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

 

 

Az atlétikai mozgásokra vonatkozó ismeretek és információk 
közvetítésének legfontosabb módszerei 

                                       
Bevezető 
A média térhódítása, a különböző oktatástechnikai eszközök és kommunikációs 
csatornák robbanásszerű elterjedése óhatatlanul kihatnak a sportmozgások és 
sportteljesítmények értékelésére és fejlesztési lehetőségeire. 
Edzéseken egyre többször kerül elő a fényképező, a telefon, mely már egyben 
mozgáselemzésre is alkalmas digitális képeket rögzít! 
 
Örvendetes a technikai ilyen mérvű terjedése és a sportban történő térhódítása. 
Azonban mint minden éremnek, ennek az információs eszköznek is két oldala van, 
elcsépelt, ok nélküli alkalmazása céltalanná és okafogyottá teheti alkalmazásukat. 
 
Jelenlegi cikkünk célja, hogy áttekintést adjunk az atlétikai mozgásokra vonatkozó 
ismeretek és információk közvetítésének legfontosabb módszereiről és azok 
felhasználhatóságát kiemelve tanácsot és információt adjunk alkalmazásuk általunk 
leghatékonyabbnak vélt lehetőségeiről. 
 
Írásunk ezen fejezeteiben átfogó képet kíván nyújtani a mozgástanulás bonyolult 
folyamatáról, ismertetve annak legalapvetőbb fokozatait és eszközeit a hatékony 
oktatási stratégia kialakítása szempontjából. 
 
Következő cikkünkben térnénk rá konkrétan a különböző videó technikák és 
számítógépes „praktikák” bemutatására, abban a reményben, hogy hasznos ötleteket 
tudunk adni a hatékony edzői munka kialakításához.  

 

 

I. Az előzetes mozgáskép kialakítása két alapvető módszerrel történhet: 
 

Az előzetes mozgásképzet, mozgásminták kialakításához különböző „közvetítő 
csatornák” segítségével juttathatjuk el versenyzőnket, tanítványunkat. Ehhez 
leggyakrabban a látást és a hallást vesszük igénybe, de a taktilis /tapintás, érintés/ 
ingerek is sokszor már alkalmazhatók.  
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a) Szemléltetés, vagy imitáció.                
A fiatalabb korcsoportoknál az első jelzőrendszerre épülő módszerek közül a 
szemléltetés a legfontosabb a kezdeti információk közvetítése és a menet közbeni 
instrukciók szolgáltatása szempontjából. 
 
A szemléltetés történhet valamilyen fénykép, vagy mozgókép segítségével,  
de a bemutatás, vagy bemutattatás az egyik legjobb eszköz a globális szemlélet 
kialakításához. 

 
Nagyon lényeges, hogy a bemutatás, de az oktatás is normális tempóban a 

mozgás eredeti dinamikai szerkezetében történjen. A versenyzőknek a tanulás 
végeredményét, végcélját kell megismerniük, méghozzá valósághűen, konkrétan és 
teljes terjedelmében (Koltai, J., Kovács,E. in: szerk. Koltai, J.: Az atlétika oktatása 
1975). /1/,  (Nádori László 1979). /7/ 

 
 Gyakori hiba az edző részéről, hogy pl. a flop magasugrás bemutatásakor 

nekifutás során kettős feladatot lát el, amikor az íven futva hangosan számolja a 
lépések számát is és a számolás miatt futása szökdelésessé válik, így lényegét veszti az 
élethű bemutatás.  

 
Ne „mossuk össze” az oktatás során a magyarázatot a bemutatással. 
 
Ebbe a témakörbe tartozik még az imitáció, mely gyakran nagy segítséget 

jelenthet az egyes technikai momentumok megtanulásában. 
Imitáció csak részmozgásokra korlátozódjon, mert csak egyes mozdulatok imitált 
bemutatása tartalmazhatja a megtanulandó mozgás téri-szerkezeti és dinamikai 
elemeit. 

