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A program beindításának indoklása 

 Az iskola, a képzés és a személyiség fejlesztés bölcsője 

 A jó testnevelő tanárok kiemelt stratégiai  pozíciója az 

intézményekben a sportot illetően 

 Az iskolai csapatok létszámának a drasztikus csökkenése a 

szakszövetségi és a diákolimpiai verseny rendszerben a 2000-es 

évekhez viszonyítva 

 A gyermekek igénylik a kézilabdázás oktatását 

 



Diákolimpiai csapatok számának változásai 
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Van Kell 

Kézilabda 1.73 2.005 

Kosárlabda 2.093 2.191 

Atlétika 2.148 1.953 

Labdarúgás 2.210 2.332 

Torna 2.393 2.024 

Szabó - Bánáti: Iskolai testnevelés és utánpótlássport 



A program céljai és feladatai 

 Az iskolai tömegbázis kiszélesítése, közösségépítés 

 Minőségi tehetséggondozás és a mozgásigény kielégítése 

 A fejlesztés és fejlődés módszertani alapjainak 

meghatározása és nyomon követése 

 A testnevelők anyagi megbecsülése, szakmai fejlődésének 

biztosítása, képzése (4 területen évi 1alkalommal) 

 A „ fehér foltok eltüntetése” a kézilabdázás térképéről 

 Hátrányos helyzetű iskolák gyermekek támogatása 

                 ( Nemzeti Sport 2017. március 18-i szám) 

 

 

 



Központi oktatási segéd anyagok 



Edzésterv havi előrehaladással 





A program statisztikai mutatói 
2013/14 – 2017/18 

Évek 

(tanév) 

Oktatási 

intézmény 

(db) 

Tanulók 

Csoportok 

(fő-db) 

Testnevelők 

száma 

(fő) 

 

Mentorok 

száma 

(fő) 

Látogatások 

száma 

(alkalom) 

Igazolt  

sportolók  

(%) 

A program 

után igazolt 

versenyzők 

       (fő) 

2013-14 50 1433/102 52 2 165 - 

2014-15 91 3425/184 98 3 268 - 

2015-16 120 4347/243 125 4 310 28% 495 

2016-17 120 4924/268 128 4 350 37% - 



2017 szeptember 



Sulikézi fesztivál 

                A verseny létrejöttében az alábbiak játszották a fő szerepet: 

     1. A Kézilabda az iskolában program belső hálózatának a versenyeztetése 

     2. A programban részvevő iskolák közti sport kapcsolatok ápolása, elmélyítése 

     3. Az élményközpontú versenyeztetés biztosítása („grassroots”) 

     4. A hasonló kondíciókkal bíró intézmények közötti egyenlő esélyek biztosítása 

     5. A hátrányos helyzetben lévő intézmények felzárkóztatása 

     6. A testnevelők sportszakmai és anyagi támogatása 

     7. A kézilabdázás társadalmi hátterének a további bővítése 

  

 



Sulikézi fesztivál statisztikai adatai  

 

 

 

 

 

 

                                                  
A fesztivál elérhetősége:http://keziszovetseg.hu/v2h/017/001/p_001.asp  
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Út a Nemzeti alaptantervig 

2015. június 13. Győr 

 



A szabályozás 

A hatályos Nemzeti alaptanterv és a kerettantervi rendelet is 2012-es: 

• a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet 

• a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 
21.) EMMI rendelet módosításáról 

A rendes felülvizsgálat 5 évente esedékes 

A Kormány úgy döntött, hogy az általános felülvizsgálat helyett egy új Nat 
koncepció mentén új Nat-ot és ahhoz illeszkedő új kerettanterveket készít 

Az előkészítő munka ezen része is a Köznevelési Kerekasztal és annak 
munkacsoportjaiban folyik 

A tervek szerint 2016 végére elkészül az új Nat koncepció, 2019-re pedig új Nat 
lesz 

Cél: az új Nat-ban (illetve az általános kerettantervekben) hangsúlyosan jelenjen 
meg a kézilabdázás 

 



Előfeltételek 2019-ig 

 

• Legyen egy átgondolt és kipróbált tantervi program és szakmódszertani 

háttér a mindennapos testnevelésen belül 

• A program legyen versenyképes más sportágak hasonló kezdeményezéseivel 

• Legyenek a programot közvetíteni képes, felkészült pedagógusok 

• Legyenek a programot támogató sporteszközök 

• Alakuljon ki pozitív kép az iskolai kézilabdázásról a tanulókban, a 

pedagógusokban, a szülőkben és a nyilvánosságban 

 

 

 



