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Az edző, mint vezető 

Párhuzamok az edzői és vezetői szakma között 

• Célok 

• Feladatok 

• Eszközök 

• Kulcskompetenciák 
 Kommunikáció, 

 Számszerűsítési készség, 

 Csoportmunka, 

 Problémamegoldó készség, 

 Tanulás és teljesítményfejlesztés (Karcsics, 2004) 

 

 



Vezetők a sportban 

• Kotter (1990): Menedzser – Leader modell 

 

ÉLSPORT 

• Menedzserek: szakosztályvezető, szövetségi titkár, projektvezetők 
(előny, ha leaderek is egyben) 

• Leaderek: többségben vannak a sportági szakszövetségeknél, edzők 

 



Hatékonyság a vezetésben 

• Egy vezető akkor hatékony, ha a kitűzött célokat eléri, teljesíti, 
lehetőleg a legkisebb szükséges idő, energia, anyagi ráfordítással. 

 

• Csath (2004): jövőkép kialakításának képessége, a környezeti 
változások gyors érzékelése, gyors reakció, a jövőre vonatkozó 
változtatások időben történő elindítása 

 



Hatékonyság a sportban 

Budavári (2011) – a hatékony edző képes feladatait ellátni: 

• érzelmi alapon működő, jó kapcsolat kialakítása a sportolóval 

• a sportoló teljesítményének fokozása 

• a sportághoz kapcsolódó szakmai, technikai tudás átadása 

• a sportoló folyamatos motiválása, érdeklődésének fenntartása 

• a sportoló önbizalmának, elégedettségének a növelése 

 



Az edzői hatékonyság 

ÉLSPORT 

• Ráfordítások: sportolók fejlesztésére fordított pénz, idő, energia 

• Eredmények: versenyekben elért helyezések, olimpiai pontok, 
válogatottak száma, sportolói elégedettség, lemorzsolódás alacsony 
foka stb. 

 



Az edzői munka fő céljai 

• Sportoló / Csapat győzelme 

• Okozzon örömöt a sport a fiataloknak 

• Segítsen a fiatal sportolóknak a fejlődésben 

Fizikai 

Pszichológiai 

Szociális 

 



Az edzői stílus 

Martens (2004) 

• Parancsoló 

• Alázatos 

• Együttműködő 

 

A sikeres edzőnek tisztában kell lenni saját edzői stílusával! 



A kommunikáció fő dimenziói 

Kommunikáció: 

• Üzenetek küldése és fogadása 

• Verbális és nonverbális 

• Tartalom és érzelem 



Az edző kommunikációs stílusa 

a Hiteltelen,  

a Nemet mondó,  

a Bíró,  

a Bizonytalan,  

a Bőbeszédű,  

a Kő,  

a Professzor  

a Megerősítő 



A kommunikációs képességek fejlesztése 

Mit lehet tenni a kommunikáció javítása érdekében? 

• Mindig ügyelni kell a hitelességre 

• Nyitottnak és pozitívnak kell lenni a kommunikációs folyamatok 
közben 

• Minél több információ minél rövidebb, egyszerűbb üzenetek 
formájában 

• Következetesség 

• Nyitottság a sportolók gondolatainak, véleményének meghallgatására 

• Nonverbális kommunikációs készségek fejlesztése 

 

 



A hatékony edzői kommunikáció  

• Nélkülözhetetlen a tisztelet 

• Bizalom 

• Konstruktív visszajelzés 

Objektív leíró stílus 

Közvetlen visszajelzés 

Direkt értékelő stílus 



Csapaton belüli kommunikáció 

Yukelson (1997) 

• Kommunikációs csatornák megnyitása 

• Reális célok, büszkeség és kollektív identitás 

• Közös elvárások kialakítása 

• Egyéni hozzájárulások értékelése 

• Egyéni teljesítmények jutalmazása 

• Célok közös meghatározása 

• Csapatösszejövetelek, konfliktusok megoldása 

• Kapcsolattartás a csapat formális és informális vezetőivel 

• Elsőként mindig a sikereket kell kihangsúlyozni 



Tanácsadási technikák edzőknek 

• Személyes kapcsolat fontossága 

• Kapcsolattartás a támogató csoporttal (orvos, pszichológus) 

• Őszinteség 

• Segítőkészség 

• Önértékelés javítására törekvés 

• Építő jellegű kritika 

• Sporton kívüli érdeklődés ösztönzése 



• Személyre szabott bánásmód, nem mindenkivel egyforma 
kommunikáció a megfelelő 

• Szabályok betartatása azonban legyen egyforma, következetesség 

• Példamutatás a kommunikációban 

• Bizalomteli légkör, ami a sportolókat is kommunikációra bátorítja 

• Megtapasztalni, hogy versenyhelyzetben milyen típusú 
kommunikációra van szüksége a sportolónak 

• Empátia hangsúlyozása, mindenki más tapasztalatokkal, élményekkel 
rendelkezik 

• Egyének közötti különbségek felismerése a válaszadási mintákban 

 



• Egyértelműség, egyenesség 

• Szarkazmus, gúny, érzelmi túlfűtöttség mellőzése 

• Személyiségünkhöz legközelebb álló kommunikációs stílus 

• Aktív figyelem, őszinte érdeklődés 

• Pozitív megerősítések alkalmazása, dicséret, bátorítás 

• Negatív visszajelzések ésszerű magyarázattal 

• Nonverbális kommunikációs képességek fejlesztése 

• Heti egy alkalom legalább, amikor a csapat elmondhatja véleményét 



Összegzés 

• Edzői és vezetői munka hasonlósága 

• A hatékonyságot befolyásoló tényezők (vezetői képességek, 
kommunikáció) 

• Az élsportban dolgozó edzők számára szükségesek a vezetéselméleti 
és kommunikációs ismeretek 

• Az edzők kommunikációs stílusáról és hatékonyságáról rendelkezésre 
álló elméletek és eredmények száma  korlátozott 

• További, a hatékonyságot meghatározó tényezőkre, valamint a 
hatékonyság közvetlen mérésére vonatkozó kutatások szükségesek 
ebben a témában. 
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