
Sportágunk újabb nagy lehetősége,  a Kölyökatlétikai Program lehetőségei 
 
 
Tisztelt Szakosztályok! 
Kedves Edzőkollégák! 
 
Rövidebb hallgatás után ismét jelentkezem. 
Felkészültem új feladatomra, amivel kapcsolatban ezúton szeretnék megosztani Veletek 
néhány nagyon fontos gondolatot. 
 
Mi is az a Kölyökatlétika? 
A „Kids’ Athletiks” programot az IAAF hívta létre a 2000-es évek elején. Szándéka, egy 
olyan gyermek program létrehozása volt, mely jelentősen különbözik az atlétika felnőtt 
modelljétől. Célja az volt, hogy: 
 
1. az atlétika világszerte a legtöbbet gyakorolt egyéni sporttá váljon 
2. a leghatékonyabban készítse fel a gyerekeket a spottal kapcsolatos jövőjükre 
Ennek érdekében – egy nemzetközi munkacsoport segítségével – felépítettek egy jól működő, 
színes és izgalmas eszközökre épülő, pörgős verseny szisztémát, amihez némi oktatási 
segédanyagot is biztosítottak. 
 
Mit jelent a Kölyökatlétika Magyarországon? 
Felismerve az IAAF programban rejlő széles körű lehetőségeket, 2009-ben a MASZ 
„megvásárolta” az IAAF-től a program licenszét. Oktatókat képeztünk és megszületett az 
elhatározás, hogy a mozgásanyagot bevisszük a közoktatásba. 
A későbbi lehetőséggel élve, megragadjuk az alkalmat, hogy a Kölyökatlétika aktuális 
programjait és oktatási anyagait megtöltsük a legújabb sporttudományos ajánlásokkal és olyan 
oktatási és mozgásprogramo(ka)t dolgozzunk ki, ami a legfiatalabb korosztály aktuális 
igényeire épül és a távolabbi jövő megalapozását szolgálja. 
 
Mi történt eddig? 
2011. márciusában, a több mint egy éves kitartó küzdelmünk célt ért. Programunk, mely nem 
csak az atlétika, de az egész magyar sport, illetve a gyermek populáció egészségét szolgálja, 
megértésre talált. Megszületett a döntés arról, hogy a Kölyökatlétika bevezetésre kerüljön a 
közoktatásba. Ennek következményeként szűk határidővel ugyan, de felépítettünk egy 
oktatási programot. 
Szeptember óta 1000 iskola, 1000 alsó tagozatban oktató pedagógusát képeztük ki a SE 
Testnevelési karának (TF)  koordinálásában.  
Az eddigi eredmények minden várakozásunkat felül múlták. A 3 napos képzésnek óriási 
sikere van, a pedagógusok új lendületet és motívációt kaptak. Köszönhető mindez annak a 
közel 20 főnyi oktató csoportnak, akik szeretettel, óriási elhivatottsággal és nagy 
szakértelemmel adták át a Kölyökatlétika új szemléletét. 
Az 1000 iskola május közepén jut hozzá a Kölyökatlétika oktatásához elengedhetetlen 
eszközkészlethez. 
 
Ez idő alatt sikerült azt is elérni, hogy a Kölyökatlétika bekerült a 2013/14. tanévi  
Kerettantervbe, tehát míg idén opcionális, a következő tanévtől már kötelező tananyag lesz, az 
iskolák alsó osztályaiban. 
 
 



Mit tartogat a jöv ő? 
Több lépcsős terveink vannak, az óvodától a felsőoktatáson át, a sportági szakszövetségekkel 
való együttműködésig, de beszéljünk most csupán arról, hogy számunkra, mint atlétika 
sportág milyen lehetőségeket rejt ez a project. 
Mivel az utánpótlás szempontjából legfontosabb területen, az iskolában sikerrel teremtettünk 
meg egy komoly, potenciális hátteret, nagy hibát követnénk el, ha mi mint atlétika sportág, 
nem próbálnánk meg a lehető legtöbbet kamatoztatni ebből. 
Új lehetőséget kaptunk és ahhoz, hogy elkerüljük azt a hibát, amibe estünk a NAP program 
kapcsán, szakosztályi szinten „fel kell nőnünk”. Elsősorban szemléletben, másodsorban 
tudásban, oktatói (edzői) háttérben, valamint eszköz és infrastruktúrális területen. 
 
Hogyan tudjuk ezt megoldani? 
Közösen! 
A magunk részéről mindent megteszünk, hogy stratégiai, oktatási és anyagi téren is segítséget 
nyújtsunk a szakosztályoknak. Ezzel párhuzamosan várjuk a szakosztályok együttműködését. 
 
Melyek a prioritást élvező területek? 
A szakosztályoknak fel kell készülni, a növekvő számú kisgyermek fogadására és 
foglalkoztatására. (Lássuk be, ez idáig a 6-8 éves korosztály nem tartozott az edzői munka 
profiljába.) Ehhez alapvetően szükség van egy olyan oktatói (edzői) háttérre, akik a picik 
nyelvén, a legújabb sporttudományos ajánlásokra épített ismeretekkel, a Kölyökatlétika 
szellemében tudnak foglalkozni a gyerekekkel.  
Ennek érdekében hamarosan meghirdetjük azt a Kölyökatlétikai továbbképzést, amit edzők, 
testnevelők, pedagógusok, vagy akár ambiciózus szülők számára indítunk 2013. április 5-7. 
között. 
 
Kérjük a szakosztályokat, hogy addig is gondolkozzanak azon, hogy kiket szeretnének 
bevonni ebbe az újonnan induló, jövőbeli projektbe. Ezzel párhuzamosan dolgozunk a 
továbbképzésben résztvevő szakosztályok Kölyökatlétikai eszköz ellátásán is. 
Még ebben az évben felállítunk egy „szakfelügyelői”, monitoring hálózatot, amely amellett, 
hogy a közoktatásban megjelenő program segítségére lesz, a hidat fogja képezni az iskola és a 
szakosztályok között. Szeretnénk ezt a hálózatot, a tanfolyamot végzett szakemberekből 
összeállítani. Éppen ezért azt kérjük a szakemberektől, hogy azok, akik érdeklődnek egy ilyen 
jellegű munka iránt jelezzék ezt mihamarabb felém. 
 
További sürgős feladat, a kisgyermekek Kölyökatlétikai versenyrendszerének felállítása. 
Első nekifutásra ennyi talán sok is az információkból remélem, hogy lehetőség lesz a program 
fejlődésének folyamatos tájékoztatására. 
 
Bízva a sikeres együttműködésben, Dornbach Ildikó KA szakmai programfelelős 


