak a felsőoktatásban tanuló fo-
gyatékkal élők nagyobb mértékű el-
fogadásához, a társadalmi távolság 
csökkentéséhez. Segíteni kívánja őket 
a sportágválasztásban, az adaptív és 
inkluzív sportolási lehetőségek meg-
valósításában. A Pécsi Tudomány-
egyetem edző, illetve tanár szakos 
hallgatói körében végzendő vizsgálat 
eredményei befolyással bírnak majd a 
képzési struktúrában megjelenő kurzu-
sokra, vagy a meglévők felülvizsgála-
tára, tartalmi megújulásukra. A PTE-n 
a sportszakember képzésnek része az 
adaptív sportágak, az integrációs el-
méletek ismerete is. Célunk az, hogy a 
leendő szakemberek a hátrányos hely-
zetű tanulókkal történő foglalkozáshoz 
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vő tendenciát mutat.
2015/2016-os tanév→2016/2017-es 
tanév +2,1% (1100 fő)
2016/2017-os tanév→2017/2018-es 
tanév +1,7% (640 fő)
2017/2018-es tanév→2018/2019-es 
tanév +1,2% (500 fő)

A közoktatási adatokból az is leolvas-
ható, hogy a középfokú oktatási in-
tézményekben is hasonló tendenciák 
alakulnak. A 2018/2019-es tanévben 
2,7%-al esett vissza a tanulók száma 
(428 ezerről 416,4 ezer főre) miközben 
egyetlen tanév alatt 0,4%-al 5,7%-ra 
nőtt az integráltan oktatott sajátos ne-
velési igényű tanulók száma ugyaneb-
ben a korosztályban.
A tantervek módosítása és az infra-
strukturális feltételek biztosítása csak 
egy része a társadalmi integráció és 
inklúzió megvalósulásának. A kér-
dés, hogy a pedagógusok, testnevelők, 
edzők hozzáállása és szakmai kompe-
tenciája is megvan-e a feladathoz.

Testnevelés, sport és társadalmi in-
tegráció, inklúzió
Az iskolai együttnevelés két szintjét 
különböztetjük meg: az első az integrá-
ció, ami annyit jelent, hogy beolvasztás 
az iskola meglévő struktúrájába. A má-
sodik az inklúzió, amely pedig speciá-
lis feltételek és tanterv megvalósítását 
igényli módszertani követelményekkel 
és pedagógiai felelősségvállalással 
együtt. A befogadó intézményt gyer-
mekcentrikus légkör jellemezi, amely 
a speciális nevelési igényű tanulók igé-
nyeinek megfelel: elfogadó attitűd, ru-
galmas tanterv, együttműködés, együtt 

gal élők sportjában és az élsportban 
egyaránt. A diáksportban jobbára a 
diákolimpia az egyetlen lehetőség 
versenyzésre, amelyet 12 sportágban 
és csupán 6 korosztályban rendeznek 
meg. Általában pont azok a diákok 
vesznek részt rajtuk, akik egyébként 
is sportegyesületekben edzenek és 
versenyeznek. Számukra a sportolási 
lehetőség megduplázódik, míg a töb-
biek számára maximum a testnevelés 
óra biztosít lehetőséget a testmozgás-
ra (Földesi Szabó, 2010). Így vélemé-
nyünk szerint a pedagógusokra, adott 
esetben testnevelő tanárokra hárul a 
feladat, hogy a társadalmilag kirekesz-
tett csoportok tagjainak számára olyan 
tartalommal töltse meg a testnevelés 
órát, amely segíti a társadalomba való 
beilleszkedést.

