
 

Tisztelt Bozsik Intézményi Program körzetvezető! 
 

 
A Magyar Diáksport Szövetség 2018. januárjától is meghirdette 30 órás, akkreditált pedagógus-
továbbképzési programjait a tanítók és testnevelő tanárok számára az egész országban, melyek ingyenes 
formában várhatóan már csak 2018. június végéig kerülnek megszervezésre. 
 
Kérjük Önöket, hogy amennyiben tudomásuk van a körzetükben olyan iskoláról, amellyel a továbbképzésen 
részt vett pedagógus hiánya miatt nem tudtak a 2017/2018. tanévre intézményi megállapodást kötni, illetve 
tudomásuk van olyan intézményekről, amik az intézményi támogatási díjat nem kaphatják meg ugyanezen 
ok miatt, szíveskedjenek az érintetteket Magyar Diáksport Szövetség illetékes regionális irodájához 
irányítani. Illetve, felhívjuk a figyelmet, ha magasabb szintre akarnak lépni az intézmények, akkor az M2-es 
szinttől 2 fő képzésen résztvevő szükséges az intézményi támogatáshoz.  
 
 
Elérhetőségek:      
 

Régiós iroda 
Illetékességi 

megye 
Irodavezető neve E-mail cím Telefonszám 

Észak- 
magyarországi 

iroda 

 
BAZ, Heves, 

Nógrád 
Viszlai István viszlai.istvan@mdsz.hu +36/30-963-8018 

Észak- alföldi 
iroda 

Jász-Nagykun, 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg, 
Hajdú-Bihar 

Bóka Loránd boka.lorand@mdsz.hu  +36/30-963-7762 

Dél- alföldi iroda 
Csongrád, Bács-

Kiskun, Békés 
Vincze József vincze.jozsef@mdsz.hu +36/30-963-7841 

Dél- dunántúli 
iroda 

Baranya, 
Somogy, Tolna 

Farkas Szilárd farkas.szilard@mdsz.hu +36/20-353-6040 

Közép- dunántúli 
iroda 

KEM, Fejér, 
Veszprém 

Németh Noémi nemeth.noemi@mdsz.hu  +36/30-963-7826 

Nyugat- dunántúli 
iroda 

Győr-Moson-
Sopron, Vas, 

Zala 
Sipos Győző sipos.gyozo@mdsz.hu +36/30-963-7836 

Közép- 
magyarországi 

iroda 

 
Budapest és 

Pest 

Molnár-Magyari 
Zsuzsanna 

magyari.zsuzsanna@mdsz.hu  +36/30-963-8312 

 
A  pedagógus-továbbképzések az alábbi témákban kerültek meghirdetésre: 

•  „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” 
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Amiért érdemes jelentkezni az akkreditált pedagógus-továbbképzésekre: 

➢ új oldalról közelíti meg a labdarúgás módszertanát és gyakorlati kivitelezését a testnevelésben, 

➢ a hagyományostól eltérő játékos feladattal, játékkal bővülhet az ismeretanyag, 

➢ az elsajátított gyakorlatok, játékok bátran alkalmazhatóak testnevelésórákon, ezáltal segítheti a 

pedagógusok munkáját a mindennapos testnevelés kapcsán, 

➢ 30 óra beleszámít a hétévenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségbe, 
➢ a teljes tematika e-book formájában ingyenesen hozzáférhető, 

➢ elméletben és gyakorlatban is rendelkezhetnek az iskolai labdarúgás élményközpontú 

oktatásmódszertani alapjainak kompetenciájával, 

➢ iskolai labdarúgás továbbképzést elvégző pedagógusok jogosultak lesznek az MLSZ Bozsik 

Intézményi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési programban sportcsoportvezetői feladatok ellátására. 

 

 

2018. évben meghirdetett továbbképzési alkalmak listáját itt találja. 

 

A továbbképzésekre az alábbi helyen lehet jelentkezni: KÉPZÉS belépés 

 

A képzésről egy rövid ismertető videó nyújt bővebb információt: MDSZ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK 

videó 

 

Kérjük, amennyiben bármilyen kérdése merül a továbbképzésekkel kapcsolatban, keresse az MDSZ 
illetékes regionális irodavezetőjét! 
 

http://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2018/02/MLSZ-MKSZ-pedag%C3%B3gus-tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9sek-2018.pdf
https://www.netfit.eu/login.php?usertype=2
https://www.youtube.com/watch?v=uOINxdN9tUs
https://www.youtube.com/watch?v=uOINxdN9tUs

