
 1

Dr. Vágó Béla, Benczenleitner Ottó, Sáfár Sándor, 
dr. Keresztesi Katalin, Szalma László: 

 
Korszerű oktatástechnikai eljárások az atlétika edzésében, 

oktatásában 
 

Bevezető      

    
Az atlétika oktatásában is Comenius azon pedagógiai alaptételéből kell 

kiindulnunk, hogy az oktatás során -" mindent az érzékek elé kell tárni, a megismerés 
mindig az érzékszervekből induljon ki, a tanítás ne a dolgok szóbeli elbeszélésével 
vegye kezdetét, hanem a reális megfigyeléssel, miután megmutattuk a dolgot, jöhet a 
bővebb magyarázat"- Comenius e kijelentése a didaktika un. "szenzualista" 
forradalmát jelentette. Ezzel ő fogalmazta meg a szemléletesség elvét a didaktikában, 
mondván, hogy ” azok a dolgok, amelyek érzékszerveinkkel megragadhatók, az 
érzékszervek elé adassanak;" - mert a tanulók mély és maradandó ismereteket csak így 
szerezhetnek. - írja az Orbis Pictusban. 

 
Már olyan korszerű szemléltető eszközökkel rendelkezünk, amelyekkel a 

mozgástanulás meggyorsítható, dinamikai szerkezete szemléletesen feltárható. 
A képmagnetofon, a video rögzítésre is alkalmas digitális fényképezők és 

telefonok korszakában olyan technikai eszközök kerültek a mozgástanulás didaktikai 
tárába, amely már szinte napi rutinná teszi használatukat és nagyban megkönnyíti a 
tanulási folyamatot (Keresztesi, K., Mihály, O., Gombosi, A. 1983). /6/ 
 
  1. Milyen alapelveket kell figyelembe venni a video alkalmazásánál az atlétikai 
technikák oktatása során?                                      

 
Tudjuk, hogy a motorikus tanulási folyamatnak bonyolult hatásrendszere van, 

melyben a feed-back-nek döntő a szerepe. Ebben az összefüggésben feed-back-en a 
mozgásfolyamat végrehajtásának részlet adatairól, illetőleg az összeredményről adott 
információkat (reafferentációkat) értjük, amely információk által lehetséges a meglévő 
"VAN" és az elérni kívánt "KELL" értékek összehasonlítása. 

 
A videotechnika bevonása a motoros tanulási folyamatban nemcsak abból a 

szempontból fontos, hogy a szemléltetést korszerűsítse, pl. oktatófilm jelleggel, hanem 
képi információt is adjon a szóbeli információ mellé a tanuló saját mozgásáról, a 
mozgástanulási folyamat eredményeiről. 

A "van" és a "kell" értékek közötti összehasonlítást ebben az esetben rögzített 
képi információ formájában adja meg (Kiss, J., Hajdu, J., Gombocz, J., Maxin, I. 
1988).  /7/ 
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2. Milyen alapelveket kell figyelembe vennünk a mozgástanításnál, ha 
képmagnó áll a rendelkezésünkre? 

 
• Célszerű a vizuális információt a bemutatásnál mindig verbális 

információval összekötni. 
• A mozgást követő azonnali információ (szinkroninformáció) kell, hogy 

kövesse. Törekedni kell arra, hogy a legrövidebb idő alatt 
"visszatekerjük" a videót és akkor lássa a tanítvány a mozgását, amíg 
még frissek a kinesztetikus élményei. 

• A "visszajelzések" adagolásánál számolni kell a versenyző 
befogadóképességével. Az információ terjedelem, az 
információsűrűség, a fogalom megértés és a mozgás látásának a 
képessége olyan szempontok, amelyeket a feed-back megszervezésénél 
figyelembe kell venni. 

 
Az atlétikai technikai mozgások, a motorikus tanulási folyamat optimalizálásánál a 
következő metodikai szempontokat kell figyelembe venni, ha videotechnikát 
alkalmazunk a mozgástanulás folyamatába. 
 
