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2013 szeptemberében induló program folyamán nagyjából 30-40 tanulónak 

nyújtottunk lehetőséget, hogy megismerhesse és elsajátíthassa az asztalitenisz alapjait 

szervezett körülmények között. A projekt sikerességét az is bizonyítja, hogy a másfél 

esztendő alatt kialakult egy nagyjából 30 fős állandó résztvevőkből álló társaság. A magas 

létszámból adódóan a résztvevők és képességeik erősen heterogén képet mutattak, mely 

változatosabbá tette a munkánkat. Ez a heterogenitás mind a koroknál, nemeknél és a 

képességeknél is megmutatkozott.  

A legfiatalabb résztevő 7. életévét töltötte be, míg a legidősebb tanulónk pedig a 17. 

évet. A nemeket vizsgálva a fiúk száma minden alkalommal meghaladta a lányok létszámát, 

viszont így is folyamatosan 10 fő felett volt a lányok részvétele, ami a magyarországi 

viszonylatban igen jónak számít. A képességeket tekintve szintén erősen differenciált volt a 

közösség, ami a különböző életkorokból és a nemekből is adódott egyaránt. Ezek a tényezők 

amellett, hogy változatosabb munkát igényeltek, bizonyos mértékben meg is nehezítették a 

feladatunkat. E fajta képességekben megmutatkozó differenciáltság megoldására komoly 

szakmai tapasztalatra volt szükség, mind a megfelelő feladatok kiválasztásánál, mind a 

játékos partnerek kijelölésénél. Azonban minden féle körülmények ellenére a projekt előtt 

általunk meghatározott célokat szinte valamennyien elérték a program végére. 

Nyilvánvalóan voltak, akik hamarabb, vagy akár meg is haladták ezt a bizonyos szintet. 

Illetve voltak, akiknek több időre volt szükségük az alapok elsajátítására. Ez a tendencia a 

lányoknál jobban megfigyelhető volt. Érettségükből adódóan kezdetben gyorsabb fejlődés 

volt tapasztalható a kiinduló képességeikhez mérten. Míg a fiúknál átlagosan valamivel több 

időre volt szükség a hasonló eredmények elérésére, azonban ez idővel kiegyensúlyozottá vált. 

majd a fizikai fölényből adódóan a 16 év körüli fiúk már jóval meghaladták a hasonló korú 

lányok asztalitenisz szintjét. 

A projekt ideje alatt ragaszkodtunk ahhoz a szisztémához, hogy az újonnan bekapcsolódott 

tanulókat valamennyi esetben előrébb helyeztük, azzal a céllal, hogy minél gyorsabban 

lecsökkentsük a „lemaradásukat”. Így könnyebben tudtak beilleszkedni a foglalkozások 

menetébe. A kezdeti fázisban az ütőfogást és az alapütések (tenyeres, fonák) megtanítása volt 



a cél. Ezt követően tértünk át a mozgás és az alapütések összekapcsolására, majd az adogatás 

elemeire. Ezeken túl a tanulókat szabályismertetéssel és a versenyzés alapjaival kapcsolatos 

tanácsokkal is elláttuk a másfél év alatt. Fontos megemlíteni, hogy igazán minőségi 

eredmények és az alapok mély berögződéséhez jóval több idő szükséges, mint másfél év, 

főleg a fiatalabb korosztály esetében. 

 Összességében megállapíthatjuk, hogy a képzés sikeresen lezárult és megvalósult. 

Fontos kiemelni továbbá, azt is, hogy azon tanulók, akik a projekt teljes idejében részt tudtak 

venni a foglalkozásokon, azoknál számottevőbb a fejlődés. Illetve volt olyanra is példa, hogy 

azok közül, akik később csatlakoztak be, de szorgalmukkal és kitartásukkal kiemelkedtek a 

közösségékből, így hetek alatt leredukálták a hátrányukat. Az órákon igyekeztünk ötvözni, 

egyben megteremteni a kellemes légkört és a kellő fegyelmet, amely szükséges egy ilyen 

típusú sportoktatásra. Emellett a sport megszerettetése is fontos szempont volt a projekt alatt, 

ezért próbáltunk játékos feladatokat is belevinni a foglalkozásokban. Tehát megállapíthatjuk, 

hogy amellett, hogy sikeresen megvalósult az egész projekt, mind a tanulók, mind pedig mi is 

sok szép élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk. 
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