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A JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely beszámolója az EFOP 

3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú "Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban c. 

projekt 
 

„Kicsi ninja gyerkőcök” 

Örményes – iskolai csoport 

 

A program ötletét az adta, hogy a pedagógus pályán és a tatamin eltöltött több, mint három évtized alatt, 

de a saját fiaim nevelése során megtapasztaltam, hogy a gyermekek életében fontos szerepe van az olyan 

tradicionális rendszereknek mint a harcművészetek. Természetesen ez egy hosszan tartó folyamat, ami 

minél korábbi életkorban kezdődik, annál erősebben rögzül. A gyermekek életében az igazán kritikusnak 

nevezhető váltás az óvodából az iskolába, illetve az alsó tagozatból a felső tagozatba való „átmenet”, 

amikor az addig megszokott környezet és szokásrend helyett egy egészen más elvárásrendnek kell 

megfelelniük. Ebben a folyamatban ad segítséget a mozgás, a küzdőjáték, ami erősíti a szabálytudatot, 

erősíti a monotóniatűrést, a kudarc feldolgozását.  

A programba bevont célcsoportot és a beválogatás módszere 

A programba az iskola 4.-5. évfolyamos tanulóira számítottam elsősorban. Az iskola tagintézmény 

vezetőjével történt egyeztetést követően lehetőséget kaptam arra, hogy az eredeti célcsoportba tartozó 

gyermekek szüleinek – az iskola által meghirdetett szülői értekezleten- szóbeli tájékozatót tarthassak a 

pályázattal kapcsolatban. Az értekezleten felvázoltam a részvétel feltételeit, illetve megnyugtattam a 

szülőket, hogy elsősorban nem a legtehetségesebb gyermekek kiválogatása a cél, hanem inkább a 

problémásabb, önbizalomhiányos tanulók azok, akikre elsősorban számítok. Az érdeklődő szülők ezután 

írásban is nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak gyermekük részvételéhez a foglalkozásokon. 

Összességében az eredetileg tervezett 12 fő helyett 14 gyermekkel kezdhettem meg a programot, 

közülük több tanuló jár BTMN-es vagy SNI-s fejlesztő foglalkozásra.  Összetételét tekintve 7 fiú és 7 

lány vett részt a programon. Lemaradás, lemorzsolódás nem volt. 

Hogyan valósult meg a pályázati program munkaterve? 

Az eredetileg tervezett programtervet- alkalmazkodva a 

körülmények változásához- néhány apróbb módosítással 

meg tudtuk valósítani. Sajnos a tervezés időszakában 

nem számoltunk olyan tőlünk független tényezőkkel, 

mint az örményesi kastélyban folyó építési munkák. 

Mivel a pályázat megvalósítása több, mint fél évet 

csúszott az eredetileg tervezett időponthoz képest, ezért 
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vállalni kellett azt, hogy nem mindig az eredetileg meghatározott helyszínen tudom a foglalkozásokat 

lebonyolítani. További hátráltató tényező volt, hogy a 2018. őszére tervezett – a foglalkozások 

lebonyolításához szükséges eszközöket 2019. februárjában sem kaptam meg, így azokat majd a pályázat 

második szakaszában, 2019 őszében tudjuk használni. Mindezekből a módosító tényezőkből erőt 

merítve az iskolai csoporttal- mert volt módunk és időnk arra, hogy tatamin elsajátíthassuk az esés- és 

gurulás technikákat – az eredeti tervhez képest csak annyi változás történt, hogy élő környezetben tudtuk 

gyakorolni a pusztakezes technikákat. A szivacsos kali bot hiányában a tradicionális kobudo 

szemléletnek megfelelően dolgoztunk, miszerint „minden körülöttünk levő eszközt fegyverként” lehet 

használni, ha éppen arra kerül sor”. . . .így a gyerekek nagy örömére gyakoroltunk söprűnyéllel 

kulcscsomóval, sállal . . .meg minden olyan dologgal, ami a kezünk ügyébe került.  

A megvalósított program eredményei, hasznosulása, lehetőségek, feladatok 

A program megvalósulása az idő rövidsége miatt az oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő 

munka mérési- értékelési rendszerében szignifikánsan mérhető eredményt nem produkált. . . . de amit a 

foglalkozásokon tapasztaltam, az jelzésértékkel bír, miszerint a résztvevő tanulók magatartásában 

pozitív változások indultak be. Türelmesebbek, toleránsabbak. Elfogadják, ha náluk szerényebb 

tudásúval kell dolgozniuk. Munkafegyelmük, önuralmuk, monotóniatűrésük javult. Képessé váltak 

odafigyelni a másikra úgy a pusztakezes és eszközös technikák gyakorlásában, mint a különböző egyéni 

–és csoportos játékok során.  

Az előre tervezett technikák gyakorlása mellett minden foglalkozáson jutott idő a játékra is, ahol a játék 

keretein belül elsődlegesen a mozgáskoordináció,- az egyensúly,- a reflexek javítása, és a test-test elleni 

közdelem gyakorlása, volt a cél – de igazából az önkontroll gyakorlása, a kudarctűrés volt az, ami a 

játékon keresztül fejlődött.  Az első időszakban a legnagyobb problémát a fiúk- lányok közti „ellentét” 

okozta, mert szerintük „ciki” ha csak úgy fiúk- lányok együtt gyakorolnak- esetleg még a játékban is 

vegyes csapatokban egymás ellen vannak. További nehézséget jelentett annak elfogadtatása, hogy a 

játékban nem ellenségek- hanem ellenfelek vannak, illetve az, hogy a csapatokban mindenki 

egyenrangú. Meg kellet tapasztalni a csapatjátékokban rejlő szabályszerűségek fontosságát, amikor alá 

kell rendelni az egyéni érdekeket a közös cél, a csoport érdekének megfelelően.  

Sokat dolgoztunk, sokat tanultunk, „harcoltunk” csapatban és egymás ellen, de úgy gondolom, hogy a 

18 foglalkozás legnagyobb eredménye az volt, hogy 

egyetlen baleset sem történt, sem gyermek, sem 

felszerelés nem sérült meg. 
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Szabó János 
               programfelelős 


