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Bevezetés a Kapacitásfejlesztési programba 

A Funmilies projekt 

A Funmilies project - Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing egy Erasmus+ által támogatott 
program, amelyben 5 ország vesz részt: Magyarország (BAIS), Görögország (ANCE), Olaszország (CSC), 
Bulgária (ABS) és Szlovénia (Slovenian Third Age University). 
 
A Funmilies projekt fiatal (25-) és idős (65+) korosztályokat céloz meg. Lényege a sportban és a 
testmozgásban való részvétel ösztönzése, valamint a sportba való társadalmi beilleszkedés elősegítése a 
generációk közötti együttműködés előmozdításával. 

A kapacitásfejlesztési program 
Ezen dokumentum a projektpartnerek együttműködésének eredménye. Célja az idősebbek bevonása 
nemzedékek közötti sporttevékenységekbe edzők és sportszakemberek oktatásának segítségével. A jelen 
erre kidolgozott, strukturált anyag lehetővé teszi a sporttevékenységekben jártas szakembereknek, hogy 
az idős korosztály számára alkalmas sporttevékenységekről szerzett tudásukat más sportoktatóknak, 
edzőknek és szakembereknek is átadják. 
 
Jelen anyagot több 100 sportszakember részvételével tesztelték a partnerek, majd az összegyűjtött 
értékelések alapján felülvizsgálták az eredményeket. A dokumentum elméleti és gyakorlati tartalmak 
összessége. Célja, hogy iránymutatást nyújtson a sportszakembereknek és az oktatóknak a 
kapacitásfejlesztés megduplázásában és tartalma terjesztésében. 
 
Az anyag öt fő modul köré épül, amelyeket részekre osztottunk. Meghatározásokat, magyarázatokat, 
példákat, innovatív tanulási módszereket, valamint közönséggel való interakciót tartalmaz. A tartalmat 
eredetileg úgy tervezték, hogy a tanulókat tanulási tevékenységeken ösztönözze bizonyos taneredmények 
elérésében, míg az értékelési módszerek az oktatót és a tanulót is segítik a téma megértésében. 
 
Az öt modul a következő: 

1. A nemzedékek közötti befogadás fontossága 
2. Az idősek jogai és fair play-t érintő kötelességük 
3. A sporton keresztül történő nevelés módszertanának elméleti szempontjai  
4. Idős emberek igényei a sportban 
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5. Testi/kinesztetikus intelligencia 
 

Az öt modul kiegészítéseként egy további melléklet zárja a dokumentumot. Ez részletesen bemutatja 
azon generációk közötti sporttevékenységeket, amelyeket a sportszakemberek és az edzők saját szakmai 
életünkön belül is gyakorolhatnak. 

További információk sportoktatóknak 

Az eredmények gyakorlatba ültetése előtt ajánlott az oktatónak alaposan átolvasni az Európai Bizottság 
Mapping study on the intergenerational dimension of sport (A nemzedékek közötti sportok 
tanulmányozása) (ECORYS, 2020) című jelentését. 

Ezenfelül, több kulcsszó és háttér-információ érdekében ajánlott átnézni a Funmilies partnerországokban 
végzett Európai kutató felmérés a generációk közötti sporttevékenységek végzésére való hajlandóságról 
(2021) című felmérést is, amely egy másik kutatás a Funmilies projekten belül. 

A modulok megfelelő átadásához a sportoktatónak saját diszciplináris és szakértelmi tudását kell ötvöznie. 
Az oktatónak ehhez olvasottnak kell lennie az idősekkel, az öregedéssel és a sporttevékenységekkel való 
konstruktív kapcsolattartásban. Ezenfelül tisztában kell lennie azzal, hogy lokális szinten hol történnek a 
sporttevékenységek, milyen helyszínek állnak rendelkezésre, milyen szervezetek támogatják még a 
tevékenységeket, valamit ismernie kell az idősek társadalmi-gazdasági körülményeit és viselkedésformáit. 

Erősen ajánlott a résztvevőkkel és mindennapi tapasztalataikkal kapcsolatos példákat használni. Az 
oktatónak ajánlott állandó kapcsolatot fenntartani a résztvevőkkel, valamint megkérni őket arra, hogy 
osszák meg a csoporttal releváns, saját tapasztalatukból fakadó információkat. 

Minden modul online és offline is bevezethető a gyakorlatba, az erre vonatkozó utasítások megtalálhatók 
a szövegben. Általánosságban megállapítható, hogy az online tevékenységek inkább a beszélgetésen 
keresztül történő közös ötletelést és részvételt ösztönzik, míg az offline lehetőségek a beltéri, kültéri, 
csoportos, valamint a papírral végezhető, tanulás céljából történő (toll, papír, fénykép, mágnestábla stb.) 
tevékenységeket foglalják magukban. 

Egyes online tevékenységekhez érdemes az oktatónak plusz eszközöket is alkalmazni, íme néhány példa: 

- Pickerwheel (https://pickerwheel.com/)  
- Kahoot (https://kahoot.com/) 
- Zoom Breakout rooms (Melléktermek)

https://pickerwheel.com/
https://kahoot.com/
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1. modul - A nemzedékek közötti befogadás 
fontossága 

A modul felépítése 
A kitűzött célok elérése érdekében a modult három különböző részre osztottuk, amelyek közt elméleti 
anyagok és javasolt sporttevékenységek is szerepelnek, ezek segítik a oktatási folyamatot. 

▪ Az első rész célja, hogy bemutassa a tanulóknak a nemzedékek közötti elfogadás és gyakorlatok 
témakörét, amelyben jelenleg érvényes demográfiai adatokat, az európai társadalmi 
keretrendszert és a generációk közötti kapcsolatok fontossága szerepel. Emellett bemutat olyan 
kulcsfontosságú fogalmakat, mint a társadalmi elfogadás, a nemzedékek közötti elfogadás és a 
nemzedékek közötti érintkezési övezetek. Ezt követi egy általános áttekintés az európai szintű 
normatív és politikai keretről a generációk közötti befogadás és gyakorlatok előmozdítása 
érdekében. Az oktatók két tanulási tevékenységet javasolnak a tanulócsoportoknak. 

▪ A második rész részletesebb képet kínál azon tanulóknak, akik generációk közötti 
tevékenységeket szeretnének folytatni. Felvázolja az öregedéssel és a fiatalokkal kapcsolatos 
sztereotípiákat, az elfogadás fizikai és szociális korlátait, valamint a felnőttek/idősek és a fiatalok 
igényeit a változó társadalomban. Bemutatja, hogy miként mérhetőek fel a nemzedékek közötti 
tevékenységekben résztvevők igényei egy gyakorlati tanulási tevékenységen keresztül. 

▪ A harmadik, egyben utolsó rész először a tanulók azon képességét fejleszti, hogy aktiválni és 
egyengetni tudják a nemzedékek közötti befogadást. Ezután azon elemeket mutatja be, amelyek 
elősegítik a sikeres nemzedékek közötti tevékenységek létrejöttét, ezen belül is kiváltképp a 
sporttevékenységekét. Az utolsó rész a megfelelő szakirodalom tanulmányozásán és már létező 
nemzedékek közötti sportgyakorlatokon alapszik. Ilyenek például a nemzeti programok, európai 
projektek vagy helyi szintű kezdeményezések. Így a tanulók gyakorlati képet és eszközöket kapnak 
ahhoz, hogy sikeres és fentartható nemzedékek közötti gyakorlatokat alakítsanak ki. A részt egy 
tevékenységen keresztül illusztráljuk. 

 
Tanulási célok A modul oktatási céljai: 

1) A generációk közötti kapcsolatok és elfogadás tudatosításának növelése; 

2) A generációk közötti gyakorlat strukturálásának és megtervezésének fejlesztése; 
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3) A nemzedékek közötti elfogadási folyamat aktiválásának és egyengetésének 
fejlesztése. 

 

Várható 
eredmények 

A modul végére a tanulók elsajátítják:  

a) A generációk közötti kapcsolatok fontosságát;  

b) A generációk közötti szükségletek átadását;  

c) A generációk közötti elfogadás folyamatának elindítását. 

Értékelés A modul magában foglal egy értékelési folyamatot, amelynek első része egy több 
választási lehetőségből álló záró kérdőív, a második pedig egy gyakorlati feladat. 

A kérdőív nyomtatott formában is elérhető lesz, amennyiben a kapacitásfejlesztési 
tevékenység személyes jelenlét formájában kerül megrendezésre. Amennyiben 
online tevékenységről van szó, Google Űrlap formájában tölthető ki. 

Itt található meg a kérdőív: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC4
2-Aw/edit  

 

Bevezetés a modulba 

Európában jelenleg folyamatosan növekszik a 65 év felettiek száma (2021-ben a népesség 21%-a 65 éves 
vagy annál idősebb volt) (Eurostat, 2021). Ennek következménye, hogy szükséges újragondolni az idősödés 
fogalmát és az idősek szerepét a társadalomban. Az egészségügy és a tudomány terén elért haladás 
lehetőséget ad az időseknek az aktív öregedésre. Ez egyfelől a fizikai és mentális határok leküzdésével, az 
öregedést és az idős embereket övező sztereotípiák leküzdésével valósítható meg, mivel ezek tartják 
vissza őket az aktív élettől és a társas tevékenységektől. Másfelől alapvető fontosságú olyan projektek és 
programok támogatása, amelyek segítik az idősek társadalmi és a nemzedékek közötti elfogadását 
(ECORYS, 2020). 

Az Európai Unió felismerte, hogy milyen kihívásokat rejt ezen változó demográfiai struktúra, így a 2000-
es évek elején állásfoglalást, megoldási javaslatokat és irányelveket fogalmazott meg a nemzedékek 
közötti szolidaritás és az aktív idősödés elősegítése érdekében (Włodarczyk et al., 2019). Az Unió külön 
hangsúlyozza az idős emberek kulcsfontosságú szerepét a társadalomban és a növekvő igényt olyan 
kezdeményezésekre és nemzeti irányelvekre, amelyek lehetővé teszik az idősek számára a kellemes fizikai 

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
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és mentális öregedést, a társadalmi és nemzedékek közötti integrációt és a szabadidős tevékenységekhez 
való hozzáférést, például az önkénteskedést, a sportot és az élethosszig tartó tanulást (Włodarczyk et al., 
2019). Az Egészségügyi Világszervezet is olyan korbarát világ mellett érvel, ahol az idősek „biztonságos 
módon, egy számukra megfelelő helyen öregedhetnek, nem fenyegeti öket szegénység, folytathatják 
személyes fejlődésüket és hozzájárulnak közösségükhöz, miközben megőrzik önállóságukat, egészségüket 
és méltóságukat” (WHO, 2007). 

Az idősek valóban hihetetlen erőforrást jelentenek a társadalomnak, különösen a fiatalságnak. A 
generációk közötti gyakorlatok olyan pozitív forrásokra épülnek, amelyeket meg kell osztani az idősek és 
a fiatalok között. Ezek hozzájárulnak egy befogadóbb társadalom kialakításához. Ennek érdekében fontos 
elősegíteni találkozásukat nemzedékek közötti érintkezési övezetek kialakításával, amelyek nem csupán  
a két generáció számára kialakított fizikai találkozópontok, hanem egyéb olyan eszközök, amikkel 
értékelhető kapcsolatokat lehet kialakítani és előtérbe helyezni. A Funmilies projekt szerint a 
sporttevékenység olyan érintkezési övezeteket teremtő eszköz, amely nemcsak a fizikai aktivitásról és 
annak egészségügyi előnyeiről szól. A sport segítségével kötelékek alakulnak ki, amelyek változtató 
hatással vannak a társadalomra (Kaplan, 2019). 

Mivel az intergenerációs programok eredményei az elmúlt évtizedekben kutatások és elemzések tárgyát 
képezték, a kutatók a következő területeken bizonyították, hogy a nemzedékek közötti tevékenységek 
kölcsönösen előnyösek az időseknek és a fiataloknak is: 

- az idősek kevésbé érzik magukat magányosnak, részt vesznek a közösség életében és a fiatalok 
példaképeként új célt találnak;  

- a fiatalok szociális készségeket fejlesztenek, szociális szorongásuk csökken és segíti őket az idősek által 
nyújtott érzelmi támogatás (Stanford Centre of Longevity, 2016). 

Az érdemi kapcsolatok kialakítása érdekében a tevékenységeket és programokat pontos kritériumok 
betartásával kell megszervezni és végrehajtani. Kiemelten fontos, hogy figyelembe vegyük a két generáció 
igényeit és azonosítsuk azon akadályokat, amelyek megnehezítik a két korcsoport kapcsolatba lépését és 
a köztük lévő kapcsolat kialakulását. 

Az első, Nemzedékek közötti befogadás fontossága című modul általános képet nyújt a tanulóknak a 
generációk közötti befogadás fogalmáról. Megfogalmazza, hogy miért fontos az európai népesség aktív 
öregedése, valamint elfogadó társadalmat építeni. Ezenfelül bemutat olyan európai szintű irányelveket és 
kezdeményezéseket, amelyek célja a generációk közötti tevékenységek megvalósítása, különösen a sport 
területén. Majd olyan meglévő akadályokat és kihívásokat ír le, amelyek a „korbarát világ” és a különböző 
generációk igényeinek útjában állnak. Végül pedig bemutatja azon kritériumokat, amelyek alapján 
hatékonyan megtervezhetők és végrehajthatók intergenerációs tevékenységek és gyakorlatok. Ezek 
segítségével épülnek ki érdemi és változást hozó kapcsolatok az idősek és a fiatalok között. 
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Glosszárium 

Aktív idősödés: Az aktív idősödés segít, hogy az emberek ameddig akarják, kezükben tartsák a saját 
életüket az idősödés alatt. Így hozzájárulhatnak a gazdasághoz és a társadalomhoz (Európai Bizottság, 
N.A.) 

Generációk közötti gyakorlat: A generációk közötti gyakorlat célja, hogy összehozza az embereket egy 
olyan szervezett, kölcsönösen előnyös tevékenységen belül, amely előmozdítja a generációk közötti 
megértést és tiszteletet, valamint hozzájárul egy összetartóbb közösség kiépítéséhez. A generációk 
közötti tevékenység elfogadó jellegű és pozitív erőforrásokra épül, amelyet az idősek és a fiatalok 
kölcsönösen biztosítanak egymásnak és a körülöttük lévőknek  (Beth Johnson alapítvány, 2011). 

Generációk közötti érintkezési övezetek: A generációk közötti érintkezési övezetek térbeli 
fókuszpontként szolgálnak a különböző generációknak. Célja a találkozás, az interakció, a 
kapcsolatépítés (például bizalmi kapcsolat, barátságok) és igény szerint a helyi aggasztó kérdések közös 
megoldása. Bármely közösségi területen kialakulhat, például iskola, park, kocsma, olvasóterem, 
szórakozóhely, múzeum, közösségi kert, környezetvédelmi oktatási központ vagy több szolgáltatást 
nyújtó közösségi központ  (Matthew Kaplan, 2019). 

 

1.1 rész - A nemzedékek közötti befogadás fontossága  
Jelenleg az európai népesség 21%-a 65 éves vagy idősebb, a medián életkor pedig 44 év. Az élveszületések 
száma csökken, míg a várható élettartam növekszik, így az elöregedő népesség aránya előreláthatóan 
növekedni fog (Eurostat, 2021). Az Európai Bizottság előrejelzése szerint 2060-ra a 65 éves vagy annál 
idősebb népesség aránya 29,5% lesz. Ezenfelül Európa segítséget nyújt az európai háztartások 
összetételének megváltoztatásában, bár ez országonként eltérő, tekintve az egyedül élő egyedülálló 
felnőttek számát (Eurostat, 2021).  Különbség figyelhető meg a több generáció együttélését képviselő 
hagyományos családmodell és az átlagosan 2.3 családtagot számláló kortárs családösszetételek között 
(Eurostat, 2021). 

Az idősebbek arról számoltak be, hogy az életkorral együtt csökken (Eurostat, 2015) az élettel kapcsolatos 
elégedettségük. Különösen az egyedülálló idősek állították azt, hogy kevésbé boldogok, mint a 2-3 
családtaggal együtt élő emberek (Eurostat, 2015). Zolyomi szerint ráadásul az idősek Európában 
hajlamosabbak társadalmi elszigeteltséget és magányt érezni, főleg a keleti és déli területeken. Egyes 
országokban és kontinenseken például Kínában, Európában, Latin-Amerikában és Egyesült Államokban 3 
idős emberből 1 magányos (WHO). 
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Fizikai aktivitás tekintetében olyan országok vettek részt a projektben, ahol a legalacsonyabb a fizikailag 
aktív 55 évesek vagy annál idősebbek aránya (lásd 1. ábra). 

 

(1. ábra: Aktív Idősödés Indexe, 2018) 

Fordítás: *A csoportokban a következő országok szerepelnek: 

1. Bulgária, Görögország, Horvátország, Románia, Magyarország, Szlovénia, Lengyelország, Szlovákia, 
Olaszország, Spanyolország (zöld); 

2. Luxemburg, Málta, Ciprus, Ausztria, Belgium, Franciaország (piros); 

3. Litvánia, Portugália, Lettország, Csehország, Észtország, Írország, Németország (kék); 

4. Finnország, Egyesült Királyság, Hollandia, Dánia, Svédország (sárga). 

A3-as táblázat: Azon 55 éves vagy annál idősebb emberek százalékos aránya, akik valamilyen fizikai 
tevékenységet vagy sportot űztek majdnem minden nap (AAI-indikátor 3.1) 2008 és 2016 között, 
csoportonként. 

Csoport 

Ezen adatok arra utalnak, hogy szükséges segíteni az idősek aktív öregedését és előmozdítani a generációk 
közötti elfogadást, mivel a nemzedékek közötti interakciót már nem teszik olyan mértékben lehetővé a 
családok és az adott emberhez közel állók. Az aktív öregedés fogalmát először a WHO használta a 90-es 
években (Włodarczyk et al., 2017). Úgy definiálta, mint „a funkcionális képességek fejlesztésének és 
fenntartásának folyamata, amely lehetővé teszi az időskori jóllétet” (WHO, 2020). Azóta az Európai Unió 
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is tett lépéseket az egészséges öregedés lehetősége felé különböző irányelvekkel és finanszírozott 
programokkal. Az Európai Bizottság 2012-t az aktív öregedés és generációk közötti szolidaritás évének 
(Włodarczyk et al., 2017) szentelte figyelemfelhívás céljából. Ebben az évben indult el az Aktív Idősödés 
Indexe (AAI), amely meghatározza az aktív öregedés különböző dimenzióit (UNECE, 2019). Az aktív 
idősödés 4 dimenziója a következők: 

● Foglalkoztatottság 
● Részvétel a társadalomban 
● Független, egészséges és biztonságos élet 
● Kapacitás és megfelelő környezet az aktív idősödéshez (UNECE, 2018).  

 
Az utolsó, 2018-as jelentés szerint a  dél-európai országok rendelkeznek a legalacsonyabb AAI-vel (UNECE, 
2019). A beavatkozási területeket meghatározó AAI segíti az idősödéssel kapcsolatos irányelvek 
meghatározását. 

Az Index az aktív idősödés alapvető kategóriáit jelöli meg: testmozgás, élethosszig tartó tanulás, mentális 
egészség, társadalmi kapcsolatok. Mindezek fokozhatók generációk közötti sporttevékenységekkel. 

Az Európai Bizottság az Erasmus+ programon, az EU foglalkoztatási és szociális innovációs (EaSI) 
programján és az Európai Szociális Alapon (Európai Bizottság, 2019) keresztül finanszíroz aktív idősödéssel 
kapcsolatos programokat. Jelenleg generációk közötti sporttevékenységek tekintetében az Erasmus+ 
(ECORYS, 2020) az egyetlen ilyen típusú projektfinanszírozási program. Az Európia Bizottság 2020-ban 
tanulmányt készített a sport generációk közötti dimenziójáról, kiemelve annak jelentőségét és 
fejlődésének szükségességét. 

