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A pszichológiai intervenciók célja: - ideális mentális klíma 

- pszichés és mentális egészséget növeljük, (vagy 

megóvjuk). 

- specifikus intervenciós cél



• Gyakori problémák:

szorongás, önbizalomhiány, kimerültség,

külső nyomás (szurkolók, szponzorok, edzők

stb), hibás mozgássorok, koncentrációs

problémák, kudarcok stb.
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Teljesítmény fokozására alkalmas módszerek

oarousal szabályozó technikák (relaxáció, AT)

obelső beszéd (kognitív: pozitív belső beszéd;

NLP technikák)

▪moment of excellence

▪Célállítás (motiváció ettől függ) figyelmet

irányít, erőkifejtésre ösztönöz, erősíti a

kitartást, új stratégiák kialakítására ösztönöz.

SMART cél



figyelemkoncentráció növelésére irányuló

eljárások (fókusz-irányítás)

oAz ő sportjában mikor, milyen figyelemre van

szüksége? Ennek megfelelő figyelemfejlesztő

technikák megtanítása. (Motiváció, célállítás…)

•Zseblámpa módszer, célformulák,

szimbólumok, tollhegy próba, stb….

•Ha a külső zavaró ingerek, szorongás a

probléma, akkor lehet dobozolni,

üvegbúra, közönség lehalkítása,

felhangosítása

•Visszaszámolás, légzés, csak magunkra

figyelünk.



mentális tréning

▪Sportágra jellemző mozgásformák fejben

történő begyakorlása

▪Jó mozgássor begyakorlása, hibás mozgássor

kijavítása, sérülés utáni rehabilitáció

meggyorsítása, mozgássorok tudatosítása

▪Lényege, hogy fejben végezzük el, éljük át a

mozgást a szekvenciális sorozat alapján

minél pontosabban



szorongás

• (IZOF ismerete)(opt. műk.  zóna)

omilyen szorongás? Kognitív, 

szomatikus? Mitől tart? 

(önbizalom!!!)

o konkrét módszerek

▪Relaxációs módszerek: hasi

légzés



Kommunikáció az edzővel….

Kudarcok….tanulunk a hibákból, bátorítja a 

fejlődést, gondolkodást, erősebbé tesz, 

lehetőségeket ad, fejleszti a személyiséget, 

problémamegoldást, állóképességet, és jobban 

értékelhetjük a sikereinket.



 „A sportpszichológia az elmúlt egy évben segített az 

elengedésben, hogy ne akarjam túl a dolgokat es ezek mellett 

az önismeretem es a hozzáállásom sokat változott. Segített a 

stresszes helyzetek kezelésében a mindennapokban és a 

verseny helyzetekben is. Összességében elmondhatom hogy 

az életem minden területén segített a legtöbbet kihozni 

magamból.”



Köszönöm a figyelmet!