Vállalt feladatok 
 
1. A sportág jelenjen meg legalább az 1-4. évfolyamon az „alternatív” 

kerettantervi szabályozásban - a szivacskézilabdázással 

2. Készüljön el a kapcsolódó, PAT által akkreditált továbbképzési program 

3. Készüljön el a képzések során használható egységes szakmódszertani 
segédanyag 

4. Kerüljön sor a magasan kvalifikált (csúcs)képzők kiválasztására és 
felkészítésére 

5. A továbbképzések kerüljenek lebonyolításra, biztosítva a felkészült 
pedagógusok jelenlétét az érintett feladat-ellátási helyeken (~ 3000 db) 

6. Az iskolákat szereljük fel a megfelelő eszközcsomagokkal 

7. Tudományos alapokon támogassuk a sportág mozgásanyagának fejlesztését 

8. Ahol lehet, hangoljuk össze tartalmilag és módszertanilag a sportági és 
diáksport sporteseményeket, versenyeket 



1-2. A szivacskézilabdázás „alternatív” kerettantervének és az ahhoz 
kapcsolódó   akkreditált pedagógus-továbbképzési anyagnak az elkészítése 
és beadása 

 

2015.12.09. 

 

A PAT akkreditálta a „Szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai 
testnevelésben” c. pedagógus-továbbképzési programot 

 

2016.08.25. 

 

A Magyar Közlönyben megjelent a „Szivacskézilabdázás kerettanterv az 1-4. évfolyam 
számára”, amely így a 2016/17. tanévben már alkalmazható. 

  

  



 3. A továbbképzésekhez szükséges módszertani anyagok ( könyv, feladat kártyák, diasorok) 

elkészítése és tesztelése az iskolai programban. 

      2016. június 30.  

            

      TEMATIKUS ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI TANANYAG A 

SZIVACSKÉZILABDA OKTATÁSÁHOZ 

 

 

 

          

 

                                                                                                



4. A csúcsképzők a kiválasztása és felkészítése (40 fő) 
Két lépcsőben 

        1. Előzetes szűrés kompetenciák alapján: 

– testnevelő tanári végzettség, minimum 6 éves iskolai környezetben szerzett tapasztalat 

– Szakmai önéletrajz tartalma, szakmai megalapozottsága 

– Motivációs levél relevanciája, szakmai tartalma, stilisztikai jellemzői 

          

          Előnyt jelentett: 

                - kézilabda edzői végzettség 

                - képzőként, más projektekben való előzetes részvétel 

 

2016.03.01-ig 100 fő jelentkezését regisztráltuk 

                                               ↓↓ 

                                              74 fő 

        2. Személyes meghallgatás 

            - Tudáspróba teszt formájában 

            -  Személyes – előre megadott témából – prezentáció bizottság előtt       

 



 5. A pedagógus-továbbképzések 

          

•   Közép-magyarországon 2016. októberétől, majd várhatóan 2017. elejétől 

országos szinten 

•   150 db képzési alkalom lebonyolítása 

•   3000 fős résztvevői indikátorral 

•    Jelenlegi adatok a képzésről: 

                - 548 intézményből 

                - 961 pedagógus 

 

      

 



6. Az iskolák felszerelése eszközcsomaggal 

 

• Szivacskézilabda eszközcsomag biztosítása minden olyan iskolának, ahonnan 

érkezik pedagógus a továbbképzésekre. Célunk év végéig: 

    1500 intézmény ellátása eszközcsomaggal 



  7. A sportág mozgás anyagának tudományos háttérrel történő támogatása 

     - 1435 alsó évfolyamos             183 fős reprezentativ minta 2 méréssel 

       - 7 motorikus teszt általános és specifikus formában 

       - 8 kérdés felvetés, 21 hipotézis felállítása 

       - Az eredmények publikálása itthon és külföldön (Universitates Babes-Bolyai Educatio Gymnasticae   

4/2016.) 
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Célbadobás dobóterpeszből lendületszerzés nélkül 

  Fiúk Lányok 

Őszi eredmények Tavaszi eredmények Őszi eredmények Tavaszi eredmények 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Első kísérlet  

Találat (db) 

1,61 1,338 2,21 1,367 1,09* 1,007* 1,67* 1,204* 

Második kísérlet  

Találat (db) 

1,71* 1,132* 2,26* 1,209* 1,13** 1,179** 1,64** 1,245** 

Első kísérlet 

Emelt könyök 

(db) 

3,26** 1,951** 3,74** 1,747** 3,33** 1,894** 3,87** 1,447** 

Második kísérlet 

Emelt könyök(db) 

3,04** 2,099** 3,76** 1,651** 3,54* 1,745* 3,92* 1,432* 



2019. szeptember 01. 



„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap. 

Minden arra járó nyomot hagy rajta.” 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

                                                                                

 juhaszi@keziszovetseg.hu 


