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Bevezetés 
Az edzıi „tudomány” egyik igen fontos alapköve a pedagógiai irányultság és 
hatásmechanizmus, melynek át kell, hatnia mindennapi edzıi tevékenységünket. 
Az edzınek olyan értékeket kell képviselnie és állítania atlétája elé, hogy ezzel a sikeres 
versenyzıvé válás alapjait lerakja. 
Az értékelés fontos kiindulópontja a versenyzı igényszintje, melyet pontosan fel kell mérni és 
ehhez kell alakítania az értékelı stratégiáját. Ez a stratégia egyben a fejlıdés indukálója, 
segítıje és elhagyhatatlan tényezıje. Az edzınek atlétája már meglévı igényszintjét 
fokozatosan fejlesztenie kell a képzéssel párhuzamosan. 
 
Az igényszint felméréséhez nélkülözhetetlen a szándék megítélése és kifürkészése, hiszen a 
szándék nagyban meghatározza az igényszint milyenségét és prioritási együtthatóját. 
A következıkben a teljesítı képes tudás e két fontos pedagógiai alapfogalmának /szándék, 
igényszint / tisztázása után rátérünk a különbözı általunk ajánlott értékelési eljárások 
részletezésére, melyek tudatos alkalmazása nagy segítséget nyújthat versenyzıink sikereihez. 
 
Szándék 
Céltudatos tevékenységgel kapcsolatos, humán motiváló tényezı, az elhatározásból fakadó 
utóhatás, valamely kitőzött cél elérésére, feladat teljesítésére késztetı, s a cél elérésével 
oldódó feszültségállapot. A szándék annyiban hasonló a motívumhoz, hogy valamely 
tevékenység elvégzésére indít, annyiban azonban különbözı, hogy szándékainkat idınként 
elfelejtjük, míg motívumainkat nem.  
 
Szándék akkor keletkezik, ha az akaratunk valaminek az elvégzésére gyenge vagy 
ellentmondásos. Ilyenkor a tudatos döntést követı akarati erıfeszítésre van szükség a 
tevékenység végig viteléhez. 
A versenyzınk esetében a szándék már jelentıs tényezı, mert az edzı segítségével 
személyiség formáló pszicho motoros interakciók során jelentıs minıségi 
teljesítményfejlıdés érhetı el általa. 
 
Gyakran a befejezetlen tevékenységeinkre jobban emlékszünk, mint a befejezettekre – fıleg 
akkor, ha viszonylag erıs belsı késztetés főzıdik végig vitelükhöz.  
Arra vonatkozóan, hogy az ember motívumai hogyan épülnek egymásra és alkotnak rendszert, 
a személyiségelméletek fogalmaznak meg feltételezéseket. S. Freud pszichoanalitikus 
felfogásában a viselkedés meghatározói a szexualitásból és az agresszivitásból (Freud 
kifejezésével az élet- és halálösztönbıl) erednek. 
 
Így például az intellektuális érdeklıdés a szexuális késztetés átlényegülése, szublimációja 
útján áll elı a gyerekkor érzelmi fejlıdése során.  
Viselkedésünket meghatározzák továbbá múltbeli élményeink s az azokat kísérı érzelmek – 
jórészt nem tudatos – emlékei. 
Látható tehát, hogy a szándék milyen bonyolult külsı és belsı indítékoktól vezérelt 
hatásmechanizmus, melynek kifürkészése a tanítványok folyamatos megfigyelése és 
megismerése révén jöhet csak végbe, mely folyamat sokszor hónapokig, esetleg évekig is 
eltarthat. 
 
 



Edzıi szemszögbıl azonban a legfontosabb, hogy az edzı szándéka a teljesítı képes tudás, a 
gyızni vágyás motívumával ötvözve a tanítvány interiorizációs /külsı dolgok belsıvé válása/ 
folyamatait váltsa ki, amely alapján élversenyzıi kvalitások kialakításának lehetıségei 
megalapozódnak. 
Ennek aztán szoros kapcsolata van a versenyzık igényszintjének fokozatos emeléséhez és 
alakításához. 
 