A KSH Statisztikai Tükör 2017/2018-
as Oktatási Adatai alapján az általános 
iskolai nappali rendszerű oktatásban 
résztvevő tanulók száma a 2017/2018.-
es tanévben: 732,5 ezer fő mely - 
1,2%-al (9000 fő) kevesebb az előző 
tanévhez képest. A 2018/2019.-es tan-
évben további 6200 fővel csökkent az 
általános iskolai nappali rendszerű ok-
tatásban résztvevők száma, ami újabb 
1%-os csökkenést jelent. Ezzel szem-
ben a sajátos nevelési igényű (SNI) 
tanulók száma ugyanebben a tanévben 
már 55,3 ezer fő, amely pedig közel 
1%-al több az előző tanévhez képest. 
Így már 7,6%-át teszik ki az általános 
iskolás tanulóknak.
Az 55,3 ezer SNI-s tanuló közül integ-
ráltan oktatott 39,3 ezer fő (71,1 %), 
amely arány szintén évről évre növek-
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segít elfogadni, értékelni és megérteni 
őket, ha együtt játszhatnak, sportol-
hatnak velük. Az integrált oktatáshoz 
azonban a testnevelésben is megfelelő 
szakértelemre, ismeretekre, befogadó 
szemléletmódra, türelemre és empáti-
ára van szükség (Tóvári és Prisztóka, 
2015).
Ezért elengedhetetlen a pedagóguskép-
zésben is nagy hangsúlyt fektetni en-
nek a szemléletmódnak a kialakítására 
és a megfelelő módszertani-, szakmai-, 
elméleti képzés biztosítására. Fontos 
kiemelni a sport szerepét a rehabilitá-
cióban, amely – többek között – olyan 
szociális, szociálpedagógiai, pszicho-
lógiai, orvosi eszközrendszer, amely 
nagyban hozzájárul a szellemi-lelki-fi-
zikai sérülések, korlátok leküzdéséhez. 
A fogyatékkal élők esetében a sporto-
lás erősíti az identitást, visszaállítja az 
önértékelést, segíti a belső stabilitás 
kialakulását. Segítséget ad felismerni 
és megtalálni a helyet és szerepeket a 
családban, a hivatásban és a társada-
lomban (Bíróné et al., 2011).

Az integráció hazai helyzete
Hazánkban az integrált nevelés gondo-
lata viszonylag korán, míg gyakorlata 
csak a rendszerváltás után jelenik meg. 
Hazai kutatók és gyógypedagógusok 
így kénytelenek voltak a külföldi szak-
irodalmakra támaszkodva megismer-
kedni az integrált oktatás jelenségével 
(Csányi, 1990; Párdányi, 1991; Papp, 
1998; Gordosné, 2000; Réthy, 2002). 
Magyarországon Csányi Yvonne már a 
90-es évek elején vizsgálta a nemzet-
közi trendeket. Így a hazai interpretá-
ció úttörőjének is őt tekintjük. A rend-