2.1. Kezdőknél először orientálódási alapot kell a videotechnikával megteremtenünk. 
Ennél lényeges a megfelelő tanulói beállítódás, az első mozgáselképzelés.  Az edző 
célirányos verbális információi eközben a mozgás lényeges fázisaira (súlypontjaira) 
kell, hogy irányítsa a tanítvány figyelmét. 
2.2. Idegen, új mozgások ismételt szemlélésével a mozgásmegfigyelés és analizálás 
képességét kell fejlesztenünk. 
 
2.3. A versenyzőket hozzá kell szoktatnunk a saját tükörképének a képernyőn való 
megfigyelésére, pl. zavaró befolyások kiküszöbölésére az "újdonságérzetek" által. 

 
Kezdetben nagy élmény a saját mozgás viszontlátása a képernyőn, rendkívül 

élvezetessé és effektívvé tehetjük vele a mozgásoktatás folyamatát. A saját mozgás 
optimalizálására a videofelvételt ismételten be kell mutatni. Célszerű csoportos 
oktatásnál a mozgáskorrekciót először az egész csoportnak bemutatni, és csak ezután 
célszerű az egyéni korrigálás, ha a csoportról készítünk videofelvételt. 

A mozgásérzékelésnek a jobb tudatosítására szolgál a technikai példakép, (a 
modell) a szubjektív mozgásérzés és az objektív mozgásvégrehajtás ismételt 
összehasonlításával elérhető a saját mozgásvégrehajtás azonnali tudatos átélése. 
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2.4. Az önkorrekciót csak akkor vezessük be, ha a tanítvány már differenciált 
kinesztetikus érzékkel rendelkezik. 

A harmadik évezred elején oktatásunkban nagyobb mértékkel kell bevonni a 
bevált oktatástechnikai eszközöket. Igaz, hogy ez a tanártól újabb és újabb 
módszertani megújulásokat igényel, mert csak úgy tarthat lépést az oktatás felé elvárt 
követelményekkel (Keresztesi, K., Mihály, O., Gombosi, A. 1983). /6/ 

 
3. A számítógépes biomechanikai mozgáselemzés, mint oktatási módszer. 

 
 Élsportolók edzésében bevált a technika tanulása és a képességek ellenőrzése 

területén a számítógépes biomechanikai mozgáselemzés. Ezek pontos információkat 
adnak a mozgás kinematikai szerkezetéről, amelyek elemzése ma már elkerülhetetlen 
az egyéni technika kialakításához, optimalizálásához.  

Edzőtársainkat biztatni szeretnénk arra, hogy ahol lehetséges éljenek a 
különböző technikai eszközök bekapcsolásával az oktatási folyamatba, mert minél 
több egzaktan mért információt kap a versenyző saját mozgásáról, annál könnyebben 
tudja individualizálni és optimalizálni a technikát, vagy egy-egy motoros teszt 
végrehajtását.  

 
A számítógépes biomechanikai mozgáselemzés, mint oktatási módszer 

fokozatosan kiegészíti, illetve átveszi a video technikát és forradalmasítja az edzői 
szerepkört is. Az internet térhódítása következtében újabb lehetőség nyílt arra, hogy az 
edző távollétében is elemzésekkel, kommunikáljon akár online formában a 
versenyzővel. 

 
Schaffer Tamás által készített és forgalmazott VisualMagic szoftver néhány 
funkcionális lehetőségének ismertetése a szoftverhez csatolt ismertető anyag 
változatlanközlése: 
 

„A szoftver a legkülönfélébb képsorozatok létrehozására szolgál. A klasszikustól 
a diagramokkal ötvözött és mérési eredményeket tartalmazóig. A szoftver hatalmas 
területét fogja át a vizuális információk feldolgozásának, melyből Ön az igényei 
szerint hasznosít. A fejlesztés célja egyértelműen az volt, hogy az edzői igények 
kielégítése maradéktalanul megtörténjen. Az „Analyzer” verzió ezen túlmutatva még 
egy komplett értékelő modult tartalmaz különböző összehasonlító listák és diagramok 
készítésére. A szoftver fejlesztése folyamán nagy hangsúllyal bírt annak gyorsan 
elsajátítható és ergonomikus kezelése.” 