 
Az imitációt mindig meg kell, előznie egy tökéletes bemutatásnak, és megfelelő 

számú személyes kísérletnek, próbálkozásnak, különben a versenyzők nem tudják 
beépíteni mozgásukba kellő hatékonysággal a megfelelő mozgásos elemeket. 

 
Természetesen az imitáció nem csak az edző feladata, hanem versenyzőnktől is 

meg kell követelnünk egyes esetekben a kísérletek megkezdése előtti konkrét 
mozgásos imitációt az adott technikai, vagy dinamikai elemre vonatkozóan. 

 
Későbbi mozgástanulási fokozatokban (spirális oktatási rendszer) az edzői 

imitáció már kiválthatja versenyzőnkben a kellő ingereket a sikeres 
mozgásvégrehajtáshoz. Ennek olyan versenyeken van jelentősége, ahol a szóbeli 
kontaktus nagyban korlátozott. 

 
          b.) magyarázat, vagy megbeszélés. 

A magyarázat utalhat különböző fizikai ismeretekre, Pl. Newton III. törvénye, 
de gyerekeknél, sokkal hatásosabb az egyes állatok mozgására történő utalás, vagy 
akár az adott életkornak megfelelő matematikai tudásra épülő ismeret (pl. három 
lépésre vegyék a gátakat stb.). 

 
A magyarázat mindig adekvát legyen a gyermek mentális fejlődési szintjével. 

Általában elmondható, hogy a magyarázat mindig rövid és lényegre törő legyen. A 
magyarázat verbális utasításokkal már 12-14 éves gyerekeknél hatékonyan 
alkalmazható. 
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A megbeszélés során az edző felhasználja tanítványa érzéseit és tapasztalatai, 
gyakran azonban nyelvtani fogalmak tisztázása szükséges a jobb elsajátítás érdekében. 
Sokszor fordul elő, hogy a tanítvány nem érti, amit az edzője mond, mert másképpen 
gondolkodik.  

Pl. rúdugrás oktatásának kezdeti lépéseiben az edző utasítása, hogy ”függj azon 
a rúdon és ne kapaszkodj”, sokszor félreértésekre adhat okot és ez így már a kezdeti 
lépések kudarcaihoz vezethet. 

 
Megfogalmazhatjuk a rávezető eljárásokat is, melyek a közvetlen alaptechnikai 

végrehajtásokat előzik meg, ezek a rávezető,- kényszerítő gyakorlatok, 
segítségnyújtással végrehajtott, belelassítással, megállítással végzett kísérletek stb.. 
Ezeket a módszereket az un. alaptechnika kialakításának módszerei közé soroljuk. 

 
II. Az atlétikai mozgások gyakorlati végrehajtása során alkalmazható módszerek 

 
Az atlétikai mozgások bonyolultak. Így ebben a mozgástanulási szakaszban, ha a 

teljes mozgás bemutatása után rátérünk a részfeladat pontos ismertetésére, 
bemutatására, gyakoroltatására lényeges pedagógiai alapelvnek tekintsük, hogy ne 
bonyolultan, hanem csak a lényegre törően adjuk meg az információkat.  

 
Ha hibát javítunk, azt úgy végezzük, hogy mindig csak egy szempontra hívjuk 

fel a figyelmet, mert a kezdők figyelmének terjedelme szűk.  
A mozgásoktatás kezdeti szakaszában az első gyakorlati végrehajtások oktatását két 
fontos eljárással közelíthetjük meg: 

 

 

Globális eljárás      
Ez alatt azt értjük, hogy a megtanítandó mozgást, vagy mozgássorozatot 

egészében tanítjuk meg a versenyzőknek.  A megfelelő belső mozgáskép kialakítása 
történik meg ilyenkor, amely a mozgás leglényegesebb jegyeit (dinamikai és 
térszerkezeti) már tartalmazza. 