tanulás, elhivatott pedagógusközös-
ség. Ehhez azonban az oktatásban spe-
ciális szaktudású személyeket kell be-
vonni, mint például, gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus vagy pszicholó-
gus. Továbbá a gyermekek igényeinek 
és képességeinek megfelelő tantervre, 
technikai eszközökre és individuali-
zált oktatási eljárások alkalmazására 
van szükség. Mindezeket a feltéteket 
a testnevelés óra keretében is biztosí-
tani kell. Elengedhetetlen a szakedzői 
és testnevelő tanárképzésben is hang-
súlyt fektetni arra, hogy hogyan kell 
együttnevelni, együttfoglalkoztatni a 
különböző készségű, képességű, hát-
térrel rendelkező, ép és sérült gyereke-
ket. Ez a folyamat az egyéni érdekeken 
túl társadalmi haszonnal is jár, hiszen 
a sérült, vagy valamilyen szempontból 
hátrányos helyzetű tanulók énképe, 
önértékelése javul. A másik oldalról 
pedig hozzájárul a másság elfogadásá-
hoz, toleranciához. A foglalkozásokon 
növekszik az interaktivitás és a szak-
mai igényesség, javul a kommunikáció 
a különböző hátterű gyerekek között és 
készteti az ép, vagy a többséghez tarto-
zó gyerekeket, hogy megismerjék és 
elfogadják a másságot (Bíróné et al., 
2011).
Az iskolai testnevelés egy olyan terü-
let, ahol hatékonyan lehet megvalósí-
tani az integrációt, hiszen közös fel-
adatok megoldása, élmények szerzése 
által közelebb kerülnek egymáshoz 
a különböző hátrányokkal küzdő és 
nem küzdő gyereket. Az testnevelők 
és gyerekek számára felértékelődik az 
egészség, ha együtt él, dolgozik, mo-
zog fogyatékkal élőkkel, ugyanakkor 
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számottevő segítséget nyújtott abban, 
hogy mára minden magyar közoktatá-
si intézménynek kötelessége megte-
remteni a sajátos nevelési igények ki-
elégítésének feltételeit, amennyiben a 
tanuló fejlődése a többi nem speciális 
igényű tanulóval együtt lehetséges. A 
sajátos nevelési igények kielégítésé-
nek szakmai és anyagi kérdései körül 
fellépő bizonytalanságok ösztönzően 
hatottak a differenciálódásra. Így lét-
rejöttek a SNI/a és SNI/b kategóriák, 
amelyek az akadályozottság organikus 
eredetének meglétére és annak hiányá-
ra utalnak, és amelyek a fogyatékos-
nak minősítettek népességen belüli ko-
rábbi „túlreprezentációját” hivatottak 
rendezni (Ktv.33§, 121§; Csépe, 2008 
in: Némethné, 2009). „A befogadó is-
koláknak, ha azok nem csak dokumen-
tumaikban, hanem ténylegesen is a 
mindenki iskolái, az együtt tanítás filo-
zófiája alapján olyan módszertani kul-
túrával szükséges rendelkezniük, ami 
egyéniesített haladási ütem mellett al-
kalmazkodni tud a szélsőségesen meg-
nyilvánuló tanulási képességekhez, és 
ezt nem korlátozza csupán a hátrány-
kompenzálás extra fejlesztési idejére. 
Ehhez azonban az oktatás tudományos 
hátterét, a tanárok elméleti és gya-
korlati felkészültségének színvonalát 
egyaránt fejleszteni szükséges. A befo-
gadó tanároknak szaktudásuk legjavát 
adva képeseknek kell lenniük a szemé-
lyiség alapos és széleskörű megisme-
résére, az egyéni haladás tervezésére 
ugyanúgy, mint a legkorszerűbb taní-
tási módszerek és oktatástechnológiai 
eszközök alkalmazására” (Némethné, 
2009:110).

