
 

 

ŐSSZEL IS ELINDULNAK A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEINK A TANÍTÓK ÉS 
A TANÁROK SZÁMÁRA 

 
 

1. Ingyenes, akkreditált pedagógus-továbbképzések  

A Magyar Diáksport Szövetség – egyrészt a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, másrészt a Magyar 
Kézilabda Szövetséggel együttműködésben a 2017/2018. tanévben is − 30 órás, ingyenes, 
akkreditált pedagógus- továbbképzési programokat indít tanítók és elsősorban a 
testnevelő, de más érdeklődő tanárok számára is, az ország több pontján. Az érintett képzések 
címei a következők: 
 

1. „Az alsó tagozatos “Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai – alkalmazása 
az iskolai testnevelésben” 
 

2. „A Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-12. évfolyam iskolai 
testnevelésében”, illetve   

 

3. „A szivacskézilabdázás oktatás módszertani alapjai az iskolai testnevelésben”. 
 
Az iskolai labdarúgás kerettanterve a köznevelés 1–4., 5–8. és 9–12. évfolyamai számára, valamint a 
szivacskézilabda kerettanterv az 1-4. évfolyam számára már az előző tanév óta minden érintett iskolában 
alkalmazható a mindennapos testnevelés délutáni foglalkozásai keretében. Az ehhez kacsolódó ingyenes, 30 
órás pedagógus-továbbképzések immáron országszerte elérhetővé váltak, és a képzési alkalmak hivatalosan is 
meghirdetésre kerültek. (Az alsó tagozatos “Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai – 
alkalmazása az iskolai testnevelésben, A “Grassroots” labdarúgás módszertani és gyakorlati alapjai az 5-
12. évfolyam iskolai testnevelésében, illetve A szivacskézilabdázás oktatásmódszertani alapjai az iskolai 
testnevelésben.)     
 
Célunk, hogy a továbbképzésen résztvevők képessé váljanak– a mindennapos testnevelés heti 
kétórás, kiváltható órakeretei között „Grassroots” labdarúgás és szivacskézilabda-specifikus 
foglalkozások vezetésére, továbbá hogy alkalmazni tudják a tanulók életkori és fejlődési 
jellemzőihez igazodó, differenciált foglalkoztatási formákat, élményszerű és változatos 
tanulásszervezési eljárásokat. A továbbképzések célja, hogy a továbbképzésre jelentkezők olyan 
alapvető gyakorlati (technikai és taktikai) ismereteknek jussanak birtokába, amellyel képessé 
válnak a tematikai egységekben rögzített tartalom oktatására. 
 

2. Az iskolai labdarúgó programok illesztése – a részvétel képzési feltételhez kötése 

Az MDSZ és az MLSZ vezetése úgy döntött, hogy a 2017/2018. tanévtől fokozatosan megkezdi iskolai 
programjainak és foglalkoztatási rendszereinek szakmai összehangolását és illesztését is. Az MDSZ és az 
MLSZ célja, hogy a következő években a Bozsik Intézményi Program, a Fair Play Cup, valamint a 
Labdarúgó Diákolimpia® szellemiségét, a részvétel feltételeit, valamint sportszakmai szabályrendszerét 
átalakítsák. Az MDSZ és az MLSZ bízik abban, hogy ez nagyban megkönnyíti majd a diákok, a szülők, és 
nem utolsó sorban a pedagógusok, az intézményvezetők és -fenntartók tájékozódását az iskolai labdarúgó 
programok kapcsán. 
 
Az MDSZ és az MLSZ azért dolgozik, hogy legkésőbb a 2019/2020. tanévig szakmailag összeillessze az 
érintett programokat, és biztosítsa, hogy azok keretében a játék- és élményközpontú iskolai labdarúgás 
filozófiáját értő, azzal azonosulni tudó szakemberek készítsék fel a tanulókat és szervezzék a 
sporteseményeket. 
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Ennek első lépéseként az MLSZ és az MDSZ vezetése úgy döntött, hogy a 2017/2018. tanévtől módosítja 
a Bozsik Intézményi Programban, a Fair Play Cup-on és a Labdarúgó Diákolimpián® való iskolai 
részvétel feltételrendszerét.  A Bozsik Intézményi Programban és a Fair Play Cup eseményein való 
részvétel előfeltétele így az lesz, hogy iskolánként legalább 1, vagy 2 fő (a BIP szintjeinek 
függvényében, az MLSZ tájékoztatása szerint), a Labdarúgó Diákolimpia® esetében pedig legalább 1 fő 
sikeresen elvégezze a fenti ingyenes, 30 órás labdarúgó pedagógus-továbbképzések valamelyikét.  
A pedagógus-továbbképzések elvégzésének határideje a labdarúgó Diákolimpia® esetében 2018. 
augusztus 31. Azaz a következő, 2018/2019. tanévi Labdarúgás Diákolimpia® versenyekre kizárólag azon 
iskolák nevezhetnek majd csapatokat, melyekből legalább 1 fő pedagógus 2018.08.31-ig sikeresen 
elvégezte a fentebb megnevezett labdarúgó pedagógus-továbbképzések egyikét. 
 