 
Különbséget kell itt azonban tenni, az egyes mozgássorok bonyolultsága ugyanis 

nem minden mozgásnál, vagy versenyszámnál teszik a globális oktatást lehetővé. 
 

Pl. a gyaloglás, vagy az egyes futó feladatok, vagy futóiskolai gyakorlatok esetében a 
globális eljárás kiválóan alkalmazható, egy dobás is pl. a helyből súlylökés 
balesetveszély nélkül „leutánozhatók” azaz globálisan végrehajtható, de egy rúdugrást, 
vagy egy gátfutást ebből a szemszögből sokkal nehezebben balesetveszély nélkül 
megközelíteni 
. 

A balesetveszély vagy sérülés egy korai globális eljárás alkalmazásánál 
végzetes hibaként jelentkezhet. 

 
A globalitás szempontjából könnyen, közepes szinten, és nehezen oktatható 

gyakorlatok bontása a következő: 
Oktatási szempontból könnyen I, fokozatban globalizálható: 

(Ilyenkor természetesen adottak már a megfelelő előkészítő gyakorlatok által 
kialakított képességek és az alapvető rávezető gyakorlatok által kiváltott készségek). 
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• Gyaloglás. 
• Egyes futóiskolai gyakorlatok, egyszerű futófeladatok. 
• Távolugrás guggoló technikája. 
• Gátfutás alacsony akadályok fölött. 
• A dobó versenyszámok helyből végrehajtott technikái. 
• Átlépő, guruló és hasmánt magasugró technikák. 
• Rúdugrás magasított helyről lelendüléssel. 

Oktatási szempontból közepesen II. fokozatban globalizálható: 
(Ezek a technikák globálisan csak az I. fokozatban kialakított durva koordinációk 
kialakítása után alkalmazhatók): 

 
• távolugrás lépő technikája. 
• Vágtafutó technika. 
• Magasugrás flop technika. 
• Gátfutás közepes magasságú gátak fölött. 
• A dobószámok közül a becsúszásos súlylökés és a kislabdahajítás 3 

lépéses technikája. 
• Kalapácsvetés 1 forgásból. 
• Diszkoszvetés kadetforgásból, vagy oldalt felállásból. 
• Gerelyhajítás helyből, lekészített három lépésből. 
• Rúdugrás 4-6 futólépésből merev rúddal, befordulással. 
 

Oktatási szempontból nehezen III. fokozatban globalizálható: 
(Ezek a technikák globálisan csak az I-II. fokozatban kialakított finom koordináció 
szintjének elérése után alkalmazhatók hatékonyan): 

• gátfutás magas, vagy egyre magasodó gátakon 3-5 lépéses 
futóritmusban. 

• Gerelyhajítás 5-7 lépéses dobó-ritmusának technikája. 
• Pördülettel végzett súlylökés. 
• Kalapácsvetés 2-4 forgásból. 
• Diszkoszvetés háttal felállásból. 
• Hármasugrás 10-12 lépéses és hosszabb nekifutásból. 
• Rúdugrás hajló rúddal lécre. 
• Távolugrás ollózó technikái. 

 

 
Parciális eljárás      

 

A parcialitásnak az a formája, mikor egy mozgássorozatot elejétől kezdve 
részeire bontva fokozatosan egymásra építve, oktatunk - szerintünk, csak elméleti 
síkon működik (fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban st.). 

 Ez a haladási mód a lineáris haladás megtestesítője, amely pl. tornában olykor 
sikeresen alkalmazható, azonban az atlétikában nem sorolható a leghatékonyabb 
módszerek közé. 

