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Teljesítmény 

Teljesítőképesség 

(motorikus, értelmi, 
technika, taktika) 
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motiváció, bizalom, 
kohézió, kapcsolat, 
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A világ, amiben élünk 

Gyerekek 

Szülők 

Edzők 

 Azonnal 

 Elvárások 

 Változás 

 Internet 

 Rohanás 

 Siker 

 Facebook 

 Mobil 

 Teljesítmény 

 Eldobható 



 Az utánpótlás sport célját és értékeit előtérben tartani 

 A fejlődéslélektan, a személyiségfejlődés szakaszainak és 

szempontjainak összehangolása a szakmai, egyesületi 

célokkal 

 

 A játék örömének megtámogatása 

 A kosárlabdázás iránti elköteleződés erősítése 

 Folyamat hangsúly az eredmény orientáció helyett 

 Hatékony megküzdési eszköztár kialakulásának segítése 

Csúcsteljesítményre való felkészítés 

Cél 



Szülők 

Ismeretbővítés – Pszichoedukáció - Iránymutatások 

 

 Az utánpótlássport jellegzetességeinek bemutatása 

 Kapcsolódó pszichológiai ismeretek átadása 

 A fiatal sportolókat leginkább támogató viselkedési és 
nevelési irányok, keretek mutatása mind a mérkőzések, 
mind a hétköznapok vonatkozásában 

 

Kapcsolat: 

MKOSZ honlap, országos/regionális rendezvények, 
válogatott edzőtáborok szülői értekezletei 



Edzők 
A mindennapi munkához kapcsolódó pszichológiai 

ismeretek bővítése és az edzői eszköztár fejlesztése 

 

 Edzőképzésben a pszichológia és     

 pedagógia hangsúlyának növelése 

 Edzőtovábbképzéseken rendszeres   

 pszichológiai témájú előadások 

Korosztályi sajátosságok, edzői fókuszok 

 Évközi edzői workshop-ok (interaktív, konkrét, kis létszám) 

 Válogatott edzők kompetenciatérképének felállítása, és 

egyéni kompetencia fejlesztése 



Sportolók 

 Válogatottak melletti támogató tevékenység a nyári 
felkészülések alatt  

6 válogatott, 5-6 hét, 2 fős team 

 Igényfelmérés alapján diagnosztika (kohézió, szükségletek, 
szerepek, figyelem, megküzdés, teljesítmény motiváció, 
szorongás, önbizalom, dominancia) 

Egyéni és csoportos munka 

 Kiemelt tehetségek évközi figyelemmel követése, igény 
esetén támogatása  

 Szükség esetén egyéni mentálhigiénés gondozás jelzés 
alapján 



Kiválasztás támogatása 

Cél: 

 A kiválasztás hatékonyságának növelése 

 A kimagasló sporteredmények elérését segítő jellemzők 

pszichológiai, lélektani összetevőinek feltérképezése 

 A majdani beválást előjelző tényezők beazonosítása, és 

mérése 

 Eszközrendszer kidolgozása, felépítése 



Nemzetközi kapcsolatok 

 

 Kapcsolatfelvétel más szövetségekkel 

 Az alkalmazott sportpszichológia legújabb 

irányvonalainak és tudományos ismereteinek nyomon 

követése 

 A külföldi gyakorlatok hazai adaptálása 

 A legjobb megoldások kidolgozása 



Köszönöm a figyelmet! 

 
Pankár Tibor  

sport szakpszichológus, tréner, coach 

+36 30 204 5970 

pankar.tibor@upcmail.hu 


