Magyarország  چSzerbia

EURÓPAI UNIÓ

Szemléletmódváltás
a 7-15 éves lányok
sporttevékenységében
Módszertani útmutató testnevel tanároknak és edzknek
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A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Az ú tmutató cé lja
A módszertani útmutatóval célunk, hogy segítsük mind a testnevelő tanárok mind az edzők munkáját.
Nem könnyű feladat mindkét szerepkörnek egyszerre ajánlásokat tenni, hiszen teljesen más helyzetben
vannak, de reméljük, hogy mindkét szereplőnek hasznos lesz útmutatónkat elolvasni.
A módszertani útmutató elsődleges célja, hogy segítse a testnevelőket és az edzőket abban, hogy minél
hatékonyabban tudják a ﬁatal lányokat a rendszeres spor evékenységbe bevonni. Ajánlásainkat, a már
meglévő nemzetközi kutatási összefoglalók melle , egy hazai felmérésből származó eredményeink
alapján fogalmazzuk meg. A nemzetközi együ működés keretében végze kutatásunk során több mint
30 Csongrád megyében élő szülőt, testnevelő tanárt és edzőt kérdeztünk meg tapasztalataikról, illetve
közel 500 általános iskolás sportolással kapcsolatos véleményét, poziv és negav élményét térképeztük
fel önkitöltős kérdőív segítségével.

Jön a labda, i van mindjárt

Testi-lelki egé szsé g
Kutatási eredményeink, a nemzetközi szakirodalmi adatokkal egybehangzóan megerősíte ék, hogy a
lányok rendszeres testmozgása a tesés lelki egészség meghatározó tényezője.
Az akv testmozgás hozzájárul olyan tulajdonságok és készségek kialakulásához, mint például
magabiztosság, önbecsülés, célkitűzés és a célok elérése, kitartás, stresszel való megküzdés, társas
kapcsola eremtés, kommunikáció és általános jól‐lét.
A gyermek szabadidős tevékenységét, beleértve a rendszeres testmozgást is, elsősorban a család,
a szülők határozzák meg. A szülők példamutatása, a rendszeres testmozgásról alkoto véleményük
a ﬁatalok értékrendjébe beépülve befolyásolják a gyermek mozgás irán igényét. Hazánkban azonban
a felnő népesség csupán 16%‐a végez spor evékenységet, ha pedig szűkebb értelemben vesszük
a sportolást (minimum he 2 alkalom és legalább fél óra alkalmanként), akkor a felnő népesség
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mindössze 9%‐a sportol. Az emberek alacsony sportolási hajlandó‐
ságukat elsődlegesen a szabadidő hiányával magyarázzák. Ugyanakkor a
szabadidő eltöltésekor a sportolás nem élvez prioritást, szemben például
az o honi TV‐nézéssel, amelyre a felnő lakosság 144 percet fordít
naponta (Sport XXI. Nemze sportstratégia, 2007‐2020.). A fenek fényében az
iskola kitüntete szerepet kap, hiszen a testnevelés órák vagy az iskolai
sportszakkörök segítségével lehetőség nyílik kedvező változásokat
elérni, megszere etni a ﬁatallal a testmozgást.

A 18 év ala ﬁatalok lányok
több mint fele (58%)
kevesebbet mozog, mint amit
az Egészségügyi Világszervezet
ajánlásában szükségesnek
tart. A ﬁúknál ez az arány
valamivel kedvezőbb: 42%.

A sport csapatszellemre is nevel

Miben kü lö nbö zik a lá nyok é s a iú k sporttevé kenysé ge?
Kulturális beidegződések és más akadályozó tényezők
Mivel a sportolás hagyományosan férﬁak által űzö szokás volt, – az első újkori olimpián nők nem
vehe ek részt, és a női sportolók aránya az 1960‐as olimpián is csak 20% volt – így egyenlőtlenség alakult
ki a nők és férﬁak közö a sport legkülönbözőbb területein, ami a mai napig erősen érezhető. A
nemzetközi kutatási eredmények szerint a lányok sokkal több sportolást akadályozó tényezőről
számolnak be, mint a ﬁúk. A leggyakoribb akadályozó tényezők közül az alábbiakat emelhetjük ki:
•

Fizikai: pl. állóképesség hiánya, valamilyen tartós betegség, speciális képességek hiánya.

•

Pszichológiai: pl. a tes képességekbe vete bizalom hiánya, a spor al kapcsolatos ismeretek
hiánya, alacsony önértékelés, félelem, negav a tűdök, testsúllyal kapcsolatos aggodalmak,
megbélyegzéstől való félelem.

•

Időalapú: pl. túl sok házi feladat, különóra, vagy házimunka, kistestvér gondozása, régies szülői
elvárások, hogy a lányoknak o hon a helyük.

•

Interperszonális: pl. a család vagy a kortársak támogatásának hiánya, vagy a sajátos vélekedésük
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arról, hogy a sport nem lányoknak való, kevés poziv visszajelzés, aggodalom, hogy nem tekink
nőiesnek.
•

Elérhetőség és lehetőség: pl. a sportegyesület vagy a tevékenység hiánya az ado területen, a
felszerelések magas költsége vagy azok hiánya, diszkrimináció.

•

Spor evékenységben rejlő korlátok: pl. nincs női öltöző, nincs felkészült edző, aki értene a lányok
nyelvén, kevesebb sportág közül választhat.

Gyakran megﬁgyelhető jelenség, hogy a ﬁúk a koragyermekkorban megkezde spor evékenységet a
későbbiekben is folytatják, ezzel szemben a lányok esetében – még kivételes képességűeknél is – sokszor
váratlan abbahagyás történik. A nemzetközi kutatási eredmények szerint a 16 éves lányok több mint 60%‐
a hagyo abba valamilyen spor evékenységet. Saját felmérésünkben a megkérdeze lányok közül már
58% válto sportágat, melynek indokaként a leggyakrabban az edzések rossz hangulatát, a társak
gúnyolódását, az edző slusát, illetve a tanulástól elve időt jelölték meg.