Igényszint 
Az igényszint önmagunkkal szembeni teljesítményelvárást testesít meg. A motívumok tanulás 
eredményeképp is kialakulhatnak; a motívumtanulásnak két alapvetı mechanizmusa van. 
Ezek: az új elsıdleges hajtóerı létrejötte és a másodlagos motívumok kialakulása.  
Az elıbbire példát jelentenek „hétköznapi” szenvedélyek (dohányzás, kávézás, internet), ám 
ennél sokkal súlyosabb az eset az alkoholfüggıség és a kábítószer-, játékszenvedély esetében. 
Az edzınek el kell érnie, hogy az edzésekre járás, a tanulás, - a fentiekben felsorolt 
szenvedélyek helyett - a tanítványa elsıdleges motívumává váljon. 
  
A másodlagos motívumok másodlagos megerısítıknek felelnek meg: hozzásegítenek 
bennünket az elsıdleges megerısítık eléréséhez.  
A legfontosabb emberi másodlagos motívum a pénz megszerzéséhez főzıdik.  
A fiatal versenyzık esetében a pénz, mint motívum nem szabad, hogy elıtérbe kerüljön, mert 
sok torz hatást eredményezhet a versenyzı személyiségében. Esetükben is fontos azonban a 
jutalom, a dicséret, az elismerés számos formája. Felnıtt versenyzıknél viszont fokozatosan 
ki kell építeni a pénznek, mint motiváló tényezınek a szerepét a teljesítmények elérését 
illetıen. 
 
A sport esetében a rendszeres edzésre járás a napi felkészülés és megmérettetés igen fontos 
akarati tényezıket mozgósít és lehetıséget biztosít egy tartalmas életvitel kialakítása és a 
teljesítı képes tudás felé. 
Az atlétánk igényszintjét is az edzınek folyamatosan alakítania kell és meg kell találni az 
egyensúlyt a korábban már tárgyalt szándék és az igényszint között. 
A kettı nem megfelelı összhangja ugyanis a motiváltságot és a teljesítı képességet nagyban 
csökkentı tényezıvé válhat. 
 
Sok példa van arra, hogyan lettek egyesek bajnokok.  
A legtöbben testnevelıjük, szüleik hatására kezdik el a rendszeres sportolást és semmit sem 
tudnak a bajnokok hétköznapjairól. / Lehet, hogy ez jó is, mert a rendszeres edzést és az ezzel 
járó lemondást biztosan nem is vállalnák sokan ebben az esetben /. 
Mások, a média által „megragadva” határozzák el, hogy bajnokok lesznek. Ez az indíték 
azonban legtöbbször igen felszínes és megfelelı háttér /szülı, testnevelı stb./ gyakran 
idejekorán, a sporttevékenység abbahagyását eredményezi. 
 
Értékelés 
Az értékelés, amelyrıl elmondhatjuk, hogy az elızıekben tárgyalt két alapvetı (szándék, 
igényszint), tényezı függvénye fontos szereppel bír a teljesítmények fejlesztésének 
folyamatában. 
Az értékelés során lényegében a követelményszintek és a tényleges szintek egybevetése 
történik. Az értékelések céltudatosan alkalmazott pedagógiai eljárásokkal hívhatók elı, pl., 
tesztekkel, szóbeli, vagy írásbeli kérdéssel, utasítással, szituációk teremtésével. A versenyzık 
értékelései igen különbözı tevékenységformákban valósulhatnak meg.  



Minél többféle értékelés produkálására biztosítunk kedvezı feltételeket a pedagógiai 
folyamatban, annál hatékonyabb a személyiség sokirányú „feltérképezése” és 
megalapozottabbá válhat a versenyzık értékelése.  
 
Kezdetben az értékelés egyik fontos pillére mindig a versenyzı önmagához viszonyított 
fejlıdése legyen, függetlenítve a társak és edzıpartnerek értékelésétıl. Legalkalmasabb 
ilyenkor az edzés végén személyes kontaktus / kézfogás, vagy pacsi keretében / teremtése pár 
szóban értékelés az adott edzés teljesítményt illetıen. 
 
Köztudott, hogy az atlétika alapjaiban egyéni sportág, de egyedül nagy teljesítmények 
elérésére senki sem képes. Szükség van tehát egy alkotószellemő csoportra, melynek egyik 
fontos elemeként az egyén képes teljesítıképességének maximális kibontakoztatására. Ezért 
ki kell alakítani az edzések folyamatában egy olyan légkört, amely az egyén fejlıdését is 
biztosítja a csapat struktúra és az edzıtársak fejlıdésével összhangban. 
 