Más területeken is feltérképezték a generációk közötti gyakorlatokat és tevékenységeket. A Beth Johnson 
Alapítvány szerint „a generációk közötti gyakorlatok olyan célirányos és kölcsönösen előnyös 
tevékenységek keretein belül hozza össze az embereket, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést és 
tiszteletet a generációk között és hozzájárulnak egy összetartóbb közösség kiépítéséhez. A generációk 
közötti gyakorlatok olyan elfogadásra és pozitív erőforrásokra épülnek, amelyet a fiatalok és az idősek 
kölcsönösen biztosítanak egymásnak” (Beth Johnson Alapítvány, 2011, 4. o.). Intergenerációs tevékenység 
sok minden lehet, például az együttélés, a sport, szabadidős tevékenységek, közös hobbik stb. A 
legfontosabb, hogy a generációk közötti gyakorlat során a fiatalok és az idősek kölcsönösen profitáljanak 
a közös tevékenységből, aktív részei legyenek a társadalomnak, értékesnek, találékonynak érezzék 
magukat, egy társadalmi csoport részét képezzék és tiszteletet kapjanak. Matthew Kaplan szerint, hogy 
a generációk közötti elfogadás megtörténjen, nemcsak fizikai helyek szükségesek, hanem kell egy 
akadályoktól mentes, kapcsolatkialakításra alkalmas közeg (Kaplan et al., 2020). Ezeket hívjuk 
érintkezési övezeteknek, ahol az idősek és a fiatalok „találkozhatnak, kapcsolatba léphetnek, kapcsolatot 
alakíthatnak ki”. A következő részben fejtjük ki ennek megvalósítását. 
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1.1 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

- a nemzedékek közötti befogadással és az aktív idősödés fontosságával kapcsolatos 
tudatosság növelése;  

- a nemzedékek közötti integrációval kapcsolatos európai szintű kezdeményezésekre 
és szakpolitikai fellépésekre vonatkozó figyelemfelkeltés.  

Várt 
eredmények 

A rész végére a tanuló: 

- megismeri az európai népesség demográfiai szerkezetét; 

- megismeri az aktív idősödés, a nemzedékek közötti elfogadás és az érintkezési 
övezetek fogalmát és azok jelentőséget;  

- megismeri a legfontosabb európai szintű kezdeményezéseket és irányelveket a 
nemzedékek közötti elfogadással kapcsolatban. 

Eszközök A tevékenységhez szükséges: projektor, laptop, öt asztal, mágnestábla, filctoll, toll 

Résztvevők 
száma 

25 tanuló  

Időtartam A tevékenység elvégzésére 40 percet szánunk, ami a következőképp oszlik meg: 

- 5 perc az első feladatra, ami egy Mentimeter kvíz az európai demográfiáról 

- 20 perc a második feladatra, „World Café on intergenerational inclusion” 

- 15 perc beszélgetés a tevékenységről, a fogalmak elméleti meghatározása 

- 5 perc elmélet a nemzedékek közötti integrációval kapcsolatos európai szintű 
kezdeményezésekről és szakpolitikai intézkedésekről 

 

Tevékenységleírás 
(1) Az oktatók a Mentimeteren kidolgozott kvízt (hat kérdés Európa demográfiai struktúrájáról) 
használják, hogy bevezessék a tanulókat a generációk közötti elfogadás fontosságába. Amennyiben a 
program személyes jelenlét keretein belül zajlik, a kérdéseket szóban teszik fel a résztvevőknek vagy 
megkérik őket, hogy mobiltelefonjukon válaszoljanak a projektorral kivetített képen látható kérdésekre. 
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Az oktató magyarázatot fűz a helyes válaszokhoz. A helyes válaszokon belül kiemelendő magyarázatok a 
következők: 

- Európa idősödő népessége; 

- a népesség medián életkora és a csökkenő élveszületések száma; 

- a változó európai családösszetétel (hagyományos család helyett egyre több az egyedül élő 
felnőtt); 

- sportoló 65 éves vagy afeletti emberek száma.  

 

1) Európa népességének hány százaléka 65 éves vagy annál idősebb? 

A. 19      B. 21      C. 25 

2) Mekkora lesz a 65 éves és idősebb európai népesség aránya 2060-ra? 

A. 20%      B. 25%      C. Majdnem 30 % 

3) Hány év az európai népesség medián életkora? 

A. 33      B. 44      C. 52 

4) Átlagosan hány családtag él egy háztartásban Európában? 

A. 1.2      B. 1.8      C. 2.3 

5) Az európai idősek arról számoltak be, hogy életkoruk növekedésével csökkent az élet iránti 
elégedettségük 

IGAZ      HAMIS 

6) Az idősek hány százaléka sportol az ön országában? 

A. 6,6 %      B. 9,3%      C. 12,8% 
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(2) A második feladat a World Café-módszeren alapul. Miután átfogó képet kaptak Európa 
demográfiájáról, a tanulók beszélgetnek és megvitatják az aktív idősödés és a generációk közötti elfogadás 
fontosságát. A 25 résztvevőt három csoportra osztják, amelyek egyenként 7-8 tagból állnak. Ha a feladat 
online zajlik, a résztvevők 3 külön Zoom mellékteremben végzik a beszélgetést. Az oktató 5 percenként 
kijelöl egy tanulót minden asztaltól/zoom mellékteremből, akinek csapatot kell váltania, így mindenhol új 
gondolatok születnek. Minden csapat két tagjának az a feladata, hogy vázlatot írjon az elhangzottakról. A 
témák a következők: 

- Mi az aktív idősödés és hogyan érhető el; 

- Mi a szociális elfogadás és hogyan ültethető a gyakorlatba; 

- Mi a generációk közötti elfogadás és hogyan érhető el a sport segítségével? 

FONTOS: amennyiben személyes jelenlét keretein belül végezzük a feladatot, miben csapat kapjon 
mágnestáblát, tollat/filctollat, hogy jegyzetelhessenek az elhangzottakról. Ha online módon vesznek részt 
a tanulók, készítsünk nekik Jamboardot, (minden csapatnak külön) amire felírjuk a feladat címét. 

Az oktató minden asztalhoz/mellékterembe csatlakozik, hogy segítse a beszélgetést. A tizenöt perc 
leteltével minden csapatnak röviden be kell számolnia az elhangzottakról. Ez végezhető szóban, a 
mágnestáblára felírtak bemutatásával (személyes jelenlét) vagy a Jamboard használatával (online). A 
feladat végén az oktató röviden összegyűjt minden gondolatot és megjegyzést, majd főbb pontokban 
összefoglalja azokat. Ezzel megadja a glosszáriumba megadott kifejezések definícióját. 

1.2 rész - Nemzedékek közötti gyakorlatok 
Az aktív idősödésnek fizikai és mentális korlátai vannak, valamint akadályozó tényezők még az öregedésről 
alkotott sztereotípiák is. Ahogy az első részben említettük, az idősek magányosabbak és kevésbé 
boldogok, ami visszatartja őket attól, hogy különféle tevékenységeket folytassanak. Az öregedéssel 
kapcsolatos sztereotípiákat és mentális akadályokat a következő modulban fejtjük ki. Ezen részben is 
fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg is léteznek idősödéssel kapcsolatos sztereotípiák Európában (AGE, 
2016), amelyek akadályozzák az időseket abban, hogy szociális tevékenységekbe kezdjenek, mivel 
tartanak mások véleményétől (Fernandez-Ballesteros et al., 2020). Ugyanakkor a fiatalokat is éri hátrányos 
megkülönböztetés: tapasztalatlannak és alkalmatlannak tekintik őket. Ez tartja vissza őket attól, hogy 
éljenek a jogaikkal és aktív életet éljenek. Az intergenerációs elfogadás hatalmas erőforrást és egymás 
megismerésének lehetőségét nyújtja e két csoport számára (Stanford Centre of Longevity, 2016). Ha a 
fiatalok intergenerációs tevékenységbe kezdenek, az növeli stabilitásuk érzését, szociális érzéküket és 
segít csökkenteni szorongásukat.  Az időseknek ugyanúgy előnye származhat belőle, egészségesebbnek, 
kevésbé magányosnak és aktívabbnak érezhetik magukat. Az idős korosztály a fiatalokkal való 
kapcsolatukban új értelmet, irányt találhatnak az életben, cserébe pedig a fiatalok is tanulnak az idősektől, 
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általuk fejlesztik érzelmi stabilitásukat (Stanford Centre of Longevity, 2016). A nemzedékek közötti 
tevékenységek mindkét csoport önbecsülésének növeléséhez hozzájárulnak (ECORYS, 2020). A sport nem 
mindig elfogadó jellegű, mivel az edzett fiatalok képe által előtérbe kerülhet a siker és a teljesítmény. 
Egyes sportágak túl előkelőnek hathatnak, mivel hozzáférhetőségüket megnehezítik egyes gazdasági és 
fizikai akadályok (Suzuki, 2017). Az intergenerációs sporttevékenységek azonban befogadók, résztvevőik 
pedig a fent felsorolt előnyöket élvezhetik általuk. Különösen érdemes megemlíteni az ECORYS 2020-as 
„Mapping study on the intergenerational dimension of sport” (A nemzedékek közötti sportok 
tanulmányozása) című kutatását, amely ezen előnyöket sorakoztatja fel (lásd lent). 

 

Fordítás: 

Első oszlop: Idős emberek, kapcsolatok/barátságok gazdagítása, pozitív sztereotípiák kialakítása, amely 
ellensúlyozza a negatívakat, fizikai jóllét erősítése, tudás és készségek fejlesztése 

Második oszlop: Fiatal emberek, idősödéssel kapcsolatos szorongás csökkentése, önbizalom növelés a 
másokkal való kommunikációban, a tanulás ösztönzése, bátorítás az önkénteskedésre 

Harmadik oszlop: Mindkét korcsoport, az életelégedettség növelése, társadalmi kohézió és 
közösségépítés, önbecsülés növelése, egészséges idősödés segítése 

 

A két csoport közötti jelentőségteljes kapcsolat kiépítése érdekében fontos, hogy a két csoport erősségei 
és igényei találkozzanak. Ezért a nemzedékek közötti tevékenység megkezdése előtt fontos átgondolni és 
felmérni az egyes korcsoportok igényeit, valamint, hogy milyen erőforrásokat képesek megosztani 
egymással. Így alakul ki egy kétoldalú kapcsolat, ahol egyik felet sem kezelik sztereotip módon 
rászorulóként (Stanford Centre of Longevity, 2016). Úgyszintén fontos, hogy ezen kapcsolat hosszútávú 
legyen. A generációk közötti kapcsolatok csak akkor működnek, ha a kölcsönösség elvén alapulnak, tehát 
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szükséges a kölcsönös tisztelet, tanulás és megértés (MATES, 2009). Szintén lényeges, hogy az 
intergenerációs tevékenység elejétől megosszuk a jogokat és a kötelességeket (MATES, 2009). 

Különösen az intergenerációs sporttevékenységeknél fontos semleges közeget választani annak 
érdekében, hogy megszüntessük az idősek egyik aggodalmát, a fizikai akadályokat. Így mindkét korcsoport 
magabiztosan érezheti magát az adott sportpályán vagy parkban (ECORYS, 2020). Nem tanácsos ezen 
tevékenységeket az idősotthonokban szervezni, mivel azon közeg nem semleges, így növelheti a 
sztereotípiák kialakulását. A kommunikáció szintén nagyon fontos. A szavak és kifejezések használatának 
egyenlően kell vonatkoznia mindkét generációra 

 

1.2 rész - A tevékenység 
A rész céljai A második rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

- az idősödéssel kapcsolatos sztereotípiákra való figyelemfelkeltés;  

- az aktív idősödést akadályozó tényezők megszüntetése, a generációk közötti 
elfogadás.  

Várt 
eredmények 

A rész végére a tanuló: 

- megtanulja és kritikus gondolkodást alakít ki az idősödést övező sztereotípiákról és 
a generációk közötti elfogadás akadályairól;  

- képes lesz intergenerációs gyakorlatot kialakítani a sporton keresztül. 

Eszközök A tevékenységhez szükséges: projektor, laptop, öt asztal, mágnestábla, filctoll, toll.  

Online tevékenységhez: saját eszközök, webkamera, mikrofon 

Résztvevők 
száma 

25 tanuló 

Időtartam A tevékenység elvégzésére 45 percet szánunk, amely a következőképp oszlik meg:  

- 5 perc a 3. feladatra, amely az idősödést övező sztereotípiákról és akadályokról szól, 
erről levetítünk egy videót, majd megbeszéljük a tanulók benyomásait; 

- 5 perc eligazítás, ahol az oktatók bemutatják az idősöket és a fiatalokat övező  főbb 
sztereotípiákat, valamint a fizikai és mentális akadályokat;  

- 10 perc frontális oktatás az intergenerációs elfogadás előnyeiről; 
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- 15 perc „Kapcsolatépítési” csoportmunka (5 perc csoportmegbeszélés és 5 perc 
prezentáció); 

- 10 perc elmélet frontális oktatáson keresztül az intergenerációs programok 
megszervezéséről .  

 

Tevékenységleírás 
(3) A harmadik feladathoz az oktató a következő videót javasolja: 

IKEA reklám - Start Something New. (Kezdj valami újba) https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E 

Ha a tevékenységet személyes jelenlét keretein belül végzik, az oktató projektort és laptopot használ. Ha 
online zajlik a feladat, az oktató megosztja képernyőjét a résztvevőkkel. A videó végén az oktató 
megkérdezi a tanulókat, hogy mi a véleményük a videóról. Fontos, hogy az oktató az idősödéssel, a fizikai 
és mentális akadályokkal kapcsolatos leggyakoribb sztereotípiák felé terelje a beszélgetést. A videó elején 
lévő idős emberek magányosnak, unottnak és céltalannak tűnnek. Majd később a videó főhőse rácáfol 
erre, új dolgokat tapasztal meg és fedez fel. Örömet okoz neki, hogy élvezi az életet. Célja, hogy különböző 
korú és háttérrel rendelkező embereket ismerjen meg. A főhős egy ponton már nem használja járóbotját 
és fizikailag is aktívabbnak látszik. Ez nem lett volna lehetséges, ha továbbra is a padon üldögél. Energiáját 
és erőforrásait megosztja a társadalommal. Új dolgokat tanul, amit átad másoknak. Példakép lehet, főleg, 
amikor egy másik generáció fociedzőjeként tevékenykedik. 

A sztereotípiák és akadályok felsorolása közben az oktató egy mindenkivel megosztott Jamboardon 
jegyzetel (online program) vagy pedig egy mágnestáblán (személyes részvételnél). 

Majd az oktató megkérdezi a résztvevőket, hogy szerintük melyek azok a fiatalokat érő sztereotípiák és 
akadályok, amelyek visszatartják őket a társdalalomban való aktív részvételtől. Pár válasz összegyűjtése 
után felsorolja és kommentálja a Bevezetésben leírtakat. 

 

(4) Az oktató két csoportra osztja a résztvevőket. Az A-csoportban 3 kisebb csoport lesz: a szervezők (2), 
az idősek (5) és a fiatalok (5). A B-csoportban szintén 3 kisebb csoport lesz: a szervezők (3), az idősek (5) 
és a fiatalok (5). Az előző feladathoz hasonlóan ezt is közösen végzik a tanulók (legyen az offline vagy 
online). Az oktató elmagyarázza a „Kapcsolatépítés” feladatot. Minden kis csoport tagja egy kategóriát 
képvisel, annak szükségleteit kell ábrázolnia és megvédenie. Az A-csoport azt dönti el, hogy milyen közös 
tevékenységet fognak folytatni, amely érdekes, befogadó és elérhető mindkét korcsoport számára. A 
fiatalokat képviselő kis csoport saját szükségletük, érdeklődésük és erőforrásaik alapján javasol 
sporttevékenységet. Az idős csoport is ugyanígy tesz, valamint véleményezi a fiatalok javaslatait. A 

https://www.youtube.com/watch?v=AfERQ-Riy2E
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szervező csoport ezek alapján próbál találni egy köztes megoldást, amely mindkét csoport képességei és 
erőforrásai alapján megvalósítható, valamint mindkét generációnak előnye származik belőle. Miután mind 
a három kis csoport beszélt, megvitatják az elhangzottakat. Amikor megegyeznek a sporttevékenységben, 
kapcsolat jön létre közöttük, a feladatnak pedig vége. Ugyanez a B-csoport feladata, viszont nekik 
szabadidős tevékenységet kell találniuk. 

A feladat végén az oktató röviden összefoglalja a beszélgetés főbb pontjait. Ez képezi a 10 perces frontális 
oktatás elejét, majd az intergenerációs programok szervezéséről lesz szó. 

 

Javaslatok 
 
A 4. feleadatban fontos, hogy az oktató ösztönözze a beszélgetést és motiválja a kis csoportokat arra, hogy 
érveljenek szerepük mellett. A résztvevők félénkek lehetnek az elején vagy talán nem értik meg a feladat 
fontosságát.  

1.3 rész - Sikeresen bevált nemzedékek közötti tevékenységek 
Jelenleg még mindig kevés olyan nemzeti program létezik, amely az intergenerációs sporttevékenységek 
megvalósulását segítené regionális és lokális szinten. Ez akadályozhatja az intergenerációs aktivitást, 
hatékony tervezés esetén azonban a helyi intézmények rendelkeznek elég forrással ahhoz, hogy segítsék 
ebben a sportszervezeteket/szövetségeket. Ezenfelül, mint látható, az Európai Bizottság is támogatja az 
ilyen jellegű, hatékony módon megszervezett kezdeményezéseket (MATES, 2009). Fontos, hogy a 
résztvevőkkel közösen jöjjenek létre a tevékenységek, így biztosítható annak sikere és a megfelelő 
mértékű részvétel. Nem mindig könnyű feladat bevonni őket, viszont ez mindenkit bátoríthat a 
részvételre. Ezt az egész program alatt ajánlott folytatni és folyamatos visszajelzést kell kapni a két csoport 
tevékenységéről. Célszerű lehet kis csoportokkal bevezetni a tevékenységet, hogy tisztázódjanak a 
szerepek, a jogok és az elvárások, valamint hogy mindenki aktív részese legyen a folyamatnak (MATES, 
2009). Mivel a kezdeti elkötelezettséget nem egyszerű elérni, fontos megvizsgálni, hogy mik a résztvevők 
közös érdekei (MATES, 2009). Ezenkívül érdemes bevonni családokat, mivel ott fellelhető olyan fiatalabb 
generáció is, aki részt vehet a programban (ECORYS, 2020). 

Egy sikeres generációk közötti tevékenység kialakításához ki kell építeni egy bizonyos szintű bizalmat a 
korcsoportok között. Ez feloldódás segítő feladatokkal vagy kötetlen találkozókkal valósítható meg a 
tevékenység előtt vagy után (ECORYS, 2020). Érdemes hosszútávú tevékenységbe kezdeni, ez mindkét 
korcsoport számára előnyös (MATES, 2009). A már kifejlesztett generációk közötti tevékenységek 
sikeréhez alapvetően két tényező járult hozzá: a tevékenység szórakoztató jellege és az új készségek 
fejlesztése. Ahogy már korábban említettük, a tevékenységeket az idősek és a fiatalok közös érdekei 
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alapján kell kialakítani, ezért fontos, hogy mindkét korcsoport számára szórakoztató legyen. Ez pozitív 
hatással van a korcsoportok között kialakuló kapcsolatra és az egyének komfortérzetére (EAPLE, 2020). Az 
élethosszig tartó tanulás szintén alapvető egy sikeres intergenerációs tevékenység kialakításánál. A 
résztvevők akkor elégedettek, ha tanulhatnak valamit, például egy új sportot vagy szociális készséget 
(ECORYS, 2020). 

 

1.3 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

- a helyi szinteken zajló intergenerációs sporttevékenységek számának növelése. 

Várt 
eredmények 

A rész végére a tanuló: 

- megtanulja a sikeres intergenerációs sporttevékenység kialakításának módját. 

Eszközök A tevékenységhez szükséges: projektor, laptop, öt asztal, mágnestábla, filctoll, toll.  

Online tevékenységhez: saját eszközök, webkamera, mikrofon 

Résztvevők 
száma 

25 tanuló 

Időtartam A tevékenység elvégzésére 40 percet szánunk, amely a következőképpen oszlik meg: 

- 10 perc frontális oktatás az intergenerációs sporttevékenység 
kritériumairól/sikeréről. 

- 20 perc az 5. feladatra/a modul értékelésére.  

