
KOSÁRPALÁNTA PROGRAM ÉS SPORTOLÓI 

ÉLETPÁLYAMODELL A BOLYAIBAN 

 

Kedves Szülők és Diákok! 

 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk profilja (az emelt szintű matematika oktatás, 

nyelvi és informatikai képzés mellett) tovább bővült, intézményünk 2020. július 1-től az ALBA 

FEHÉRVÁR Kosárlabda Akadémia, valamint a lányok tekintetében az U14 korcsoporttól a 

győri Széchenyi Kosárlabda Akadémia egyik utánpótlás iskolája lett. Diákjainknak az 

akadémiák keretein belül lehetőségük nyílik megismerkedni a kosárlabda sportággal, illetve 

fejleszteni eddigi tudásukat.  

A legkisebbek a Magyar Kosárlabdázók Országos 

Szövetsége által elismert és működtetett 

KOSÁRPALÁNTA programban vehetnek részt. A 

program célja, hogy átfogó, egységes sportszakmai 

koncepciót kínáljon a 6-9 éves korosztály számára. 

Ennek érdekében a KOSÁRPALÁNTA program ötvözi 

az atlétika, a gimnasztika és a küzdősportok hasznos alap mozgásanyagát a kosárlabda 

megalapozó gyakorlatanyagával. 

Ebben a tanévben az első évfolyamon egy osztályban, a második évfolyamon mindkét 

osztályban a kosárpalánta program a mindennapos testnevelés része 2 x 45 perces tanóra 

keretében. A leendő elsősök is ebbe a rendszerbe kapcsolódnak be. 

 

Az ismerkedő évek után a sportág iránt elkötelezett diákok a ALBA FEHÉRVÁR Kosárlabda 

Akadémia, valamint a lányok tekintetében az U14 korcsoporttól a győri Széchenyi 

Kosárlabda Akadémia igazolt játékosaként szerepelnek az utánpótlás bajnokságokban. 

 

A székesfehérvári és a győri akadémia a sportélet mellett életpálya modellt is kínál, az 

együttműködés kiemelkedő lehetőségeket rejt tanulóink számára is. 

Az akadémiák az utánpótlás iskolákkal együttműködve az óvodától egészen az egyetemig 

szeretnék segíteni játékosaik tanulmányait, valamint sportolói karrierjét. Az általuk kidolgozott 



koncepció legfontosabb eleme az, hogy a sportolás és a tanulás egymást segítve és erősítve 

valósuljon meg. 

 

Városunkban jelenleg az alábbi intézmények részei a 

programnak:  

 Alapfokú tanulmányok tekintetében a Kertvárosi 

Általános Iskola Bolyai János Általános 

Iskolája,  

 középfokú oktatási intézményként a Bárdos 

László Gimnázium.  

 

A középiskolai tanulmányok tekintetében Székesfehérváron további 4 középfokú intézmény 

kapcsolódott az életpályamodellhez, ill. a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári 

Campusa, az Óbudai Egyetem Székesfehérvári kara és a Kodolányi János Egyetem is 

csatlakozott a programhoz.  

A győri Széchényi Kosárlabda Akadémiai partneriskolái a Kazinczy Ferenc Gimnázium, a 

Krúdy Gyula Középiskola, a Bercsényi Miklós Középiskola és természetesen a Széchenyi 

István Egyetem. 

 

Az akadémia biztosítja sportolói számára: 

● a szükséges sport – és fejlesztő eszközöket, 

● a szakember gárdát,  

● az egészségügyi hátteret. 

 

A programon belül lehetőség nyílik: 

● kollégiumi elhelyezésre a sportolók számára, 

● sportösztöndíjra felsőoktatási tanulmányok esetén, 

● gyakorlati helyek biztosítására egyetemi hallgatók 

duális képzése során. 

 

  



 

Miért ajánljuk a kosárlabdát? 

 

Fejleszti a csapatszellemet, a kreativitást, a döntési 

képességet, kondicionális és a koordinációs 

képességeket, a térlátást, a kommunikációt, a 

kézügyességet és a koncentrációs képességet. 

Mindezek fejlődése a tanulmányi készségekre is 

pozitívan hat. A mozgáson, a sporton keresztül 

rengeteg pozitív élményhez juthatnak, és egy összetartó, ösztönző közösség tagjai lehetnek. 

 

Iskolánk edzői az akadémiák programján belül a kosárpalánta, az U12 és U14 korcsoportban 

Varga Zoltán, aki 1977 óta eredményesen képviseli a sportágat, és többek között 3-szoros Pest 

megyei nyílt bajnokság aranyérmes edző, valamint az U11 korcsoportnál Mikoláné Solymos 

Zsuzsanna. 

 

 