A pillanatnyi teljesítıképesség értékelésének egyik formája a teljesítı képes tudás 
megszondázása különbözı tesztek és próbák segítségével. 
Természetesen a különbözı tesztek összehasonlítása csak akkor lehetséges, ha megfelelı 
alapokon kialakított értékelési rendszer keretében a versenyzık számára másokhoz és 
önmagukhoz képesti összehasonlításra is objektív lehetıség nyílik. 
 
A tesztekhez rendelt pontokkal több képesség és készség is értékelhetı és viszonylagosan jó 
összehasonlítási alapot teremthet az egyénnek a többiekhez, és önmagához képesti fejlıdését 
tekintve. Emellett a képességek pontokhoz rendelt szintje összehasonlítási alapul szolgálhat 
más - az adott csoporton kívüli- versenyzı teljesítményéhez. A pontok teljesítményhez 
rendelésénél azonban nagyban figyelembe kell venni a versenyzık életkorát és kiinduló 
szintjét. Vigyázni kell, mert a túlzott progresszivitás a pontok tekintetében gyakran felesleges 
szakadékokat képezhet két teljesítmény megítélését illetıen.  
 
A versenyeken elért eredményeket vehetjük természetesen a legobjektívebb visszajelzésnek 
atlétánk pillanatnyi teljesítıképességének megítélésében. 
 
Az edzıi értékelések általunk ajánlott formái: 

1. a csoportok közötti helyezési rangsorhoz rendelt pontok összege, 
2. az elızı eredményhez, teljesítményhez viszonyított változás, 
3. a teljesítményekhez rendelt pontok által kialakított összpontszám relatív értéke, 
4. szóbeli, vagy írásos értékelés, mely a saját teljesítményre vonatkozik, 
5. szóbeli értékelés, amely másokhoz hasonlítja a teljesítményt. 

 
1. A csoportok közötti helyezési rangsorhoz rendelt pontok összege 

Ez az értékelési forma remekül alkalmazható és jó motivációs erıt adó értékelési eljárás, a 
különbözı sor- és váltóversenyek alkalmával. Ilyenkor nem egyéneket, hanem csoportokat 
értékelünk az eredményesség tekintetében. Ez az értékelési forma fiatal versenyzık esetében a 
legjobban ajánlott, hiszen a csapat teljesítmény pozitív és negatív értelemben is jól 
feldolgozható és megfelelıen motiváló tényezı. Az edzések, edzésévek elıre haladásával 
aztán már az egyéni értékelés is elıtérbe helyezhetı elıször természetesen csak a csapat 
értékelések kíséretében, majd késıbb már önállóan is.  
 
 
 



2. Az elızı eredményhez, teljesítményhez viszonyított változás  
Ezt az értékelési formát a felkészülési idıszakok meghatározott szakaszában érdemes 
alkalmazni és az éves felkészülés egyes szakaszainak összehasonlítását végezhetjük el általa. 
Az egyes évek adott felkészülési idıszakainak egymáshoz viszonyított relációját is jól ki lehet 
mutatni vele. Leggyakrabban a százalékos kifejezés nyújtja a legáttekinthetıbb képet ebben 
az esetben. A szülık, az egyesület felé is objektív elemzések és visszajelzések alakíthatók így 
ki. Ügyeljünk arra, hogy ne csupán a motoros tesztekre hagyatkozzunk, hanem a 
mozgástanulási fejlıdéseket is értékeljük, valamint versenyzınk pszichés fejlıdését is 
próbáljuk nyomon követni. 
 

3. A teljesítményekhez rendelt pontok által kialakított összpontszám relatív értéke 
Ezt az értékelési formát akkor érdemes alkalmazni, amikor már egy kialakult csoportunk van 
és legalább már 1-2 éves közös felkészülést végeztek.  Ilyenkor ugyanis elég edzéshatás és 
felkészülési háttér áll a rendelkezésre a csoporton belüli rangsor és rivalizálás kialakítására.  
Ebben a szakaszban meg kell kezdeni a csoporton belüli versenyszellem kialakítását, melyet 
azonban állandóan kontrolálni kell a technikai, fizikális célok optimális megvalósításának 
érdekében. Pontszámok alapján történı értékelés az edzıi elfogulatlanság látszatát többnyire 
megfelelıen szolgálja a csoportrivalizálás egészséges légkörének kialakítása esetében. 
Ügyeljünk arra, hogy az értékelés mindig a következı cél / pont / megvalósítását is foglalja 
magába. 
 