- 10 perc az 5. feladat összefoglalására 

 

Tevékenységleírás 
(5) Az 5. feladat egyben a modul lezárása is, ezért itt történik meg az értékelés is. A résztvevők egyénileg 
kitöltik az itt található kérdőívet: 
https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit  

Ha a feladat személyes részvétellel zajlik, a kérdőívet kinyomtathatjuk és kioszthatjuk a résztvevőknek. Az 
oktató 20 percet ad a kitöltésre. Végül pedig az oktató megkérdezi a résztvevőket, hogy be akarják-e 
mutatni a kitalált tevékenységüket (a kérdőív utolsó feladata) a többieknek. 

https://docs.google.com/forms/d/1iCp67ENMRy3RuaroE3Ho5GybF5UlI2rLuNasCC42-Aw/edit
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Míg a tanulók prezentálják munkájukat és észrevételeiket, az oktató összefoglalja a fontosabb 
információkat és a modul fő elemeit. 

Javaslatok 
Fontos, hogy a rész végén, az ötödik feladat elvégzése után, legyen lehetőség kérdezni és pontosítani, 
amit szükséges.  
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2. modul - Az idősek jogai és fair play-t érintő 
kötelességük 

A modul felépítése 
Ezen modul három részből áll: 

(a) Az idősek jogait meghatározó főbb jogi fellépések áttekintése 

(b) Egyes idősek jogai a mindennapi életben és a sportban 

(c) Az idősek és társadalmi helyzetük megértése a sikeres érintkezési övezetek kialakítása érdekében 

Célok Ezen modul a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) A jogi fellépésekkel kapcsolatos ismeretek bővítése az idősek jogai és 
kötelezettségei tekintetében; 

2) Az idősek jogaival és kötelességeikkel kapcsolatos ismeretek bővítése; 

3) Az idősekkel és a generációk közötti sporttal kapcsolatos hozzáállás 
megváltoztatásának fejlesztése. 

 

Várható 
eredmények A modul végére a tanulók elsajátítják: 

a) Az idősek jogait és kötelességeit; 

b) Az idősek jogainak biztosítását célzó főbb intézkedéseket; 

c) Hogyan garantálhatók az idősek jogai a mindennapokban, különösen a 
sportban (leküzdendő akadályok, könnyítés stb.) 

 

Értékelés A résztvevőket megkérjük, hogy írjanak példákat az életük során megszerzett tudásuk 
alapján. Például: „Új dolgokat tanultam a nagyszüleimtől.” 
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Bevezetés a modulba 

Polgárok lévén az időseknek is vannak jogaik és kötelezettségeik. Fontos figyelembe venni jogaikat a 
társadalmi méltányosság erősítése és az idősek társadalmi kirekesztésének megelőzése érdekében. 

A modul az idősek jogaira és kötelességeire vonatkozó jogszabályok szükségességével foglalkozik a 
mindennapi életben és a sportban, az EURAG - Európai Idősek Szövetsége által létrehozott jogok listája 
szerint. 

Az idősek száma gyorsan növekszik, ezért át kell gondolni a rájuk vonatkozó jogszabályokat. A nemzetközi 
dokumentumokban nem szerepelnek az idősekre vonatkozó speciális jogok. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete már több mint 20 éve dolgozik az idősek jogairól szóló egyezményen. 

Fontos átgondolni az idős emberek jogait és kötelességeit a sportban, valamint a mindennapi életben. A 
jogokat és a kötelességeket az EURAG, az idősek nemzetközi szervezete határozta meg. 

Ahhoz, hogy mérlegelni tudjuk az érintkezési övezetek fontosságát a helyi közösségek személyes 
növekedése és fejlődése szempontjából, valamint új, generációk közötti sportformákat kívánjunk 
bevezetni, átfogóbb képet kell kapnunk a nemzedékek társadalmi, gazdasági és politikai helyzetéről a mai 
európai társadalmakban. Továbbá meg kell határozni a társadalmi méltányosság fogalmát, a társadalmi 
értékeket és mindenekelőtt az idősek jogait. 

 

Glosszárium 

Idősödés 

Az idősödés folyamata születésünkkor kezdődik. Evolúciós és devolúciós folyamatokból áll. Élethosszig 
tartó út a bölcsőtől a sírig. 

Kompetencia 

A kompetencia lényege nem a tudás mértéke vagy a készségek mennyisége. A kompetenciák olyan 
diszciplináris, elméleti, tapasztalati tudást vagy készségeket foglalnak magukban, amelyek a 
mindennapi életben való használat során érvényesülnek. Lehet, hogy egy kőműves képes téglákat rakni, 
de csak akkor válik kompetenssé, ha képes a tapasztalatait gyakorlatba ültetni és olyan mértékben 
általánosítani, hogy azok bővíthetők és átadhatók legyenek. A szónak különböző jelentései vannak. Az 
aktív idősödés tekintetében azt jelenti, hogy az időseknek aktív életet kell élniük, valamint részt venniük 
a közösség és a társadalom életében. Bár a kompetenciát gyakran egy egyén képességeiként 
azonosítjuk, ebben a projektben társadalmi kompetenciaszintről beszélünk, amely legalább 
ugyanannyira fontos. Például az „egészség” kompetenciája az aktív idősödés kapcsán nemcsak az egyén 
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viselkedésétől függ, hanem olyan társadalmi struktúráktól, mint az egészségügyi rendszer, amely segíti 
az idősek egészségmegőrzését (c.f. Toolbox Glossary) 

Idős kor 

Az idős kor az emberi élet egy szakasza, viszont nemcsak egy állomás a halál előtt. Az idős kor egy 
társadalmi szerkezet, minden egyes társadalomban hallgatólagos egyetértés tárgya. (c.f. Toolbox 
Glossary) 

Társadalmi igazságosság, társadalmi méltányosság 

A társadalmi igazságosság tisztességes és igazságos kapcsolat az egyén és a társadalom között. (c.f. 
Toolbox Glossary) 

Sztereotípia 

A sztereotípia egy előre kigondolt fogalom, különösen az emberek egy csoportjáról. A sztereotip 
gondolatok viszont nem mindig fedik pontosan a valóságot. 

 

2.1 rész - Az idősek jogait meghatározó főbb jogi fellépések áttekintése 

Az idősek száma gyorsan növekszik, ezért át kell gondolni a rájuk vonatkozó jogszabályokat. A nemzetközi 
dokumentumokban nem szerepelnek az idősekre vonatkozó speciális jogok. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete már több mint 20 éve dolgozik az idősek jogairól szóló egyezményen. 

A második világháborúban sok édesanya és édesapa halt meg. Ennél fogva a háború utáni társadalom 
fiatal és erős fiatalokból állt. A társadalom ezen fiatalok és az ő jövőjük köré koncentrálódott, viszont ma 
már az idősek aránya növekszik a leggyorsabban. Nézzünk körül. Minden negyedik ember az utcán 65 év 
feletti. Régen nem ez volt a helyzet. A jelenlegi szituáció megköveteli, hogy újragondoljuk a fejlett 
társadalmak szerveződését és jogszabályait. A társadalmi értékeket újra kell definiálni, és csökkenteni kell 
a társadalmi igazságtalanságokat. Az államoknak el kell gondolkodniuk az idősekről szóló egyedi törvények 
megalkotásán és elfogadásán. 

Kezdetnek kiemelendő, hogy jelenleg nem léteznek olyan speciális jogok, amelyek csak az idősekre 
vonatkoznak, másokra pedig nem. Tehát az egyetemes emberi jogok az idősebb emberekre és minden 
más felnőttre is vonatkoznak. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete már több mint 20 éve próbál elfogadni egy idősek jogairól szóló 
Egyezményt. Az idősekre vonatkozóan nemzetközi normatív szinten eddig nem történt változás. 
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Az idősek jogai és kötelezettségei a közjog és a magánjog hatálya alá egyaránt tartoznak. Leggyakrabban 
idősekből álló vagy idősekért tevékenykedő szervezetek, nemzetközi szervezetek szakértői, ügyvédek stb. 
javasolják ezeket. Fontos azonban megjegyezni, hogy addig ezen javaslatok nem legitimek, míg örvénybe 
nem foglalják őket. 

Koruktól és egészségüktől függetlenül minden egyénnek joga van az ország alkotmányában és a 
nemzetközi jogi eszközökben (Emberi Jogok Európai egyezménye és ENSZ nemzetközi szerződések) 
meghatározott alapvető jogainak érvényesítésére. Bár számos okból kifolyólag az idősek gyakran nem 
képesek megküzdeni a jogaik érvényesítésének jogi vagy anyagi akadályaival. Sokszor nem is tudnak 
alapvető jogaik megsértéséről, hogy joguk van a függetlenséghez, támadás éri kortársaikat vagy 
ugyanolyan bánásmódot érdemelnek, mint fiatalabb társaik. 

Sem a nemzeti, sem a nemzetközi jog nem határozza meg azt az életkort, amikor valaki idősebbé válik, és 
különleges védelemre jogosult.  

Ezenfelül a fogyatékossággal élő idős embereknek joguk van állapotukhoz méltó körülmények között élni. 

Mivel az idősek jogait nem írja le törvény, az egyetemes emberi jogok vonatkoznak rájuk is. Nem érheti 
őket megkülönböztetés, nem válhatnak erőszak tárgyává, joguk van a szociális biztonsághoz, egészséghez, 
munkalehetőséghez ugyanúgy, mint a tulajdonhoz és az örökléshez is. 

 

2.1 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen modul a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) Az idősek jogaira vonatkozó ismeretek bővítése a nemzetközi jogi 
dokumentumokban. 

Várt 
eredmények 

A modul végére a tanulók elsajátítják: 

a) Hogyan váljanak érzékenyebbé az idősek helyzetére és miként tekintsék őket 
egyenlőnek a többi emberrel. 

Eszközök Mágnestábla, filctoll vagy laptop, projektor 

Résztvevők 
száma 

5-10 fő 

Időtartam A tevékenység elvégzésére 80 percet szánunk, amely a következőképpen oszlik meg: 

- 10 perc az első feladatra 
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- 15 perc  a 2. feladatra (öt perc a jogok leírására, majd 10 perc megbeszélés) 

- 15 perc a 3. feladatra 

- 5 perc szünet  

- 5 perc a fenti szöveg elolvasására (4. feladat) 

- 30 perc irányított beszélgetés (5. feladat) 

 

Tevékenységleírás 
(1) A szöveg könnyebb befogadása érdekében a résztvevők képeket néznek meg idős férfiakról és nőkről. 
A képeket az egyik asztalra rakjuk ki. Minden résztvevő kiválaszt egy képet. Az azon szereplő idős ember 
bőrébe bújik bele a feladat végéig. Mindenkinek meg kell indokolni a választását. Ezt az oktató kérdésekkel 
segíti. 

(2) A résztvevőknek négy olyan emberi jogot kell leírni, amelyek az idősekre is érvényesek. Ha az oktató 
időt akar spórolni, csoportokba oszthatja a tanulókat. 

(3) A résztvevők idősekre jellemző tevékenységekről beszélnek. Az oktató kérdésekkel segíti őket, ezzel 
megkönnyíti az idősek képességeinek leírását. 

(4) A résztvevők a fent leírt szöveget tanulmányozzák, majd az oktató irányításával megbeszélik azt, akinek 
a következő kérdéseket kell feltenni: 

„Miért szükséges újraszervezni a társadalmat az idősek érdekében?” 

„Léteznek csak idősekre szabott jogok?” 

„Vannak az idősek jogait védő speciális jogi keretek vagy egyezmények? Ha igen, melyek azok? 
Beszéljünk róla bővebben.” 

Javaslatok 

Az idősek képeit vágjuk ki magazinokból, amelyeket helyezzünk a szöveg fölé. 

2.2 rész - Egyes idősek jogai a mindennapi életben és a sportban 

Fontos átgondolni az idős emberek jogait és kötelességeit a sportban, valamint a mindennapi életben. A 
jogokat és a kötelességeket az EURAG, az idősek nemzetközi szervezete határozta meg. 

Ezek a mindennapi életben és/vagy az intergenerációs sporttevékenységek területén is fontosak. 
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Az időseknek joguk van az aktív idősödéshez, ami azt jelenti, hogy szabadon részt vehetnek különböző 
tevekénységekben, beleértve a generációk közötti sportot. Joguk van belefolyni sportklubok és már 
érintkezési övezetek döntéshozatali folyamataiba. Vezetői pozícióhoz juthatnak, bár az Európai Unió 
korhatárhoz köti (70 év) az ilyen tisztségek betöltését. Az idősek jogait és kötelességeit az EURAG 
következőképpen írja le: 

● Az idős emberek joga és kötelessége a társadalomban való részvétel, valamint képességeiknek 
megfelelően hozzájárulni a közösséghez. 

● Az erre képes idősek közösséget is építhetnek. 
● Az időseknek minden szinten gyakorolniuk kell demokratikus jogaikat és tenniük azért, hogy 

meghallják hangjukat. 
● Az időseknek joguk van képességeiknek megfelelő (önkéntes) munkához koruktól függetlenül. 
● Az önkéntes munkát végző időseknek joguk van költségtérítéshez, jogi védelemhez és 

tanácsadáshoz. 
● Az időseknek joguk van a szabad mozgáshoz. A korlátokkal rendelkező időseknek joguk van a 

mobilitásukkal kapcsolatos támogatáshoz. 
● Az időseknek joguk és kötelességük megosztani értékeiket, normáikat, tudásukat, 

élettapasztalatukat és készségeiket a fiatalabb generációkkal. 
● Az időseknek joguk van a személyes fejlődéshez, a társadalmi kapcsolatokhoz és a tartalmas 

élethez. 
● Az időseknek joguk és felelősségük részt venni oktatási programokban, hogy ismereteik és 

készségeik naprakészek legyenek. 
● Az időseknek joguk van olyan tanfolyamokon részt venni, amelyek önállóságukat és testi 

épségüket segítik. 
● Az időseknek kötelességük tájékozódni a modern információs technológiákról és joguk van ilyen 

témájú tanfolyamokon részt venni. 
● Az időseknek joguk van a kulturális tevékenységekhez, szabadidős tevékenységekhez és 

sportlétesítményekhez való hozzáféréshez, amelyek mindegyike igényeiknek megfelelően 
kialakított 

● Információkhoz való hozzáférés. Az időseknek joguk van ahhoz, hogy olyan információkat 
kapjanak, amelyek lehetővé teszik az önálló döntést, valamint hogy saját életüket irányítsák. 

● Az időseknek joga van saját kapcsolati hálóhoz. Joguk van kapcsolatot kialakítani és fenntartani 
gyerekeikkel, unokáikkal, (akár gyerek szülein keresztül) valamint más közeli hozzátartozókkal és 
barátokkal. 

 

2.2 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 
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1) Az idősek jogaival kapcsolatos ismeretek bővítése; 

2) A jogok és az egyes sportágak közötti kapcsolat megteremtéséhez szükséges 
kapacitás fejlesztése. 

Várt 
eredmények 

A modul végére a tanulók elsajátítják: 

a) A különböző generációk jogait a sport és a mindennapi élet területén. 

Eszközök Mágnestábla, filctoll vagy laptop, projektor 

Résztvevők 
száma 

5-10 fő 

Időtartam 60 perc a tevékenység elvégzésére, amely a következőképpen oszlik meg:  

- 5 perc az adott rész és a 6. feladat bemutatására 

- 5 perc a jogok és kötelességek egyéni tanulmányozására 

- 15 perc megvitatás párokban 

- 35 perc előadás az egész csoport előtt 

 

 
Tevékenységleírás 
A résztvevők tanulmányozzák az EURAG által megállapított jogokat és kötelességeket, majd feladatuk  
három olyan jogot kiválasztani, amelyek sporttevékenységekre is alkalmazhatók. A résztvevők párokban 
vitatják meg választásukat, majd minden pár prezentálja eredményét a csoport előtt.  

A résztvevőknek a következő kérdéseket érdemes átgondolni: 

- Lehetséges biztosítani az idősek jogait? Ha igen, hogyan? 
- Milyen módon kapcsolódnak a választott jogok a mindennapi élethez? 
- Milyen módon kapcsolódnak a sporttevékenységekhez? 
- Milyen időseket és az idős kort övező sztereotípiák akadályozzák az idősek jogainak 

érvényesülését? Például: az idősek gyengék, betegesek, védelemre szorulnak stb. 
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2.3 rész - Az idősek és társadalmi helyzetük megértése a sikeres 
érintkezési övezetek kialakítása érdekében 

Ahhoz, hogy mérlegelni tudjuk az érintkezési övezetek fontosságát a helyi közösségek személyes 
növekedése és fejlődése szempontjából, valamint új, generációk közötti sportformákat akarjunk 
bevezetni, átfogóbb képet kell kapnunk a nemzedékek társadalmi, gazdasági és politikai helyzetéről a mai 
európai társadalmakban. Továbbá meg kell határozni a társadalmi méltányosság fogalmát, a társadalmi 
értékeket és mindenekelőtt az idősek jogait. 

Az idősek szakmai és társadalmi értékcsökkenéséről 

Ezen kérdéskör olyan idősebb munkavállalókkal kezdődik, akiket látható vagy éppen nehezebben 
észrevehető módon munkáltatójuk kizár innovatív folyamataiból, egyes előnyökből vagy a tanulás 
lehetőségéből. „Ez az utolsó bentlakásos tanfolyamom, mivel senki nem hajlandó egy ilyen idős ember 
további fejlődésébe fektetni”1.– magyarázta egy magas beosztású menedzser. Ő akkor volt 45 éves. Azon 
nyugdíjasok, akiket a koruk miatt bocsátottak el megfelelő képességeik és jó egészségi állapotuk ellenére, 
hajlamosak frusztrált módon hozzáállni az aktív életvitelhez. 

A cégek és a szervezetek hozzáállása megegyezik a társadaloméval. Amikor valaki megöregszik, a 
társadalmi leértékelődés különböző módjainak áldozatául esik. A nyugdíjasok gazdasági és kapcsolati 
szempontból is bizonytalan helyzetben vannak. A nyugdíjba vonuló személyt megfosztják alapvető jogától, 
ezen belül például attól, hogy annyi órát dolgozzon, amennyit akar vagy képes. A nyugdíjasok 
munkavégzésének jogi korlátai vannak. Másfelől viszont az idősödés akadályozza az adott egyén 
együttműködésii képességét más generációkkal! Sőt, ha az idősebbek sugallják, hogy terhet jelentenek a 
fiatalabb generációk számára, akkor nem történik meg az aktív idősödés! 

A nyugdíjasokat kizárják a szakmai életből és a szervezetekből. A legtöbb országban a nyugdíjasokat 
megfosztják szakmai identitásuktól. Ezenfelül nyugdíjasnak lenni egyet jelent azzal, hogy valaki kevesebb 
készséggel rendelkezik és kevésbé hiteles. 

Az idősek értékcsökkenése nem újkeletű jelenség. Az ókori görögöket idézve „mindenkinek van 
beleszólása, (az agorában) még az 50 évnél idősebbeknek is”. Ehhez hasonló megnyilvánulásokkal még ma 
is gyakran találkozhatunk. Ez azt sugallja, hogy az idősek nem teljes értékű polgárok, termelők, újítók, 
fogyasztók a többi felnőtthöz képest! Ezen szavak azt bizonyítják, hogy sem a múltban sem a jelenben 
nem engedik meg az időseknek, hogy részt vegyenek a közügyek döntéshozatali folyamatiban. A nemzeti 
és európai statisztikák keveset tárgyalják az idősek tetteit, igényeit vagy akaratát. A közvéleménybe nem 
számít bele az idősek állásfoglalása. Szlovéniában a közelmúltban nyilvános konzultációra került sor, ahol 

                                                           
1Mariano, A-P. (2015). Putain de retraite. Paris: Equateurs. 
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mindenkit értesítettek, csak az intézményi gondozásban részesülő időseket nem. Az idős emberek 
helyzete nem különbözik az ókori görög rendszertől, ahol a 60 vagy annál idősebb férfiak nem lehettek 
bírók vagy katonák, de részt vehettek erődépítési feladatokban, amely alulértékelt tevékenységnek 
számított. Röviden összefoglalva: a fiatal és az idős generációk helyzetét mindig a köztük lévő generáció 
határozza meg. 

Mit jelent a társadalmi méltányosság? Az újraosztástól az elismerésig 

Számos elmélet létezik az igazságosságról és az igazságtalanságról. Az izraeli Prof. Doron és Prof Nancy 
Fraser elmélete szerint a társadalmi méltányosság az idős emberek társadalmi helyzetét vázolja. 