A ﬁúk és lányok nem egyformák

Hogyan segı́thetjü k a lá nyok sporttevé kenysé gé t?
Akkor fognak többet mozogni a lányok, ha szerek a mozgást, a testnevelés óra egyik célja pedig a mozgás
megszere etése. Aki szeret mozogni, annak pedig segíteni kell megtalálni az iskolán kívüli lehetőségek közül a
leginkább neki valót.
Kutatásunk kezdetén elsődleges célunk az volt, hogy az interjúk és a kérdőíves eredmények alapján
javaslatokat fogalmazzunk meg a testnevelő tanároknak, az edzőknek és a szülőknek arra vonatkozólag,
hogy miként fognak a lányok többet mozogni. Az eredmények értékelésekor viszont azzal szembesültünk,
hogy számos dologról nem egyforma véleményt fogalmaztak meg a megkérdeze ek. Voltak témák, ahol
egymásnak teljesen ellentmondó javaslatok szüle ek. Akkor mi legyen az összegzésünk, mit javasoljunk?
Be kell látnunk, hogy nincs egységes gyógyír, kutatásunk alapján bátran mondhatjuk, hogy nincs univerzális
megoldás. Mindig ﬁgyelembe kell venni, hogy minden gyerek, minden szituáció más és más.
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Edző és tanítvány közös munkája

A Módszertani füzetet olyan gondolatébresztő útmutatónak szánjuk, melyben problémákat és
lehetséges megoldásokat ismertetünk. Ajánlásainkat az alábbi öt nagy területre bontva fogalmazzuk
meg, melynek kapcsolatrendszerét az alábbi folyamatábra szemlélte.

I. Helyzetelemzés

II. Moválás

III. Lehetőségek
bővítése

V. Monitorozás
és visszacsatolás
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IV. Poziv szerepek
kialakítása

I. Helyzetelemzés
Jelenlegi helyzet
Elsőként mindenképpen érdemes értékelni azt, hogy Ön, illetve az Ön iskolája vagy sportegyesülete
hogyan kezeli a lányok spor evékenységével kapcsolatos kérdéseket, hol lát problémákat és milyen
változtatásokat szeretne.
Fontos mérlegelnie azt is, hogy az Ön elképzelései milyen összhangban vannak az iskola vagy a
sportegyesület irányelveivel. A testnevelés órákon vagy a sporoglalkozásokon való akv részvételi arány
nagyon fontos mutatója lehet annak, hogy a diákok mennyire élvezik a testmozgást. Érdemes azt is
összevetni, hogy a testnevelés órák megítélése milyen más tantárgyakhoz képest. A megvalósítás akkor
lesz hatékony, ha kezdeményezését más is támogatja: pl. osztályfőnök, másik testnevelő vagy edző.
A közel 500 tanulóval kitöltete kérdőívünkben kíváncsiak voltunk a gyerekek testnevelés órához
fűződő véleményére. Az alábbi két diagram esetében a gyerekek a felsorolt okokból maximum 3 választ
jelölhe ek, amelyek leginkább kifejezik azt. A kérdést nem személyesen rájuk, hanem általánosságban
te ük fel. A ﬁúk‐lányok gondolkodásának, véleményének különbségét is láthatjuk.
Miért nem szerek a gyerekek a testnevelés órát?
Válaszadók aránya %‐ban
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I. Helyzetelemzés
Egysé ges fellé pé s szü ksé ges
A gyerekek moválása az akv mozgás felé nem hárulhat kizárólag a testnevelő tanárra, mondván, „ez az
ő asztala”.
A testnevelőkkel és edzőkkel készíte interjúink során többen is elmondták, hogy az iskola szerep‐
vállalása és más pedagógusok hozzáállása meghatározó. Az iskola egészének, minden pedagógusnak
képviselni kell azt, hogy a rendszeres testmozgás milyen fontos. El kell érni, hogy az igazgató és
az osztályfőnök is egyértelműen támogassa a sportolást. Legyenek ők is példamutatók és mováltak.
A fenek értékeléséhez és hatékony megvalósításához érdemes az alábbi kérdéseket átgondolni:
•

Ön és a kollégái tudják, hogy a lányokat hogyan lehet moválni a rendszeres testmozgásra, tudják,
hogy ők mit szeretnének, mire van szükségük?

•

A testnevelők és az edzők minden diákot hasonló módon kezelnek?

•

A testnevelők és az edzők minden diákhoz, sportegyesületaghoz hasonló módon viszonyulnak? A
kutatások azt támasztják alá, hogy a testnevelők és az edzők ﬁgyelmét és elfogadását leginkább a
tehetséges gyerekek nyerik el.

•

Mennyire tudja ösztönözni a különböző életkori csoportokba tartozó lányokat? Milyen stratégiát és
milyen eszközöket használ?

•

Üzenetei és módszerei mennyire egységesek az iskola más tanáraival vagy edzőivel összevetve?

•

Ön és a kollégái a szabadidős sportot ugyanolyan fontossággal kezelik, mint a versenysportot?
Biztosítanak kellő lehetőséget a szabadidős sportra?

•

Önnek és kollégáinak milyen erősségeik és gyengéik vannak a lányokkal való együ működés
során?

Egységes fellépés
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I. Helyzetelemzés – II. Moválás
Ismerjü k meg a lá nyokat, tudjuk meg, hogy ő k mit szeretné nek!
A testnevelők és az edzők akkor tudnak hatékonyan dolgozni, ha ismerik tanítványaikat, szükségleteiket és
igényeiket. Használjunk anonim kérdőíves módszereket!
A megismerés legjobb módszere, ha megkérdezzük a ﬁatalokat, hogy ők mit szeretnének. Ha ezt írásban
tesszük, akkor az még hangsúlyosabb lesz, sőt ha anonim módszert választunk, akkor a lányok bátrabban
elmondják problémáikat, vágyaikat. A megkérdezésnek két előnye van: egyrészt a kérdést feltevők
választ kapnak a kérdéseikre, másrészt a gyerekeknek is hasznos, hiszen azzal, hogy kimondják vagy
leírják a gondjaikat, problémáikat, ezek tudatosulnak számukra és így már könnyebben megoldhatóvá
válnak.
Kutatási eredményeink rámutatnak arra, hogy nagy jelentőséggel bír, ha az edzők és testnevelők merik
értékeltetni magukat, munkájukat. Egy rendszeres anonim értékelés a digitális világban már könnyen
kivitelezhető, és visszacsatolást ad az edzők és testnevelők részére. A negav véleményeket ne sértésnek
vegyék, inkább segítségnek! Ha pedig a válaszadást követően történnek változtatások, azt kom‐
munikálják a gyerekek felé, hogy biztosan észrevegyék és értékeljék azt. Így nagyobb lesz a bizalom a
testnevelő és az edző iránt, hiszen érzik a lányok, hogy ﬁgyelembe veszik az ő kéréseiket és érdekeiket.
Ezáltal jobb lesz a hangulat a foglalkozásokon, nagyobb kedvvel fognak részt venni a testnevelés órákon.
Szorosabb kapcsolat alakul ki, jobb lesz az együ működés az edző‐sportoló, tanár‐diák közö , az
esetleges korábbi fegyelmezési problémák is megoldódhatnak.

