
 

 

„ A gyermek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell 
lobbantani.” 

Galileo Galilei 

 

Edzői feladatok 

 

1) Folyamatosan képezd magad, sose elégedj meg azzal, amit tudsz! Legyél nyitott, 
érdeklődő, innovatív, kövesd  az aktuális trendeket, módszereket, nemzetközi mezőnyt! 
Törekedj arra, hogy minél jobb edző legyél, mert annál többet tudsz adni a 
játékosoknak!  

 

2) Az utánpótlás edző elsődleges feladata a KÉPZÉS, nem a győzelmek hajszolása! Az 
utánpótlás edző nem felnőtt edző! Téged, mint utánpótlás edzőt nem a győzelmek száma 
minősítenek, inkább az, hogy milyen szintű játékosokat nevelsz. ( Nevelés – oktatás – 
képzés szoros egységben) 

 

3) Legyél önmagad, alakítsd ki a saját filozófiád! A jó, hasznos dolgokat tanuld meg a 
kollégáktól! Szakmai kérdésekben bátran fordulj a szakmai vezetőhöz, tapasztaltabb 
kollégádhoz! 

 

4) Minden edzésre készülj fel! Tervezz meg minden edzést előre (rövid-, közép-, 
hosszútávú), mert tervezés nélkül esetleges lesz az eredménye! Ne rutinból tarts edzést!   

 

5) Vezess be szabályokat, rögzíts viselkedési normákat! Ezeket tartasd is be, de ezek rád 
is vonatkoznak! Tarts fegyelmet, legyél következetes, ne kivételezz! 

 

6) Alakítsd ki a játékosokban a rendszeres edzéslátogatás fontosságát! 
 
 

7) Erősítsd a gyerekekben az egészséges agresszivitást, győzni akarást! 

 

8) A csapaton belüli problémát, konfliktust időben kezeld! Ne hagyd azokat elmérgesedni!  

 

9) Szükség esetén a magatartási, viselkedési problémákat feddéssel meg kell oldani!  

 



 

 

10) Soha semmilyen körülmény között ne bántalmazd a játékosodat! Ügyelj rá, hogy 
verbálisan sem sértheted meg a játékosodat, ily módon is tudsz életreszóló sebet ejteni! 

 

11) Állíts olyan célokat a csapat számára mind egyénileg, mind csapatszinten, ami 
teljesíthető! Fontos, hogy a siker révén önbizalomhoz jussanak, hogy fejlődni tudjanak! 

 

12) Legyél kommunikatív, interaktív! Hallgasd meg a játékosokat, fontos a véleményük! 
Tartsd a szülőkkel a kapcsolatot, rendszeresen informáld őket a csapat programjairól! 
Tájékoztasd a vezetődet is a csapattal kapcsolatos dolgokról! 

 

13) Szervezz csapatépítő programokat, mely a csapategységet erősíti, szilárdítja! Vond be a 
szülőket is, érezzék, hogy a csapat a „második család”! 

 

14) Vezess jelenléti ívet, legyen kimutatásod az edzéslátogatottságról, amelyről a szülőket 
is tájékoztasd! 

 

 