Alapvetően kétféle társadalmi igazságtalanság létezik: a gazdasági-elosztó igazságtalanság és a 
kognitív-kulturális igazságtalanság. 

Az első a társadalom politikai és gazdasági szerkezetében gyökerezik, amely magában foglalja a gazdasági 
kizsákmányolást, a gazdasági marginalizálódást (nem kívánatos/rosszul fizetett munka, vagy annak 
megakadályozása, hogy egyáltalán hozzájussanak a jövedelemtermelő munkához) vagy a nélkülözést 
(megfelelő életszínvonal megtagadása).  A második igazságtalansági forma, a kognitív-kulturális, a 
megjelenésben, az értelmezésben és a kommunikációban gyökerezik. Ezek a társadalom minden szintjén 
megjelennek. Az idős emberek láthatatlanná válnak, lekezelően bánnak és leereszkedő stílusban 
beszélnek velük. Negatív módon értelmezhetik korukat és az őket övező sztereotípiákon keresztül 
kezdhetik el látni a világot. 

Szenvednek-e az ageizmus miatt? Igen! Fontos kiemelni, hogy ageizmus minden szinten előfordul: 
családban, helyi közösségekben, intézményes és szakpolitikai szinten. 

Az ageizmus jelentései. (a) negatív társadalmi sztereotípiák az idős korról; (b) társadalmi 
előítéletek az idősekről; (c) személyes félelem az idősödéstől; (d) idősekkel kapcsolatos 
megbélyegzések. Nem olyan régi megközelítések azt hangsúlyozzák, hogy az ageizmus nemcsak 
negatív jelentést hordoz magában. 

Mi a megoldás? 

A Nancy Fraser professzor által javasolt változtatások bizonyos alapok áthelyezését jelentik. A változások 
lehetnek mélyrehatóak, alakító hatásúak, amelyek új rendszert adnak a közös munkának és az 
együttműködésnek. 

Az elismerést illetően lehetővé kell tenni, hogy az idősek kifejezhessék generációjuk kultúráját, 
valamint át kell alakítani a generációk közötti kapcsolatokat. A Funmilies projekttel és az 
intergenerációs sporttevékenységekkel célunk a kapcsolatok átalakítása, valamint hogy jobban 
megismerjük a fiatalokat és az időseket egyaránt. 
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Az idősek társadalmi csoportként kevés politikai hatást gyakorolnak. A nyugdíjasok kollektív politikai 
identitása gyenge és leginkább attól függ, hogy a politikai pártok figyelembe veszik-e törekvéseiket és 
érdekeiket.2 

Napjainkban egyes európai országokban az időseknek kezd igénye lenni a közintézményekbe való 
integrációra. Hogy kibéküljenek korukkal, társadalmi, politikai és gazdasági szinten is változásra van 
szükség. Az idősek társadalmi szerepeit újra kell definiálni. Fontos az idősek és a nyugdíjasok anyagi 
érdekeinek védelme, de emellett az idősödés új kulturális formáira is szükség van. Ezenkívül a 
társadalomnak változtatni kell a szépséghez, hasznossághoz, gyengeséghez, törékenységhez és az élet 
végéhez való hozzáállásán (Doron, 2012). 

 

2.3 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) A társadalmi igazságtalanságokkal és sztereotípiákkal kapcsolatos ismeretek 
növelése; 

2) A sportról gondolkodó generációk közötti kapcsolatok átstrukturálásának 
tudatosítása. 

Várt 
eredmények 

A modul végére a tanulók elsajátítják: 

a) Mélyebb ismeretet szereznek az idősebb emberekről és intergenerációs igényükről;  

b) Tudatosítják magukban az idősek szunnyadó képességeit, különösen a sport 
területén. 

Eszközök Mágnestábla, filctoll vagy laptop, projektor 

Résztvevők 
száma 

5-10 fő 

Időtartam 50 perc a tevékenység elvégzésére, amely a következőképpen oszlik meg: 

- 5 perc a szöveg egyéni elolvasására 

- 20 perc a páros (három ember vagy kis csoport) megbeszélésre 

                                                           
2A COVID 19 egészségügyi válság idején az idősek Szlovéniában elismertnek és fontosnak érezték azt, hogy úgy érezték, a kormány gondoskodik 
róluk, (nem mozoghattak szabadon) miközben a kormány valójában attól félt, hogy a kórházak összeomlanak… 
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- 10 perc összefoglalás 

- 15 perc végső értékelés 

 

Tevékenységleírás 
 A résztvevők párban vagy hármasban (vagy ötfős csoportokban) dolgoznak a fent leírt szövegen. 
Kiválasztják a legfontosabb bekezdéseket. Aztán megvitatják azokat, különösen az aktív idősödést 
fogalmát és az idősek társadalmi értékvesztésének különböző típusait. Az alapvető módszer ebben a 
feladatban a kis csoportos megbeszélés, majd a beszámoló. A megbeszélés a legfontosabb eleme a 
felnőttoktatásnak, amit az oktató felügyel. Az oktató kérdésekkel és javaslatokkal segíti a résztvevőket, 
így járul hozzá a megbeszélés „strukturáltságához” és ahhoz, hogy szó essen a „társadalmi 
méltányosságról/igazságosságról”, az „ageizmusról” és az „idősek megítéléséről”. 

 

  



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies) 
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 
Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül 
egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. 
Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk. 

30 
 

3. modul - A sporton keresztül történő nevelés 
módszertanának elméleti szempontjai  

A modul felépítése 

Ebben a modulban a bevezetjük a résztvevőket az Oktatás Sporttal, keresztül és általa fogalmaiba, különös 
hangsúlyt fektetve az ETS-módszertanra. 

▪ Az 1. részben megtanulják, hogy az ETS-megközelítés vagy módszertan egy olyan hétköznapi 
oktatási eszköz, amely a sportot kellékként használja arra, hogy bizonyos társadalmi kérdésekre 
felhívja az egyének vagy embercsoportok figyelmét, valamint oktassa őket. Továbbá megismerik 
a sporttal, keresztül és általa történő oktatás közötti különbségeket. 

▪ A 2. részben interaktív csoportmunka és eszmecsere segítségével tovább mélyítik az ETS 
módszertan megértését és az 1. részben bevezetett elméleti ismereteket. A cél, hogy gyakorlati 
példákat hozzanak, ahol a sportot oktatási szempontból vagy oktatási célból lehet felhasználni. A 
2. rész feladatának befejezése után a résztvevők egy értékelési kérdőívet töltenek ki. 

 

Célok A modul oktatási céljai 

1) A sporton keresztül történő neveléssel kapcsolatos ismeretek bővítése és a 
sporttal, keresztül és általa fogalmak közötti különbségek; 
2) Ismeretbővítés arról, hogyan lehet az ETS-t összekapcsolni a sport oktatási 
aspektusaival, különösen a generációk közötti tevékenységekkel. 

Várt 
eredmények A modul végére a tanulók elsajátítják: 

a) Hogy milyen szempontokat fontos kiemelni a sportban az oktatási 
perspektíva maximalizálásának érdekében; 

b) Milyen elméleti alapjai vannak a nevelési szemléletnek a sporttevékenységek 
során. 

Értékelés A modul értékelése különböző módokon történhet. 

Az egyik megközelítés a csoportos értékelő foglalkozás beépítése a 2. rész végén az 
összefoglalás részbe. Például ötös skálán értékelhető kérdéseket lehet feltenni az 
egész csoportnak azok kivetítésével, majd átbeszélni az említett kérdéseket. A másik 
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módszer, hogy kiosztjuk a csoportnak a kérdőívet (lásd 3. melléklet) és megkérjük a 
résztvevőket, hogy töltsék ki azt, majd adják oda a szervezőnek. Ebben az esetben 
javasolt, hogy a szervező minden kérdőívet elolvasson és kigyűjtse a megegyező 
elemeket, amikről tájékoztatást is ad  (pl.: a többség magabiztosan elmagyarázza az 
ETS-t egy másik társának. Sokan említették, hogy egy  vizuális anyag segítette volna 
az 1. rész megértését). 

A két módszer egyvelege is alkalmazható. Az értékelést az általunk kedvelt tanítási 
módhoz és a csoport igényeihez érdemes igazítani. 

Javasolt kérdések a kérdőívhez: 
 
Egy 1-től 5-ig terjedő skálán (ahol az 1 az egyáltalán nem, az 5 pedig a rendkívül 
jól/nagyon) kérjük, értékelje: 

 
1. Mennyire magabiztosan tudja elmagyarázni, hogy mi az ETS egy olyan 
személynek, aki nem ismeri a módszertant? 

2. Meg tudja különböztetni a sporttal, keresztül és általa történő oktatást?  
 
3. Mennyire hasznos az ETS-módszertan a mindennapi munkájában? 

4. Érdekesnek tartja a sport hétköznapi eszközként való felhasználásának 
gondolatát? Például az egészségesebb életmód népszerűsítése és/vagy a 
társadalmi befogadás kihívásaival és fontosságával kapcsolatos 
figyelemfelkeltés. 

5.  Mennyire találta felkészültnek a szervezőt a modul témájában (elsősorban 
a sporton keresztül történő oktatás témakörében)? 

 
Kérem, írjon pár mondatot arról: 

6. Hogy miként tudja a gyakorlatban és a sporttevékenységekben alkalmazni 
a modulban megszerzett tudást?  
 
7. Írjon két példát, ahol a sportot nevelési célokra eszközként lehetne 
használni a generációk közötti megértés és kapcsolat erősítésére európai 
társadalmainkban. 
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8. Változtatna valamit a modul előadásán? Ha igen, kérjük, írjon példákat. 

 

Bevezetés a modulba 

Ez a modul az Oktatás a sporton keresztül (ETS) módszertan bevezetésére összpontosít annak érdekében, 
hogy a sportot minél szélesebb körben a nyilvánosság számára oktatási eszközként használhassuk. 

A modul elmagyarázza a sporttal, keresztül és általa történő oktatási módszerek közötti különbséget, 
különös tekintettel a generációk közötti tevékenységekre, amelyek célja a társadalmi befogadásra való 
figyelemfelkeltés, valamint a fiatalok és az idősebbek összekapcsolásának fontossága európai 
társadalmainkban. 

A sporton keresztüli oktatás lényege, hogy „a sport és a tanulás kombinációja kiváló lehetőséget kínál a 
tanulásra olyan tevékenységeken keresztül, amelyek nagyon élvezetesek, rendkívül érzelemdúsak és az 
aktív részvételen és bevonáson alapulnak. Rendkívül közel hozza az embereket egymáshoz, és roppant 
természetes módja a tanulásnak” (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013). 
 
A modul középpontjában a következő fogalmak állnak: (1) pozitív társadalmi átalakulás és annak 
megkönnyítése a sporttal, valamint (2) az intergenerációs kapcsolatok fontossága. 

A modul két részének célja egymás kiegészítése: az 1. rész elméleti jellegű - az ETS-módszertannak és az 
ahhoz kapcsoló témák meghatározása-, a 2. rész pedig inkább interaktív - a résztvevők közös munkája és 
ötletelése - a sport oktatási eszköz jellegére összepontosít.  

A résztvevők kérdőívet kapnak, amelyben leírhatják véleményüket a modul anyagáról és kivitelezéséről. 

 

Glosszárium 

ETS = Oktatás a sporton keresztül (Education Through Sport) 

Az ETS-módszertanon belül a sportot és a testmozgás gyakorlatait a tervezett tanulási eredmények 
céljához igazítják. Ilyen célok például a tolerancia, a szolidaritás vagy a nemzetek közötti bizalom 
javítása. Ebben az esetben a sport eszköz, másodlagossá válik az oktatási célhoz képest (Andonova D., 
Ács M., & Holmes D., 2013).  

EBS = Oktatás a sport által (Education By Sport) 
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Az EBS lényege a sportcélok és a társadalom jóllétének összeegyeztetése. A sportot, a testmozgást és a 
fizikai aktivitást olyan társadalmi célok érdekében használja, mint az egészség, a jóllét, a közjóllét vagy 
a társadalmi befogadás (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013).  

EFR = Oktatás a sportért (Education For Sport) 

A sportra nevelés magával a sporttal kapcsolatos készségek fejlesztésével és a teljesítmény javításával 
foglalkozik. Az oktatás a sportért általában a versenysport különböző szakágaihoz kapcsolódik, nem 
pedig a hétköznapi oktatáshoz (Andonova D., Ács M., & Holmes D., 2013).  

 

3.1 rész - Elméleti oktatás a sporton keresztül 

Az oktatás a sportért meghatározása (ETS) 

Az ETS egy olyan hétköznapi oktatási megközelítés, amely a sportot és a fizikai tevékenységeket használja 
az egyének és csoportok kulcskompetenciáinak fejlesztésére, hogy hozzájáruljon a személyes fejlődéshez 
és a fenntartható társadalmi átalakuláshoz. Ez azt jelenti, hogy az ETS-módszertan a sportot kizárólag 
oktatási eszközként kívánja használni. Ezért a sporthoz közvetlenül nem kapcsolódó olyan összetevők, 
mint az oktatás, a mentorálás, a készségfejlesztés, a képzés, a személyes reflexió és a beavatkozás 
továbbra is nagyon fontosak, és ezeket figyelembe kell venni, amikor a sportot oktatási célra használják. 
Ezen elemek jelentős szerepet játszanak a tanulási folyamatban. Ezek a központi elemek, amelyek a 
fejlődést és a társadalmi átalakulást segítik, nem pedig maga a sportprogram. 

Különbség a sportért, azon keresztül és azáltal módszertanok között 

A Sportra oktatás (Education FOR Sport, EFS) célja a sportteljesítményt érintő kompetenciák fejlesztése 
(Andonova D., et al. 2013). Elsődleges célként magával a sporttal kapcsolatos készségek fejlesztésére 
törekszik. Ezért csak a fizikai teljesítmény fejlesztését célozza meg az egyéni kompetenciák javításával. A 
sportra nevelés a versenysport különböző szakágaihoz kapcsolódik. Ennél fogva korlátozott mértékben 
használja a sportot a hétköznapi oktatás eszközeként. 

A sport általi oktatás (Education BY Sport, EBS) koncepciója összetettebb folyamat, és olyan konkrét 
tanulási célokat tartalmaz, mint például az egészségügyi problémák és a jóllét kezelése. Lényege a 
sportcélok és a társadalmi jóllét összekapcsolása, így oktatási célja második tervként szerepel. A 
sportgyakorlatokat és a fizikai aktivitást társadalmi célokra használja, például az egészség és a jóllét 
tudatosítására. A „Sportot mindenkinek” mozgalmak igencsak közel állnak ezen szemlélethez. Különböző 
sportok űzésével az emberek várhatóan többet tanulnak az egészséges életmódról, és így nagyobb 
figyelmet fordítanak az említett kérdésekre. 
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Ezen projekt céljaira, valamint az idősebb és fiatalabb generáció összehozására az EBS-módszer is 
alkalmazható. Az egyén egészségének és jóllétének középpontba állítása a fizikai aktivitás során 
kapcsolódási pont lehet egy fiatal és egy idős ember között: bár maga a testmozgás (pl. jóga, úszás vagy 
csapatsportok) különböző fajta és intenzitású is lehet, a testmozgás célja lehet a testi és a lelki egészség 
megőrzése. Ha bebizonyosodik, hogy az egészség megőrzése a sport vagy a testmozgás révén mindkét 
generáció tagjai számára fontos, akkor ezt a közös értelmezést ki lehet használni a felek közötti párbeszéd 
és érzelmi kapcsolat kialakítására. Így könnyebbé válik az említett csoportok bevonása a generációk 
közötti sporttevékenységekbe. 

Az Oktatás a sporton keresztül (Education THROUGH Sport) hétköznapi elemeket tartalmaz. Célja, hogy 
egyéni és csoportos szinten egyaránt hozzájáruljon a személyes fejlődéshez és a fenntartható társadalmi 
átalakuláshoz a kulcskompetenciák fejlesztésével és javításával. A fenntarthatóság egyik kulcseleme, hogy 
az ETS célja a tartós társadalmi változás biztosítása a sport használatával. Ezért az ETS arra törekszik, hogy 
nagyobb léptékű pozitív társadalmi változást segítsen elő, amely magában foglalja az egymással 
szembeni toleranciát és a szolidaritást. 

Az ETS sport- és oktatási ágazata 

Az ETS fogalmának megértéséhez mind a sport, mind az oktatási tényezőt figyelembe kell venni. 
Tudományos bizonyítékok támasztják alá, például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Health and 
Development Through Physical Activity and Sport - World Health Organization Noncommunicable Diseases 
And Mental Health Non communicable Disease Prevention And Health Promotion című 2003-as kutatása, 
hogy a sport és a fizikai tevékenységek különböző pozitív hatással vannak az egészségre. A rendszeres 
testmozgás gyakorlása segít csökkenteni a krónikus és szív- és érrendszeri betegségek, a rák vagy a magas 
vérnyomás kialakulásának valószínűségét, és számos pszichológiai rendellenességen is javít. Továbbá a 
sport és a fizikai tevékenységek pozitív hatással vannak a depresszióra, a szorongásra és az 
önbecsülésre. A hétköznapi oktatás - amely az ETS módszertan szerves részét képezi - a tanulók igényeinek 
azonosítása során a formális, tankönyvi oktatástól eltérő megközelítést alkalmaz. Lehetővé teszi az 
egyének számára, hogy meghatározzák saját igényeiket és céljaikat az oktatási folyamattal 
kapcsolatban. Mint említettük, a visszajelzés, az új információk és a megszerzett tudás szerves részei az 
ETS-módszernek. A résztvevők tapasztalatcseréje lehetővé teszi számukra, hogy ne csak általános módon 
tanuljanak egymástól. 

Gyerekkor és sportoktatás elméletben 

Egyértelmű, hogy a sportba való bekapcsolódásnak már gyermekkorban/óvodáskorban el kell 
kezdődnie, hogy kialakuljanak viselkedésformák, észlelések és a lelkiismeret. A részvételre a felnőtt 
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életre való felkészítésként kell tekinteni, amely egy egészséges, sportos élet, valamint hangsúlyt kell 
fektetni a generációk közötti sporttevékenységekre is. 

A megfigyelések szerint a sportklubokban és a sporttevékenységekben általában a teljesítményre és a 
technikára helyezik a hangsúlyt, nem pedig az érzelmekre, a kapcsolatokra és a tanulásra. Bloom (1956) 
szerint azok a célok, amelyeket egy teljes és kimerítő sporttevékenységnek el kell érnie, a következők: 

Kognitív tanulási célok 

● Elsajátítás megértése 
● Alkalmazás 
● Elemzés 
● Szerkezet 
● Értékelés 

Érzelmi tanulási célok 

● Megelőzés 
● Összhang 
● Felmérés 
● Szervezés 

Pszichokinetikus tanulási célok 

● Alapvető mozdulatok 
● Észlelési készségek 
● Motoros 

készségek/képességek 
● Motors kifejező készségek 

Szem előtt kell tartanunk, hogy ezen célok megvalósulásának módozatai minden egyes gyermeknél 
eltérőek, és hogy elérésük három alapvető tényező kölcsönhatásában valósul meg: a személy, a 
tevékenység és a környezet. 

Emellett figyelembe kell vennünk a társadalmi-gazdasági hátteret, és a gyermekek fejlődését 
befolyásoló tényezőket, valamint a gyakorlatokkal való kölcsönhatást. 

Ebben az összefüggésben a generációk közötti párbeszéd szerepe különleges szerepet játszik, mivel a 
gyermekek gyakran élnek és töltenek sok időt idősebb rokonokkal, például nagyszülőkkel. Ebből 
kiindulva döntő fontosságú lehet az idősebbek bevonása a testmozgásba a gyermek részvétele 
szempontjából. 

 

3.1 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) Az ETS-módszer meghatározása és bemutatása; 

2) A sportért, keresztül és általa módszerek különbségeinek meghatározása; 

3) Bővebb ismeretszerzés az ETS és az ahhoz kapcsolódó módszerek hasznosságáról 
az intergenerációs sporttevékenységekkel kapcsolatban. 
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Várt 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 

a) Alapvető ismeretekkel rendelkezni az ETS-módszertanról: mi az, hogyan 
használható és alkalmazás esetén milyen előnyökkel jár. 