A vigasztalás, együ érzés is feladatunk

Kü lső é s belső motivá ció k
Módszertani füzetünknek egyik legfontosabb része a lányok moválásáról szól. A külső és belső movációk
együ esen hatnak az akv mozgás iránigények formálására.
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II. Moválás
A lányok sportolással kapcsolatos movációját két jól elkülönülő csoportra bonthatjuk: belső és külső
movációs tényezők. Külsők lehetnek az edzők, tanárok, csapa ársak befolyása, sztelete, elismerése,
valamint a szülők szerepe, például, hogy a lányok nem akarnak csalódást okozni szüleiknek, akiknek
bizonyos elvárásaik vannak. Bár ezek fontos movációs tényezők, de a lányok belső movációi még
inkább fontosak. Például, hogy a lányok azt tapasztalják, több energiájuk van, ha rendszeresen
mozognak, élvezik valamilyen tudás, jártasság elsajátását, egyszerűen jobban érzik magukat a bőrükben
és nagyobb lesz az önbizalmuk, ha sportolnak. Ezek mind olyan belső hajtóerők, amelyek movációt
adnak a további sportoláshoz.
Ha azt szeretnénk, hogy a lányok többet mozogjanak, akkor movál á kell őket tenni. Mivel a ﬁatalok
képességei és igényei eltérőek, így a megfelelő és hatékony moválásnak is testreszabo nak kell lennie.
Ennek természetesen elsődleges feltétele, hogy ismerjük tanítványaink igényeit.

Mováljuk egymást

Az igazi kihı́vá s
Kiemelt ﬁgyelmet kell szentelni azokra a lányokra, akikről az látjuk, hogy valami mia nem szeretnek
sportolni, mozogni. Az ő moválásuk az igazi kihívás a testnevelő tanárok, edzők számára. Ha megismerjük
az okokat, akkor tudunk ellene tenni.
A pubertáskori változások mia a koedukált testnevelés órán a lányok egy része nem érzi jól magát,
amikor mozgásfeladatokat kell végrehajtaniuk a ﬁúk elő .
•

Fogadjuk el a változásokat, alkalmazkodjunk mi a lányokhoz.

•

Alkossunk időnként egynemű csoportokat is, így a lányok elkülönítve a ﬁúktól felszabadultabban
mozoghatnak, nem kell amia aggódniuk, hogy a ﬁúk nézik őket.

•

Válasszunk számukra megfelelő gyakorlatokat.

•

Tűzzünk ki csökkente célokat a lányok számára.
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II. Moválás
Egyes lányok úgy érzik, hogy a sportolás inkább ﬁús és nem lányos dolog.
•

Mutassunk követendő példákat, rendszeresen beszéljünk híres női sportolók eredményeiről, sikereiről.

•

Találjuk meg mik azok a kisebb, könnyebben elfogadható lépések, amikkel haladhatunk.

•

Építsünk be kifejeze en a lányok közö népszerűbb mozgásformákat a testnevelés órákba, pl. tánc,
zumba, aerobic.

Egy testnevelő vagy az edző korábban olyan hangnemben beszélt velük, hogy elve e a kedvüket a
sportmozgástól.
•

Megfelelő empáával segítsünk átjutni ezen a negav élményen.

•

Kiemelt ﬁgyelmet fordítsunk arra, hogy milyen slusban viselkedünk, kommunikálunk a lányokkal.

•

Olvassunk az arcukból, viselkedésükből és próbáljunk alkalmazkodni hozzájuk.

Közös mozgásélmény

Tudatossá g a lá nyokná l
A kutatásunk rávilágíto arra, hogy a lányok egészségmegőrző magatartása sokkal tudatosabb, mint a
ﬁúké, ezért a moválásuknál jobban lehet a tudatosságra építeni.
A lányoknál többet érünk el azzal, ha olyanokra hivatkozunk, mint „egészséges maradsz” vagy „nem
hízol el, ha sokat mozogsz”. Az alakformálás, az egészséges testalkat alakítása minden serdülőkorú
lánynak eszébe jut és társíthatják a sportolással.
Az alakformáláson, testsúly szabályozásán kívül egyéb egészségügyi szempontokra is fel lehet hívni a
gyerekek ﬁgyelmét. A sporthoz szükséges koncentráció, hosszan tartó ﬁgyelem, monotónia legyőzése ‐
ugyanazt a mozdulatsort sokszor ismételni ‐ az állóképesség növekedése, ezek mind segík a tanulást is.
Köztudomású, hogy a rendszeres testmozgás az iskolai teljesítményre is pozivan hat. Kitartóbbak
lesznek a tanulásban is, könnyebben megérk és gyorsabban el tudják sajátani a tananyagot. Ez kihat a
9

II. Moválás
felnő létükre is. Nagyobb lesz az önbizalmuk, jobban alkalmazkodnak a munkahelyi körülményekhez,
könnyebben megbirkóznak a 8 órás munkaidővel. Erősíteni kell a rendszeres testmozgás és az egészséges
életmód közö kapcsolatot.
Igyekezzünk azért a célcsoportnak megfelelő movációt választani, hiszen például azzal nem tudjuk
meggyőzni a 10 éves lányokat, hogy a „sportolás csökken az érelmeszesedést”. Ez az indok viszont egy
felelősségteljes szülőnek már megfelelő, őt lehet moválni azzal, hogy sportoljon a gyereke, mert akkor
hosszú távon egészségesebb életet élhet.

Kit vagy mit is kell „legyő zni”?
A sportolás nem egyenlő valakinek a legyőzésével. A ﬁúkat inkább a győzelem, a versenyszellem vezérli,
míg a lányokat sokkal inkább a barákapcsolatok, a társaság, illetve az egészséges életmód ösztönzi.
A legtöbb sport esetében az ellenfél legyőzése a cél, de azoknál a lányoknál, akik nem „versengő
pusúak” célszerű azt hangsúlyozni, hogy nem a másik legyőzése a cél, hanem valamilyen képesség
megszerzése vagy teljesítmény elérése. Más szóval nem az ellenfelet, hanem saját magunkat kell
legyőzni. De még szemléletesebb, ha nem „legyőzésről” hanem egy „cél eléréséről” beszélünk.