szerváltás után szerzett tanulmányában 
megfogalmazta az integrált nevelés 
gátló tényezőit, amelyek nagy része 
ma is akadályt jelent a folyamatban. Itt 
megemlíti, hogy az elkülönített iskola-
rendszer nyomai még mindig felfedez-
hetőek és merev a ragaszkodás a köz-
ponti tantervekhez, taneszközökhöz, 
illetve kibúvóként gyakran emleget-
jük az anyagi háttér szűkösségét. Az 
1993-as közoktatási törvény biztosítja 
a sajátos nevelési igényű tanulóknak 
azt a jogát, hogy többségi iskolában a 
többiekkel együtt tanuljanak. Problé-
másnak bizonyul viszont a diagnózis 
alapú, klasszikus gyógypedagógiai 
iskoláztatási modell átalakítása, mert 
ez hosszú időn keresztül a különféle 
fogyatékossági kategóriák szerint ki-
alakult intézményrendszerben történt 
(Gordosné, 1990; Mesterházi, 1998). 
Bár a fogyatékosságból eredő hátrá-
nyok leküzdésének magyar módszerei 
és intézményes keretei Európa-hírűek, 
az egységes diagnosztikai eljárások hi-
ányát a terület szakemberei régóta ki-
fogásolják (Réthy, 2002; Csépe, 2008 
in: Némethné, 2009). Jó példa erre a 
2003-ban meghirdetett „Utolsó Padból 
Program”, amit a korábbi statisztikai 
adatok indokoltak, amelyek szerint a 
fogyatékosnak minősített tanulók ará-
nya hazánkban több mint kétszerese 
volt az EU-s átlagnak. Az eltérő kul-
túrákba tartozó családok gyermekei 
illetve a tanulási nehézségeket mutató 
gyermekek ugyanis nagy számban ke-
rültek az enyhén értelmi fogyatékos-
nak minősítettek közé (OKM, 2004). 
Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Központok (2007) létrehozása 
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csolatos kutatások arra hívják fel a 
figyelmet, hogy összességében nézve 
is alacsony az adott populációt érin-
tően a rendszeres testmozgást végzők 
aránya, azonban a szocioökonómiai 
státusz az, ami a célcsoporton belül is 
hatalmas különbségeket idéz elő. Míg 
a budapestiek és a nagyvárosokban 
élők, aktív keresők körében lényege-
sen nagyobb arányban vannak rend-
szeres fizikai aktivitást végzők, addig 
az Észak-alföldi régióban és a kisebb 
településeken élők körében a legala-
csonyabb az arányuk. A jelenség hátte-
rében a szakemberek és az infrastruk-
turális körülmények hiánya, továbbá a 
hátrányos megkülönböztetés állhat.

Kutatási kérdések
A sport általi inklúzióra, a sport reha-
bilitációs eszközként való alkalmazá-
sához kapcsolódóan fogalmaztuk meg 
kutatási kérdéseinket:
• A jövő sportszakemberei (edzők, 

testnevelők, rekreáció szakosok) 
a fogyatékossággal élők sportjá-
hoz és a velük való szakmai mun-
kához milyen hozzáállással ren-
delkeznek?

• Mutatnak-e hajlandóságot a fo-
gyatékkal élőkkel való szakmai 
munkába való bekapcsolódásra?

• A sportszakember és a pedagógus 
képzés során találkoznak-e olyan 
ismeretekkel, amely felkészíti 
őket a fogyatékossággal élőkkel 
való közös szakmai munkára?

Anyag és módszer
A vizsgálatba bevont hallgatók a Pécsi 
Tudományegyetem Természettudomá-
nyi Kar Sporttudományi és Testneve-
lési Intézetének nappali tagozatos hall-

Réti és Csányi (1997) szerint a befoga-
dó attitűd hiánya jellemzi a pedagógu-
sokat. Csapó (2008) és Kárpáti (2008) 
szerint, megoldásként az sem elegen-
dő, ha a pedagógusok évtizedekkel 
korábban megszerzett tudását eltérő 
színvonalú szakmai továbbképzések-
kel pótolják, egészítik ki.
Némethné (2009) szerint, a pedagógu-
soknak a megszerzett tudást sem sike-
rül a mai elvárásoknak megfelelően al-
kalmazniuk és összességében még így 
sem állnak a befogadáshoz szükséges 
információk birtokában.