Eszközök Vizuális segédletek - bármi, ami az előadónak megfelel - például: 
● Mágnestábla a kulcsszavak és ötletek rögzítéséhez 
● PowerPoint-prezentáció a témához kapcsolódó főbb pontokkal 

 
Résztvevők 
száma 

Kicsi vagy közepes méretű csoportok (5-25 fő) 

Időtartam 60 perc a feladat elvégzésre, amely a következőképpen oszlik meg:  

● 5 perc  oldódást segítő feladat és/vagy általános bevezető  
● 45 perc  prezentáció 
● 10 perc  szünet a második rész előtt 

 
 

Tevékenységleírás 
Ez a feladat a hagyományos tantermi órákhoz hasonlít. A résztvevőknek figyelniük kell, ha szükségesnek 
gondolják, jegyzetelhetnek, majd kérdéseket tehetnek fel a prezentáció közben. Az oktató előkészíti a 
számára szükséges vizuális vagy egyéb segédanyagokat majd elkezdi az előadást. 

Javaslatok 
A szervezőnek célszerű részletes visszajelzést kérni az érintett témákról. Például megkérdezheti az ETS 
fogalmát vagy azt, hogy valaki foglalja össze a főbb érintett pontokat. Bár a feladat ez esetben kissé 
kötöttebb, nyugodtan vihetünk bele játékokat vagy a szokásostól eltérő oktatási formákat. Bármit, ami 
segítheti a résztvevők tanulását (és talán az íróknak sem jutott eszébe). Alább írjuk le a modul 
kivitelezésére vonatkozó javaslatainkat. 

 

3.2 rész - Gyakorlati oktatás a sporton keresztül 

A résztvevők gyakorlati szinten foglalkoznak az elméleti anyaggal. A cél az ötletelés és csoportokban 
megvitatni a sport oktatási eszközként való használatának előnyeit a társadalmunkra nézve. 
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Az ETS gyakorlati alkalmazása 
Lényeges szem előtt tartani, hogy „az akarat kinyilvánítása nem elegendő az ETS-en alapuló tanulási 
folyamat megtervezéséhez és megvalósításához” (Andonova D., et al., 2013). A fő követelmény egy 
megvalósítható oktatási projekt felépítése, amely reális és elérhető célokkal vagy eredményekkel 
rendelkezik. Jelen kell lennie az „oktatási szándéknak”, valamint a „célzott munkaterület sajátos 
prioritásainak” (Andonova D., et al. 2013). A sport nevelési és társadalmi funkciójának teljes körű 
kihasználása érdekében a tervezett programoknak a sportolás vagy a fizikai tevékenységek nevelési céljára 
kell összpontosítaniuk. A hétköznapi tanulási eredményeket be kell vezetni a tervezésbe (pl. kérdések 
vagy értékelő foglalkozás révén), így összpontosítunk azon a társadalmi kérdésekre, amelyek a 
célcsoportokat oktatni kívánják: társadalmi integráció, rasszizmus elleni küzdelem, méltányosság vagy 
bármely más téma. Az ETS működésének példája az UNESCO és partnerei által előterjesztett, a sporton 
keresztül történő értéknevelés (Values Education Thorugh Sports - VETS), amely arra a gondolatra épül, 
hogy „a sport olyan értékeket taníthat, mint a tisztesség, a csapatépítés, az egyenlőség, a fegyelem, a 
befogadás, a kitartás és a tisztelet”, ha a tantervet megfelelően állítják össze. Az emberek a sport révén 
olyan szinteken kapcsolódhatnak egymáshoz, amelyek túlmutatnak a verbális  kommunikáción. A sport és 
a fizikai aktivitás a testünk mozgását használja ki, és olyan fiziológiai és érzelmi reakciókat vált ki, amelyek 
egyébként szóbeli beszélgetések során nem kerülnek felszínre. Ez teszi ideális eszközzé az ETS-t  különböző 
hátterű, kultúrájú, vagy ebben az esetben különböző korú emberek összekapcsolására. A generációk 
közötti tevékenységek fontosságára utal, valamint arra, hogy a sport milyen módon használható a 25 év 
feletti és a 65 év feletti korosztályok közötti kapcsolat és kommunikáció erősítésére: az ETS-módszertan 
alkalmazásával a két említett korcsoport összehozására tervezett különböző sporttevékenységek valóban 
testre szabhatók a nagyobb tudatosság és kapcsolat, a társadalmi befogadás, valamint az egészséges elme 
és a férfi korosztálytól független előmozdítás érdekében. 

Minden, a fenti célt szolgáló gyakorlatot úgy kell felépíteni, hogy a résztvevők ne verbális alapon 
kapcsolódjanak, a fizikai tevékenység célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi befogadás, 
valamint a csoportok és egyének közötti kapcsolat fontosságára. Ha például a tánc a választott gyakorlat, 
akkor legyenek olyan lépések, ahol egy fiatalabb személy alap tánclépéseket végez egy idősebb személlyel, 
hogy elősegítse a nem verbális kapcsolatot és a fizikai mozgás örömét. Egy összefoglalás alkalmával a 
résztvevőknek el kell mondaniuk, hogy miként élték meg a gyakorlatot. A kérdések legyenek ösztönzőek, 
például milyen kapcsolatot éreznek azokkal a fiatalokkal vagy idősekkel, akikkel együtt mozogtak? Jót 
tesznek-e a társadalmunknak, az ilyen jellegű intergenerációs „műhelymunkák”? Ha igen, miért? Ha nem, 
miért nem? A kormányzati szervek felelőssége, hogy biztosítsák ezeket a kapcsolódási lehetőségeket? Ezt 
egyéb, a tevékenységgel kapcsolatos kérdéssel is kiegészíthetjük. 
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Gyerekkor és sportoktatás a gyakorlatban 

Az oktatóknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a gyerekek érzelmi reakciója és a gyakorlatokon keresztül 
történő interakciója nagyon fontos a bevonás és a részvétel szempontjából. Ez elősegíti annak 
mérlegelését, hogy a gyermekek miként kerüljenek csoportba, milyen módszereket alkalmazzanak, a 
verseny jelenlétét a gyakorlatokban, a szokásokhoz és az életmódjukhoz való kapcsolódás, stb. 

A sporton keresztül történő optimális tanulási élmény érdekében a gyermekeket olyan gyakorlatokba 
kell bevonni, amelyek bizonyos kritériumoknak felelnek meg: 

● Intenzitás: Közepes mértékű 65%-75% 
● Időtartam:  Körülbelül 40 perc (a gyerekek szeretik, ha egy tevékenység mozgalmas) 

A gyakorlatok tartalmazhatják a következőket: 

● Mozgással és koordinációval kapcsolatos feladatok 
● Egyensúlyozás, szem-kéz koordináció, hajlékonyság 
● Koncentrációs feladatok változó körülmények között 
● Tárgykeresés, gyorsasági feladatok, szavak-színek válogatása, memória gyakorlatok 
● Elméleti előadások, és csoportos megbeszélések, szerepjátékok mindennapi problémákkal (pl. 

érzelmek, táplálkozás, motiváció, siker/hiány, önkép, személyközi kapcsolatok, 
problémamegoldás) 

(Moreau et al. 2015, Vazou & Smiley-Oyen,2014) 

A sportszakembereknek szem előtt kell tartani, hogy: 

● A gyermekeknek először testi képességeiket kell fejleszteniük, csak ezután választhatnak egy 
specifikusabb sportágat. Az ezen képességeket fejlesztő alapsportok a csapatsportok, a tánc és 
a torna. 

● A szervezett sporttevékenységekben részt vevő gyermekek nagyobb fejlődést mutatnak 
alapvető testi képességeikben, mint azok a gyerekek, akik egyedül játszanak vagy mozognak 

● Kutatások igazolják, hogy a lábakat erősítő gyakorlatok jobban megerősítik a testi 
kompetenciákat, mint a kezekre összpontosító gyakorlatok 

● A környezeti tényezők befolyásolják az alapvető testi kompetenciák tanításának minőségét 
● A testi nehézségek korai diagnosztizálása minimalizálhatja a későbbi testi vagy érzelmi 

nehézségek esélyét 
● Az alapvető testi kompetenciákat 8 éves korig kell fejleszteni 
● Tinédzserkorban destabilizálódás és koordinációhiány lép fel (ami sérülésekhez, alacsony 

önértékeléshez stb. vezethet) 
● A testi készségek egy életen át fejleszthetők 
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● Az alacsony testi készségek alacsony fizikai kondíciót és alacsony önbecsülést jelentenek 
● A testmozgás hiánya tétlenséghez és elhízáshoz vezet 

 

3.2 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) A sporton keresztül történő nevelési tevékenység fejlesztésének növelése; 

2) A generációk közötti sporttevékenység strukturálásának növelése az ETS-
módszertan segítségével 

 
Várt 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 

a) Reflektálni az ETS-tevékenységek fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatokra és 
képességekre. 

Eszközök - A/4-es papír (legalább személyenként egy minden csapatban) 
- Toll (mindenkinek 1 db) 

Résztvevők 
száma 

Lehetőleg kisebb csoportok (3-5 fő) 

Időtartam 55-60 perc a feladat elvégzésére, amely a következőképpen oszlik meg: 

● 10 perc frontális oktatás az ETS gyakorlatbeli használatáról 
● 5 perc bevezetés a feladatba  
● 8-10 perc csapatmunka 
● 3 perc az ötletek bemutatására 
● 2 perc visszajelzés/ötletek megbeszélése minden csoport prezentációja után 

5 csoport esetén ez körülbelül 25 percet vesz igénybe 
● 15 perc összegzés és értékelés 

 
 

Tevékenységleírás 
A résztvevőket ötös csoportokba osztja az oktató. Mindenki kap tollat és papírt. 

Kérjük meg őket, hogy saját szakmai tapasztalataikra támaszkodva közösen dolgozzanak ki egy olyan 
forgatókönyvet vagy gyakorlatot, amelyben az ETS- vagy az EBS-módszertan felhasználható. 
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Meghatározhatják a tanulási eredményt (pl. tudatosság a nemek közötti esélyegyenlőséggel 
kapcsolatban), és olyan tevékenységet kell kidolgozniuk, amely a sportot használja eszközként a cél 
eléréséhez. 

Tájékoztassuk őket, hogy 8 percük van a feladat elvégzésére, (ha kérnek még időt, kaphatnak 2 percet) 
majd ki kell jelölniük egymás közül 1 vagy 2 „előadót”, akik vázolják a végső ötletet/prezentálják az egész 
csapatnak, amihez mindenki hozzászól. 

A 8 perc leteltével minden csapat egyesével bemutatja eredményeit. Minden csoportnak hagyjunk pár 
percet a visszajelzésre, a kérdésekre, hogy a többi résztvevő reagálhasson a prezentációra. 

Miután minden csoport teljesítette a feladatot, foglaljuk össze annak eredményeit, valamint ekkor van 
lehetőség kérdésekre is. Ezután osszuk ki a kérdőívet és kérjük meg a részvevőket, hogy töltsék ki azt. 

Javaslatok 
Törekedjünk a vegyes csoportok alkotására. Legyen egyenlő a nemek aránya, akik ismerik egymást, 
legyenek különböző csoportban. 
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4. modul - Idős emberek igényei a sportban 

A modul felépítése 
Az „idős emberek igényei” című modul három részből áll. 

A modul részeinek segítségével a tanulók elsajátítják azon alapvető ismereteket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy megértsék azokat a főbb tényezőket, amelyek az idősebb embereket arra késztetik, hogy 
tartózkodjanak a sporttevékenységektől. A meglévő szakirodalomból és a Funmilies projekt által 
kidolgozott „Összeállított európai felmérés kutatási jelentéséből” megvalósítható megoldásokat is 
javaslunk. 

A konkrét és tartós megértés biztosítása érdekében a preferált módszer a fókuszcsoport. Egy 
videokonferencia-platform használatával minden résztvevő aktív tagja lesz a képzésnek, megosztja 
tapasztalatait, és mások szavain keresztül megtanulja, hogy a hasonlóan felmerülő problémák hogyan 
vezethetnek más-más megoldásokhoz. 

▪ Az első részben a tanuló megérti azon különböző mozgatórugókat, amelyek motiválják az 
idősekkel történő közös sporttevékenységet. Ismeretet szerez a életkori sztereotípiákról és 
megtanul különböző módszereket alkalmazni hatásuk enyhítésére; 

▪ A második részben megtanulja, hogy miért kell figyelembe venni az idősebb résztvevők 
sérüléseinek fizikai és pszichoszociális következményeit. Megérti a biztonságérzet fokozása 
érdekében személyre szabott kommunikációs keretrendszer kialakításának jelentőségét és 
tájékoztatást kap a szakirodalom által javasolt különböző megoldásokról; 

▪ Végül a harmadik részben a tanuló megérti, hogy milyen szerepet játszik az időseknél az oktató 
jelenléte egy sporttevékenység során. Megtanulja, hogyan kell alkalmazni egyes kommunikációs 
csatornákat, amikor idősebbekkel lép kapcsolatba és milyen szerepe lehet a közösségnek a 
beavatkozások megtervezésekor. 

 

Célok Ezen modul a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) Az idősek különleges bánásmódjának elismerése a sporttevékenységek 
során; 

2) Ismeretszerzés arról, hogy az oktató hogyan képes vicces és ugyanakkor 
hasznos és biztonságos sporttevékenységeket szervezni. 
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Várható 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 

a)Azonosítani az idős emberek általános igényeit a sportban; 

b)Gyakorlati módon kezelni ezen igényeket egy sporttevékenység során. 

Értékelés A modul hatékonyságának értékeléséhez a résztvevők a képzés elején és végén 
kérdőívet töltenek ki. Ez a modul során a résztvevők által tapasztalt tudatosságbeli és 
magabiztosságbeli változásokat fogja mérni. 

Minden választ egy 1-5-ig terjedő skálán rögzítünk. 

- Tudatosság: 
1. Egyáltalán nem tudatos 
2. Kismértékben tudatos 
3. Közepes mértékben tudatos 
4. Elég tudatos 
5. Nagymértékben tudatos 

- Magabiztosság 
1. Egyáltalán nem magabiztos 
2. Kismértékben magabiztos 
3. Közepes mértékben 
4. Elég magabiztos 
5. Nagymértékben magabiztos 

A skálán kívül a résztvevők az egyes kérdések témájával kapcsolatban további 
információkat is adnak egy-egy bővebb válasszal 

Kérdések 

1. Tisztában van az idősek sporttal és testmozgással kapcsolatos igényeivel 
(Tudatosság) 

a. Ha igen, soroljon fel 3-at 
2. Tisztában van az idősekkel kapcsolatos sportot és testmozgást érintő 

sztereotípiák létezésével? (Tudatosság) 
a. Kérem, említsen 1-2 olyan sztereotípiát, amely befolyásolhatja az 

idős emberek részvételét a sportban 
3. Tisztában van azzal, hogy a helység/helyszín miként befolyásolja az idősek 

motiváltságát a fizikai tevékenységekben való részvétellel kapcsolatban? 
(Tudatosság) 
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a. Ön szerint mi motiválná az időseket a sporttevékenység helyszínén? 
4. Tisztában van azon enyhítő intézkedésekkel, amelyekkel megelőzhető a 

sérülésveszély az idősekkel végzett gyakorlatok elvégzése során? 
(Tudatosság) 

a.  Kérem, említsen néhányat 
5. Ismeri azon kommunikációs stratégiákat, amelyekkel megelőzhető a 

sérülésveszély az időseknél? (Tudatosság) 
a. Említsen néhányat 

6. Milyen mértékben érzi úgy, hogy Ön olyan oktató, aki képes bizalmat és 
kedvességet sugározni? (Magabiztosság) 

a. Melyek azon fő tulajdonságok, amelyekkel rendelkeznie kell ahhoz, 
hogy valaki biztonságot és megértést érezzen? 

7. Mennyire van tisztában közösségének speciális igényeivel vagy 
sajátosságaival, amelyeket figyelembe kell venni a sporttevékenységek 
népszerűsítésének és kivitelezésének tervezésekor?(Tudatosság) 

a. Soroljon fel néhányat 

 

Bevezetés a modulba 

Egyetértés övezi azon tényt, hogy az idősödéssel együtt csökkent a sporttevékenységekben való részvétel. 
Az idős embereknek vannak sajátosságaik, ezeket észre kell venni, elemezni kell és figyelembe kell venni, 
ha társadalmuk szeretné, hogy részt vegyenek a sportban. Másfelöl számos korlátot kell leküzdeni ahhoz, 
hogy biztosítsuk részvételüket. 

Különböző tanulmányok alapján az idősek a következő tényezők miatt tartózkodnak a sportolástól: 

● Sérüléstől való félelem. Számos idősebb ember szorong, amikor sporttevékenységbe kezd, mivel 
úgy gondolják, hogy egy sérülés valószínűleg rossz következményekkel járna az életminőségükre. 
Azt gondolják, rehabilitációjuk hosszú és bizonytalan lehet. Úgy vélik, hogy korukból adódóan a 
sérülés lehetősége náluk valószínűbb, mint fiatalabb társaiknál. 

● Öregedéssel kapcsolatos sztereotípiák. A fiatalokat és az időseket övező sztereotípiák 
befolyásolják az utóbbiak sporttevékenységben való részvételét, mivel mindkét csoport leginkább 
az öregedést tekinti az alkalmatlanság okának.  

● Szórakozás hiánya a sporttevékenység közben. Kutatások igazolják, hogy az idősek azért nem 
sportolnak, mert nem nyújt nekik szórakozást. 
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● A megfelelő sporttevékenységek helyi szintű biztosításával kapcsolatos információhiány. Sokan 
nem tudják, hogy milyen sporttevékenységeket szerveznek a környékükön. 

● Teljesítménnyel kapcsolatos szégyenérzet. Az idősek gyakran azt gondolják, hogy részvételüket 
nem sikeres, valamint elégedetlenek a teljesítményükkel. 

● Kapcsolat az oktatóval. Az idősek erős kapcsolatot szeretnének kialakítani oktatóikkal, akiknek 
kedvesnek, együttérzőnek és bátorítónak kell lenniük. 

● Az érdeklődés hiánya. Az elszigeteltség, a depresszió és más negatív érzések, amelyek az 
öregedéssel, különösen a nyugdíjba vonulás után jelentkezhetnek, a sport iránti alacsony 
érdeklődést eredményezik. 

● Időhiány. Az idő szintén korlátozó tényezőként jelentkezett. 

E korlátozó tényezők némelyike a sportprogramok és az oktatók hozzáállásának javításával leküzdhető, ez 
a képzési modul fő célja. 

Mindazonáltal a testmozgás bizonyítottan a fizikai és mentális egészség kulcsfontosságú összetevője. 
Valójában fontos rámutatni, hogy a testmozgás nem ismer korhatárt, „gyógyszernek” is tekintendő, és a 
terület szakembereinek felelőssége az oktatás és az odafigyelés. Ebből a szempontból az időseket 
mindenféle testnevelési gyakorlatra ösztönzik, mindig a biztonsági és higiéniai szabályok betartásával. 

4.1 rész - Szórakozás 

Ha megértjük, hogy az idősebb emberek milyen okból végeznek mozgás- és sporttevékenységet, az 
értékes tanácsokkal szolgálhat a résztvevők szórakozásának és elkötelezettségének növeléséhez. Ezek 
közé tartoznak: találkozás új emberekkel, az egészség javítása, a stressz csökkentése, a jutalmazó 
kihívások élvezete stb. (COTA, 2015). 

Ami az egészség javítását illeti, az idősek egészségére gyakorolt pozitív hatásokat az alább felsorolt, nem 
teljes listája tartalmazza. Íme, hogy milyen betegségeket és egészségügyi állapotokat javíthat vagy előzhet 
meg egy sporttevékenység: 

● Agyvérzés 
● Metabolikus szindróma 
● Magas vérnyomás 
● 2-es típusú diabétesz 
● A rák számos fajtája 
● Artritisz 
● Koszorúér-betegség 

● Hipertónia 
● Tüdőbetegségek 
● Cukorbetegség 
● Csontritkulás 
● Neurológiai betegségek 
● Parkinson-kór 
● Sclerosis multiplex 
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● Szívelégtelenség ● Elhízás 

(forrás: Pedersen, 2015)  

 

Mentális előnyökkel is járhat: 

● Tanulási készségek fejlesztése 
● Szorongás csökkentése 
● Önbecsülés javítása 
● A depresszió és a demencia kockázatának csökkentése 
● Hangulat és az általános fizikai energia javítása 

(forrás: Robinson, Segal and Smith, 2022) 

Ahhoz azonban, hogy ezen előnyök érvényesülhessenek, és sikeres generációk közötti 
sporttevékenységeket végezzenek, az edzői szerepet betöltő szakembernek számos különleges 
tulajdonsággal kell rendelkeznie. 