Saját szintünket kell megugrani

Lehet, hogy a hátul futó lány élete legjobb idejét éri el
a versenyen

A testnevelők és edzők az ilyen jellegű egyéni célok elérését szerve‐ Kata nagy álma, hogy
ze en is megoldhatják. Például a tornász edző előrelépési táblázatot megtanulja a szaltót.
rakhat ki a falra, hogy mindenki lássa, hogyan haladnak előre a tor‐ Ha megtanulta, akkor elérte
a kitűzö célját. Hogy igazán
nászok. Egy testnevelő pedig jelvényrendszert hozhat létre, ahol
movált legyen, már a
különböző mozgáshoz köthető akvitásokért (látogatás egy sport‐ célkitűzését is elmesélte
eseményre, részvétel egy közösségi futáson, leado 3 kilót, megtanult anyukájának, és a
egykezes cigánykereket, javult az időeredmény, messzebbre ugro , stb.) szobájának a falára is
járjon egy jelvény vagy pont. Plusz mováció, hogy amikor összegyűlik a kirakta egy A4‐es papírra írt
célját.
megfelelő mennyiségű pontszám, akkor elér egy következő fokozatot, és
esetleg akkor kap komolyabb ajándékot, oklevelet, érmet, stb. Állítsunk fel egyéni, személyre szabo
célokat, hiszen különböző képességekkel rendelkeznek a gyermekek. Mindig a saját kiinduló szintjükhez
képest mérjük a fejlődést. Soha ne a legjobb, legügyesebb gyerek eredményével hasonlítsuk össze őket,
hiszen ez könnyen elvehea kedvüket és a versenyhelyzetet fokozza.
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II. Moválás
Segı́ts, hogy segı́tsé get kaphass!
Különböző szintű játékosok egymást segík, nekünk csak szervezni kell.

A tapasztaltabb és jobb versenyző hatékonyan segíthet egy kezdő vagy alacsonyabb szintű játékost. A
legtöbb sportban nagyon hasznos a „lefelé‐felfelé” játszás, hiszen mindenki akkor tud fejlődni, ha nálánál
kicsit jobb játékossal gyakorol. Magyarázzuk ezt el a sportolóknak és alakítsunk ki rendszeres, strukturált
le‐fel játékrendet. Aki játékélményt kap, amikor egy nálánál jobbal játszik, adja tovább ezt az élményt
azzal, hogy egy nálánál gyengébbel is játszik. Ez a módszer egyú al a sportszerűségre, társadalmi
elfogadásra is nevel.

A csalá d a legnagyobb motivá ció s erő
Ezzel nem mondunk újat, de nem árt ásmételnünk: A gyerekekre legnagyobb hatással a családi környezet
van.
A megkérdeze személyeink közül szinte mindenki egyetérte abban,
hogy a család a legfontosabb mováció, a gyerekre legnagyobb hatással
a családi környezet van. A szülő vagy a nagyobb testvér a legközelebbi,
legkönnyebben követhető példakép. A sportos családban élő lányoknak
könnyebb dolguk van, mert ilyen családi közegben mindenki termé‐
szetesnek veszi, hogy ő is sportolni fog. A nem sportos szülők esetében a
testnevelőnek, az iskolának kell erősítenie, hogy milyen fontos dolog a
rendszeres testmozgás.

„Bármennyire nehezen is
megy az edzés, mindig
eszembe jut, hogy
mögö em álltok, és ez plusz
energiát ad edzések és
versenyek ala egyaránt.”
Pap Bianka,
Paralimpiai úszó

Láthatjuk, hogy a szülőtől kapo mováció nagy jelentőséggel bír. A szülőnek azonban nem szabad,
hogy túlzo elvárásaik legyenek, például csak akkor lesznek elégede ek, ha NB I. szinten kosárlabdázik a
lányuk. Ha egy gyerek nagy különbséget tapasztal az elvárások és a számára reálisan elérhető
teljesítmény közö , akkor könnyen feladhatja a sportolást, így kerülve el a „kudarcot”. Így van ez akkor is,
ha egy nálánál sokkal jobb sportolóval hasonlítják folyamatosan össze a gyereket. Természetesen egy jó
sportoló társ követendő példakép és jó movációs tényező is lehet. De ha azt erősítjük bennük, hogy
önmagukhoz képest milyen nagy fejlődést értek el, és ez milyen fantaszkus dolog, akkor szívesen
maradnak a sportnál még akkor is, ha tudják, hogy képességeik szerint sosem fognak egy bizonyos szintet
meghaladni.

A család a legnagyobb movációs erő

Dicséret, dicséret, dicséret
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II. Moválás
Dicsé ret, dicsé ret, dicsé ret
Legyünk mindig pozivak és dicsérjünk folyamatosan!
Többen említe ék azt is, hogy egy szint, vagy képesség elérésekor a belső elégede ség melle fontos a
külső dicséret is, főleg ha az közösség elő történik. Amerikai ﬁlmekben gyakran láthatjuk, hogy a
kevésbé ügyes lányokat is megtapsolják a többiek. Tapsoljunk mi is! Legyünk pozivak és dicsérjünk
folyamatosan! A poziv visszajelzés fontos, azzal erősítjük meg a lányokban, hogy jó az, amit csinálnak.
El kell érni, hogy az edzőtársak, osztálytársak is spontán megdicsérjék egymást. Hívjuk fel a gyerekek
ﬁgyelmét, mennyire fontos, hogy ők is adjanak poziv visszajelzést egymásnak, amikor úgy gondolják
társuk jól teljesíte egy feladatot, vagy jó erőfeszítést te . A testnevelő tanárnak, edzőnek általában
egyszerre sok gyerekre kell ﬁgyelnie, így elkerülhea ﬁgyelmét, ha például egy gyermek jól teljesíte egy
feladatot, de a társak ezt nagyobb valószínűséggel észlelik, és ilyenkor fontos hogy osszák meg poziv
visszajelzéseiket egymással.

Nem csak a legjobbak szá mı́tanak
A jó edzőnek, tanárnak a harmadik‐negyedik vonal is ugyanolyan fontos, mint a legjobbak.

Azzal a beidegződéssel kapcsolatban, hogy csak a legjobbak számí‐
tanak, sok említés történt az interjúk közben. Ez egy nagyon rossz
gyakorlat, ami ellen tudatosan kell fellépni minden szereplőnek. Nagyon
sokan veszík el a movációjukat, amikor nem kerülnek be az első számú
csapatba, mert „csak az számít”. Főleg, hogy általában nincs is második
csapat, vagy nincs számukra megfelelő bajnokság. Olyan kultúrát kell
teremteni, amely nem csak a tehetséges, mindig győzni tudó lányok
eredményeit tekin sikernek, hanem amely a részvételt, erőfeszítést,
egyéni célok elérését is értékeli.