A fogyatékossággal élők sportolási 
lehetőségei és problémái
A rendszerváltásig kevés figyelem irá-
nyult a fogyatékossággal élők sportjá-
ra. Az azt követő időszakban viszont 
mind társadalmi, mind politikai oldal-
ról is jelentős kérdésként kezelték. A 
fogyatékossággal élők sportja egye-
netlenül fejlődött. Míg az élsportra 
nagyobb hangsúlyt fektettek állami 
támogatások szempontjából, addig a 
szabadidő- és rekreációs sportolási 
lehetőségek kevesebb figyelmet kap-
tak. Így hiába a támogató jogszabályi 
háttér a fogyatékossággal élők több-
sége számára továbbra sem elérhető 
a mindennapos szabadidősport, rek-
reációs fizikai aktivitás lehetősége. A 
helyzetet tovább rontja a sportolásukat 
segítő speciális intézmények, sport-
központok hiánya, a meglévők valódi 
akadálymentesítése és a sportszak-
emberek kompetenciahiánya (Földesi 
Szabó, 2010).
Sáringerné (2014) szerint, a hazai fo-
gyatékossággal élők sportjával kap-
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Eredmények
Közismerten kevés az olyan végzett-
séggel rendelkező edző a fogyatékos-
sággal élők sportjában és testnevelő a 
közoktatásban, aki rendelkezik olyan, 
gyakorlatban is alkalmazható isme-
retekkel, amelyek a sport általi társa-
dalmi integráció folyamatát elősegít-
hetik. Vizsgálatunkkal a fent említett 
szakemberek következő generációjá-
nak álláspontját, attitűdjét kívántuk 
felmérni a témát illetően. Ezek alapján 
az eredmények a kérdőívben található 
kérdések sorrendjében kerülnek bemu-
tatásra.
A válaszadók közel felének, 49%-nak 
nem volt 45%-nak pedig volt valami-
lyen fogyatékossággal élő személy az 
ismeretségi körében, míg 6%-uk nem 
tud róla, hogy lenne ilyen ismerőse. A 
megkérdezett hallgatók jelentős része 
81% látott már fogyatékossággal élők 
számára megrendezett sporteseményt, 
első sorban televízión, interneten ke-
resztül 70,4%, míg személyesen a 
helyszínen 29,6%-uk látott már hason-
ló rendezvényt.
A 1. ábrán látható a következő kérdé-
sünk: Van-e/Volt-e fogyatékossággal 
kapcsolatos órád? Amelyre a válasz-
adók 29%-a, szám szerint 73 fő vála-
szolt igennel, míg a válaszadók 71%-a 
(177 fő) azt válaszolta, hogy nem volt 
olyan órája melyen a témával kapcso-
latos ismeretek birtokába juthatott vol-
na.

gatói (N=250 fő). Átlag életkoruk 20.8 
év. 57%-ban férfi hallgatók (n=143), 
43%-ban női hallgatók (n=107).
Vizsgálatunk során az Osváth (2009) 
által is alkalmazott és a nemzetközi 
ajánlások (Renwick et al., 2003; Stel-
mack és Od, 2001) maximális figye-
lembevételével készített kérdőívet 
alkalmaztuk, amely vizsgálati proto-
kollt előzetesen a Magyar Sportorvos 
Társaság is elfogadott. Jelen tanulmá-
nyunkban a kérdőív azon részeinek 
eredményeit mutatjuk be melyek, a 
fogyatékossággal élők sportjához való 
viszonyulás, az attól való, esetleges 
távolmaradás, tartózkodás okait keres-
tük a sportszakember képzés hallgatói 
körében.
Vizsgálatunk a 2017/2018-as tanév 
őszi szemeszterében történt. Helyszíne 
a Pécsi Tudományegyetem Természet-
tudományi Karának Campusa.
A kérdőívek kitöltése előre megbeszélt 
időpontban a tanórák folyamán történt. 
Az oktatókkal való egyeztetést követő-
en. A papíralapú kérdőív kitöltése kb. 
10 percet vett igénybe. A kitöltés ano-
nim volt.
A kérdőívek áttekintése után kizárásra 
kerültek mindazon kérdőívek, melyek 
hiányosak, vagy nem egyértelműen 
lettek kitöltve. Az összes kitöltő 268 fő 
volt, értékelésre viszont 250 fő kérdő-
íve került.
A vizsgálat során alkalmazott teszt 
adatainak kiértékelése során leíró sta-
tisztikai számításokat (átlag, szórás, 
minimum, maximum, gyakoriság) al-
kalmaztunk melyhez a Microsoft Offi-
ce Excel 2013-as programot használ-
tuk.
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vagy szakmai tevékenység igazolásá-
nak érdekében segítőként vett részt az 
eseményen. 24% csak passzívan, mint 
néző vett részt a helyszínen. A kitöltők 
18%-a pedig szakmai tevékenységet 
végezve, edzőként, versenybíróként 
tevékenykedett ilyen jellegű rendezvé-
nyen. Azonban az is elmondható, hogy 
a teljes minta közel kétharmada (72%) 
sosem vett még részt fogyatékossággal 
élők számára rendezett eseményen te-
vőlegesen.