Először is a következő munkakörökből érdemes szakembert választani: kardiológus, sportorvos, 
testnevelő tanár. Ők ezen speciális korosztály edzésére szakosodtak vagy képesítéssel rendelkeznek, 
fizioterapeuták (különösen előnyös, ha izomrendszerrel kapcsolatos problémákról van szó). 

Mielőtt a generációk közötti tevékenységekre sor kerülne, a sportszakembereknek szem előtt kell 
tartaniuk néhány alapvető edzési protokollt, mint például: orvosi vizsgálat, egészségi állapot, fizikai 
alkalmasság - pszichológiai állapot felmérése, egyénre szabott edzésprogram az orvosi utasításoknak 
megfelelően stb.  

Az rész lezárásaként fontos hangsúlyozni, hogy a sporttevékenységeknek szórakoztatónak kell lenniük 
ahhoz, hogy megszólítsák a célközönséget. A tevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok játékosak 
és hozzáférhetőek legyenek, ami azt jelenti, hogy inkább az együttműködést és a részvételt erősítsék, 
mintsem a versengést (ami bizonyos esetekben kockázatos, további fizikai erőfeszítéseket igényelhet). A 
hangsúlyt a részvétel egyszerű örömére kell helyezni. Érdemes megfontolni a játékos elemek hozzáadását 
a tevékenységhez. 

Ez akkor érhető el, ha az oktatók ösztönzik a tevékenységek résztvevőinek interakciójából származó 
társadalmi eredmények kialakulását. Ideális esetben a fizikai aktivitási foglalkozásokat össze kell kapcsolni 
a szociális foglalkozásokkal, hogy mindkét célt elérjék. Jó ötlet lehet némi frissítő a tevékenység végén. 
(COTA, 2015). 
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Ugyanakkor cél az olyan problémák kezelése, mint a magány és a társadalmi elszigeteltség. A generációk 
közötti sporttevékenységek esetében az oktatók elsőbbséget adhatnak az idősebb résztvevők múltbeli 
tapasztalatainak önfeltárásának, és elősegíthetik a fiatalabb résztvevőkkel való barátságok kialakítását 
szervezett párbeszédekkel vagy kijelölt barátok segítségével (Ecorys, 2020). 

 

4.1 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen modul a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) A tevékenységek teljes körű részvételét és élvezetét biztosító stratégiák 
ismeretének bővítése. 

Várt 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 

A) Megérteni a szórakozás és az elkötelezettség szerepét az idősek számára 
szervezett tevékenységek tervezésekor, módot találni egy élvezetes 
tevékenység tervezésére. 

Eszközök semmi 

Résztvevők 
száma 

25 fő (5 tag 5 különböző sportklubból) 

Időtartam 35 perc a feladat elvégzésére, amely a következőképpen oszlik meg:  

● 5 perc  a feladat bemutatására 
● 20 perc  megbeszélés minden kis csoportban 
● 10 perc  prezentáció a többi tanulónak a megbeszélt gondolatokról 

 

Tevékenységleírás 
A kiválasztott tevékenység egy fókuszcsoportos foglalkozás, amelyet egy előre meghatározott helyszínen 
vagy videokonferencia-teremben tartunk. 

A résztvevőket 5 fős csoportokra osztjuk, amelyek tagjai (ideális esetben) egy-egy sportklubot képviselnek. 
Így a tanulók közösen ötletelhetnek, megoszthatják egymással tapasztalataikat, ezzel biztosítják az 
optimális tanulási feltételeket. 

Mielőtt a felosztás megtörténne, az oktató(k) tisztázza(ák) a feladat célját, kiadják az utasításokat, és 
ismertetik a kérdéseket, amelyekre a kis csoportoknak válaszolniuk kell. 
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Minden csoport kijelöl egy-egy tagot, (ezt az oktató is megteheti) aki felírja a csoport válaszait. Eközben 
az oktató a csoportról csoportra jár, hogy támogassa azok tagjait, hasznos ötleteket adjon és segítse a 
feladat gördülékenységét. 

A végén minden csoportból a kijelölt tagok osztják meg a többiekkel jegyzeteiket és meglátásaikat. Az 
oktató ezután összegzi ezeket. 

Kérdések 

1. Idézzen fel egy olyan eseményt, amikor egyes résztvevők lelkesedése csökkent. Hogyan oldották 
meg? Milyen lehetséges stratégiák vannak a sporttevékenységek alatti szórakozás hiányának 
kezelésére? 

2. Dolgozott már idős emberekkel? Ha igen, ossza meg tapasztalatait. Ha nem, kérjük, magyarázza 
meg az okát. 

3. Tud mondani olyan együttműködést ösztönző tevékenységeket, amelyekben az időseknek 
lehetősége van a szocializálódásra? 

4. Ön szerint az időseknek joga van a testmozgáshoz? Speciális kereteken belül vagy bármilyen 
környezetben sportolhatnak? 

5. Úgy érzi, hogy az idősek képesek megfelelni egy program igényeinek? 
6. Van tapasztalata a generációk közötti sporttevékenységekkel kapcsolatban? Mi történik, amikor 

fiatalok és idősek találkoznak? 
7. Tapasztalt olyan helyzeteket, amikor valaki életkorral kapcsolatos sztereotípiákat hozott fel 

sporttevékenység közben? (Pl. idősebb emberek megjegyzéseket tettek a korukra, fiatalok 
megjegyzést tettek az idősek korára stb.) 

8. Tud javaslatokat tenni az elfogult megítélés ellensúlyozására? 

Javaslatok 
Az oktatót megkérjük, hogy használjon táblát, öntapadós cetliket és filctollat, hogy elősegítse a résztvevők 
ötletelését. Az eszközöket az oktató a témák bemutatására is használhatja a feladat elején, a végén pedig 
az elért eredmények összegzéséhez. 

Amennyiben a körülmények nem teszik lehetővé a személyes részvételt, hasznos lehet a Whimsical  vagy 
a  Miro online applikáció a feladat lebonyolításához. Az alkalmazások segítségével a résztvevők 
létrehozhatják saját táblájukat, és kreatívan megjeleníthetik ötleteiket. Az oktató is használhatja ezeket. 

 

https://whimsical.com/
https://miro.com/
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4.2 rész - A biztonság garantálása 

Az idősek tarthatnak minden olyan sérüléstől, amely veszélyeztetheti függetlenségüket, és jelentősen 
befolyásolhatja szokásos napi tevékenységeiket. 

Ez tovább súlyosbodik olyan esetekben, amikor már létező fizikai korlátokról, például egészségügyi 
problémákról beszélünk. A túlzásba vitt, nagy terheléssel járó gyakorlatok vagy balesetek súlyosbíthatják 
meglévő állapotukat, vagy töréseket, húzódásokat és ízületi károsodásokat okozhatnak. Súlyos esetekben 
a fizikai korlátok olyan visszatartó tényezőkkel járhatnak, amelyek már a rokkantság formáihoz 
hasonlíthatók. 

Ilyen esetben az idősek bizonytalanná válhatnak a sporttal kapcsolatban. Ez a sajátos félelem ahhoz 
hasonlítható, amit minden korosztály sportolói érezhetnek egy megismétlődő sérüléssel kapcsolatban. A 
fizikai következményeken túl a pszichoszociális aggodalmak  is késleltethetik vagy veszélyeztethetik az 
egyén visszatérését korábbi sportolási rutinjához. (Podlog, Dimmock and Miller, 2011). 

Kommunikáció 
Jó kiindulópont a célcsoporttal való kapcsolattartás során alkalmazandó kommunikációs keretrendszer 
megtervezése. Ez a résztvevők megnyugtatását jelenti azon tekintetben, hogy a tevékenység, amelyben 
részt vesznek, eltér a megszokottaktól, mivel biztonságuk érdekében az ő igényeikhez igazodik. Ezenkívül 
az oktatóknak világosan meg kell mondaniuk, hogy az egyes gyakorlatok milyen mértékű erőfeszítést 
igényelnek. Ezzel megelőzhetők a rosszul kalibrált fizikai erőfeszítésekből eredő balesetek. 

Az oktatóknak vázolniuk kell tapasztalataikat is, különösen az idősekkel való foglalkozás és/vagy a testi 
balesetek kezelése terén. 

A nemek tekintetében egyes kutatások azt mutatják, hogy a nőknek nagyobb valószínűséggel van 
szükségük megnyugtatásra a sérülésveszélyt illetően (Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

Fizikai akadályok 
Az oktatóknak mindenekelőtt meg kell erősíteniük az összes olyan biztonsági intézkedést, amely 
megakadályozza az sérüléseket (pl.: csúszós talaj) és fontolóra kell venniük az idősek fizikai képességeire 
tervezett berendezések (pl. puha padlóburkolat) beépítését. Emellett fel kell mérniük minden olyan fizikai 
akadályt, amely korlátozhatja a létesítményekhez való hozzáférést (Sport Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 
Fontosak a hozzáférési korlátok, a rámpák, a tevékenységek megkönnyítéséhez szükséges felszerelések, 
valamint a szakképzett személyzet, például elsősegélynyújtó szakemberek stb. 

A biztonság garantálása a gyakorlatok során 

A FITT-módszerrel (gyakoriság, intenzitás, idő, típus - frequency, intensity, time, type) szem előtt 
tarthatjuk, melyek az alapvető irányelvek a gyakorlatok végrehajtásához. 
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Az idősek egészségével kapcsolatos gyakorlati javaslatok: 

Gyakoriság: hetente legalább 5 napon végezzen fizikai aktivitást. 

Intenzitás: közepes mértékű  (a maximális pulzusszám 50%-a) 

Idő: legalább harminc percig, a napi maximális edzés időtartama legfeljebb 1 óra. 

Típus: ellenállás- és egyensúlygyakorlatok 

Hasznos konzultálni a célcsoport tagjaival. Az oktatóknak például ellenőrizniük kell, hogy a rendezvény 
helyszínén vannak-e lépcsőliftek vagy kerekesszékes rámpák, valamint elegendő parkolóhely van-e a 
mozgáskorlátozottak számára. 

Ezenkívül az oktatók elhelyezhetnek egy vészhelyzeti segélycsomagot is a közelben, hogy a résztvevők 
láthassák, és érzékeljék a biztonsági felszereléseket a helyszínen. Köthetnek orvosokkal vagy egészségügyi 
szakemberekkel megállapodásokat, akik havonta ingyenes szűrővizsgálatot biztosítsanak a helyszínen, 
vagy ápolót küldhetnek oda. 

A sérüléstől és a bűncselekményektől való félelem összefügghet, ez eltántoríthatja az időseket attól, hogy 
a helyszínre utazzanak. Ennél fogva szükséges családja támogatása (Sportscotland, n.d.). Ez segíthet 
abban, hogy minden résztvevő biztonságban utazhasson a kijelölt létesítményekbe, mert így van mellettük 
valaki, aki veszély esetén közbeléphet. 

Az oktatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a tevékenységben előre nem tervezett változásokra 
kerülhet sor. A gyakorlatokat úgy kell megtervezni, hogy bizonyos fokú rugalmasságot biztosítsanak az új, 
váratlan igényekhez való alkalmazkodáshoz. 

Végül érdemes szem előtt tartani, hogy az idősek csak fokozatos kitettség révén nyerhetnek elég bizalmat 
ahhoz, hogy felálljanak és fizikailag is jelen legyenek egy más környezetben, új emberekkel, a 
tevékenységekhez szükséges eszközökkel (Filley, 2019). Ezeket is részekre kell bontani, minden tényező 
különböző erőfeszítést igényel. 

4.2 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) A biztonsági szükségletekkel kapcsolatos ismeretek bővítése az idősek 
szemszögéből; 

2) A biztonságukat szolgáló különböző kommunikációs stratégiák és 
intézkedések fejlesztése. 
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Várt 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 

a) Biztosítani, hogy az idősek sérüléstől való félelmét figyelembe vegyék; 
b) Alkalmazni a legmegfelelőbb stratégiákat a biztonság javítása érdekében. 

Eszközök N/A 

Résztvevők 
száma 

25 fő (5 tag 5 különböző sportklubból) 

Időtartam 35 perc a feladat elvégzésére, amely a következőképpen oszlik meg:  

● 5 perc  a feladat bemutatására 
● 20 perc  megbeszélés minden kis csoportban 
● 10 perc  prezentáció a többi tanulónak a megbeszélt gondolatokról 

 

Tevékenységleírás 
Kérjük, kövesse az előző feladatnál megadott utasításokat és javaslatokat. 

Kérdések 

1. Melyek a leggyakoribb sérülések, amelyekkel idős emberekkel történő foglalkozás során 
szembesül? Hasonlóak azokhoz, amelyeket fiatalabb sportolók sérülésekor lát? 

2. Tudja, hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy idősebb ember megsérül? 
3. Akadálymentesített a létesítménye/helyszíne? Milyen módon? 
4. Tisztában van azzal, hogy a családok támogatják-e az idő tagokat? (Például elviszik őket a 

sportlétesítménybe, vészhelyzeti kapcsolattartót biztosítanak, rendszeresen beszélnek az 
oktatóval stb.) 

5. Tudna javaslatot tenni arra, hogyan lehetne a családokat megkérni arra, hogy támogassák idősebb 
hozzátartozóik sporttevékenységekben való részvételét? 

4.3 rész - Erős kötelékek 
Az időseknek szorosabb köteléket kell kialakítaniuk oktatóikkal és helyi közösségükkel annak érdekében, 
hogy szívesen és örömmel vegyenek részt a környezetükben zajló tevékenységekben. 

Az oktatók 

Az oktatónak értelemszerűen bátorító és kedves módon kell megközelíteni az időseket. Kioktató 
magatartás helyett érdemes párbeszédet kezdeményezni. Ugyanakkor az oktatóknak tisztában kell 
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lenniük azzal, hogy az idősebbek általában másként látják a sportot, valamint a strukturált és 
intézményesített sporttevékenységeket részesítik előnyben (Funmilies, 2021). 

Egyes tanulmányok azt javasolják, hogy az oktató életkorának és nemének meg kell egyeznie a 
résztvevőkével, különösen az idősebb nők esetében. Így az egész csoport könnyen azonosulni tud az 
oktatóval. A cél a bizonytalanság és a szégyenérzet csökkentése, az edző iránti bizalom növelése, valamint 
hogy a résztvevők úgy érezzék, „megértették” sajátos igényeiket. (Arkenford Kft. & Act 2, 2006). 

Közösség és kommunikáció 

Az oktatók nem nyújthatnak szolgáltatást helyi közösség nélkül. A közösségek nemcsak teret biztosítanak, 
hanem egy olyan egyénekből és családokból álló hasznos hálózatot is, amelyek támogathatják az idős 
hozzátartozóikat gondozó sporttevékenységeket. Ennél fogva „egy kis városi település talán érzékenyebb, 
megfelelőbb és kifizetődőbb környezet lehet az első tevékenységek elindítására” (Funmilies, 2021). 

Booth és munkatársai (2000) hangsúlyozták továbbá, hogy az idősek fizikai aktivitásban való részvételének 
motivációját befolyásoló fő mozgatórugók mind a szociális-kognitív, mind az észlelt környezetből fakadó 
tényezők, ezen belül a következők: belső motiváció, barátok támogatása, családi részvétel, biztonságos 
terek és gyalogos útvonalak, könnyű/elérhető stadionok vagy mozgáshelyek. 

Következésképpen a tevékenységeket a helyi igényeknek és sajátosságoknak megfelelően kell 
megtervezni. Tehát a hosszú távú tevékenységekhez elengedhetetlenek a kismértékű, célzott 
intézkedések, amelyeket a helyi környezet gondos feltérképezése és megértése előz meg. 

Végül, a célközönség elérése érdekében az oktatóknak fontolóra kell venniük, hogy nem digitális 
eszközökkel, hanem például postai úton, szórólapokon, helyi újságokban és a helyi (civil és egyházi) 
közösségi központok hirdetőtábláin keresztül tájékoztassák az időseket a helyi sporttevékenységekről 
(Arkenford Ltd. & Act 2, 2006). 

4.3 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

- Annak felismerése, hogy az oktatókat milyen különböző módon érzékelik a 
csoportjaik, hogyan lehet bizalmat építeni és megbirkózni a szociális 
szorongással; 

- A helyi igények és a legjobb kommunikációs stratégiák megismerése az 
idősekkel való interakcióhoz. 

Várt 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 
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- Felmérni és végrehajtani az idősek felé irányuló bizalom megítélésének 
javítását célzó intézkedéseket; 

- Megérteni, hogy a kommunikációs stratégia megtervezése és a helyi igények 
felmérése hogyan jelent járható utat az idősek sikeres sporttevékenységéhez. 

Eszközök N/A 

Résztvevők 
száma 

25 fő (5 tag 5 különböző sportklubból) 

Időtartam 35 perc a feladat elvégzésére, amely a következőképpen oszlik meg:  

● 5 perc  a feladat bemutatására 
● 20 perc  megbeszélés minden kis csoportban 
● 10 perc  prezentáció a többi tanulónak a megbeszélt gondolatokról 

 

Tevékenységleírás 
Kérjük, kövesse az előző feladatnál megadott utasításokat és javaslatokat. 

Kérdések 

1. Hogyan sikerül bizalmat és elkötelezettséget kialakítania egy csoportban, hogy kedves és 
megbízható oktatóként tekintsenek Önre? 

2. Korábbi tapasztalatai alapján melyik kommunikációs eszköz illik a legjobban a helyi közösségben 
végzett tevékenységek népszerűsítésére? 

3. Vannak speciális igények az Ön helyi közösségében? Hogyan foglalkoznak ezekkel? 
4. Van az Ön közösségében olyan hálózat, amely a sporton keresztül támogatja az időseket? 
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5. modul - Testi/kinesztetikus intelligencia 

A modul felépítése 
A modul célja, hogy olyan gyakorlati tevékenységeket mutassunk a részvevőknek, amelyek növelhetik az 
idősek és a fiatalok testi-kinesztetikus intelligenciáját. 

A modulban az oktatók bemutatják BKI-t (bodily/kinesthetic intelligence) és annak jelentőséget az aktív 
idősödésben és a fiatalok jóllétében. Az oktató továbbá vázolja mindazon jellemzőket, amelyekkel egy 
tevékenységnek rendelkeznie kell ahhoz, hogy a résztvevők BKI-ját serkentse. Ezután a képzésben 
résztvevők gyakorlati feladatban vesznek részt, amely példaként szolgál majd a jövőbeni BKI-
tevékenységek kidolgozásához. Az első feladat a figyelem és az analitikus gondolkodás fejlesztésére 
összpontosít. A második tanulóknak javasolt feladat ezzel szemben inkább a kommunikációs és 
koordinációs készségek fejlesztését segíti. 

Célok A modul oktatási céljai: 

1) A testi-kinesztetikus intelligencia fogalma; 

2) Az ilyen típusú intelligenciát aktiváló tevékenységek típusai, és beépítési 
módjuk a fiatalokkal és idősebbekkel történő képzésbe. 

Várható 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 

(a) Strukturálni a fiatalok és az idősek BKI-ját fejlesztő tevékenységeket 

Értékelés A modult annak végén értékeljük egy minden résztvevő bevonásával történő ülésen, 
ahol a résztvevőket a következőkről kérdezik meg: 

- megértették-e a testi-kinesztetikus intelligencia fogalmát; 

- fel tudják-e sorolni egy olyan tevékenység jellemzőit, amely serkentheti a testi-
kinesztetikus intelligenciát;  

- hasznosak voltak-e a gyakorlati tevékenységek a fogalom megértéséhez;  

- tudnak-e (legalább öt-tíz tanuló) olyan tevékenységet javasolni a többieknek, 
amelyek serkentik a BKI-t az idősek és a fiatalok körében.  
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Bevezetés a modulba 

Manapság, mivel életünket a közösségi média, az irodai környezet és a jelenleg hibrid vagy online oktatás 
és munka hatja át, úgy tűnik, hogy az emberek nem végeznek megfelelő mértékű fizikai tevékenységet. 
Az ilyen mozgásszegény életmód nemcsak fizikai, hanem szellemi sorvadást is okozhat. Az emberek 
nehezebben tudnak koncentrálni, hosszabb beszélgetéseket folytatni, kreatív ötletekkel előállni és 
hatékonyan tanulni. Általánosságban elmondható, hogy az ülő életmód egy adott ponton túl bizonyítottan 
vezet fizikai és szellemi nehézségekhez egyaránt. 

