A hazai aikido oktató képzés margójára

Az aikido oktatók képzése mostoha gyermeke a magyar aikidonak. Lelkesen gyakorlunk, gyűjtögetjük
a dan fokozatokat, klubokat nyitunk, mestereket hívunk, vizsgáztatunk, szövetségeket
alapítunk,(amiből lassan több van, mint aikido gyakorlóból), és persze igyekszünk elismertetni azokat
valamelyik nemzetközi aikido szervezettel.
Tudom, a „szakmában”, a fokozat (jó esetben megfelelő tudással párosítva), ad elismertséget,
aminek a megszerzését bizony nagyon szigorú szabályokhoz kötjük.
Ez a szigorúság rögtön enyhülni tűnik, amint arra terelődik a szó, hogy ki az, aki a hazai
jogszabályoknak előírásainak megfelel, vagyis valamilyen államilag elismert papírt tudhat a kezében,
melynek keretében aikido oktatást végezhet.
A legtöbb hazai szövetségben az ma a helyzet, hogy az aikido szakmai követelményrendszere, a
legapróbb részletig szabályozva van, ám az oktatók döntő többségének nincs oktatói végzettsége.
Naés, persze saját magukra nézve nem hoznak olyan szabályt, hogy csak az oktathat, akinek van.
Ahhoz el kellene menni egy tanfolyamra, az meg sok idő, és pénz is. meg amúgy sem nézik, sosem
kérték, minek?
Jópár évvel ezelőtt létezett egy szakszövetség, ami azt eredményezte, hogy OKJ bizonyítványt adó,
középfokú,(2 éves) edzőképzés, és alapfokú (1 éves) oktató képzés is működött.
Aztán persze hamarosan ennek is vége lett, a szakszövetséggel együtt, darabjaira hullott minden.
Aztán sokáig semmilyen képzés nem volt, aki mégis valamilyen papírral szerette volna munkásságát
igazolni, elvégzett egy személyi edző, csontkovács, vagy oroszlánszelídítő tanfolyamot.
Próbálkozások hosszú ideig voltak, végül Hochstrasser Norbertéknek sikerült életet lehelni az
oktatóképzésbe, 2015-ben.
Munkájuk eredményeképp, : „a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba
vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének
igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a Program
Bizottság a felnőttképzési szakmai programkövetelményt SzPk-00081-15-03 0 03 3 azonosítószámmal
Aikidó oktató megnevezéssel vette nyilvántartásba.”
Hála és köszönet, munkájuknak, kitartásuknak.

Aikido oktatók 2017 (alsó sor balról: Farsang Attila, Henyei Csaba, Böröck Edit, Vollai Dóra, Venczel
Szilárd,
felső sor balról: Juhász Geregly, Fábián Károly, Zilahy Zsuzsa, Ujvölgyi Péter)
Végre elindulhatott valami. Ám mint fentebb feszegettem, nem kapkodtak a lehetőség után.
Jogszabály ide, vagy oda, nem igazán népszerű a program. Tudomásom szerint az elmúlt 2 évben,
csupán néhányan éltek a lehetőséggel, akik miatt végül én is közelebb kerültem az témához.
Egyesületünk oktatóival beszélgetve, merült fel az igény, hogy jó lenne, ha mindenki rendelkezne
ilyen végzettséggel, hiszen nagy számban oktatunk gyermekeket, táborokat szervezünk, egyszóval
elengedhetetlen a működésünkhöz. Vállaltam a képzés megszervezését, felvettem a kapcsolatot, a
sportoktató képzésben nagy eredményeket elért Budai Sportoktató Akadémia (BSA) vezetőjével,
Gáldi Gábor úrral, aki nagyon nyitott és segítőkész volt minden téren. A BSA , legtöbb oktatója a
Testnevelési Egyetemen tanít, így a legmagasabban képzett szakemberektől lehet a tudást
elsajátítani.

