
  



 
  

XX. Országos Neveléstudományi Konferencia 

Debrecen, 2020. november 5–7. 

 

 

 

CSALÁD A NEVELÉS ÉS AZ OKTATÁS FÓKUSZÁBAN 

 

ABSZTRAKTKÖTET 

 

Szerkesztette: 

Engler Ágnes 

Rébay Magdolna 

Tóth Dorina Anna 

 

 

 

 

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság  

Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 
 

Debrecen, 2020 

  



Fiatalok sportolásának… 2020. november 6. péntek 9:00–10:30 

219 
 

FIATALOK SPORTOLÁSÁNAK SZOCIOKULTURÁLIS HÁTTERE  

Elnök: Kovács-Nagy Klára 

Debreceni Egyetem 

Opponens: Kovács Karolina Eszter 

Debreceni Egyetem 
 
Számos hazai és nemzetközi kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy hazánkban alacsony a 
rendszeresen sportolók aránya, s a sportoláshoz való hozzáférésben és részvételben jelentős 
társadalmi különbségek detektálhatók (Eurobarometer, 2018; Perényi, 2011, 2013; Kovács, 
2015, 2016, 2019). Ezeket a társadalmi hátrányokat a közép- és felsőoktatási intézmények 
egyrészt az intézményi sportolási lehetőségek révén, másrészt az egészséges életmódra, s ennek 
részeként a sportolásra történő szocializálás révén képesek csökkenteni, így felelősségük 
kétségtelen ezen a területen. Hosszútávon pedig hozzájárulhatnak egy egészségesebb, aktív, 
nagyobb teherbírású és magasabb várható élettartammal jellemezhető fiatal generáció 
létrejöttéhez. Azonban a megfelelő prevenciós programokhoz fontos feltárni a sportolást 
meghatározó tényezőket, közük a szociokulturális háttér hatását.  

Szimpóziumunk előadásai is ezt a célt hivatottak megvalósítani különböző fiatal csoportok 
sportolásának és a fiatal sportolók társadalmi hátterének feltárásával. Az első előadás a 2017-
es országos kompetenciamérés 10. évfolyamos diákok körében lekérdezett háttérkérdőív 
alapján mutatja be, hogy milyen társadalmi háttérváltozók befolyásolják a sportkörtagságot, 
illetve a sportmagánórákon való részvételt hazánkban. Két előadás a hallgatók sportolási 
szokásait vizsgálja: az első előadás az értékrend összefüggéseire fókuszál, míg a második 
nemcsak hazai, hanem határon túli intézmények hallgatóinak sportolását meghatározó 
szociokulturális tényezők, illetve az intézményi sportmiliő hatását vizsgálja. A következő 
előadás hazánkban egyedüli módon tárja fel a sportolói identitás szerepét a sportban, illetve az 
ezt meghatározó szociokulturális tényezőket sportiskolások és hagyományos középiskolában 
tanulók körében, míg az utolsó előadás szintén speciális fiatal csoportot céloz meg: hazai 
futballakadémisták társadalmi hátterét tárja fel.  

A szimpózium előadásai hozzájárulnak (speciális) közép- és felsőoktatási intézményekben 
tanulók sportolási szokásainak feltárásához, s a társadalmi egyenlőtlenségek, a sportolók közé 
kerülés esélyének, illetve esetlegesen az ezeket kompenzáló tényezők (értékek, intézményi 
háttér) megismeréséhez. 

A 123847 számú projekt – amelynek eredményei a szimpózium során elhangoznak – a Nemzeti 
Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a K17 pályázati program 
finanszírozásában valósult meg. A szimpózium megvalósulását az MTA Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj támogatta.  


