Haller Labdabűvölők

1. Szakmai feltételek
A szakmai feltételek adottak a műhelymunkához.
Személyi feltétel: Neuberger Attila testnevelő tanár, UEFA B licences labdarúgó
edző tartja a foglalkozásokat.
Az Intézményi Bozsik Programon is rendszeresen szerepeltetem iskolánk több
csapatát. Iskolánk ezért labdarúgáshoz eszközöket, labdákat kap. Mivel ezek az
eszközök fogyóeszközök még több labdát, megkülönböztetőt, bóját is fel tudnánk
használni.
2. A csoport rövid jellemzése:
A csapat a Haller János Általános, Szakközép-és Szakiskola ötödik és hatodik
osztályos tanulói közül az átlagnál ügyesebbekből, jobb gömbérzékkel
rendelkezőkből alakult.
A tanulók kiválasztása.
Korábbi személyes tapasztalataim /versenyekre már alsós korukban is vittem őket/
és órai látogatásaimon tapasztaltak alapján történt. Kérdőívet töltettem ki a
kiválasztandó tanulók szüleivel és osztályfőnökével. Kollégáim véleményét is
kikértem az általam választott tanulókról.
3. Tehetséggondozás.
Heti 2 Tehetségműhely és 1 szakköri óra keretében történt a tehetséggondozás.
A foglalkozások célja a tanulók fizikai képességeinek /erő, gyorsaság,
állóképesség/ akarati-erkölcsi tulajdonságainak és labdarúgó tudásuk fejlesztése. A
szabályok betartásán keresztül az önfegyelem javítása. A csapat közös célja, hogy
a

győzelem

érdekében

egymásért

küzdő

közösséggé

kovácsolódjanak.

Versenyekre való felkészülés.
Visszatérő feladatok a különböző labdavezetések, rúgások, átvételek, cselezések.
Kiemelt figyelmet szentelek az 1:1 elleni játéknak, a párharcoknak.
Később a kis játékok során 2:1, 2:2, 3:1, 4:2, 5:2 elleni játékot gyakoroltuk.
Felállásoknál a 3:3 elleni játéktól a 4:4, az 5:5 végül a 6:6 elleni játékig jutottunk
el.

4. Tanácsadás
A Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola mentoráló
intézménnyé vált. A labdarúgás oktatásáról több bemutató foglalkozást tartottam
az év során kollégáim és más intézmények testnevelői számára.
5. Együttműködés
Kapcsolatban állunk a MITE utánpótlás egyesülettel. Edzőikkel szakmailag
többször egyeztetek. Rendezvényeiken részt veszünk. A legügyesebb tanulóink
pedig

egyesületüknél

folytathatják

sportpályafutásukat.

Szakmai

továbbképzéseken közösen veszünk részt.
7.

Rendezvények
Munkámban

az

egyik

legfontosabbnak

a

versenyeken

való

szereplést,

megmérettetéseket tartom. Minden évben részt veszünk a diákolimpia küzdelmein,
az intézményi Bozsik tornákon, téli teremtornákon, helyi versenyeken. /Batthyányi
Kupa, Mikulás Kupa/