„Amíg sok utánpótlásedzőnél
kizárólag az számít, hogy
három ügyes gyerekkel
megnyerjen egy tornát,
felesleges reménykedni. Nem
akkor vagy jó edző, ha a
Farsang‐kupán első vagy.
Akkor vagy jó edző, ha az év
végén feladsz öt‐z‐zenöt
képze és futballért
bolonduló gyereket a
következő korosztályba.”

Érdemes kiemelnünk azt az amerikai követendő gyakorlatot, hogy a
versenyzés széles spektrumát biztosítják. Nem csak A‐B, hanem C‐D‐E‐F
Dárdai Pál, a legsikeresebb
ligák is vannak, így minden szintnek biztosítanak versenyzési lehetőséget.
magyar edző, a Hertha SC
Nagyon tudatosan díjazzák és elismerik az alacsonyabb ligában részt‐
vezetőedzője
vevők teljesítményét is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kedvtelésből
sportolóknak is legyen versenyzési lehetőség, mert ha nincs, az sokaknak a mováció hiányát jelen, és
abbahagyhatják a sportolást.

Mindenki érmes le
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II. Moválás
Versenyzé si ké nyszer az abbahagyá s egyik oka
A versenyzés, saját magunk megmére etése általában movál minket, de vannak, akiknél ez fordítva
működik.
Vannak olyanok, akiket zavar, hogy versenyre is kell menni, kötelező számukra a megmére etés.
Többen említe ék, hogy a lányok körében ez magasabb arányban fordul elő. A visszahúzódó természetű
gyerekek közö többen vannak, akiket ez a versenyzési kényszer frusztrál, mert nem szeret szerepelni
nyilvánosság elő , vagy fél a kudarctól. A ránehezedő lelki nyomástól aztán a versenyen valóban alul
teljesít a képességéhez, az edzésen mutato teljesítményéhez képest. Ez pedig azt erősí benne, hogy
„igaza volt abban”, hogy nem elég ügyes, tehetséges, ráterme . Az önbizalma pedig még alacsonyabb
szintre kerül. Lehet, hogy inkább abbahagyja a sportolást, hogy elkerülje a további kudarcot.
Ha van lehetőség, a versenyzés ne legyen elvárás, az edző fogadja el, ha valaki nem akar versenyezni. Ne
éreztesse a gyerekkel, hogy emia kilóg a többiek közül. Fogadják el őt így, ő a mozgás kedvéért sportol, és
nem jár versenyezni.

Néha együ sírunk

Tanulá s vagy sportolá s? Nem ké rdé s: Tanulá s ES sportolá s!
Többen említe ék, hogy a tanulás és a sportolás hosszú távon kizárja egymást.
Mind a testnevelőnek, mind az edzőnek dolgoznia kell azon, hogy ne legyen meg az ellentét a tanulás és
a sportolás közö . Ne érezzék azt a lányok és szüleik, hogy a sport előbb‐utóbb úgyis a tanulás rovására
fog menni, és akkor abba kell hagyni a sportolást. Fontos, hogy a tanulási problémák ne akkor derüljenek
ki az edző számára, amikor már túl késő, és csak a sportolás abbahagyása lehet a megoldás. Az edző érezze
feladatának, hogy tudjon az esetleges tanulási problémákról, vegyen részt akvan a probléma
megoldásában.
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Kommuniká ció
Az interjúk során különösen a szülők hangsúlyozták, hogy a régen megszoko és korábban elfogado
poroszos, fegyelmezős slus milyen sok negav élményt okozhat a gyerekeknek. A lányok pedig talán még
érzékenyebbek erre, nagyon nem mindegy, hogy milyen slusban kommunikálnak velük.

Kommunikáljunk az ő szintükön

Nem mindegy, hogy MIT MONDUNK:

Ilyenek helye

Mondjunk inkább ilyeneket

Csend legyen!

Hallgassuk kicsit közösen a csendet!

Nem tudod egyedül megcsinálni?

Szívesen segítek, próbáljuk együ .

Ne sírjál már!

Semmi baj, ha valaki elpityeredik.

Van kérdés?

Örülnék néhány kérdésnek.

Ez nem egy nehéz gyakorlat.

Nem baj, ha nem elsőre sikerül.

Ezt nem így kell csinálni.

Nem rossz, de inkább próbáld meg másképp
megközelíteni (ezt a feladatot).

Ezt nagyon gyorsan fejezd be!

Koncentráljunk inkább a feladatra!

Van valaki, aki nem ér?

Szívesen elmagyarázom még egyszer,
ha valami nem érthető.

Miért nem vagy még kész?

Elakadtál, esetleg segíthetek?
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Nem mindegy, hogy HOGYAN MONDJUK
•

Lehetőleg olyan szavakat, kifejezéseket használjunk, amiket a lányok használnak maguk közö .

•

Mindenkit dicsérjünk, ne csak az ügyesebbeket.

•

Mondjuk ki a nevét annak, akihez vagy akiről beszélünk. Úgy használjuk a nevét, ahogy ő szere.

•

Sok szemkontaktussal kommunikáljunk.

•

Használjunk nonverbális eszközöket: taps, hüvelykujj fent, egyéb kézjel, bólogatás, mosoly, akv
testbeszéd (hiszen sokszor nagyobb a távolság, mint a színész a színpadon), megfelelő érintés (pl.
vállveregetés, pacsi, ...stb).

•

Ügyeljünk arra, hogy a nonverbális kommunikációnk összhangban legyen azzal, amit mondunk. Ha
nem így van, az zavart, megértési nehézséget okozhat. Ha fontos dolgot akarunk közölni órán egy
gyerekkel, menjünk közelebb hozzá, ne kiabáljunk. Ne hívjuk oda magunkhoz, az már nagyon alá‐
felé rendelésre utal.

•

Kerüljük az iróniát és az összehasonlításokat.

•

Figyeljünk a tanulók visszajelzésére és alakítsuk aszerint a kommunikációnkat. Ha mondanak
valamit, akvan ﬁgyeljünk, nézzünk rájuk, verbálisan erősítsük meg, amit mondo . Ha személyes
dolgot akarunk mondani neki, azt négyszemközt tegyük. Kerülni kell, hogy a többiek elő olyanokat
mondjunk, ami másokra nem tartozik.

•

Használjunk írásos kommunikációt is, sokkal erősebb hatást tudunk vele elérni. Az írásos dicséret,
ami nem csak a hagyományosan ellenőrzőbe, hanem akár a közösségi médiába is felkerül,
sokszorosát érhe.

