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Zwyciħstwo przyjmuj w sposób skromny
a poraǏkħ godnie
(wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez urazy)
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Wstħp
WiodČcym celem szkolenia dzieci i mųodzieǏy piųkarskiej w Polsce powinno byđ
systematyczne dostarczanie do futbolu dorosųych, uzdolnionych i w peųni uksztaųtowanych
sportowo piųkarzy. Powinni oni prezentowađ taki poziom, by bez kompleksów toczyđ
równorzħdnČ walkħ z przeciwnikami z Europy i _wiata.
Wyszkolenie takich piųkarzy to proces dųugi, wieloletni, obejmujČcy wiele zagadnieŷ
metodycznych i organizacyjnych. Aktualnie w polskich realiach proces szkolenia
uzdolnionych sportowo piųkarzy realizowany jest dwutorowo.
Pierwsze rozwiČzanie oparte jest na tradycyjnych doƑwiadczeniach i rozwiČzaniach,
czyli na tzw. szkoleniu klubowym. Model szkolenia klubowego przeǏywa jednak w Polsce
kryzys. Wynika on z wielu przyczyn, ale za gųówny powód uznađ naleǏy olbrzymie kųopoty
finansowe klubów sportowych, szczególnie tych dziaųajČcych poza duǏymi aglomeracjami.
Drugi model szkolenia piųkarzy, intensywnie siħ ostatnio rozwijajČcy, to tzw.
szkolnictwo sportowe

(klasy sportowe, szkoųy mistrzostwa sportowego, gimnazjalne

i licealne oƑrodki szkolenia sportowego mųodzieǏy i inne formy). To bardzo interesujČcy
i perspektywiczny kierunek. NaleǏy szukađ inny, lepszych rozwiČzaŷ, a model oparty
na wspóųpracy ze szkoųami i samorzČdami jest zasadny, bo tam jest znaczny potencjaų i bazy
i Ƒrodków finansowych.
Dlatego teǏ strategiczne zaųoǏenia wieloletniego procesu szkolenia piųkarzy noǏnych
w poųČczeniu z edukacjČ ogólnČ powinny uwzglħdniađ obowiČzujČcy w Polsce system
edukacji: a/ szkoųa podstawowa (wiek 7–12 lat), b/ gimnazjum (wiek 13–15 lat), liceum,
technikum, szkoųy zawodowe (wiek 16–18 lat), d/ szkoųy policealne, studia (20 lat i wiħcej).
W Polsce posiadamy znaczne doƑwiadczenie w funkcjonowaniu szkóų sportowych. W latach
90-tych XX wieku dziaųaųo szeƑđ szkóų mistrzostwa sportowego w piųce noǏnej. Pomimo tego
dorobku naleǏy program szkolenia sportowego mųodzieǏy uzdolnionej sportowo
systematycznie monitorowađ i doskonaliđ.
DČǏenie do wzmocnienie podstaw piramidy szkolenia w kaǏdym z regionalnych zwiČzków
piųki noǏnej, wspóųpraca z samorzČdami wojewódzkimi i stowarzyszeniami dziaųajČcymi na
danym terenie, wdroǏenie nowych rozwiČzaŷ organizacyjnych szkolenia oraz doskonalenie
selekcji najbardziej uzdolnionych – to zadania, które zawsze bħdČ wspierađ merytoryczne
wydziaųy i komisje PZPN.
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Z punktu widzenia rozwiČzaŷ systemowych i dotychczasowych doƑwiadczeŷ,
bardzo waǏnymi elementami spójnej koncepcji szkolenia (w aspektach metodycznych
i organizacyjnych) sČ nastħpujČce zagadnienia:
9 wųaƑciwa metodyka nauczania, szczególnie w latach 7–12,
9 przyjħcie priorytetów szkoleniowych (najwaǏniejszych, fundamentalnych celów
szkolenia),
9 racjonalna organizacja procesu selekcji do gry w piųkħ noǏnČ,
9 edukacja kadry trenerskiej prowadzČcej szkolenie,
9 radykalne

