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A témaválasztás aktualitása

• A pandémia mia) a köznevelésnek nagyon gyorsan
kelle) átállni a digitális oktatási rendre

• A középfokú szakmai (rendésze8) oktatás
alulreprezentált volt a távollé8 (digitális) oktatás
során

• Ezek a változások kiváltképpen érinte)ék a
testmozgással összefüggő gyakorla8 tanórákat,
melyek a középfokú rendésze8 képzésben is
megjelennek (pl.: önvédelem, lövészet, speciális
erőnlé8 felkészítés).



A vizsgálat bemutatása 
Primer kutatás

- Saját összeállítású, online kérdőíves vizsgálat középiskolások számára
(demográfia, általános kérdések, sportolási-, tanulási szokások, önálló vélemény megfogalmazása)
- Mul>dimenzionális Észlelt Társas Támogatás kérdőív (Papp-Zipernovszky, Kékesi &Jámbori 2017)
• H1: Az online oktatásban jelentősen háCérbe szorult a testmozgással összefüggő speciális rendészeF gyakorlatok 

oktatása a középfokú intézményekben.
• H2: A rendészeF tagozatos diákok önbevallás alapján nem végeztek speciális testmozgással összefüggő gyakorlatokat 

a távolléF oktatás időszaka alaC
• H3: Azok a tanulók, akik a Társas Támogatás Skála alapján magasabb pontszámot érnek el,  összességében 

poziIvabban értékelik  a digitális tanrendet.
Vizsgált minta

9-12. osztályos rendésze3 tagozatos középiskolai tanuló 

N=302 – 9 megyéből, 87 középfokú intézmény tanulói – ffi 137; nő 165

9. osztály 55
10. osztály 128
11. osztály 84
12. osztály 35

Összes: 302 tanuló



Speciális rendvédelmi gyakorlati ismeretek gyakorlási hajlandósága 

• A rendészeti képzésben kiemelten fontos speciális rendészeti sportmozgások elsajátítása csak kis mértékben valósult
meg ténylegesen: speciális testmozgásokkal 25,8% foglalkozott, a speciális erőnléti felmérőkre 33,1% készült.

• Azok a rendészeti osztályba járó diákok, aki eredményesebben sajátították el más közismereti tantárgy tananyagát, ők
nagyobb arányban végeztek önálló felkészülést a szakmai, speciális sportmozgással összefüggő tantárgyak esetében is.

• Azoknál a rendészeti osztályba járó tanulóknál, akiknél a család, és a barátok szerepe magas a ”Multidimenzionális
Társas Támogatás Skála” alapján kapott értékek szerint, ők sikeresebben alkalmazkodtak a kialakult pandémiás
oktatási helyzethez.

Valamilyen formában gyakoroltad a rendvédelemhez kapcsolódó 
speciális gyakorlati ismereteket? (önvédelem, küzdősport, légfegyveres 

lövészet) 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  6 2,0 2,0 2,0 

Igen 78 25,8 25,8 27,8 

Nem 136 45,0 45,0 72,8 

Ritkán 82 27,2 27,2 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 Készültél speciálisan az erőnléti felmérőkre? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid  6 2,0 2,0 2,0 

Igen 100 33,1 33,1 35,1 

Nem 95 31,5 31,5 66,6 

Ritkán 101 33,4 33,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 1 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Nemed(1) ,063 ,120 ,279 1 ,598 1,065 

Rend_többi   3,872 2 ,144  

Rend_többi(1) ,418 ,218 3,698 1 ,054 1,519 

Rend_többi(2) ,179 ,143 1,578 1 ,209 1,196 

Osztály   1,955 3 ,582  

Osztály(1) ,049 ,144 ,113 1 ,736 1,050 

Osztály(2) -,027 ,166 ,027 1 ,871 ,973 

Osztály(3) ,254 ,206 1,518 1 ,218 1,289 

új_humán_össz -,019 ,015 1,618 1 ,203 ,982 

új_matematika_össz -,008 ,015 ,298 1 ,585 ,992 

ell_humán_össz -,007 ,015 ,233 1 ,629 ,993 

ell_matematika_össz -,004 ,015 ,056 1 ,812 ,996 

CSALÁD -,077 ,023 10,842 1 ,001 ,926 

BARÁT ,072 ,025 8,679 1 ,003 1,075 

MÁSOK -,032 ,031 1,071 1 ,301 ,969 

Constant ,671 ,417 2,590 1 ,108 1,957 

a. Variable(s) entered on step 1: Nemed, Rend_többi, Osztály, új_humán_össz, új_matematika_össz, 

ell_humán_össz, ell_matematika_össz, CSALÁD, BARÁT, MÁSOK. 

 1 

N=302
N=302



Összegzés, megbeszélés
• A rendésze* képzésben jelentős a testmozgással összefüggő speciális 

gyakorlatok aránya a szakmai tantervekben.        Az online oktatás során 
ezek átadása nem valósult meg. (H1)
• A diákok önbevallása szerint, csak kis százalékuk végeze@ speciális 

testmozgással összefüggő gyakorlatokat a távollé* oktatás során. (H2)
• Azok a rendésze* osztályba járó tanulók, akik a „család” és a „barátok” 

dimenziójában is szignifikánsan magasabb értéket értek el, sikeresebben 
alkalmazkodtak, poziFvabbnak ítélték az online oktatást. (H3)

Következtetés:
• A rendvédelmi szakon oktató pedagógusok digitális kompetenciáit, online

oktatásmódszertani ismereteit fejleszteni kell
• Megfelelő mennyiségű és minőségű, online is elérhető tananyag és

segédanyag fejlesztésére van szükség a speciális testgyakorlatok
elsajáItásához