(Juhász Gergely (Aikidokids SE)és Gáldi Gábor (BSA) a tanusítványok átvételénél)
Kidolgoztuk a programot, és 8 hallgatóval vágtunk neki a képzésnek. Az általános elméletnél voltak
modulok, amit más sportágból érkezőkkel közösen adtak le a hallgatóknak, ahol többek közt, természetesen úszás sportágból -,a Verrasztó testvérekkel együtt tanultak az aikido oktató tanoncok.
Az aikidoval kapcsolatos elméleti és gyakorlati óráknak főként a Marczibányi téri klub adott otthont,
melyekből mindannyian sokat tanultunk.
Mivel, a résztvevők egytől egyig gyakorló oktatók, hasznos tapasztalatcserére adott lehetőséget, a
gyermek és felnőtt edzések, klubvezetéssel kapcsolatos dolgok terén.
A képzés végén, mindannyian sikeres záróvizsgát tettek, amihez szívből gratulálok!
Végezetül álljon itt a 2017-es év frissen végzett aikido oktatóinak névsora, és a képzéssel kapcsolatos
tapasztalatuk rövid összegzése:
Böröck Edit (3.dan)-AIkido Zanshin dojo-Sopron
„Ami tetszett: Felkészült tanárok, látszik hogy van tapasztalatuk az edzésvezetésben, az emberekkel
való kommunikációban. Lehetett volna több személyes tapasztalat megosztás vagy "beszélgetőskérdezős" óra. A leadott anyaghoz kapcsolódó diák időben el lettek küldve. Jó hangulatú órák voltak.
Ami nem tetszett: a részletfizetés nem volt elosztva. Kicsit sok volt az egy óra alatt leadott anyag.”
Farsang Attila (4.dan) Shobukan Dojo – Mezőkövesd
„Jól felépített képzésben vehettünk részt, az egyes modulok a képzés végére egy jól használható
általános tudást adtak. A felkészült tanárok és a szervezők is remek munkát végeztek. Örülök, hogy
részt vehettem a képzésben.”
Fábián Károly (2.dan) Aikidokids SE- Békásmegyer, Üröm

„A gyakorlati órák számomra nem okoztak meglepetést, hiszen ugyanolyan jó hangulatúak és
kifejezetten hasznosak voltak, mint ahogy azt a gyakorlatvezetőnktől már korábban is
megszokhattam az edzésein.
Az elméleti órákat szintén kellemes légkörben, oktatásban és sportban egyaránt tapasztalt tanároktól
hallgathattuk végig. A leadott anyagokból, illetve az oktatók saját "élménybeszámolóiból" sokat
meríthetünk a jövőben, mint harcművészet oktatók.”
Henyei Csaba (3.dan) Seishokan Aikido Egyesület- Vác, Budapest
„A BSA-nak köszönhetően lehetőségünk nyílt, hogy hosszú várakozás után elvégezhessük az Aikido
oktatói tanfolyamot. A óravezetők nagyon lelkesen, felkészülten vezették az előadásokat,
véleményem szerint mindannyiunk rengeteg értékes tapasztalattal és tudással gazdagodott, amelyek
későbbi oktatói tevékenységünkhöz nélkülözhetetlenek.”
Ujvölgyi Péter (2.dan) Aikidokids SE-Budakeszi, Budapest II.ker.
„Örülök, hogy elvégezhettem ezt a képzést! Végig jól éreztem magam, jó volt a közösség és jók voltak
a tanárok is!
A továbbiakban vállalkozás keretében szeretném hasznosítani az itt megszerzett végzettséget!”
Vollai Dóra (2.dan) Seishokan Aikido Egyesület-Újpest
„Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hiszen az elmúlt években nem igazán volt lehetőség aikido
oktatói képzésen részt venni.
Az iskola oktatói valamint a gyakorlatvezetők is egyaránt voltak felkészültek és segítőkészek. Az
elsajátított ismeretek jó alapját képezik a későbbi oktattói tapasztalatszerzésnek, valamint az élet
más területein is hasznosn tudást nyújtanak. Összességében egy jólszervezett és abszolút
elvégezhető képzés.”
Venczel Szilárd (2.dan) Mushin Aikido Dojo -Százhalombatta
„Hiánypótló volt ez a tanfolyam, elérhető távolságban szerezhettük meg a tevékenységünkhöz
szükséges szakképesítést. A tanfolyam során sok hasznos tudásra tettem szert, amit az edzéseken
kamatoztathatok. Külön öröm, hogy ilyen jó társaságban tanulhattam.”
Zilahy Zsuzsa (2.dan) Aikidokids SE- Budapest VIII.ker.
„Nagy tapasztalattal rendelkező tanároktól kaptunk olyan fontos és hasznos ismereteket, amik nem
csak az aikidó oktatása során, hanem a mindennapi életünkben is segíthetnek minket. Mindezt egy
szuper csapatban, jó hangulatú órák keretében.”
Aki kedvet kapott, nézzen körül, több oktatási intézmény is indít képzést, így a mi tanfolyamunk is
2017 őszén újraindul, jelentkezni lehet a BSA-nál: http://www.budaisportoktatoakademia.hu/
Páty,2017 augusztus,
Juhász Gergely
Aikidokids SE