 
A képsor típusok: 

Classic 
A klasszikus képsorozat különféle számú képből összeállítva (5-10-15-20).  
A képkockák szélessége nem kalibrálható. (1. kép) 
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HoPict (HP) 
A HoPict elnevezés onnan ered, hogy ezek a képsorok egymás mellett ábrázolnak – 
horizontal picture - max. 50 szélességében kalibrálható filmkockát, fotót. Ez előnyös 
lehet olyan mozgásoknál melyek térbeli kiterjedése nem nagy ezért egy sztroboszkóp 
képen túl sok átfedés lenne.  
A HoPict minden egyes kockája teljesen tisztán mutatja a mozdulatot. Természetesen 
a mozgás térbeliségét nem adja úgy vissza, mint egy sztroboszkóp de sokkal jobban 
érzékelteti egy klasszikus sorozat-képnél. Egy HoPict létrehozása egyszerű. (2. kép) 

 

 
TimeLine (TL) 
A HoPict speciális formája. A képek egy idősíkon kerülnek megjelenítésre és a köztük 
lévő távolság szemléletesen érzékelteti az eltelt időt. Létrehozása teljesen automatikus 
a HoPict sorozatból. A képsor készítés teljesen új szemléletű módja. (3. kép) 
 

 
 
 
 
Sztroboszkóp (STR) 
Ezek a sorozatképek egy homogén háttér előtt ábrázolják a mozgást vizuálisan 
rendkívül hatékonyan.  
A mozgás horizontális és vertikális lefolyása tökéletesen érvényre jut. Igazán hasznos, 
ha a mozgás jelentős elmozdulással jár, mivel ilyenkor nincs túl sok fedett képünk. 
Létrehozása bizonyos gyakorlatot igényel. (4-5. kép) 
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PointMotion  

 

 
PointMotion (PM) 
Sztroboszkóp képsoron alapul, de a mozgásnak csak az első és utolsó kockáját vetíti 
egymásra. E között a 2 pillanat között ábrázolja a jelölt testszegmensek vagy a 
sportszer útját.  
Elkészítése gyors és egyszerű. Az alábbi 2 példa ugyanazon pontok más-más logikájú 
összekötése. (6. kép) 

 
DuoFrame (DF) 
A DuoFrame 2 olyan tetszőleges képkocka egymásra vetítése melyeken közös fixpont 
található. Ennek segítségével nyílik lehetőségünk a többkockás szög (pl. kirepülési 
szög), távolság (pl. egy lépés hossza) vagy sebességmérésre.  
Hat ilyen DF képből alkothatunk egy képsort. A képsor készítés teljesen új szemléletű 
módja. (7-8. kép) 
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FilmMix (FM) 
A FilmMix korlátlan hosszúságú képsorok egyszerű készítési lehetősége, melynél 
megadjuk 2 mozgás kezdő és végpontját, ami alapján a program egymásra vetíti a 
kockákat.  
A kockák elhelyezkedése kalibrálható. A képek alkotásának logikai felépítésében 
rokon a DuoFrame-mel de itt 2 video file pillanatait vetítjük egymásra. A képsor 
készítés teljesen új szemléletű módja”. (9. kép) 

 
Schaffer Tamás edzői munkában igen hasznosan alkalmazható szoftverének 

bemutatása után /8/, a témát folytatjuk az irodalmak további áttekintésével. 
A számítógép segítségével végrehajtott elemzések történhetnek közvetlenül az 

adott kísérlet után, vagy az edzés végén, vagy az előző edzésen felvett anyag, vagy egy 
neves versenyző mozgásának tanulmányozásával. 

 
Nyilvánvaló, hogy más-más dominanciával és céllal használatos eljárásokról van 

ilyenkor szó. 
A céltól függetlenül azonban a felvételek helyének meghatározása döntő 

jelentőségű a szemléltetés szempontjából és az alkalmazott eljárás megválasztása 
tekintetében. 

 
A különböző oktatási céllal elkészített szekvenciális képek és elemző programok 

döntően oldalnézetből történnek (Kiss, J., Hajdu, J., Gombocz, J., Maxin, I. 1988).  /7/ 
Az oldalnézeti alkalmazás sokszor azonban csak egyfajta külső szemlélői kör, 

azaz a leglátványosabb nézőpont kialakítása szemszögéből jelent fontos információt. 
 