A gyakorlatban parciális eljárás alatt, csak a globális eljárás I. fokozatát 
követően, a durva koordináció kialakulása után az egész-rész egész oktatási eljárás 
alapelvére építve a finom koordináció kialakítását értjük.  
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Például súlylökésnél globálisan megtanított helyből súlylökés után az 
előlendülettel végzett dobásokat fokozatosan felépítjük addig a szintig, amíg a helyből 
globálisan megtanított mozgássor szintjének megfelelően a legoptimálisabb 
végrehajtást és eredményt érjük el.  
Ekkor visszatérhetünk a helyből súlylökés globális fokozatának magasabb szintre 
emelésére, amennyiben még ez távlatilag döntő jelentőséggel bír versenyzőnk további 
fejlődésére. 

Ezt aztán érdemes követnie a II., majd a III. fokozat globális megtanításának 
hasonló stratégiai elveken alapuló alkalmazásának, melyeket ismét az egész- rész-
egész parcialitásával építünk fel a versenyképes tudásig. 
Mozgástanulás idegfiziológiai oldala szempontjából közelítve meg a témát, először ki 
kell alakítani a tanulóban a durva koordinációt, amely a mozgástanulás első szakasza. 
 

A durva koordinációs szakasz  
Jellemzője, hogy a versenyzőnek nincs pontos elképzelése a mozgás közben 

elkövetett hibákról. Ezért célszerű minél több érzékszervet bekapcsolni a 
mozgásoktatás folyamatába. A látásérzékelés ebben a szakaszban uralkodó szerepet 
játszik. Tehát nagyon fontos a jó bemutatás, bemutattatás.  

 
A video korai túlzott alkalmazása nem ajánlott, mert túlságosan elvonhatja a 

figyelmet a belső érzékelés (kinesztézis) fontosságáról, mely a későbbiekben a finom 
koordináció kialakítása és a teljesítőképes technika megszilárdulása szempontjából 
nagyon fontos elemnek mondható. 

 
A szakasz (durva koordináció) legjellemzőbb ismérve, hogy: 

• a mozgásszerkezet fő vonásait tartalmazza, a mérhető, értékelhető 
teljesítmény alacsony szintje valósul meg. 

 
 A kivitelezésben a következő lényeges hiányosságok mutatkozhatnak: 

• a részmozgások nem követik egymást folyamatosan, például 
súlylökésnél a becsúszás és a kidobás között törés van, 

• felesleges, hibás erőközlés, ellentétes erőközlés, hibás 
mozgáskapcsolatok, pl. merev, darabos mozgás, a súlylökésnél a karral 
gyorsítás nem a megfelelő időben történik, 

• ritmuszavar, dinamikai problémák. Pl. súlylökésnél a kilökés nem 
eléggé gyors, vagy a távolugrásnál az utolsó három lépés dinamikai 
szerkezete nem megfelelő, 

• pontatlanság,” nem találkozik a távolugró gerendával”. 
 

Kezdetben és általában, a változó feltételek zavarják a tanulást, ezért az eltérő 
körülményeket, a versenyeket itt még ne alkalmazzuk, mert ebben a tanulási 
szakaszban komoly koordinációs problémák jelentkezhetnek. Versenyeket, verseny 
szituációt természetesen ebben a szakaszban is alkalmazni kell, de ezek főleg a 
technikai pontosságot, a célirányos teljesítést minősítsék. 

 
Pl. az adott technikával végzett célba dobások, vagy a technikai végrehajtás 

esetleg tizedes pontossággal történő értékelése. 
A felkészülés elején és kezdőknél célszerű a csapatok, vagy csoportok értékelése, pl. 
lányok technikai kivitelezése a fiúkkal szemben. 

Köztudott ugyanis, hogy a lányok igényesebben, gyorsabban tanulják meg a 
technikai vonatkozású elemeket és ez a fajta összehasonlítás a fiukat is igényesebb 
odafigyelésre ösztönözheti, a lányokat viszont az ilyenfajta összehasonlítás a 
teljesítmény szempontjából motiválhatja. 
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A látásérzékelés ebben a szakaszban uralkodó szerepet játszik. Tehát nagyon 
fontos a jó bemutatás, bemutattatás, a videózás nagyon lényeges, egy alapvető 
kinesztetikus érzékelésmechanizmus kiépülése után. Ebben a szakaszban tanítványok 
alig érik el a tudatos szintet, nehezen kapcsolhatók a mozgásszerkezetek a verbális 
információkhoz. Ha mozgását látással ellenőrizheti, felgyorsíthatjuk a mozgástanulást. 