3. Szivacskézilabda eszközcsomagok kihelyezésének lehetősége 

Az MKSZ elnökségének döntése értelmében minden olyan általános iskolai nevelés-oktatás nyújtó iskola, 
többcélú intézmény, amely biztosítja legalább egy fő részvételét a szivacskézilabda tárgyú pedagógus-
továbbképzéseken, jogosulttá válik egy szivacskézilabda sporteszközcsomagra, amely egy pár 
szivacskapuból, és 30 db, különböző méretű szivacslabdából áll. A sikeresen elvégzett és tanúsítvánnyal 
lezárt továbbképzést követően az MDSZ és az MKSZ közösen intézkedik az eszközcsomagok 
kiszállításáról az érintett feladatellátási helyekre, az első 1500 feladat-ellátási hely esetében várhatóan 
legkésőbb 2017 végéig. 
 

4. Miért jelentkezzen a pedagógus az akkreditált továbbképzésre? 
 

- Mert számos újszerű megoldást kínál a képzés 
- Mert a 30 óra beleszámít a hétévenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségbe 

- Mert igazán jó hangulatú képzéseken vehet részt 

- Mert rengeteg újszerű játékos feladatot, játékot ismerhet meg 

- Mert a teljes tematikát e-book formájában ingyenesen megkapja 

- Mert elméletben és gyakorlatban is megismeri az iskolai labdarúgás és szivacskézilabda 
élményközpontú oktatásmódszertani alapjait 

- Mert a szivacskézilabda továbbképzést elvégző iskolája ingyenes sportszercsomagot fog kapni 
a Magyar Kézilabda Szövetségtől 

- Mert az iskolai labdarúgás továbbképzést elvégző pedagógus jogosult lesz az MLSZ Bozsik 
Intézményi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési programban sportcsoportvezetői feladatok 
ellátására 

- Mert a továbbképzések országszerte számos helyszínen zajlanak, így mindenki megtalálja a 
lakhelyéhez közeli képzési alkalmakat 

- Mert a képzésen nagyon sok gyakorlati elem van, amelyek jelentős része játék, amit a mindennapi 
testnevelési órákon is hatékonyan lehet használni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
5. További fontos információk 
 

A jelentkező pedagógusokat arra kérjük, hogy oktatási tapasztalataik alapján válasszák ki az 
érdeklődésüknek megfelelő, adott iskolafokokhoz (1-4. évfolyam, 5-12. évfolyam) tartozó 
továbbképzéseket!  

 
A képzésre az alábbi link alatt a regisztráció után tudnak jelentkezni az 
érdeklődők:  https://www.netfit.eu/login.php?usertype=2. Ezen az oldalon az MDSZ valamennyi induló 
pedagógus-továbbképzése megtalálható, így kedvükre tudnak válogatni a pedagógusok. 
 
A továbbképzésekről szóló videót itt nézheti meg. 
 
Minden további kérdésekkel kapcsolatosan az MDSZ regionális irodáinak vezetői és munkatársai 
természetesentovábbi teljeskörű tájékoztatást tudnak adni. Keressék őket bizalommal! 
 
Várjuk a pedagógusok jelentkezését!        
 

Régió Régiós iroda Irodavezető neve E-mail cím Telefonszám 

ÉM Észak- magyarországi iroda Viszlai István viszlai.istvan@mdsz.hu +36/30-963-8018 

ÉA Észak- alföldi iroda Bóka Loránd boka.lorand@mdsz.hu  +36/30-963-7762 

DA Dél- alföldi iroda Vincze József vincze.jozsef@mdsz.hu +36/30-963-7841 

DD Dél- dunántúli iroda Farkas Szilárd farkas.szilard@mdsz.hu +36/20-353-6040 

KD Közép- dunántúli iroda Németh Noémi nemeth.noemi@mdsz.hu  +36/30-963-7826 

NYD Nyugat- dunántúli iroda Sipos Győző sipos.gyozo@mdsz.hu +36/30-963-7836 

KMR Közép- magyarországi iroda 
Együd-Máthé 

Vivien 
mathe.vivien@mdsz.hu +36/30-1800-222 
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