Versenyzőnk oktatása szempontjából, azonban legfontosabb információkat- 

technikájukat illetően- kezdetben azok az információk (képek) adják, melyeket az 
addigi tapasztalataik alapján közvetlenül képesek összekötni mozgás kinesztézisükkel. 
A vizuálisan felidézett kinesztetikus érzet azonban nem mindig oldalirányú, hanem 
szemből, vagy hátirányból történő felvételeket képes könnyebben feldolgozni 
kezdetben. 
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Pl. a pördülettel végrehajtott diszkoszvetés esetébe így először az előlengetést és 
a forgásba indulást hátulnézetben, majd a pördület a levegőben szakasz elől nézetben 
és a dobóterpeszbe érkezést ismét hátulnézetben tanácsos eleinte felvenni. 

Ezeket a képeket kell későbbiekben aztán egy oldal-, vagy szemből felvett 
anyaggal összevetni. Esetlegesen, - pl. a kalapácsvetés esetében- a felülről végzett 
felvételek igen nagy segítséget jelenthetnek a gyorsítási szakaszok és a súlypont 
helyzetének, a szer-testrendszer optimalizálása esetében. 

 
Távolugrásnál a nekifutás ritmusát és az utolsó lépések szerkezetét szemből-

oldalról lehet a legjobban értelmezni a video használat kezdetén. Rúdugrásnál az 
utolsó lépéseknél a rúd letűzését és az oldalirányú kilépéseket hátulról érdemes 
rögzíteni, az elugrási pozíciót és a fellendülést oldalról, még a lécvételt szemből-
oldalról lehet a leghatásosabban értelmezni. 

 
Futásoknál többnyire nem jelent gondot az oldalirányú felvételek használata, 

azonban a váltófutásoknál már érdemes a hozó és kapó személy előnyösebb felvételi 
pozícióit is fegyelembe venni. Gátfutásnál a kiemelt láb és a lendítő láb munkáját 
kimondottan szemből érdemes felvenni, még a rálépést, a gát megtámadását oldali 
kameraállásból könnyebb elemezni és értelmezni. 

 
Közvetlenül az elvégzett kísérlet utáni video elemzés alkalmas arra, hogy: 

• véleményt alakítsunk ki arról, hogy versenyzőnkkel közösen látjuk-e a 
problémát, illetve mit érzett és ez az érzés jelentős-e a sikeres 
előrehaladás és mozgástanulás fejlődése szempontjából. (Sokszor 
ugyanis a versenyzők jelentéktelen részletekre figyelnek, és ez 
zavarhatja a technika-tanulási előrehaladásukat). 

• Ellenőrizzük, hogy a kísérlet előtt megbeszélt javítást milyen mértékben 
sikerült végrehajtani. 

• A látottak alapján meghatározzuk a további feladatot, vagy célt a 
következő ugrás előtt. 

Az edzés végén elvégzett videó elemzés a hosszú távú mentális bevésést 
eredményezhet, az edzés tartalmi lezárását és az eddigi munka értékelését illetően. 

Az előző edzésen elvégzett mozgásos anyag edzés előtti megnézése, az aznapra 
kitűzött célokat, a tanulási folyamat pozitív, előremutató irányába mozgósítja. 
 

4. A teljesítő képes oktatási haladás igényességi módszere. 

 
Nagyon sokszor előfordul, hogy olyan versenyzőnk akad, aki edzésről-edzésre a 

sikerorientálás érdekében vesz csak részt. Sikerre éhes, de nem teljesítményre… 
Ilyenkor ugyanis az történik, hogy az előző edzésen, edzéseken tanultakat 

mintegy ”elfelejtve” újból bekapcsolódik az oktatásba és alapvető hibákat ejtve az 
edzőt -sztereotip módon- a kezdeti hibák kijavítására és az azokhoz megszokott 
gyakorlatok és feladatok kiváltására „kényszeríti”. Az edzés technikai része így 
„szépen halad” és a versenyzőnk (gyakran a rutintalan edzők is) kiteljesedve, pozitív 
élménnyel fejezik be az edzést. 
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„Mindenki happy”, de ebből igazi teljesítmény és eredmény nem fog születni. 
Versenyzőnket az oktatás, azaz technikai edzés előtt szembesíteni kell azzal, hogy az 
adott anyag elsajátításában hol tart és mit kell az adott edzésen elérnie. Meg kell 
határozni, hogy az új cél, vagy célok tanulását – nehézségi fokuktól függően- hány 
kísérlet után lehet elsajátítani. 
 

