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Bevezetés 
A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány okozta kijárási korlátozások idején, az általános és középiskolai test-
nevelés oktatás távoktatás formájában zajlott 2020 tavaszán, Magyarországon. A serdülő korosztály (11-19 éve-
sek) testedzéssel és egészséges életmóddal kapcsolatos hatékonysági vélekedését és ezek jellemzőit vizsgáltuk a 
járványhelyzet idején, a „csak egyéni szinten” engedélyezett testmozgások időszakában. 
A személyiségfejlődésben központi jelentőségű területspecifikus én-hatékonysági kognitív konstruktumok aktu-
ális képet nyújtanak a vizsgáltak test edzéssel és egészségtudatossággal kapcsolatos vélekedéseiről, amelyek je-
lentős hatást fejtenek ki a motivációs folyamataikra és a viselkedésükre. Kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk 
a vizsgált serdülő korosztály (11-19 évesek) testedzéssel és egészséges életmóddal kapcsolatos hatékonysági vé-
lekedését, amelyek a járványhelyzet idején jellemezte őket.  
 
Anyag és módszerek 
Magyarországi általános és középiskolás tanulókat vizsgáltunk 18 köznevelési intézményben (N=276; 59% 
leány). Átlagéletkoruk 16,14±9,9 év volt.  
A demográfiai és a testedzéssel kapcsolatos kérdések, valamint a testtömeg-index (BMI) kiszámítása mellett két 
pszichometriai skálát alkalmaztunk. Az Exercise Self-Efficacy Scale (ESES; Kroll és mtsai, 2007) és a Self-Rated 
Abilities for Health Practices (SRAHP; Chilton és mtsai, 2018) magyar változatát töltötték ki a résztvevők.  
 
Eredmények 
Az eredmények szerint a teljes minta 96,7%-a végzett testnevelésórán kívüli testedzést a karantén ideje alatt. A 
válaszadók 43,8%-a jelezte, hogy többet mozgott a karantén alatt, mint előtte, 37,7%-a úgy vélte, hogy kevesebbet 
mozgott és 18,5% szerint nem változtak a testedzési szokásai. A fiúk és a leányok egyaránt elégedettek voltak a 
karantén alatti testnevelés oktatással (5/4,1 illetve 5/4,3) és egyformán nagyon kedvelték a testnevelő tanárukat 
(5/4,5 illetve 5/4,5). Azonban az órai/edzésprogramot csak 5/3,6 (közepesnél jobb) arányban teljesítették a fiúk 
és a leányok is. 54%-uk a testnevelő tanáruk terve szerint edzett, a 26%-uk az edzőjük szerint és 20% mindket-
tőjük instrukcióját figyelembe vette. A fiúk és a leányok is a közepesnél szívesebben végezték az edzésprogramo-
kat (5/3,5). A tanulók szerint a társak jelenléte 5/3,1, az edző/testnevelő jelenléte szintén 5/3,1 arányban 
facilitálhatta volna a testedzésük hatékonyságát. 
A fiúk és a leányok testedzés én-hatékonysága (t=2,159, df=274; p<0,032) és egészségtudatossággal kapcsolatos 
jóllét élménye (t=2,099, df=274; p<0,037) a fiúk javára szignifikánsan eltért egymástól. Az általános iskolai 
felső tagozatos korosztály (11-15 évesek) és a középiskolai korosztály (16-19 évesek) eredményeinek összeha-
sonlítása az általános iskolások magasabb testedzés hatékonyság érzését (t=2,6, df=274; p<0,010) és magasabb 
jóllét élményét (t=2,557, df=274; p<0,011) támasztotta alá.  
Következtetések 
Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a vizsgált korosztályban a testedzéssel és jólléttel kapcsolatos 
hatékonysági vélekedések a fiúk és a fiatalabb korosztály részéről pozitívabb formában jelen nek meg. Az ered-
mények előre jelzik a tanulók éle tének későbbi alakulását és személyes fejlődését, többek között azáltal, hogy 
befolyásolják, milyen tevékeny ségekben vesznek majd részt (Bandura, 2001). Meghatározzák azt is, hogy meny-
nyire fog jelentős szerepet játszani életükben a sportolás és az egészségtudatos jóllét megélése.  
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