•

Ne felejtsük, a nyilvános dicséret többet ér, mint a négyszemköz. Dicsérjük meg azt, aki valamilyen
sportban jó eredményt ér el, adjuk mindenki értésére, hogy mennyire értékeljük ezt.

•

Rendszeresen tartsunk óra/edzés végi értékelést, ahol azokat emeljük ki, akik saját magukhoz
képest jól teljesíte ek az órán.

•

Fontos, hogy a tanár mutasson példát, saját sportolási szokásainak kommunikálásával. Meséljen
jelenlegi és régebbi akv mozgás élményeiről.

Nonverbális kommunikáció: A mosoly

Nonverbális kommunikáció: A pacsi
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III. Lehetőségek bővítése
Meglé vő lehető sé gek
A lányok rendszeres testmozgásának biztosítása érdekében alapvető, hogy az igényeiknek megfelelő testmozgást
és környezetet tudjunk biztosítani.

A lányoknak azt kell érezniük, hogy a testnevelés órák érdekesek, hasznos és izgalmas élményekre,
mozgásformákra adnak lehetőséget. A testnevelő tanárok feladata, hogy a tananyagban (és azon kívül)
megtalálják azokat a mozgásformákat, amelyek vonzóak a lányok számára. Ha szükséges, akkor érdemes
a hagyományos, lányok számára unalmasabb mozgásokat a há érbe szorítani, és a jelenlegi, 'trendi'
mozgásfajtákat helyezni az előtérbe: pl. zumba, aerobik, zenés táncos mozgásformák a hagyományos
bemelegítés vagy az óravégi játék helye .
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a lányoknál kiemelten fontos a bará kör. Ezért a csoportok
kialakításánál sokszor érdemes a testnevelő tanároknak hagyni, hogy a lányok a barátnőikkel együ
legyenek, amennyiben moválják egymást az akvabb testmozgásra és nem csak a „ﬁúkról szeretnének
pletykálkodni”. Mindenképp el kell kerülni azokat a helyzeteket, ahol a negav reakciók, agresszió,
csúfolódás, hátrányosan befolyásolná az órán való munkát. Ezen felül érdemes olyan lányokat rakni egy
csoportba edzésen, testnevelés órán, akik egy szinten vannak egy ado sportban, hogy ne kedvet‐
lenedjenek el egy‐egy náluk sokkal jobban teljesítő társuk melle .

Uj lehető sé gek megismeré se
Kapcsolat a helyi sportklubokkal, szervezetekkel.

Az iskola keretein belüli mozgás megalapozhatja a diákok sportolási szokásait iskolán kívül is. Ahhoz,
hogy a lányokat megfelelően mováljuk a sportoláshoz, elengedhetetlen, hogy ismerjék az iskolán kívüli
sportolási lehetőségeket is. Úgy gondoljuk, a testnevelő tanárnak feladata, hogy tájékozódjon,
informálódjon a helyi lehetőségekről, továbbá, hogy kapcsolatokat alakítson ki helyi sportklubokkal,
szervezetekkel és ismertesse ezeket a lehetőségeket diákjaival. Ha a diákok érdeklődnek sport‐
lehetőségek iránt, a testnevelő tanár feladata, hogy tanácsot adjon melyik klubbot, sportot érdemes
kipróbálniuk egyéni képességeiket ﬁgyelembe véve. Mindezek melle a tanárok meghívhatnak akár egy
helyi edzőt is egy testnevelés órára, hogy az ismertesse sportágát a lányokkal, vagy akár a diákok is
ellátogathatnak helyi sportklubok edzésére, hogy megismerkedhessenek új mozgásformákkal. A saját
élményen alapuló bemutatók (pl. sportágválasztó rendezvények), ahol a lányok egy rövid oktató óra
keretében megismerkedhetnek új spor al, mozgásformával egyértelműen nagyon hatékonyak.

Nyitott edzé s, Nyı́lt nap, Csalá di nap
A hagyományos sportág toborzó nem mindig működik jól. Már maga a „toborzás” szó is torzít, mert azt
sugallja, hogy i versenyzőket keresnek, vagy legalábbis nagyon jó képességű gyerekeket, akikből majd
versenyzőket fognak nevelni.
Interjúink során elhangzo , hogy a „toborzás” szóra általában olyan elköteleze ségre asszociálunk, ami
visszatartó erő lehet egy gyereknek, hogy elmenjen kipróbálni egy sportot. A „Nyito edzés”, a „Nyílt
nap”, a „Családi nap”, vagy a „Gyere és próbáld ki” szóhasználatok sokkal közvetlenebbek és jobban
moválnak egy sport kipróbálására.
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A különböző mozgásformák kipróbálására a „Hozd el a barátnődet is” program nagyon alkalmas. Ez
persze spontán is működik, de szerveze keretek közö nagyobb hatékonyságú lenne. Az edzőnek
kifejeze en kérnie kell a sportoló lányokat, hogy hozzák el barátnőjüket egy nyílt edzésre. A lányok ebben
inkább partnerek, mint a ﬁúk, mert a lányoknál a társas kapcsolat erősebb. Náluk jobban működik az
„elhozom a barátnőmet” eﬀektus. Célszerű, ha az edző kidolgoz egy saját toborzási módszertant és
használja azt szisztemakusan. Az edző további teendője pedig, hogy azok, akik elmennek kipróbálni a
sportot, azok o is maradjanak.

Az ATSK elviszi a pingpongot az iskolákba

Hozd el a barátnődet is!