A vizsgálatunkban bemutattuk, hogy 
milyen lehetőségeket kínál a PTE a 
hallgatók számára, hogy a fogyatékos-
sággal kapcsolatos ismereteiket, kom-
petenciákat fejleszthessék. Ahhoz, 
hogy teljes képet alkothassunk meg 
kell vizsgálni, hogy PTE által kínált 
lehetőségeket a hallgatók milyen mó-
don veszik igénybe a 2. ábrán látható, 
hogy a kitöltők kevesebb, mint harma-
da (28%) vett már részt tevőlegesen 
ilyen jellegű rendezvényen, közülük 
pedig a résztvevők 58%-a hospitálás 

29%

71%

Van-e/Volt-e fogyatékossággal él k sportjával kapcsolatos 
órája?

Igen (n=73)

Nem (n=177)

1. ábra: Fogyatékossággal élők sportjával kapcsolatos óra (n=250)
(Forrás: saját szerkesztés)

2. ábra: Fogyatékossággal élőknek rendezett eseményen való részvétel (n=250) 
(Forrás: saját szerkesztés)

28%

72%

Részt vett-e fogyatékossággal él knek rendezett eseményen 
tev legesen? (n=250)

Igen (n=71)

Nem (n=179)
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a válaszadók tájékozottsága nem ki-
elégítő, így a jelen kérdésre adott vá-
laszaik értékelése is csak korlátozott 
érvényességű általánosításra ad lehe-
tőséget. A megkérdezettek 32%-a nem 
érzi magát elég képzettnek, szakmai-
lag eléggé felkészültnek ahhoz, hogy 
a fogyatékossággal élők sportjában 
tevékenykedjen. A válaszadók 27,3%-
a tart a szakmai feladat nehézsége-
itől, illetve érzelmileg megviselné, 
ezért nem szívesen vállalna feladatot 
a fogyatékossággal élők sportjában.   

13,3%-uk kijelentette, hogy nem ér-
deklődik a szakterület iránt, míg 5,4% 
úgy gondolja, hogy anyagilag nem 
lenne kifizetődő számára, ha a fogya-
tékossággal élők sportjában próbálna 
meg munkát keresni.

Vizsgálatunk során nem csak a hall-
gatók előzetes ismereteire, illetve az 
egyetem által kínált lehetőségekeit 
szerettük volna felmérni, hanem a hall-
gatók fogyatékossággal kapcsolatos at-
titűdjét is (3. ábra). Meglepő és riasztó 
egyben, hogy a kitöltők 6%-a határo-
zottan elutasítja a fogyatékossággal 
élőkkel való munkát, míg a hallgatók 
kevesebb, mint fele (45%) feltételek-
hez kötve vállalná csupán. Az elutasí-
tásra vonatkozó válaszok gyakoriságát 
a 4. ábra foglalja össze.