 
A gyakorlás folyamán természetesen változik a koordináció, szűrjük ki a zavaró 

körülményeket, pl. ne oktassunk egyszerre hasonló mozgáselemeket, hasonló 
technikát, mert mozgásinterferencia léphet fel (Nádori László 1978).  /6/ 

 
Az oktatást úgy kell szervezni, hogy a tanítvány néhány próbálkozás után - 

esetleg természetesen még nem teljesen kielégítő kísérletet tehessen, kiváltódjanak a 
szükséges szenzoros, kinesztetikus információk, amelyek a mozgástanulási folyamatot 
a kívánt irányba alakítják. 

 
Lényeges pedagógiai szempont ebben a mozgástanulási szakaszban, hogy a 

magyarázat, a hibajavítás, a bemutatás legyen tartalmi kapcsolatban a tanítványok 
mozgásészlelésével, mozgástapasztalataival, az edzőtől kapott információk épüljenek 
bele a versenyző tapasztalataiba, a mozgásról alkotott képébe. Fontos, hogy a 
követelmények feleljenek meg a tanítványok fejlettségi szintjeinek (Kulcsár, G., 
P.Keresztesi, K. 1975). /4/ 
 
A mozgástanulás második szakasza a finom koordináció kialakítása, melynek 
időtartama függ: 

• a versenyzők kondicionális és koordinációs képességeinek szintjétől, 
• a megtanítandó mozgásanyagtól, annak bonyolultsági fokától, 
• a versenyzők értelmi képességétől, a beállítódásától, 
• az alkalmazott oktatási módszerektől és eljárásoktól. 
 

Az atlétikai mozgások szempontjából mi jellemző erre a szakaszra?  
• Javul a mozgások végrehajtásának folyamatossága, 
• felismerhető az adott mozgás dinamikai szerkezete,  
• erők harmonikusan hatnak és jól kivehető a részmozdulatok és 

mozgásfázisok magasabb fokú összhangja, 
• megnő a kinesztetikus visszajelzések jelentősége, 
• emelkedik az edzői verbális információ jelentősége és fontossága, 
• magas szintű mozgáselemzésekre is sor kerülhet (Nádori László 1978).  

/6/ 
Ebben a szakaszban már különleges feladatot kapnak a teljesítményközpontú 

versenyek és versengések az edzések, edzésszakaszok végén.  A versenyfeltételek 
melletti végrehajtásból következtethet az edző, hogy milyen irányban és tempóban 
haladhat tovább a finom koordináció kialakítása és megszilárdítása felé. 
 
A harmadik szakasz a finom koordináció megszilárdulása, amely a magas szintű 
elsajátítást és az egyén-specifikus technika kialakítását jelenti. 
 

Fontos, hogy ebben a szakaszban már ne az új tanulása, hanem a már elért és 
kialakított teljesítő képes tudás kialakítása, elmélyítése történjen. Ez vezet ugyanis a 
további jobb teljesítményekhez, nem pedig a további új technikai, taktikai elemek 
„hajhászása”. 
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A finom koordináció megszilárdítására ajánljuk a következőket:  
 
1. a teljesítő képes tudás individualizálása. 

A versenyző teljesítmény specifikus edzései szigorúan egyéni foglalkozás 
keretében zajlanak ilyenkor, ahol a versenyzőre legjobban jellemző mozgásjellemzők 
kiélezésén van a hangsúly.  
Az atlétika ugyanis egyéni sportág, de a nagy teljesítmények elérése szempontjából 
döntő a magas színvonalú edzések megtartása, amely elképzelhetetlen az edzéstársak, 
az aktuálisan mindig felkészült edző személyisége nélkül.  
Mégis találni kell adott alkalmakkor és esetekben olyan pillanatokat és edzés 
szakaszokat, amikor csak egy-egy versenyzővel foglalkozunk. 
 