4. Szóbeli, vagy írásos értékelés, mely a versenyzı saját teljesítményére vonatkozik 
A sportolók felkészítésének ebben az idıszakában már nagyon fontos feladat, hogy 
teljesítményüket külön- külön a többiek teljesítményétıl függetlenül értékeljük, ebben már 
sok pedagógiai hatás és egyéb pszichológiai tényezı is szerepet játszik. A legfontosabb az, 
hogy versenyzınk igényszintjét párhuzamba hozzuk, - vagy egy kicsit emeljük - a 
teljesítményéhez képest és mindezt a jobb eredmény elérésének szolgálatába állítsuk. 
A szóbeli értékelésnek több formája és idıponttól függı vonzatát is célszerő alkalmazni az 
edzések folyamatában.  
 
Egyik igen fontos értékelés a végrehajtást követı gyors szóbeli reagálás, amely közvetlen 
visszacsatolást jelent a versenyzı számára az akkori gyakorlatot illetıen. Nagyon tömör és 
csak egy-egy technikai elemre, szerkezeti vagy dinamikai összetevıre korlátozódjon.  Másik 
formája a rákérdezéses értékelés, amely során elıször a versenyzı véleményére, érzésére 
vagyunk kíváncsiak, mely információt beépítünk a véleményünkbe a hatékony „közös 
nevezı” kialakítása érdekében.  
 

5. Szóbeli értékelés, amely mások teljesítményeihez hasonlítja az eredményt 
Talán ezzel az eszközzel kell a legóvatosabban bánni edzıi értékelı stratégiánk 
kialakításakor, hiszen nagyon kell arra figyelni, hogy csak olyan összehasonlítást tegyünk, 
amely mind az egyéneket, mind a csoportot jobb teljesítmény elérésére sarkallja. Itt lehet az 
edzınek a legnagyobb hibát elkövetnie saját csoportjában, és ezzel az egyéni kapcsolatokban 
rossz irányú folyamatokat generálnia. Különösen a lányok érzékenyek erre az értékelési 
formára és sokszor kiszámíthatatlan reakciók lehetnek. A két nem összehasonlítása már 
szerencsésebb eredményekkel „kecsegtet” egy adott csoporton belül. Köztudott, hogy 
általában a lányok jobban figyelnek a technika- tanulás részleteire és igényesebb 
mozgásvégrehajtásra törekszenek, mely ösztönzıleg hathat a fiukra is.              
Gyakran tanácsos atlétánk eredményeit, technikáját, a képességszintjéhez rendelhetı 
teljesítıképességét egykor sikeres tanítványunkhoz mérni, buzdító, motiváló, vagy éppen 
figyelmeztetı jelleggel. 



 
Összefoglalás 
Írásunkban az edzıi szakma egyik fontos pedagógiai elemére, azaz versenyzınk teljesítmény 
értékelésének különbözı lehetıségeire és módozataira próbáltuk felhívni a figyelmet. 
Áttekintettük a két legfontosabb tényezı / szándék és igényszint / szerepét és kölcsönhatását a 
motiváltság és az értékelés szemszögébıl.  
Felsoroltuk az általunk legfontosabbnak tartott 5 értékelési módot a versenyzınk fejlettségi, 
érettségi szintjének vonatkozásaiban. 
Megpróbáltunk rávilágítani arra, hogy a pedagógia a nevelésben nemcsak a magatartásra, a 
konfliktusok kezelésére alkalmas, hanem a teljesítmény fejlesztés egyik igen hatékony 
eszköze, melyet edzıi hivatásunk gyakorlása során céltudatosan alkalmaznunk kell a 
versenyzıvé válás kialakításának bonyolult folyamatában.  
 
A tudatos pedagógiai személyiség- és teljesítményfejlesztésben nélkülözhetetlen szerepet 
tulajdonítunk az értékelésnek a sikeres edzıi tevékenység szempontjából. 
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Dr. Harsányi Lászlónak, aki pedagógiai témakörbe sorolt doktori dolgozatom bírálója volt 
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