A 3. ábrán látható, hogy a hallgatók 
körében megosztó kérdésnek számít 
a szakmai munkába való bekapcso-
lódás, ezért külön értékeltük azokat. 
Kerestük, hogy azoknál a személyek-
nél, akik nem vagy csak feltételhez 
kötve kapcsolódnának be a szakmai 
tevékenységbe megfogalmazhatók-e 
határozott ellenérvek, melyek távol 
tarthatják a leendő szakembereket a 
fogyatékosok sportjától. (4. ábra). A 
korábbi kérdésekből kiderült, hogy 

3. ábra: Részt venne-e fogyatékossággal élők sportjával kapcsolatos szakmai 
munkában (n=250)

(Forrás: saját szerkesztés)

49%

45%

6%

Részt venne-e szakmai munkában? (n=250 f )

Igen (n=122)

Szerepkört l függ (n=112)

Nem (n=16)
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lat során kiderült, hogy a sportszakos 
hallgatók hozzáállása megfelelő az 
érintett területet illetően, hiszen, mint 
kiderült 81%-uk (202 fő) érdeklődését 
kifejezve látott már fogyatékossággal 
élőknek megrendezett sporteseményt. 
A pozitív attitűdöt igazolja és a má-
sodik kutatási kérdésünket is megvá-
laszolja azon eredményünk is, misze-
rint a sportszakos hallgatók 28%-a (71 
fő) már tevőlegesen is részt vett ilyen 
jellegű rendezvényen; edző, néző, ön-
kéntes segítő szerepkörben (2. ábra). 
A hallgatók pozitív attitűdjét és a 
szakmai munkába való bekapcsolódás 
szándékát igazolják a 3. ábrán látható 
adatok is, mely a szakmai munkába 
való bekapcsolódásra adott válaszokat 
dolgozza fel. A 3. ábrán látható, hogy 
a hallgatók 49%-a (122 fő) válaszol-
ta azt, hogy bekapcsolódna a szakmai 
munkába, míg 6% (16 fő) teljesen el-
zárkózik attól. A válaszadók 45%-a 

Megbeszélés és következtetések
Tanulmányunk kiemelten foglalkozik 
a sport és a társadalmi befogadás kap-
csolatával. A sportolás és az inklúzió, 
integráció kapcsolatát úgy vizsgáltuk, 
hogy a leendő pedagógusokat, sport-
szakembereket kérdeztük a fogya-
tékossággal élők sportjával kapcso-
latban, illetve a témával összefüggő 
kutatások eredményeit hasonlítottuk 
össze az általunk mért adatokkal. A 
vizsgálat során az érintett mintát il-
letően az eredmények több kutatási 
kérdésünkre is választ adtak. Fontos 
azonban megemlíteni, hogy nagyobb 
mintán egy követéses vizsgálattal pon-
tosabb következtetéseket tudunk le-
vonni a sportszakos hallgatók attitűd-
jéről. Első kutatási kérdésünk az volt, 
hogy a jövő sportszakemberei (edzők, 
testnevelők, rekreáció szakosok) mi-
lyen attitűddel viszonyulnak a fogya-
tékossággal élők sportjához. A vizsgá-

4. ábra: A szakmai munkába való bekapcsolódás akadálya a hallgatók szerint. 
(n=102)