Erősíteni kell ilyenkor a versenyző „egóját” a saját mozgását és 
teljesítőképességét illetően. Éreznie kell a versenyzőnek, hogy az edzés csak „róla 
szól” és a figyelem középpontjában van. Ezekben az esetekben olyan tulajdonságnak 
és képességeknek lehetünk a tanúi, melyekben a későbbi csoportos foglalkozások 
keretében is építhetünk.  
 
2. A megszerzett tudás bizonyítása baráti, családi körben.  

Ismerős, vagy családtag meghívása az edzésre és előttük történő edzés 
lebonyolítása és folyamatos értékelése a „meghívottak” előtt. 
Ez a légkör ugyanis,- ha jól alakul- későbbiekben hátteret biztosíthat versenyzőnk 
fejlődéséhez.  
Ez a fajta edzés az addigi közös munka egyfajta szocializálása és egyben motivációs 
bázisának építését szolgálja. Versenyzőnk szerettei körében bizonyíthat, és a pozitív 
visszajelzések a további teljesítményjavulások záloga lehet. 
 
Vigyázni kell azonban, mert sikertelen edzés esetén versenyzőnk kedvét szeghetik a 
számára fontosnak tartott, de negatív visszajelzések.  

 
 3. A megszerzett tudás bizonyítása szakmai körben.  

Más elismert edző véleményének kikérése egy adott edzésen és azzal közös 
értékelése versenyzőnk jelenlegi állapotáról és várható eredményeiről. 
Fontos azonban, hogy ez a megbeszélés ne a jövőbeli technikai, képesség célokról 
szóljon, hanem csak a jelenlegi állapotból kialakítható teljesítményeket motiválja. 

 
4. Az individualizált teljesítő tudás szocializálása rivális környezetben.  

Egy kicsit jobb, vagy azonos szintű versenyzők bevonása az edzésekbe, ahol 
élversenyzőnk versenyzői kvalitásait és küzdőtudását próbálgathatja. 
 
5. Verseny, vagy versenyek.  

Itt ismét a teljesítmény kerüljön a központi helyre, semmi újat ne tanítsunk, az a 
klasszikus edzői utasítás a legfontosabb, hogy „fusd meg, ugord át, dobd át a 
kerítésen”! 
Az egyes versenyek után és a versenyidőszak elteltével az addigi tapasztalatokat 
összegezni kell és kialakítani a jövőbeni stratégiát a technika, a taktika, és a 
képességfejlesztés, vagy akár pszichés és pedagógiai vonatkozásban. 
  
Ilyenkor lehet új elemeket, vagy módosításokat vinni a felkészülésbe. Nagyobb 
változtatás esetén ez már újból az egyes koordinációs szakaszok kialakítása 
témakörébe sorolható időszak. 
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Kisebb módosítások esetén jutunk el a spirális menetű oktatási módozathoz.  
Spirális oktatási menet bemutatása: (1-2.sz.ábra)  
 

    

gyermek

serdül ő

ifjúsági

junior

up-feln őtt

 

Ez az élversenyzővé válás és a hosszútávú eredményes versenyzői pályafutás 
alapvető eleme.  
 
A spirális oktatási módozat legeredményesebb szakasza leginkább a felnőttkorba 
tehető, ahol a különböző képességblokkokba sorolt fejlesztéssel a technikákat, a 
megváltozott dinamikai feltételekhez igazítjuk, úgy hogy a teljesítő képesség a 
dinamikai összetevők fejlődésével párhuzamosan fejlődjön.  