A testi-kinesztetikus intelligencia a tárgyak és a különböző fizikai készségek használatának képessége. Ez 
az intelligencia magában foglalja az időzítés érzékét és a képességek tökéletesítését is a test és a szellem 
egyesítése révén. A sportolók, táncosok, sebészek és kézművesek jól fejlett testi-kinesztetikus 
intelligenciával rendelkeznek. (University of Tennessee, Health Science Center, 2021) 

Howard Gardner Frames of Mind művében rámutat arra, hogy az intelligencia nemcsak a tudományos 
dimenzióban létezik.  

A BKI által vitathatóak leginkább azon sztereotípiák, miszerint a sportolók nem okosak. A BKI leginkább a 
jó kézügyességről, a koordinációról és a gyakorlati tapasztalatokon keresztül történő tanulásról szól. A 
felmérések ugyanis azt mutatják, hogy a diákok, de általában az emberek is jobban teljesítenek 
tudományos szempontból, ha valamilyen testmozgást is végeznek. A BKI nemcsak a feladatok 
elvégzésében vagy az agy jobb működésében segít a gyorsabb vérkeringésnek köszönhetően, hanem a 
testet is egészségesen tartja. A felsoroltak ezen modul előnyei: Mindkét célközönség, főleg a 18-25 és a 
65 év feletti korosztály számára hasznosítható. 

 

5.1 rész - A test/kinesztetikus intelligencia fontossága 
A Howard Gardner által a 80-as évek elején kidolgozott elméletben a többszörös intelligencia egyikeként 
azonosított testi-kinesztetikus intelligencia azt a képességet jelenti, hogy tudatosan használjuk a testünket 
kifejező és/vagy sportos és atlétikai tevékenységekben. Az elme és a test tehát nem két különálló 
egységnek tekinthető, hanem harmonikusan kapcsolódik egymáshoz. A BKI lehetővé teszi számunkra, 
hogy érezzük és irányítsuk testünket egy cél elérése vagy önkifejezés érdekében. A BKI-t, akárcsak a többi 
intelligenciát, edzeni és gyakorolni kell, valamint fejleszthető. A BKI-t javító tevékenységekben 
elengedhetetlen: 

- a nagymértékű precizitás a mozgásban; 

- a nagymértékű kontroll és koordináció; 
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- a nagymértékű kézügyesség. 

Ezeket konkrét sportgyakorlatok és tevékenységek (úszás, vízi aerobic, vitorlázás, nordic walking, torna, 
pilates, jóga, tánc, nyújtás, kerékpározás, gyaloglás, tenisz, székben végzett gyakorlatok stb.) vagy 
hétköznapi tanulási tevékenységek, például szerepjátékok, tánc, színház vagy bármilyen olyan tanulási 
tapasztalat révén lehet elérni, az egész testet használó térbeli felfedezést igényel. 

A többi modulban, különösen a sporton keresztül történő neveléssel foglalkozóban hangsúlyoztuk  a 
mindennapi tevékenységek alkalmazásának fontosságát a generációk közötti befogadás megvalósítása 
érdekében. Ezen modul tartalma két célt is szolgál. 

Az intelligencia fejlesztése fontos projektünk célja szempontjából, mert növeli az önismeretet és a 
sporttevékenységek végzésének képességét, valamint a figyelem fejlesztését. 

Ne feledkezzünk meg arról, mennyi nagyszerű példa van arra, hogy az idősek milyen magas sportági 
szinten tudnak versenyezni: 

● Stelios Prassas - 8 óra 2 perc 14 másodperc alatt futotta le az autentikus maratont Athénban 
(2021). 

● George Corones (99 éves) - 50 méteres gyorsúszás - 56,12 mp. 
● Fauja Singh (100 éves) 2011-ben Singh lett az első 100 éves, aki maratont teljesített, 8:11:06 alatt. 

Eredményeik segíthetnek bevezetni a testi/kinesztetikai intelligencia (BKI) fejlesztésének koncepcióját 
mind a fizikai, mind a szellemi gyakorlatok (és néha a rendkívüli teljesítmény) esetében. 

 

5.1 rész - A tevékenység 
A rész céljai Ezen rész a következő célok eléréséhez járul hozzá: 

1) A testi-kinesztetikai intelligencia fontosságával kapcsolatos ismeretek 
bővítése; 

2) A tudatosság növelése a mindennapi tevékenységeket illetően, amelyek 
javíthatják a testi-kinesztetikai intelligenciát. 

Várt 
eredmények 

A rész végén a tanuló képes lesz: 

a) Azonosítani a testi-kinesztetikai intelligencia jellemzőit; 

b) Azonosítani azon sport- és mindennapi tanulási tevékenységeket, amelyek 
segítik a testi-kinesztetikai intelligencia fejlesztését. 
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Eszközök Papír, olló, filctoll, ragasztószalag, matricák, öntapadós cetlik, tábla 

Résztvevők 
száma 

25 fő 

Időtartam 85 perc a feladat elvégzésére, amely a következőképpen oszlik meg:  

● 10 perc frontális oktatás a testi-kinesztetikus intelligenciáról 

● 5 perc az 1. feladat elmagyarázásához; 

● 20 perc az 1. feladatra; 

● 5 perc összefoglalás; 

● 5 perc szünet; 

● 5 perc a 2. feladat elmagyarázására; 

● 20 perc a 2. feladatra; 

● 15 perc összefoglalás és értékelés.  

 

Tevékenységleírás 
(1) A „Történetmondás” feladatnál a csoport tagjai egymás mellé állnak, egyszerre egy ember áll ki a 
sorból, hogy egy szóval megtoldja az adott történetet, majd visszaáll a sorba. Mindig egy újabb ember 
folytatja a történetet, aki kiáll, aztán pedig visszaáll a sorba. A történet addig folytatódik, amíg a csoport 
minden tagja ki nem áll. Mindenki feladata, hogy egy szóval folytassa a történetet. Addig lehet újabb 
köröket játszani, amíg be nem fejezzük a történetet. Először összegyűjtjük a csoport tagjait, aztán 
elmondjuk nekik, hogy hol zajlik majd a feladat (lásd a modul bevezetőjét). Minden résztvevő kap egy 
tollat és egy papírt, hogy előre leírja az általa választott szavakat. A történethez fűződő megjegyzéseket 
egy fehér vagy parafatáblán gyűjtjük. 

(2) Ha online végezzük a tevékenységet, az oktató rajzoljon egy nagy táblát, amin adjon mindenkinek egy 
kisebb részt (ez Jamboarddal is kivitelezhető). Ha személyes jelenlét keretein belül végezzük a feladatot, 
a teret külön részekre lehet osztani, mindenkinek a saját része lesz a kiindulópont. A tábla egy kulturális 
térkép szerepét tölti be, amely információkat tartalmaz egy adott nemzet kultúrájáról, hagyományairól és 
hiedelmeiről. Ha a tevékenység online zajlik, akkor lehetőség van arra, hogy erre a táblára/térképre írjunk 
vagy képeket rakjunk. Ha a tevékenység személyes jelenléttel zajlik, az oktató a tevékenységhez használt 
tér különböző pontjain különböző kultúrákhoz tartozó tárgyakat helyezhet el. Az oktató 2 percenként 
felolvas egy sort egy másik kultúráról, a résztvevőknek pedig helyesen kell elhelyezkedniük a táblán (vagy 
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a téren, ha a tevékenység személyesen zajlik), és a térképen szereplő kultúrákat kell eljátszaniuk (mivel 25 
résztvevő lesz, célszerű 5 kultúrát választani, és max. 5 kultúrát kijelölni. 5 résztvevőt osszunk be minden 
kultúrához.) A „Találj meg a térképen” gyakorlat ötvözi a fizikai intelligencia és a kultúrák közötti 
kommunikáció fogalmait. A résztvevők célja az, hogy más kultúrákat ismerjenek meg fizikai 
tevékenységeken és gyakorlati ismereteken keresztül. Az oktatók először elmagyarázzák a játék szabályait. 
Miután mindenki tudja, hogy mit kell tennie, minden résztvevőnek addig kell játszania, amíg az oktató 
abba nem hagyja a projektben érintett kultúrákhoz kapcsolódó mondatok felolvasását. 

(3- Választható feladat) Az oktató arra ösztönözheti a résztvevőket, hogy osszák meg tapasztalataikat, 
valamint azokat a tevékenységeket, amelyeket általában a BKI javítása érdekében gyakorolnak. 

Javaslatok 
(1. feladat) Az oktatónak motiválnia kell a csapatokat az aktív részvételre. Csak fizikai mozdulatokkal adhat 
tippeket, verbálisan nem. Így illusztrálja a kinesztetikai intelligencia egyik legfontosabb jellemzőjét.  

(2. feladat) Az oktató érdekesebbé teheti a tevékenységet olyan személyes történetek inspirálásával, 
amelyek a különböző kulturális témákhoz kapcsolódnak.  
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MELLÉKLETEK - Nemzedékek közötti 
sporttevékenységek 
Sporttevékenység 1: Góllövés bekötött szemmel 

Eszközök 1-5 kisebb, hordozható kapu, focilabda, kendő 

Emberek száma Párok 

Időtartam Minden párnak kettő perc áll rendelkezésére belőni a labdát.  

Tevékenység A tevékenységnek erős csapatépítő hatása van. Ezenfelül ráébreszti a résztvevőket, 
hogy egy érzékük elvesztése (ez esetben a látásé) felerősítheti a többi érzékük 
működését, így aktívan részt tudnak venni a sportokban. 

A résztvevők csoportját idősebb és fiatalabb tagokból álló párokra osztjuk. A fiatal 
tag szemét bekötjük egy kendővel. Feladata, hogy idősebb csapattársa irányításával 
gólt tudjon lőni. Egy páros kettő percen keresztül próbálkozhat. A feladat irányítója 
(edző/oktató) jegyzi fel a belőtt gólok számát. A két perc leteltével egy újabb páros 
kezd játszani. Amikor minden csapat „fiatal játékosa lőtt”, a játék véget ér. 

Javaslatok Fontos, hogy a feladat elején vagy végén az edzők/oktatók felhívják a résztvevők 
figyelmét arra a tényre, hogy a fiatalok és idősek közti közös munka és bizalom 
lehetséges és gazdagító élmény mindenki számára. 

Egyéb 
segédeszközök 

N/A 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

Egy labda mindenkinek (A ball for All), Erasmus+ stratégiai partnerségi projekt 
https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48 

 

Sporttevékenység 2: Gyepteke 

Eszközök Két tekeszett  

Emberek száma Kettes csapatok (egy idős és egy fiatal tag) 

Időtartam Az a csapat nyer, aki eléri a tíz pontot 

https://www.youtube.com/watch?v=THOW5d4XD48
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Tevékenység A tevékenység egy tekejáték. Fontos, hogy intergenerációs csapatokat alkossunk, egy 
idős és egy fiatal taggal. A tevékenység elősegíti a két generáció közötti 
kommunikációt. Fontos a korlátok és sztereotípiák lebontása, valamint a másik 
generáció sajátos erőforrásainak felismerése. 

Az edző/oktató előkészíti a pályát, és vonalakat rajzol a földre. A pálya 15 méter 
hosszú és 2,4 méter széles. A felület lehet fű vagy homok. 

Minden pár (csapat) egy másik ellen játszik. Az edző/oktató kisorsolja azt a csapatot, 
aki a célgolyó gurításával kezdi a játékot. Ha a célgolyót elhelyezték, a játék 
elkezdődik. A játékosok egyenként, minden alkalommal más csapatból gurítják a 
golyót a játék végéig. Az a csapat nyer, aki a legközelebb tudta gurítani golyóját a 
célgolyóhoz. Addig kezdünk új játékot, míg egy csapat el nem ér tíz pontot. 

Javaslatok Ha a csapattagok között konfliktus merül fel, az edzőnek/oktatónak kell közvetítenie 
a tagok között, emlékeztetve őket a kölcsönös gondolatmegosztás lehetőségére, 
amelyet a játék és az élmény nyújt. 

Egyéb 
segédeszközök 

N/A 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

A teke alapszabályai: https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI 

 

Sporttevékenység 3: Padel 

Eszközök Padel pálya, háló, négy padel ütő, teniszlabdák 

Résztvevők 
száma 

4 játkos két csapatra osztva 

Időtartam Akkor van vége a játéknak, ha az egyik csapat megnyer egy menetet (a hivatalos játék 
egyszerűsített változata) 

Tevékenység A padel egy szórakoztató és társas játék, amely képes összehozni a két generációt. 
Ezzel a tevékenységgel az idősek és a fiatalok felismerhetik azon tényt, hogy az idősek 
is erőforrást jelentenek a csapatban, és hogy képesek szórakozni és aktívak lenni. 

https://www.youtube.com/watch?v=muJjDorVyLI
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A feladat a padel egyszerűsített változata. A csapatok két tagból állnak, egy fiatalból 
és egy idősebből. A tevékenység a padel szabályait követi, de a játék csak egy menetig 
tart, hogy minden csapat játszhasson. 

Sorsolás dönti el, hogy melyik csapat szervál. A pontszámlálás a tenisz alapjain 
nyugszik, de ez esetben ezt egyszerűsítettük. Az a csapat nyeri a szettet, amelyik előbb 
elér 21 pontot. Egy pontot ér, ha a labda kétszer pattan az ellenfél térfelén vagy ha az 
ellenfél kiüti a pályáról a labdát. Szintén pontot ér, ha az ellenfél kétszer egymás után 
hibásan szervál. A szerva akkor érvényes, ha a labda a az ellenfél térfelének talaját 
érinti (és nem a falat). 

A labdának minden más esetben a talajt majd a falat kell érnie, aztán ütheti vissza az 
ellenfél. 

Három pontonként változik a szerváló csapat.  

Javaslatok Más tevékenységekhez képest a padel kicsit összetettebb. Fontos szempontja a 
szocializáció és a szórakozás. Ezért ha az elején el is tévesztik a szabályokat a 
résztvevők, ne szakítsuk meg a játékot.  

Egyéb 
segédeszközök 

N/A 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

A padel előnyei az idősek számára https://www.thesportspirit.com/padel-sport-
terza-eta/ 

https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/ 

A padel szabályai https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4 

 

Sporttevékenység 4:  BICIKLIZÉS 1 - OLDÓDÁST SEGÍTŐ FELADAT 

Eszközök Laptop/számítógép, projektor, internet 

Résztvevők 
száma 

12 főig 

Időtartam Maximum 30 perc 

Tevékenység 1) Kérjük meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy saját kerékpáros élményre.  

https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.thesportspirit.com/padel-sport-terza-eta/
https://www.padelstoreroma.it/uno-sport-adatto-a-tutti-scopri-il-padel/
https://www.youtube.com/watch?v=NX-68fxhL_4
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 A résztvevő akkor oszthatja meg az övét, amikor a kerék az ő nevénél áll meg. 

https://pickerwheel.com/ 

 

Kérdezzük a tanulókat egyik eddigi kerékpáros élményükről. 

Hol történt? 

Mikor történt? 

Hányan vettek még részt a programban? 

Milyen események történtek? 

Hogyan érezte magát a résztvevő? 

 

Példák: 

a) A Duna menti kerékpárúton bicikliztem. Egyik este megérkeztem egy faluba, ahol 
megvettem a Die Zeit nevű német újságot. Egyedül voltam. Lezuhanyoztam, 
lefeküdtem aludni, és a Tour de France-ról olvastam. Megtudtam, hogy a versenyzők 
vajas spagettit ettek vacsorára. Ki akartam próbálni, ezért  lementem a szálloda 
éttermébe. Ott nem volt vaj, emiatt csalódott voltam. 

b) A kerekem kezdett leereszteni, ezért kerestem egy javítóműhelyt. Ezt többször is 
meg kellett tennem, mivel újra és újra defektet kaptam. A biciklizés és a gyaloglás 
során kezdtem németül tanulni. 

Javaslatok A történetek a résztvevők engedélyével felvehetők. 

Egyéb 
segédeszközök 

Nem szükséges egyéb segédeszköz.   

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

Turistáknak szóló szóróanyag, stb. 

 

Sporttevékenység 5:  BICIKLIZÉS 2 
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Eszközök Fotók biciklistákról 

Résztvevők 
száma 

12 főig 

Időtartam Maximum 45 perc 

Tevékenység Képeket terítünk szét egy asztalon vagy a padlón, akár egy bizonyos helyszínen, 
például Goudában készült fotókat.. Ha személyes jelenlét keretein belül zajlik a 
tevékenység, a résztvevők megnézik a fényképeket, majd kiválasztanak egyet. 
Ugyanannyi fotót biztosítsunk a feladathoz, ahány résztvevő van. Minden tanuló 
egyet választ, majd elmondják választásuk okát. Az oktató a következő kérdések 
alapján kommentálja a választásokat: 

Miért ezt a fotót választotta? 

Ki van a képen? 

Ön szerint hol készült a kép? 

Hova tartanak a kerékpárosok? 

 
A fotók itt elérhetők 
 
Kép: Meta Kutin 

Javaslatok A diákok saját kerékpáros élményeiket bemutató képeket is hozhatnak. 

Egyéb 
segédeszközök 

Képek kerékpárosokról 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

Helyi weboldalak, nemzeti és nemzetközi biciklis szervezetek (ha szükséges, 
laptop/számítógép, projektor, wifi) 

 

 

Sporttevékenység 6:  BICIKLIZÉS 3 - ÉLJEN A BRINGÁZÁS 

Eszközök Mágnestábla, filctollak 

https://drive.google.com/drive/folders/1RRBcU6EwDnJ2GFILhXgkB90TxQ8jG3W3
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Résztvevők 
száma 

12 főig 

Időtartam Maximum 30 perc 

Tevékenység Válasszuk ki a kerékpározással kapcsolatos három legpozitívabb tulajdonságot, majd 
vitassuk meg őket párokban. 

 

Jóllét 

Társadalmi kohézió 

Helyi szintű kohézió 

Szolidaritás 

Alacsony terhelésű sport 

Fokozott szív- és érrendszeri erőnlét 

Fokozott izomerő és hajlékonyság 

Javuló ízületi mobilitás 

Csökkenő stessz-szint 

Javuló testtartás és koordináció 

Javaslatok A vitacsoport moderátora tegyen fel plusz kérdéseket. A feladat hatékony kivitelezése 
érdekében mélyítse el tudását a fenti fogalmakról internetes cikkek, könyvek, 
tanulmányok stb. segítségével. 

Egyéb 
segédeszközök 

Nem szükséges egyéb segédeszköz. 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 
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Sporttevékenység 7:  BICIKLIZÉS 4 -  A TÖKÉLETES KERÉKPÁRÚT 

Eszközök Várostérképek, filctoll, turistakatalógusok az ötleteléshez, laptop/számítógép, 
projektor, sportolással kapcsolatos szép kivitelezésű szórólapok 

Résztvevők 
száma 

12 főig 

Időtartam Maximum 30 perc 

Tevékenység Alkossunk egy intergenerációs csoportot kerékpározó emberekből. Feladatuk egy 
kerékpárút megrajzolása (burkolt, burkolatlan, kavicsos) városukon keresztül, ami 
forgalomtól mentes, és  a kerékpárosokat egyik helyszínről a másikra vezeti. 

A csapatok készítsenek közösen szórólapot a helyi közösség számára. 

Javaslatok A csapat eldöntheti, mely helyeket szeretnék forgalommentes utakkal/utcákkal 
összekötni és miért. 

Egyéb 
segédeszközök 

Várostérképek, filctoll/ceruza 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

 

 

 

Sporttevékenység 8:  Tollaslabda 

Eszközök Felszerelés: Tollaslabda-ütők (annyi, ahány résztvevő), tollaslabda-háló, tollaslabda, 
léggömbök és nagyobb tollaslabda-változatok, 
 
Elég nagy tér ahhoz, hogy az emberek kényelmesen tudjanak játszani, 

Szabadtéren: pl. pálya, füves terület 

Beltéren: egy viszonylag nagy sportcsarnok, 
 
1 elsősegélycsomag, 

Víz és frissítők, 
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Székek vagy padok a pihenéshez. 