(Forrás: saját szerkesztés)
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nem szeretnének a hallgatók részt ven-
ni a szakmai munkában az itt látható 
(n=102) válasz alapján elmondható, 
hogy a leginkább visszatartó tényező 
az a szakmai képzettség hiánya (n=41) 
és az ebből fakadó félelem a feladattal 
kapcsolatban (n=20). Ezen válaszok és 
a 1. ábra eredményei együttesen adnak 
választ a harmadik kutatási kérdésünk-
re, amely azt kívánta feltárni, hogy a 
sportszakember képzésben résztvevő 
hallgatók a képzésük során találkoz-
nak-e olyan ismeretekkel, amely felké-
szíti őket a fogyatékossággal élőkkel 
való szakmai munkára. A 1. ábra ered-
ményeiből és a 4. ábráról az a követ-
keztetés vonható le, hogy nincsenek a 
képzés során olyan kurzusok, melyek 
megfelelő szakmai ismeretekkel és 
kompetenciával vértezné fel a hallga-
tókat a speciális szakmai munkával 
kapcsolatban. A 1. ábráról leolvasha-
tó, hogy a válaszadók csupán 29%-
a (n=73 fő) állítja, hogy volt olyan 
kurzusa, ahol találkozott ilyen jellegű 
szakmai ismeretekkel, míg a hallgatók 
71%-a 177 fő egyáltalán nem találko-
zott ilyen jellegű ismeretekkel. Osváth 
(2009) szerint, ez a probléma központi 
képzéssel vagy magával a képzés át-
strukturálásával, vendég oktatók meg-
hívásával könnyen áthidalható lenne. 
A fenti eredmények, és a szakirodalmi 
kutatás, amely az elmúlt évek oktatási 
statisztikáit részletezi, együttesen to-
vábbi kérdéseket vetnek fel. Évről-év-
re növekszik a sajátos nevelési igényű 
tanulók létszáma, holott a beiskolázott 
gyermekek száma csökken. Ahhoz, 
hogy a többségi iskolákban megva-
lósuljon a valós inkluzív oktatás, fel-

(112 fő) feltételektől teszi függővé a 
szakmai munkába való részvételt. Os-
váth, 2009-ben 582-fős edző és test-
nevelő szakos mintán végzett hasonló 
kutatást, ahol azt tapasztalta, hogy a 
válaszadók 17,5%-a zárkózik el teljes 
mértékben a fogyatékossággal élőkkel 
való szakmai munkától. Az azóta eltelt 
tíz év eredménye is lehet, hogy jelen 
vizsgálatban már csak 6% azoknak az 
aránya, akik elutasító magatartást ta-
núsítanak. Dorogi (2012) kutatásában 
is tapasztalt hasonlókat ahol, fogya-
tékossággal élő sportolókat vizsgált, 
illetve a fogyatékossággal élők sport-
járól kérdezett meg edzőket. Utóbbi-
ak pozitív hozzáállást tanúsítottak a 
fogyatékossággal élők sportjával kap-
csolatban, és fontosnak tartják, hogy 
ők is rendszeresen végezzenek fizikai 
aktivitást az egészségük megőrzése és 
társadalmi integrációjuk érdekében, 
azonban azt tapasztalta, hogy a sport-
szakemberek kevesebb, mint fele, vá-
laszolta azt, hogy edzene fogyatékos 
sportolót és a válaszadók mintegy fele 
nem is vállalna semmilyen szakmai 
munkát. A válaszadók mindkét vizsgá-
latban a megfelelő szakmai ismeretek 
és a tapasztalat hiányára hivatkoztak 
(3-4. ábra). Azonban árulkodó, hogy 
minden esetben akadnak olyanok is, 
akik teljes mértékben elzárkóznak a 
szakmai munkától. Kovács (2016) sze-
rint az infrastrukturális feltételek és 
a tantervek szintén nagyban befolyá-
solják a tanárok hozzáállását. Ezek az 
eredmények pedig rávilágítanak arra, 
hogy milyen kihívások előtt állnak a 
tanár és edzőképzés szakemberei. 
A 4. ábra azt mutatja meg, hogy miért 
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szítve szeretnénk longitudinális vizs-
gálatot készíteni a jelenlegi mintán, 
megfigyelve azt, hogy a felsőoktatás-
ban eltöltött további évek milyen szin-
ten befolyásolják a fogyatékossággal 
élők sportjához és a sikeres sporton 
keresztüli integrációhoz kapcsolódó 
attitűdöt.
Vizsgálati eredményeinket igazolják 
Gombás (2011) gondolatai is, amelyek 
szerint a családi környezet és iskolai 
oktatás, a szocializált és sportolásra 
inspiráló közeg fontosabb részét képe-
zi a fogyatékossággal élők sportjának, 
mint az infrastrukturális háttér. Vizs-
gálatunk is e gondolatok mentén jött 
létre.
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