Nem hagyomá nyos sportok
Főként a szülőkkel végze interjúk erősíte ék meg, hogy még mindig nagyon mélyen benne van a
felnő ekben, hogy csak a hagyományos sportokat ‐ azaz labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, atléka, torna,
stb. ‐ tekink igazi sportolásnak, akv mozgásnak.
Manapság már nagyon sok alternav mozgáslehetőség van, amit a gyerekek néha azért nem
választanak, mert a szülők azt nem tekink elég „komolynak”. Mindezek fényében alapvetőnek érezzük,
hogy erősebben kommunikáljuk a gyerekek felé a nem hagyományos sportok értékeit is. Meg kell ismerni
a szülőknek, hogy milyen egyéb mozgásformák vannak, milyen egyéb mozgáslehetőségek érhetők el a
környéken, pl. ﬁtnesz, tánc, harcművészet, jóga, vagy ezek valamilyen válfaja.
A kutatási eredmények szerint a hagyományos sportokban nagyobb a lemorzsolódási arány a lányok
esetében, mint a ﬁúknál. Az interjúk során mi is ezt tapasztaltuk, de sokan kiemelték, hogy a nem
hagyományos sportok esetében viszont a lányoknál kisebb a lemorzsolódás. A lányoknak sok iskolán
kívüli lehetőségük nyílik a rendszeres testmozgás gyakorlására. Ha jól körülnézünk, rengeteg olyan zenés,
táncos mozgásformát találunk, amit számos szinten lehet űzni. Ráadásul, aki nem akarja megmére etni
magát, az is csinálhatja csak a mozgás öröméért, a jó hangulatért, a barátnőkkel való közös időtöltésért.
Ennek sokszor az anyagiak szabnak határt, hiszen a jól felszerelt sportközpontok óradíjai sokak számára
megﬁzethetetlenek.
Az új pusú mozgásformákat (pl. ﬁtnesz, zenés tánc) sok olyan lány választja, akik egy hagyományos
sportról válto ak. Valószínűsíthető, hogy azok közö , akik korábban megszokták, hogy rendszeresen
mozognak, nagyobb az arány az ilyen pusú mozgások irán igény. Ezek pedig kevésbé (vagy egyáltalán
nem) szerepelnek azokban a staszkákban, amelyekben a sportolók arányát elemzik, tehát valószínűleg
torzítja azokat.
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IV. Poziv szerepek kialakítása
Egy he 3‐szori zumba órára járó lány, akinek foglalkozás közben a pulzusa tartósan meghaladja a 120‐
at, lehet, hogy azt ikszeli be a kérdőíven, hogy ő nem sportol. Azért, mert a zumbára azt mondja az
édesapja, ‐ vagy rosszabb esetben a testnevelő tanára ‐, hogy az nem sport „csak táncolás”. Sokféle zenés
torna van, ahova jellemzően úgy kezd valaki eljárni, hogy egy barátnője elviszi őt kipróbálni.

A tánc az egyik legakvabb mozgásforma

A ﬁtnesz egyre népszerűbb a lányok közö

IV. Poziv szerepek kialakítása
Ermet nyerni, vagy egé szsé gesen é lni?
Minden szinten célszerű felülvizsgálni a sportolás alapvető célját. Az osztrák vagy a magyar gyakorlat a
helyes?
Bizonyos kisebb nemzetek, mint például Magyarország sajátossága, hogy egy igazolt sporteredmény
sokszor túl fontos, néha élet‐halál kérdésének tekink. Mindenáron meg kell mutatni, hogy mi vagyunk a
legjobbak, a mi ﬁaink és lányaink a világelsők, amit az Olimpiai játékok éremtáblázata és az ered‐
ményekkel kapcsolatos kommunikáció jól tükröz.
Akadnak azonban olyan országok, ahol erről másként gondolkodnak, és nem az számít, hogy hány
olimpiai érmet nyer egy ország, hanem hogy a lakosság minél nagyobb arányban vegyen részt szabadidő
sportokban. Ausztriában például az élsport melle a szabadidős sport is jelentős állami támogatást élvez.
Az edző munkájának viszont egyik kézzelfogható eredménye, ha aranyérmet nyer a tanítvány. Ter‐
mészetesen szükségünk van sikeres sportolókra, akikre a lányok felnézhetnek, példaképül állíthatnak, de
javasoljuk, hogy gondolkodjon el mindenki a saját szerepkörében az eredményhajszolás ilyen meg‐
közelítésén is.

A 2012. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata
Ország

Arany

Ezüst

Bronz

Összesen

1.

Egyesült Államok

46

29

29

104

…

…

…

…

…

…

10.

Magyarország

8

4

6

18

…

…

…

…

…

…

Ausztria

0

0

0

0

utolsó (!)
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IV. Poziv szerepek kialakítása

?
Az érmek sokat jelentenek, de nem mindent

Sokszor egy pacsi többet ér, mint egy érem

Pé ldaké pek
Mindannyiunknak szüksége van példaképekre, olyan személyekre, akikre felnézhetünk, követendő példaként
állíthatjuk magunk elé.

A gyermekek esetében a példakép állítása még inkább meghatározó jelentőségű. A sportban vagy akár
más „férﬁas” területen (pl. üzle élet, vállalatvezetés) sikeres nők bemutatása a ﬁatalok számára is
követendő példaként jelenhetnek meg. Az ilyen emberek életének bemutatása, vagy akár az iskolába
történő meghívásuk egy beszélgetésre, ösztönzőleg hathat a ﬁatal lányokra és segíthe a poziv női
szerepmodellek kialakítását. pl. sportban, üzleéletben, tudományban.
Fontos megjegyezni, hogy a versenysport és a szabadidős sport közö feszülő ellentétet érdemes
oldanunk azzal, hogy nem csak az ember fele teljesítményt és eredményt elérő olimpia bajnokainkat
állítjuk követendő példaképnek, hanem akár olyanokat is, akik szorgalmukkal és kitartásukkal érnek el
olyan eredményt, amely szteletreméltó: pl. paralimpiai versenyző, amatőr sportoló. Az ilyen
példaképek a ﬁatalok számára sokkal inkább közeliek és elérhetőek, és segítenek (f)elismerni más
értékeket is.

Példakép lehet a másik nemből is

Példaképek a magasban

Nem csak a hírességek állíthatók példaképként, sok esetben a közeli családtagok, barátok, edzők és
tanárok még jelentősebb közvetlen hatással vannak a ﬁatalokra. Érdemes ezért az alábbi lehetséges
poziv szerepmodellek kiaknázása is:
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IV. Poziv szerepek kialakítása – V. Monitorozás és visszacsatolás
•

Barátok bevonása: közösségteremtő és bátoríthatja a ﬁatal lányokat a spor evékenységekben való
részvételre.

•

Helyi sikertörténet bemutatása: pl. olyan nő meghívása az iskolába egy előadásra, aki munkája
melle akv és egészséges életet él, és valamilyen területen sikeresnek mondható.

•

Család bevonása: a szülők – különösen az anya – jelentősen tudja befolyásolni a gyermek akvitás
szintjét. Érdemes ezért velük egyeztetve olyan stratégiát kidolgozni, ami a gyermek sport‐ és
szabadidős tevékenységének megfelelő kialakítását segí.

•

Régi diákok meghívása: hasznos és ösztönző lehet az iskola régi dákjai közül felkérni olyat, aki
éle örténetével poziv szerepmodellt jeleníthet meg a diákok számára.