Résztvevők 
száma 

Kisebb csoport (6-12 fő) 

Időtartam Körülbelül 2 óra 

Tevékenység A tollaslabda népszerű játék, amelyet bármely korosztály játszhat. Ezért az idősebbek 
és a fiatalok számára is jó lehetőség lehet a közös játékra. 

1. Közös bemelegítés egy körben (Különösen az ízületek, csípő, vállak, stb.) 
Figyeljünk az idős résztvevők eltérő igényeire. 

2. Osszuk a csoportot párokba (2 idős és 2 fiatal). Ezt a folyamatot külön játék 
keretében is végezhetjük. 

3. A játékot a következő szabályokkal kezdjük: Léggömbhasználat (lassú 
bemelegítő játékhoz) második szerva engedélyezésével, mindkét térfélen két 
érintés engedélyezett, lecsapni nem érvényes, pontokat nem számolunk. 

A játék lényege: a léggömb levegőben tartása, figyelmünket a léggömbön 
tartani, egymás mozgatása a térfelek oldalán, elején, hátulján, majd 
visszarendeződni középre, párok pozícióváltása a térfélen belül 

4. Alkossunk egy kis kört, és beszéljük meg a tapasztalatokat. Mit találtak 
nehéznek résztvevők, és hogyan kellene fejlődniük. Ügyeljünk arra, hogy 
biztonságos helyet teremtsünk, hogy mindenki megoszthassa gondolatait a 
játékról, amit a többiek befogadnak. 
 

5. Állítsuk fel a játékteret egy háló segítségével, ha a résztvevők játékszintje ezt 
lehetővé teszi, és cseréljük le a léggömböt tollaslabdára. A szabályok 
ugyanazok, mint az előző játéknál. 
 

6. Vegyünk el egy ütőt minden pártól, így egymásra figyelnek majd, mert 
cserélgetniük kell az ütőt (időben és óvatosan). Ez javítja a csapatokon belüli 
kommunikációt. 
 

7. A játékot egy barátságos mérkőzéssel zárjuk a fair play szabályai szerint. 

 

A játék után egy rövid összefoglalás következik. 
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A résztvevők mindannyian üljenek le egy kis körbe, az oktatók pedig teremtsenek egy 
nyugodt, biztonságos környezetet, és tegyék fel a következő kérdéseket: 

Hogyan érezték magukat a sporttevékenység első részében? Mi változott a második 
részben? Ettől hogy érezték magukat? Úgy érzi, hogy jobban kötődik a többiekhez? 
Mit gondolnak, milyen hasznukra származna több generációk közötti 
sporttevékenység?  

Javaslatok Vegyük figyelembe a résztvevők egészségi állapotát. A gyakorlat előtt kérdezzük meg, 
hogy van-e valakinek sérülése. Figyeljünk a Covid-19 óvintézkedésekre és a helyi 
szabályokra. 

Teremtsünk olyan légkört, amelyben az emberek jól érzik magukat, szánjunk időt az 
utasításokra, ne siessünk, és fordítsunk teljes figyelmet arra, aki beszél (ugyanezt 
kérjük minden résztvevőtől). 

Egyéb 
segédeszközök 

N/A 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

N/A 

 

Sporttevékenység 9: Alap táncmozdulatok 

Eszközök Elég nagy tér ahhoz, hogy az emberek kényelmesen mozoghassanak 

Szabadtéren: például pálya vagy füves terület 

Beltér: tánc-, jóga- vagy bármilyen más stúdió, esetleg tükörrel, amely elég tágas 
ahhoz, hogy a csoport megfelelően mozoghasson. 

min. 1 hangszóró vagy hangrendszer | aszerint válasszunk felszerelést,, hogy milyen 
teret használunk (pl. beltér vagy kültér) 

1 zenei eszköz (pl. mobiltelefon spotify vagy youtube-szolgáltatással, azaz 
internetkapcsolat a megfelelő zene kiválasztásához) 

1 elsősegélycsomag 

Víz és frissítők 



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies) 
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 
Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül 
egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. 
Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk. 

67 
 

Székek vagy padok a pihenéshez 

Törölköző (kérjük meg a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal) 

Résztvevők 
száma 

Kisebb csoportok (6-12 fő) 

Időtartam Körülbelül 1 óra a csoport igénye szerint 

Tevékenység A tevékenység célja, hogy a két generációt a verbális kommunikáción túli szinteken 
összekapcsolja, így elősegítve a társadalmi befogadást és megértést A mozgáson 
keresztül jobban tudunk kapcsolódni a másik emberhez (az életkor másodlagossá 
válik). 
 
A mozgás lehet egy bizonyos tánctípus (pl. Charleston) vagy csak egy elképzelt tánc 
alapú mozgás (pl. zumba vagy szabad mozgás ritmusra improvizált tánc, egymás 
mozdulatainak utánzása stb.) 
 
A tevékenység alapja lehet például a „kubai salsa alaplépései” és ezek közös előadása 
(fiatalok az idősebbekkel, párokban és a nagyobb csoporttal a tanárral), a végén egy 
kis „szabad tánccal”. 

1. Az oktató a csoport előtt áll. A résztvevők között legyen elegendő hely a 
mozgáshoz. 

- Kezdjük csak a test lazításával: a résztvevők szabadon mozgatják a 
karjukat, lábukat egy felcsendülő zeneszámra 

- A bemelegítés során helyezzen extra hangsúlyt a lábra, térdre, 
csípőre, vállra stb. 

- Kérdezzük meg, hogy ez elég volt-e a bemelegítéshez, ha nem, akkor 
játsszunk még egy dalt, és mutassunk néhány lépést, amit a 
résztvevőknek utánozniuk kell 

- Térjünk át a salsa alaplépéseinek bemutatására, először zene nélkül 
- Majd zenével 
- Mindenki egyénileg próbálja ki a mozdulatokat, az oktató lépéseit és 

utasításait követve 
- Megjegyzés: a tánclépéseket a résztvevők fizikai állapotához kell 

igazítani 
2. Párosítsuk össze a résztvevőket (1 fiatal és 1 idős) 
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- az oktató megmutat néhány lépést, amit együtt kell végrehajtani 
(alternatívákat biztosít, ha az emberek nem akarnak egymáshoz érni) 

3. Felszabadult játék: táncos játék 
- kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak egymással szemben: az 

egyik személynek utánoznia/követnie kell a másik személy 
mozdulatait, miközben a dal szól. Bármilyen mozdulat megengedett! 

- játszunk egy választott számot körülbelül 20 másodpercig 
- majd kérjük meg a résztvevőket, hogy cseréljenek szerepet (az, aki 

követte a másik személy mozdulatait, most megmutatja a 
mozdulatokat) 

- ösztönözzük a játékot 
- két kört játszunk 

 
A játék után egy rövid összefoglalás következik: 

Az oktató kérje meg a résztvevőket, hogy osszák meg gondolataikat a feladattal 
kapcsolatban. 

Példakérdések: 

Jól érezték magukat? Úgy érezték, hogy jobban vagy kevésbé kötődnek egymáshoz? 
Általánosságban jól jönne a társadalmunknak a generációk közötti „műhelymunka”? 
Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? A kormányzati szervek felelőssége, hogy 
biztosítsák ezeket a kapcsolódási lehetőségeket?  

Javaslatok  Vegyük figyelembe a résztvevők egészségi állapotát. A gyakorlat előtt kérdezzük meg, 
hogy van-e valakinek sérülése. Figyeljünk a Covid-19 óvintézkedésekre és a helyi 
szabályokra. 

Teremtsünk olyan légkört, amelyben az emberek jól érzik magukat, szánjunk időt az 
utasításokra, ne siessünk, és fordítsunk teljes figyelmet arra, aki beszél (ugyanezt 
kérjük minden résztvevőtől). 

Egyéb 
segédeszközök 

N/A 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

N/A 
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Sporttevékenység 10: Vízi torna 

Eszközök Úszásra és/vagy vízi sportokra alkalmas létesítmények, lehetőleg 1,5 körüli mélységű 
medencékkel (ha lehet, normál és melegvizes medencékkel).) 
Vízi súlyok és kickboard (ha van) 

Fürdőruha a résztvevőknek 

Választható: hangszóró a zenéhez 

Résztvevők 
száma 

Kisebb csoport (6-12 fő) 

Időtartam Körülbelül 1 óra 

30 perc a bizalmi feladatra, 20 perc a tornára + 10 perc az összefoglalásra 

Tevékenység A vízben végzett tevékenységek bizonyítottan erősítik a testet, ugyanakkor 
elkerülhető az ízületek és izmok felesleges megterhelése. 
 

Bizalmi játék 

1. A résztvevők pár percen át melegítenek néhány alapgyakorlattal a 
szárazföldön (pl. nyaktól lefelé kezdjenek, a résztvevők végezzenek gyengéd 
karlendítéseket, mozgassák meg a csípőjüket, vállukat és csináljanak néhány 
lábemelést), majd megkérjük őket, hogy menjenek a medencébe. 

2. Alkossunk párokat a résztvevőkből: egy fiatalabb személyt egy idősebbel. 
Kérdezzünk meg mindenkit, hogy jól érzi-e magát a vegyes párokban. 
Győződjünk meg arról, hogy minden Covid-19 irányelvet betartunk, és 
kérdezzük meg a résztvevőket, hogy a szorosabb testi kontaktus kényelmes-
e számukra (ha valaki szeretné, viselhet arcmaszkot is a vízben). 

3. Kérjük meg a párokat, hogy az egyikük feküdjön/ússzon a hátán, míg a másik 
a kezével a fej és a nyak területe alatt, valamint a hát alsó részénél támasztja 
meg őt. A lebegő személynek el kell engednie magát, a támasztó személynek 
pedig lassan körbe kell vinnie a párját a medencében (anélkül, hogy más 
pároknak vagy a medence szélének ütközne). 

4. 2 perc elteltével cserélnek. 

 



 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies) 
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 
Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül 
egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. 
Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk. 

70 
 

Vízi torna - a gyakorlat magyarázatát lásd a Segédanyag részben. 

A gyakorlatok keverhetők és cserélhetők, attól függően, hogy van-e vízi súlyunk vagy 
sem. 

1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy szóródjanak szét, és hagyjanak maguk között 
körülbelül egy karhossznyi távolságot. 

2. Kezdjük a helyben kocogással a vízben. 
3. Térjünk át a lábtempóra és/vagy lábemelésre. 
4. Majd a karhajlítás, le-fel mozgatás, ütés, vállemelés (Ha van, használjunk vízi 

súlyokat) 
5. Térjünk át az álló vízi fekvőtámaszokra. 
6. Lazításként kérjük meg a résztvevőket, hogy sétáljanak a vízben. 

Összefoglalás 

A résztvevők szárítkozzanak meg, és az oktató(k) kérjék meg őket, hogy üljenek le egy 
körbe, teremtsenek egy nyugodt, biztonságos környezetet, és tegyék fel a következő 
kérdéseket:  

Hogyan érezte magát a sporttevékenység első része alatt? Úgy érzi, jobban 
összekapcsolódott a többiekkel? Mit gondol, milyen hasznodra válna több generációk 
közötti sporttevékenység? Hogyan lenne ez kiterjeszthető  (motivációs példák)? 

Javaslatok Vegyük figyelembe a résztvevők egészségi állapotát. A gyakorlat előtt kérdezzük meg, 
hogy van-e valakinek sérülése. Figyeljünk a Covid-19 óvintézkedésekre és a helyi 
szabályokra.  

Vegye figyelembe az aktuális korlátozásokat és biztonsági kockázatokat. (pl. influenza, 
COVID19.) Győződjön meg arról, hogy minden résztvevő tünetmentes. 

A két gyakorlat felcserélhető, ha ez jobban megfelel a csoportnak. 

A bizalmi játékot lehetőleg meleg vizes medencében végezzük, hogy a résztvevők 
ellazulhassanak. 

A vízi tornát lehetőleg normál vagy hidegebb vizes medencében végezzük. 

A vízi tornánál: a gyakorlat nehézségi szintje igazodjon az idősebb résztvevőkhöz, de 
a fiatalabb résztvevők csoportjának is készíthet nehezebb variációkat, amiket felajánl 
nekik. 
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Teremtsünk olyan légkört, amelyben az emberek jól érzik magukat, szánjunk időt az 
utasításokra, ne siessünk, és fordítsunk teljes figyelmet arra, aki beszél (ugyanezt 
kérjük minden résztvevőtől). 

Egyéb 
segédeszközök 

N/A 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-
seniors/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA 
 
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-
exercises-with-water-weights.html 

 

Sporttevékenység 11 

Eszközök Nincs 

Résztvevők 
száma 

Bármennyien, párokban 

Idő 20 perc 

Tevékenység Ez egy feloldódást segítő mozgás, amelynek célja, hogy kapcsolatot teremtsen a 
fiatalok és az idősek között, és lehetőséget biztosítson a kíméletes testmozgásra. 

1. Alkossunk intergenerációs párokat. 

2. Jelöljük ki minden pár egyik tagját „vezetőnek” 

3. A párok üljenek vagy álljanak egymással szemben. 

4. Amikor a vezető lassú mozgásba kezd (kéz, fej, váll, láb), a párja tükrözze 
mozdulatait. 

5. Egy előre meghatározott idő elteltével szerepet cserélnek, és a másik tag lesz 
a vezető. 

https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
https://www.seniorlifestyle.com/resources/blog/5-best-water-aerobics-exercises-seniors/
https://www.youtube.com/watch?v=A-tuhe2o-CA
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
https://www.fitday.com/fitness-articles/fitness/strength-training/6-upper-body-exercises-with-water-weights.html
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Javaslatok A szórakozás és a közös mozgások révén az idősek és a fiatalok megtapasztalhatják 
az egymás közötti hasonlóságokat. Ez a tevékenység ösztönzi a koncentrációt és a 
relaxációt. 

Egyéb 
segédeszközök 

Nincs 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

Penn State University Intergenerational Program (2003). Intergenerational Activities 
Sourcebook. 

 

 

Sporttevékenység 12 

Eszközök Zenelejtászó-rendszer (laptop, okostelefon, hangszóró, stb.)  

Résztvevők 
száma 

Könnyen kézben tartható létszám (kb. 30 fő) 

Időtartam 1-2 óra 

Tevékenység Ebben a feladatban arra ösztönzik a generációkat, hogy mutassák meg egymásnak 
kedvenc táncaikat és tanuljanak meg újakat együtt. 

A feladat előkészítése 

1. Osszuk a résztvevőket két csoportra, egy idősekből és fiatalokból álló 
csoportra. A feladat egy generációk közötti táncos tevékenység lesz. Minden 
résztvevőnek tudnia kell egy táncot és részt kell vennie a feladatban. 

2. Mindkét csoport tagjai döntsék el, milyen zenére van szükségük, hogyan 
mutassák be a táncformát, és hogyan tanítsák meg a másik csoportnak. 

3. Előre tervezzék meg, hogy milyen táncot fognak bemutatni a többieknek, és 
igyekezzenek egyensúlyt tartani a két csoport tánca között. 

4. Tervezzük meg a feladat menetét, a dekorációt, biztosítsunk frissítőket. 

 

A feladat 
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1. Kiválasztunk egy tagot, aki bemutatja a feladatot, az egyes tánccsoportokat 
és táncformákat (megoszthat a táncához kapcsolódó információt vagy 
történetet), ösztönzi a részvételt, és figyeli a feladat lefolyását. 

2. Egy oktató néhány tag segítségével bemutatja a táncot nagy vagy kis 
csoportokban. 

Javaslatok Választható: lehet a feladatban néhány jól ismert csoportos tánc, amelyet az egész 
csoportnak megtanítunk. 

Egyéb 
segédeszközök 

 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

Penn State University Intergenerational Program (2003). Intergenerational Activities 
Sourcebook. 

 

Sporttevékenység 13 

Eszközök Minden résztvevőnek egy szék 

Résztvevők 
száma 

Annyi ember, hogy az oktatóval együtt egy kört alkothassunk a székekkel, kb. 10-15 
fő 

Időtartam 30-60 perc 

Tevékenység A résztvevők ebben a feladatban könnyen elvégezhető jóga/nyújtási gyakorlatokat 
végeznek. 

Előkészítés 

1. Hozzunk létre egy rutint: minden óra azzal kezdődik, hogy átbeszéljük a 
gyakorlat egészségünkre és jóllétünkre vonatkozó hatásait. 

2. A résztvevőket arra kérjük, hogy maradjanak ülve, egyenes háttal, a lábfejek 
és a térdek a csípőtől távol. Ez biztosítja a jó felsőtesttartást. Érdemes lehet 
mezítláb vagy zokniban végezni a gyakorlatot. 

Feladat 

1. Mutassunk be pár légzőgyakorlatot a feszültség oldása és a nyugalmi állapot 
megteremtése érdekében. 
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2. Fejtől lefelé haladva a következő egyszerű gyakorlatokat mutassuk meg: 

a. Nyak (nyakízületek bemelegítése, nyakkörzés), 

b. Váll (vállízületek bemelegítése, hajlított karemelések), 

c. Hát (hátkörzés, derék), 

d. Csípő, 

e. Láb (lábemelés), 

f. Lábfej (lábfejkörzés), 

3. Az órát azzal fejezzük be, hogy időt adunk a lazításra, a légzésre és a 
szívverésre való összpontosításra. 

Javaslatok Választható feladat: megfelelő egyeztetéssel az oktató az egyes résztvevők nyakának 
és vállának gyengéd masszírozásához légzési/pihenési szüneteket tarthat. 

Ez a gyakorlat hasznos lehet ahhoz, hogy minden egyes személy azonosítani tudja a 
testében lévő fájdalmat vagy merevséget, így további gyakorlatokat kérhet az 
oktatótól. 

Ne feltételezzük, hogy a résztvevők később emlékezni fognak a gyakorlatokra: 
tanítsunk meg minden egyes testtartást újra, és türelmesen irányítsunk minden órát 
úgy, mintha az lenne az első. 

Egyéb 
segédeszközök 

Nincs 

Segédanyag 
(amennyiben 
van) 

Cox, G. (2017). Yoga Education With Special Needs Elders – Yoga Service Collective. 
Yoga Service Collective. https://yogaservicecollective.org/yoga-service/yoga-
education-with-special-needs-elders/. 

 

Sporttevékenység 14 

Eszközök Pingpongasztal, pingpongütő, pingponglabda 

Résztvevők 
száma 

Egy páros minden játékhoz (egy fiatal és egy idős tag) 

Időtartam Nincs meghatározva (amíg a játék tart) 
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Tevékenység A résztvevőket 2 csoportra osztjuk, hogy klasszikus pingpongot játszanak egyszerű 
versenysémában. A csoport győztese újabb mérkőzést játszhat a többi 
csoportgyőztessel, míg a vesztesek ugyanezt az eljárást követve játszanak egymással, 
így a résztvevők ugyanannyit gyakorolnak. 

Először bemelegítéssel és nyújtással kezdünk. 

A játékot 11 pontig játszák. Két pont fölény szükséges a győzelemhez. A mérkőzés 
általában öt játékból a legjobb három mérkőzés. 

Az asztal mindkét játékosa szervál, két szerva után történik csere. KIVÉTEL: 10-10-es 
döntetlen („egyenlő”) után az szerva minden pontnál váltakozva történik. Nincs külön 
szabály a játéklabda elérkeztével történő szervára. 

Tartsuk a labdát nyitott tenyerében, az asztal saját fele mögött. Dobjuk legalább 15 
cm-re egyenesen felfelé, és lefelé menet üssük meg. A labdának az asztal saját oldalát, 
majd a másik oldalt is érintenie kell. MEGJEGYZÉS: Amint a labda elhagyja az adogató 
kezét, már játékban van, és így a fogadó kap pontot, ha a labdát elhibázza vagy 
melléüt. 

Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy a labda az ellenfél vagy a saját térfelünkön 
landol. Pattanhat kétszer vagy többször az ellenfél oldalán (ha igen, az a te pontod), 
átpattanhat az oldalra, vagy akár a szélére is csapódhat. 

Javaslatok 
 A mentornak motiválnia kell a résztvevőket. 

A mentornak megfelelő felszerelést kell biztosítania a résztvevőknek. 

Egyéb 
segédeszközök 

Azonnal felhasználható anyag a tevékenységhez 
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