poprawienie

bazy

sportowej

(boiska,

hale

sportowe,

sprzħt

specjalistyczny).
Priorytety, którymi powinni siħ kierowađ trenerzy w wieloletnim procesie szkolenia,
pozostanČ zawsze sprawČ wielce dyskusyjnČ. Wynika to w znacznej czħƑci z bardzo
kompleksowego charakteru gry w piųkħ noǏnČ (tak naprawdħ wszystkie elementy
wyszkolenia piųkarza sČ bardzo waǏne), a z drugiej strony z indywidualnych predyspozycji
zawodników (czyli profilu ich talentu). Tym niemniej, na bazie zarówno polskich jak
i europejskich doƑwiadczeŷ, do wiodČcych elementów wyszkolenia zaliczyđ naleǏy.
Technika, czyli peųne opanowanie wszystkich elementów techniki specjalnej, i to
niezaleǏnie od docelowej pozycji taktycznej w druǏynie. Szczególnie istotna jest tutaj
sprawnoƑđ 1x1, zarówno w aspekcie ofensywnym jak i defensywnym.
MyƑlenie taktyczne, czyli umiejħtnoƑđ podejmowania wųaƑciwych decyzji w zųoǏonych
sytuacjach walki sportowej. MyƑlenie taktyczne ƑciƑle zwiČzane jest z nauczaniem
i doskonaleniem techniki – np. juǏ sam sposób przyjħcia piųki czħsto determinuje taktyczne
moǏliwoƑci gry. I tak jest praktycznie z kaǏdym elementem techniki. A zatem – nauczajČc
techniki powinniƑmy uczyđ zawodnika sposobu i zakresu zastosowania zdobywanych
umiejħtnoƑci, a to juǏ jest poczČtek myƑlenia taktycznego. Cecha ta ma bardzo wiele
wspólnego z tzw. inteligencja piųkarskČ.
SzybkoƑđ, obejmujČca wszystkie jej aspekty (szybkoƑđ: postrzegania, przewidywania,
podejmowania decyzji, reagowania, przemieszczania siħ bez piųki, akcji z piųkČ, dziaųania). To
wspóųczeƑnie absolutnie priorytetowa zdolnoƑđ motoryczna w grze w piųkħ noǏnČ.
Koordynacja