 
Fiatalok esetében a serdülőkor környékén érdemes a spirális menetű oktatást az 

előtérbe helyezni, hiszen ekkor a hormonális ráhatás következtében a koordinációs 
problémák orvoslására ez a módszer kiválóan alkalmas. 
 
Röviden vizsgáljuk meg, hogy mit értünk spirális vonalon bővülő oktatási meneten. 

Ez az adott mozgást alkotó főbb mozzanatainak többnyire felbontás nélküli 
gyakorlásában nyilvánul meg.  
 
Fiataloknál a spirális oktatás esetében az egyre nehezedő szerekkel, nagyobb 
sebességű lendületszerzésekkel végrehajtott gyakorlásokat értjük, ahol a végrehajtás 
dinamikája és terjedelme megmarad esetleg újabb elemekkel is bővül.  
 
Felnőtt korban a mozgás végrehajtásában bekövetkezett fejlődés nem a 
részmozzanatok, elemek számának gyarapodásában, hanem a már begyakorolt 
részmozzanatok magasabb szintű végrehajtásában, dinamikájában és a kettő 
tökéletesebb összhangjában jut kifejezésre. 
 
Pl. nem követhető mód a távolugrás oktatásában, hogy csak az egyik fő 
részmozzanatot, a nekifutást oktatjuk, gyakoroltatjuk, majd ha ezt elsajátították térünk 
át a másikra, az elugrásra és csak ezután a légmunkára.  
 
Az a jó, ha az atlétikai mozgások oktatásánál már a kiinduló szinten is jelen van a 
mozgást alkotó valamennyi főbb mozzanat és az folyamatosan magasabb 
kivitelezési szintre kerül (Koltai, J., Oros,  F. 1998). /3/ 
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III. Hibajavítás, mint oktatási módszer az atlétikai mozgások tanítása során 

 
 

Az alaptechnikák oktatása esetén az edző az egyik legelterjedtebb didaktikai 
módszerrel, azaz a hibajavítással tudja a leghatékonyabban a versenyzője fejlődését 
elősegíteni. Nagyon fontos azonban, hogy az edzői stratégiát ne a hibajavítás 
kényszere hassa át, hanem a versenyző erényeire épülő gondolkodás. Ú 
Ezért nagy jelentősége van a jó mozdulatokra és dinamikai elemekre épülő oktatási 
stratégia kibontakoztatására, mely nagyban a dicséretekre és pedagógiai eljárásokra 
épül. 
 

Lényegesnek tarjuk, hogy az atlétikai mozgások oktatása során egy új elem, 
vagy mozzanat tanításakor mindig csak egy szempontra, egy hibára koncentráljunk, 
mert a kezdők figyelmének terjedelme szűk, összpontosító képessége könnyen 
megzavarható.  

 
11-13 éves korban a tanítványok nem nagyon figyelnek a hibajavításra, alig 

várják, hogy a következő kísérletet végezhessék. 14-15 éves korban azonban már 
igénylik a mozgáshibák indokolását, 17-18 évesen egymás mozgását is képesek 
figyelni és alapszinten elemezni (Koltai, J., Eckschmiedt, S., Kovács, E. 1990). /2/ 

 
Nagyon vigyázni kell az oktatás során arra, hogy ha több tanítványt együttes 

foglalkoztatási formában oktatunk, az egyéni hibákat, személyesen javítsunk,- ha az 
nem az akkori éppen kialakított szempontra vonatkozik-, mert a többiek figyelmét is 
elvonja a saját magukra vonatkoztatott technikai szempontról! 

 
 Kezdetben, és indokolt esetben, (de a későbbiekben is) gyakran éljünk a 

visszakérdezés lehetőségével. Kérdezzük meg, hogy a versenyzőnk hogyan érezte a 
mozgás végrehajtását és az adott válaszból láthatjuk, hogy ismeri e már a tanulási 
folyamat során a mozgás lényeges szerkezeti, dinamikai paramétereit. 