•

Idősebb diákok bevonása: mivel az idősebb diákoknak tekintélye van, így érdemes felkérni őket
néhány speciális sporoglalkozás megszervezésére vagy levezetésére: pl. sportdélután, ﬁtnesz óra,
tánc.

Az élsport, a folyamatos versenyzés és a versenyekre történő felkészülés, a ﬁatal gyermek számára sok
lemondással és fáradtsággal jár. Az ilyen magas szintű felkészülések néha elveszik a testmozgás örömét.
Az ilyen ﬁatalok a minél jobb eredmény eléréséért küzdenek nap, mint nap az edzéseken, és a mozgás
örömét a versenyzés, a nyerés öröme váltja fel. Többen úgy vélik, hogy testnevelés és a szabadidős
sportok egyik fő feladata, hogy adják vissza a természetes és kötetlen mozgásból fakadó örömet a 7‐15
éves ﬁatalok számára.

V. Monitorozás és visszacsatolás
Megigyelé s, mé ré s
A spor evékenység folyamatos monitorozása két dolog mia is fontos. Egyrészt hasznos információt
szolgáltat arról, hogy a testnevelők és edzők erőfeszítései mennyire voltak eredményesek, illetve
visszajelzést kapunk arról, hogy milyen akadályok nehezík a lányok spor evékenységét. Másrészről
ﬁatalok ﬁzikai akvitás szintjének felmérése és az eredmények alakulásának követése mind a testnevelők
és edzők, mind a felmért ﬁatalok számára fontos visszacsatolásként szolgál. Hazánkban ilyen kez‐
deményezés a Nemze Egységes Tanulói Fi ségi Teszt (NETFIT), amely a magyar köznevelési rendszer
kötelező és egységes ﬁ ségmérési módszere a 2014/2015. tanévtől kezdődően. A NETFIT egész‐
ségközpontú ﬁ ségi tesztjei segítségével jellemezni lehet a ﬁatal általános ﬁzikai állapotát, konkrétabban
testösszetételét, aerob és vázizomza ﬁ ségét, valamint hajlékonyságát. A tesztrendszer az alábbi
méréseket tartalmazza: tes ömegindex (BMI), testzsírszázalék‐mérés, 20 vagy 15 méteres állóképességi
ingafutás teszt, ütemeze hasizom teszt, törzsemelés teszt, kézi szorítóerő mérése, ütemeze
fekvőtámasz teszt, helyből távolugrás teszt és hajlékonysági teszt. A tesztek felmérését – jogszabály
alapján – az érinte osztályok testnevelést tanító pedagógusa végzi iskolai körülmények közö , a
testnevelésórák keretein belül.
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V. Monitorozás és visszacsatolás

NETFIT ﬁ ségmérési rendszer

A lányok testnevelés órákon való részvételének ﬁgyelemmel kísérése kiemelten fontos, hiszen ez
alapvetően meghatározza és informál a ﬁatal testmozgással kapcsolatos vélekedéseiről: pl. hányan és
milyen indokokkal nem vesznek részt a testnevelés órán, hányan csatlakoztak sport klubokhoz vagy he
hány órát mozognak. A lányok fejlődését, új eredményeit kövessük nyomon. Ezek a tényezők rámutatnak,
hogy mit csináltunk jól, ami hatásos volt a mozgás népszerűsítéséhez, és melyek azok a területek,
amelyek fejlesztésre szorulnak.
Persze a leghatékonyabb az a módszer a nyomon követéshez, ha egyénileg leülünk egy‐egy lánnyal és a
felmerült tapasztalatokat, problémákat átbeszéljük, illetve a poziv fejlődést további movációként
felhasználjuk.

Ki szeret sportolni?
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V. Monitorozás és visszacsatolás
Né há ny ő szinte vá lasz
Módszertani útmutatónk elején említe ük, hogy közel 500 tanuló töltö ki sportolással, mozgással
kapcsolatos kérdőívet. Hadd idézzünk néhányat, a kérdéseinkre ado válaszok közül.
Az edző kiabált egy elado labda mia . Mit gondolsz erről?
·

Meg kell mondani, hogy hibázo , hogy megjegyezze, de nem kéne mások elő leszidni, mert ront az
önbizalmán.

·

Szerintem igaza van az edzőnek, de nem leordítani, hanem megbeszélni kellene.

·

Ha rosszul dob, mondja el neki, hogy min javíthat, de ha jól dob, dicsérje meg.

·

El kellene magyarázni neki szépen, higgadtan szerető szigorral, hogy máskor jobban sikerüljön.

·

Lehet, hogy rögtön nem esik jól, de így biztos, hogy megjegyzi, hogy mi le volna a jó döntés.

·

Nem lenne szabad kiabálni, mert teljesítménycsökkenést és félelmet okoz.

·

Szerintem nem kell leordítani, mert lelkileg ez megü. Inkább magyarázni, hogy hova dobja vagy hova
helyezkedjen.

Miért szeretsz edzésre járni? Mi movál?
·

A kikapcsolódás és az egészséges életmód movál.

·

Az movál, hogy nem jó, ha egész nap a tévét nézem. Káros a szememre és olyan kövér leszek, hogy fel se
tudok állni.

·

Engem az movál, hogy ha rendszeresen edzek, akkor egészségesebb és erősebb leszek.

·

Movál, hogy egészséges legyek, és mindenemet megmozgassam, és jó alakom is lesz legalább.

·

A jó hangulatot, nagyon szeretem az edzőt, és sokat segítenek. Sikeres sportoló szeretnék lenni és a suli után
jó a kikapcsolódás. Nem szeretnék elhízni és eltunyulni, imádom ezt a sportot.

·

Tudom, ha valami nem sikerül elsőre nem kell elkeseredni, mert sok gyakorlással meg lehet csinálni és annál
nincs jobb érzés, amikor valami sok gyakorlás után sikerül.

·

Az movál, hogy mindig lehet a sportban fejlődni.

·

Az movál, hogy szeretnék minél jobb eredményt elérni.

·

Sikeres sportoló szeretnék lenni.

·

Az movál, hogy minden edzésen erősebb leszek és hogy első leszek a nagyobb versenyeken, valamint nem a
gép elő ülök, hanem edzek.

·

O vannak a barátnőim, akikkel sokat nevetünk, szórakozunk.

·

A csapa ársaim moválnak.

·

Movál az, hogy az apukám, anyukám is sikeres kézilabdás volt.

·

Az movál, hogy büszkék legyenek rám a szüleim.

·

Engem apukám movál.

·

Az edzőm a példaképem.

·

Az movál, hogy elveszte em egy nagyon fontos embert és az ő emlékére csinálom.
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