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A program célja 

• A program célja, hogy átfogó, egységes sportszakmai koncepciót kínáljon a 6-10 éves korosztály 

számára. 

• A program alapja a korosztálynak megfelelő széleskörű képességfejlesztés, mellyel 

megalapozhatjuk akár a későbbi versenyszerű sportolást, de hasznos hátteret adhat mindennapi 

élethez is. 

• Célunk, hogy megteremtsük a lehetőséget arra, hogy a későbbiekben a programban résztvevő 

gyerekek képesek legyenek a fizikai képességeik maximális kiaknázására, és ezt ne korlátozza 

semmilyen a múltból eredő hiányosság. 

• Ennek érdekében a KOSÁRPALÁNTA program ötvözi az atlétika, a gimnasztika és a küzdősportok 

hasznos alap mozgásanyagát a kosárlabda megalapozó gyakorlatanyagával. 



A program kialakulása 

  A program létrehozásának ötletgazdája Debrődy István (Döbci), 

volt kosárlabda játékvezető, a székesfehérvári kosaras élet ismert 

alakja. 

  Szakmai támogatók 

Dávid Kornél – DKKA névadója 

Hirt Károly – ARAK elnöke 

Kovács Antal – Magyar Judo Szövetség alelnöke 

Magyar Zoltán – Magyar Torna Szövetség elnöke 

 

Programgazda: 

Magyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetsége 

Bodnár Péter – főtitkár 

 



A program története 

Megvalósulás – Pilot év (2013-14) 

4 mintacsoport - Székesfehérvár: 

• Gyöngyvirág óvoda 

• Rákóczi iskola 1. osztály 

• Tolnai iskola 2. osztály 

• Tolnai iskola 3. osztály 

Második évad (2014-15) 

• 8 város, 31 csoport 

• 500 sportoló gyermek 

 

Harmadik évad (2015-16) 

• 11 város, 51 csoport 

• 1.000 sportoló gyermek 



Kosárpalánta tanterv: 
A 2015 őszén elindított folyamat eredményeként a KOSÁRPALÁNTA szakmai elvei alapján 
elkészített tanterv bekerült az 1-4 osztályos testnevelés tanterv keret kiegészítő tanterv részébe 
 
a 22/2016.(VII. 25.) EMMI rendelet 
 
Alapjogszabály: 
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 
 
Módosítja: 
22/2016. (VIII. 25.) EMMI r. 
 
Megjelent: 
MK 2016/126. (VIII. 25.) 
Hatályos: 
2016.09. 01., 2017. 08. 31., 2018. 08. 31., 2020. 08. 31. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157752.322749
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197106.325972


 
Akkreditált pedagógus továbbképzés: 
33 órás pedagógus továbbképzést szerveztünk, melyet az Oktatási Hivatalnál akkreditáltunk 
 

 

Kontakt órák E-learning tananyag 

•Ismétlő előadások az kontakt órák elméleti anyagáról 

• online előadások a KOSÁRPALÁNTA tantervben szereplő mozgásformákról 

• több mint 200 féle videóval ellátott gyakorlat kategóriák és korosztályok 

szerinti rendezéssel 

•Online foglalkozás tervező a gyakorlattár és saját gyakorlatok 

felhasználásával  



A program megvalósításához az MKOSZ biztosítja 

 

• a szakmai programhoz való online hozzáférést 

• az edzők, óratartók képzését, továbbképzését 

• eszközcsomagot az órák megtartásához  

• az Oktatási Intézmény vagy Egyesület által biztosított pedagógus/edző részére az MKOSZ 

logójával és a program logóval ellátott felszerelést 

• a KOSÁRPALÁNTA foglalkozásokon résztvevő tanulók részére MKOSZ és KOSÁRPALÁNTA logóval 

ellátott felszerelést. 



Szervezeti felépítés Egyesületi kapcsolódás esetén 

 



Köszönjük a figyelmet! 
  

info@kosarpalanta.hu 
 

Várjuk a kérdéseket. 

mailto:info@kosarpalanta.hu