 
Természetesen a rossz technikai végrehajtásnak az oka lehet az is, hogy 

versenyzőnk kondicionális felkészültsége nem megfelelő, erőnléte, motiváltsága 
hiányos.  Ezeket a képességbeli hiányosságokat folyamatosan fejleszteni kell és 
beépíteni az adott mozgásszerkezetbe (Nagy György 1990). /5/ 

 
Melyek lehetnek a mozgás ellenőrzésére és a hibajavításra szolgáló pedagógiai 
módszerek? 

 
1. Az edző által végzett folyamatos megfigyelés. 

A mozgások oktatásánál nagyon fontos, hogy milyen pozícióból történik. Pl. 
ugrásoknál általában oldalról, de dobásoknál gyakran előfordulhat az is, hogy hátulról 
történik a szer gyorsítási útvonalának, a test súlypontjának, az egyes testrészek és a 
szer lekészítésének, helyes pozíciójának megfigyelése érdekében. 

 
Vigyázni kell azonban arra, hogy az edző ne ragadjon le egy bizonyos 

megfigyelési pozíció felvételére, mert ez a versenyzőben egyfajta megszokási-
edzésvezetési stílus benyomását keltheti, amely negatívan befolyásolhatja egyes 
esetekben az adott fejlesztési irány, vagy cél elérését.  
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Fejes Zoltán mesteredző mondása igaznak mondható, mely szerint: „azért állok itt, 
mert ebből tudja a versenyzőm, hogy most (gátfutásnál) az áthúzó lábát figyelem és 
így a lehető legjobban csinálja. Ebből aztán látom, hogy továbbiakban milyen rávezető 
gyakorlatok alkalmazása szükséges” (Vágó Béla 2010). /8/ 

 
2. Az edzőtársak által végzett megfigyelés. 

Ez kettős célt is rejt, egyik, hogy versenyzőnk mástól is kapjon visszajelentést 
a mozgását illetően, másrészt a megfigyelő edzőtársak is fejlődnek a megfigyelt 
szempont vonatkozásában.  
Vigyázni kell azonban arra, hogy a kritikai észrevételek ne egyfajta erődemonstrációt, 
vagy éppen megoldhatatlan kívánalmakat fogalmazzanak meg, mert ezek a csoport 
struktúrájának bomlásához és az érdemi munka hanyatlásához vezethetnek. 
 
Gyakran alkalmazható eljárás, ha az edzőtárssal a társa által jól végrehajtott szerkezeti, 
vagy dinamikai elemre hívjuk fel a figyelmet. Ezzel kettős cél érhető el, a végrehajtó 
egyfajta- kiemelt, majdnem- verseny helyzetben gyakorolhat, még a megfigyelő 
realitást nyer a gyakorlat kritériumaink megfelelő végrehajtását illetően. 
 
 Összegzés 
 
Írásunkban az atlétikai mozgásokra vonatkozó ismeretek és információk 
közvetítésének legfontosabb módszereit próbáltuk felsorolni, melyek alkalmazása 
nélkülözhetetlen tényezője a sikeres oktatási-képzési eljárásoknak. 
Megpróbáltunk kialakítani olyan képzési szinteket, melyeken az egyes atlétikai 
mozgások esetében három szinten globalizálhatók. A parciális módszereket a 
globalizált fokozatok magasabb szintre emelése szempontjából látjuk fontos 
folyamatnak. 
Természetesen a spirális oktatási eljárásokat is kiemeltük, hiszen az élversenyzővé 
válás folyamatában ez az a módszer, amely egyértelműen kamatoztatható és a 
fejlődésben leghatékonyabban alkalmazható. 
Elvetettük az atlétikai mozgások legtöbbjénél a lineáris oktatási elvet, melyet a más 
sportágakban előszeretettel alkalmaznak, de az atlétikai mozgások esetében szerintünk 
nem mondható hatékony oktatási módszernek. 
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