ruchowa

czyli

kompleksowa

zdolnoƑđ

psycho-motoryczna

do

wykonywania zųoǏonych przestrzennie i czasowo ruchów. Wyznacza jČ wspóųczeƑnie kilka
zdolnoƑci, takich jak: róǏnicowanie ruchów, orientacja przestrzenna, poczucie równowagi,
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dostosowanie ruchowe czy poczucie rytmu. Wielu trenerów widzi w przygotowaniu
koordynacyjnym przesųanki skutecznego nauczania techniki gry w piųkħ noǏnČ.
OsobowoƑđ zawodnika, która obejmuje zarówno cechy wolicjonalne zawodnika
(takie jak aktywnoƑđ, upartoƑđ w dČǏeniu do celu, wiara we wųasne moǏliwoƑci), jego
motywacjħ a takǏe uspoųecznienie, które wyraǏa siħ przykųadowo otwartoƑciČ na wskazówki
trenera, gotowoƑciČ do wspóųpracy z druǏynČ czy zwykųČ koleǏeŷskoƑciČ.
W naszym przekonaniu, w polskich realiach, powinniƑmy dČǏyđ w procesie szkolenia
mųodych piųkarzy do jak najpeųniejszego rozwiniħcia powyǏszych elementów – nie szczħdzČc
czasu na ich naukħ i doskonalenie, równoczeƑnie szukajČc rozwiČzaŷ metodycznych
i organizacyjnych najbardziej odpowiadajČcych moǏliwoƑciom i potrzebom đwiczČcych
W kontekƑcie rozpoczħcia szkolenia szczególnego znaczenia nabiera problem selekcji
najbardziej utalentowanych osobników. Zachodzi tutaj potrzeba „przetųumaczenia”
najwaǏniejszych wųaƑciwoƑci mistrza (zawodnika dorosųego)na jego odpowiednik dzieciħcy.
Jest to zasadnicze zadanie przy opracowaniu metodycznego przebiegu selekcji dzieci
i mųodzieǏy do sportu wyczynowego. WƑród najwaǏniejszych kryteriów selekcyjnych powinny
znaleǍđ siħ te cechy, które sČ w miarħ stabilne w procesie rozwoju i istotnie wpųywajČ na
wynik sportowy.
Zwracanie uwagi na czynniki stabilne i prognostyczne jest sprawČ podstawowej wagi
przy wyszukiwaniu „perspektywicznie” najwartoƑciowszych jednostek. NaleǏy pamiħtađ, Ǐe
wartoƑciowe osiČgniħcia w wieku dzieciħcym nie zawsze gwarantujČ sukcesy w wieku
dojrzaųym. Zjawisko to wynika z doƑđ powszechnego faktu, Ǐe sukces w mųodym wieku
uzyskujČ zazwyczaj osobnicy wczeƑnie dojrzewajČcy. Drugim czynnikiem utrudniajČcym
wiarygodnČ prognozħ jest odmienna struktura zaleǏnoƑci miħdzy poziomem gry a zestawem
cech go warunkujČcych u zawodników w róǏnym wieku i o róǏnym poziomie zaawansowania.
Kadra trenerska prowadzČca zajħcia z mųodzieǏČ powinna znađ najnowsze rozwiČzania
metodyczne, a zarazem powinna umieđ wiħkszoƑđ elementów poprawnie zademonstrowađ.
Pokaz w nauczaniu odgrywa kluczowČ rolħ. Dlatego tak waǏne miejsce w szkoleniu mųodzieǏy
odgrywajČ byli zawodnicy. UwaǏamy, Ǐe w ramach modernizacji systemu szkolenia
mųodzieǏy, kadra nauczajČca powinna legitymowađ siħ dyplomami ukoŷczenia szkoleŷ wg
zaleceŷ i programu UEFA. System ten zakųada trzy poziomy szkolenia: dyplom UEFA B,
dyplom UEFA A oraz dyplom UEFA PRO. Absolwenci dwóch pierwszych poziomów uzyskujČ
uprawnienia do pracy z mųodzieǏČ.
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PiħtČ achillesowČ polskiej rzeczywistoƑci piųkarskiej jest baza sportowa, jakČ
dysponujČ nasze kluby i szkoųy. To problem zupeųnie podstawowy, ale w znacznym stopniu
zaleǏny od wųadz paŷstwowych czy samorzČdowych, a nie dziaųaczy czy szkoleniowców. To
jednak nie zmienia faktu, Ǐe bez wųaƑciwych boisk (takǏe ze sztucznČ trawČ),
wielofunkcyjnych hal sportowych (takich, by moǏna trenowađ w kaǏdych warunkach
pogodowych), odpowiedniego do wieku sprzħtu sportowego, sprawnoƑđ nawet najlepszego
programu szkolenia bħdzie mierna.
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1. Warunki i ƑcieǏki rozwoju karier sportowych piųkarzy noǏnych
Przygotowanie mųodego czųowieka do wykonywania w sposób profesjonalny zawodu piųkarza
jest procesem dųugofalowym. U podstaw wymaga okreƑlenia i przyjħcia jednolitej drogi
postħpowania, bħdČcej spójnym systemem szkolenia i wychowania dzieci i mųodzieǏy
poprzez sport. Warunkiem niezbħdnym do sprawnego funkcjonowania systemu jest
tworzenie okolicznoƑci, które przyczyniČ siħ do osiČgniħcia przez zawodnika mistrzostwa
sportowego. WƑród nich gųówna rolħ odgrywajČ:
– baza dydaktyczno-sportowa (boiska, szatnie, trenerzy, sprzħt sportowy itp.),
– kompetentni