Az igazán sikeres haladás és jól motivált versenyző esetében 3-6 kísérlet után 
már megvalósítható! Jó taktika, ha egy új feladat megadása után versenyzőnknek 
adunk 1-2 próbálkozást arra, hogy a következő kísérletet már általunk is értékelt 
módon hajtsa végre. A korai értékelés ugyanis nem megfelelő irányú orientációs 
folyamatokat eredményezhet a kinesztetikus érzékelés hiányában.  

 
A példaképül választott neves versenyző mozgásának elemzése a mozgástanulás 

adott edzésszakaszának kezdeti feladata kell, hogy legyen, későbbiekben a saját 
mozgás előzőekben említett szempontjait látjuk eredményesnek. 

 
Kezdetben, mindig jól meg kell választani az adott „példakép” versenyzőt, mert 

pl. Usain Bolt futóstílusa nem minden esetben megfelelő egy 165cm magas sprinter 
számára. 

 
A példakép választása is lehet sokrétű, mert nem biztos, hogy minden technikai 

elemben azonos példaképet kell követni, hanem az egyes meghatározó mozzanatok 
alapján kiválasztott külön-külön példakép is állítható a sikeres felkészítés érdekében. 

 
Ki kell mondanunk, hogy a mozgástanulás folyamata sokszor csak a rossz 

kísérletek „elkövetésén” keresztül valósulhat meg, amíg az addigi beidegzéseit „nem 
rontja el a versenyző” és ráérez a mozgásra. Itt van az a kritikus pont, amikor nem 
mindig szabad versenyzőnket további sikeres kísérletekre, újabb célok elérésére 
buzdítani, mert a „hurrá optimizmus” újabb sikertelen és rossz végrehajtáshoz vezet, 
mivel a változtatás rengeteg energiát és koncentrációt emésztett már fel. 

 
Tanácsos ilyenkor egy elemző beszélgetést folytatni (2-3 perc) és utána a 

mozgást az addigi edzés metodikájának megfelelően az elejétől kezdeni, megadni az 
időt és esélyt arra versenyzőnknek, hogy újból felépíthesse a kívánt mozgást! Ilyenkor 
már gyorsabban, kevesebb ismétlésszámmal, néhány lépcsőfok kihagyásával is 
próbálkozhatunk, mivel az előzőekben már sikeresen megoldott feladat 
reprodukálásáról van szó. 

Ne akarjunk túl nagy lépésekkel haladni előre, törekedjünk az elért eredmények 
stabilizálására, melyből a következő edzések valamelyikén újbóli előrelépés történhet! 

 
Összefoglalás 
 
Írásunkban a modern technikák felhasználhatóságát és alkalmazási lehetőségeit próbáltuk 
bemutatni olvasóinak. Comenius azon pedagógiai alaptételéből indultunk ki, hogy az oktatás 
során -" mindent az érzékek elé kell tárni, a megismerés mindig az érzékszervekből induljon 
ki”.  
Comenius e kijelentése a didaktika un. "szenzualista" forradalmát jelentette, mely manapság a 
videók, a számítógépek térhódításának köszönhetően már szinte mindenki számára 
elérhetőek. 
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Alkalmazásukra, az edzői elemzések lehetőségeire azonban csak kevés szakcikk tér ki. 
Ezt az „űrt” próbáltuk jelenlegi cikkünkkel egy kicsit kitölteni azáltal, hogy bemutattuk 
milyen feltételeknek kell megfelelni a videók és kamerák alkalmazásának ahhoz, hogy 
eredményes edzői munkánkat objektív képekkel és adatokkal kiegészítve minél 
hatékonyabban végezhessük. 
 
Bemutattuk a már évek óta jól működő Schaffer Tamás által alkotott képelemző rendszert, 
mely manapság mindenki számára megfizethető és elérhető. 
Utoljára, de nem utolsó sorban kitértünk az edzői szakma egyik igen fontos elemére, mely a 
teljesítő képes oktatási haladás igényességi módszerét próbálta bemutatni, hogy 
alkalmazásával az edzői tevékenységünk még sikeresebb lehessen. 
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