specjaliƑci

–

nauczyciele,

trenerzy,

instruktorzy,

specjaliƑci

wspomagajČcy proces treningowy (fizjolog, psycholog, dietetyk, menadǏer,
specjalista odnowy biologicznej).
Szkolenie obejmuje wiele lat systematycznej pracy, obejmujČcej przede wszystkim
ksztaųtowanie i rozwijanie zdolnoƑci osobniczych sportowca oraz nauczanie i doskonalenie
specyficznych umiejħtnoƑci, charakterystycznych dla gry w piųkħ noǏnČ.
Do podstawowych zdolnoƑci osobniczych istotnych w grze, ksztaųtowanych i rozwijanych
w procesie przygotowania zawodnika do udziaųu w zawodach, zalicza siħ :
– zdolnoƑci motoryczne koordynacyjne,
– zdolnoƑci motoryczne kondycyjne,
– zdolnoƑci umysųowe,
– zdolnoƑci psychiczne.
Natomiast wƑród umiejħtnoƑci pozwalajČcych rozwiČzywađ sytuacje wystħpujČce
w grze, zaliczamy :
– umiejħtnoƑđ gry w ataku (umiejħtnoƑci techniczne z piųkČ i bez piųki, umiejħtnoƑđ
dziaųania indywidualnego i wspóųdziaųania – tzw. techniczno-taktyczne),
– umiejħtnoƑđ gry w obronie (umiejħtnoƑđ dziaųania indywidualnego i wspóųdziaųania
– tzw. techniczno-taktyczne),
– umiejħtnoƑđ przechodzenia od gry w ataku do gry w obronie,
– umiejħtnoƑđ przechodzenia od gry w obronie do gry w ataku.
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Podczas gry zawodnik wykorzystuje zdolnoƑci w poųČczeniu z umiejħtnoƑciami,
co pozwala mu rozwiČzywađ róǏnorakie sytuacje w niej wystħpujČce. UǏywa do tego
zarówno umysųu, motoryki jak i psychiki. Jako priorytety przyjmuje siħ w tym wzglħdzie:
– koordynacjħ ruchowČ w poųČczeniu z technikČ dziaųania,
– szybkoƑđ motorycznČ,
– szybkoƑđ dziaųania technicznego i taktycznego,
– inteligencjħ, rozumiana jako umiejħtnoƑđ wųaƑciwego „czytania gry”,
– osobowoƑđ wojowniczČ i jednoczeƑnie kreatywnČ, nastawionČ, w zaleǏnoƑci od
sytuacji na boisku, na dziaųanie indywidualne lub wspóųpracħ.
Z uwagi na zróǏnicowane tempo rozwoju czųowieka proces ksztaųtowania zdolnoƑci
i umiejħtnoƑci powinien byđ zindywidualizowany i dostosowany do moǏliwoƑci. Ta przesųanka
oraz uwarunkowania wynikajČce z systemu edukacji ogólnej, a takǏe zróǏnicowane tempo
rozwoju biologicznego w ontogenezie, pozwalajČ na przybliǏone okreƑlenie etapów szkolenia
piųkarskiego.

Etap wszechstronny – podzielony na dwa okresy:
 przygotowania wstħpnego obejmujČcy wiek od 7 do 10 lat, momentu, w którym
dziecko wchodzi w system edukacji szkolnej; etap ten poprzedzony jest rozwijaniem
zainteresowania grČ w piųkħ noǏnČ w wieku przedszkolnym.
 nauczania podstawowego, obejmujČcy wiek od 11 do 12 lat (5 i 6 klasa szkoųy
podstawowej).

Etap ukierunkowany – równieǏ podzielony na dwa okresy:
 nauczania i doskonalenia podstawowych umiejħtnoƑci gry, obejmujČcy wiek od 13
do 15 lat, wtedy, kiedy uczeŷ – sportowiec uczħszcza do gimnazjum;
 trenowania, obejmujČcy wiek od 16 do 18 lat, wtedy, kiedy uczeŷ – sportowiec
uczħszcza do szkoųy ponad gimnazjalnej.

Etap specjalistyczny – skųadajČcy siħ takǏe z dwóch okresów:
 rozwijania maksymalnych moǏliwoƑci, obejmujČcych wiek od 19 do 21 lat,
 utrzymania maksymalnych moǏliwoƑci, obejmujČcych wiek od 22 lat do zakoŷczenia
kariery sportowej.
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Celem etapu wszechstronnego jest m.in. rozpoznanie u uczestników zajħđ uzdolnieŷ do gry,
czego konsekwencjČ jest wdraǏanie ich do odpowiedniej ƑcieǏki szkolenia piųkarskiego
(ryc. 1), tj.:
– ƑcieǏki profesjonalnej, na którČ trafia uczeŷ sportowiec poddawany systematycznej
ocenie, przejawiajČc istotne uzdolnienia do gry w piųkħ noǏnČ, przy speųnionych
okreƑlonych warunkach merytorycznych, organizacyjnych i kadrowych pracy
z piųkarzem (ryc. 2 i 3);
– ƑcieǏki amatorskiej, na którČ trafia uczeŷ- sportowiec o mniejszym potencjale
uzdolnieŷ do gry w piųkħ noǏna i który traktuje zajħcia sportowe gųównie jako sposób
na wypeųnienie czasu wolnego, zapewniajČcy mu podtrzymanie dobrej sprawnoƑci
fizycznej. TrenujČcy tutaj zawsze majČ szanse, o ile ich talent znacznie siħ rozwinie,
awansowađ do grupy sportowej, z tzw. ƑcieǏki profesjonalnej.
–

Rycina 1. _cieǏki szkolenia piųkarskiego
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Rycina 2. Warunki konieczne sprawnego funkcjonowania systemu szkolenia dzieci i máodzieĪy piákarskiej w Polsce z uwypukleniem ĞcieĪki
ksztaácenia profesjonalnego

13

Rycina 3. Etapy i Ğrodowisko rozwoju piákarza z uzdolnieniami

3. Szkolenie dzieci i mųodzieǏy piųkarskiej w Polsce
– wybrane elementy
Warunkiem koniecznym wejƑcia ucznia-sportowca na ƑcieǏkħ profesjonalnČ jest
dostosowanie jego ksztaųcenia ogólnego do szkolenia sportowego, co w sposób Ƒcisųy ųČczy
siħ z wyborem szkoųy, która to umoǏliwia.
Bez wzglħdu na to kaǏdemu z etapów szkolenia przypisuje siħ :
– etapy edukacji ogólnej, wynikajČce z systemu oƑwiaty;
– wiek piųkarza;
– nazewnictwo kategorii szkoleniowej w systemie polskim i oznaczenie literowe
przypisane poszczególnym kategoriom szkoleniowym przez UEFA;
– nazewnictwo etapów szkolenia piųkarskiego wraz z okreƑleniem celu wiodČcego;
– gųówne kierunki oddziaųywania dotyczČce zdolnoƑci i umiejħtnoƑci;
– dominujČce formy đwiczeŷ;
– rodzaje rozgrywek reprezentacyjnych.

Generalnie

przyjħcie

caųego

ukųadu

szkoleniowo-wychowaczego

powoduje

koniecznoƑđ przybliǏenia trenerom, instruktorom i dziaųaczom piųkarskim usystematyzowanej
i zweryfikowanej wiedzy, opartej na systemach zewnħtrznych, celach i warunkach
prowadzonego treningu i gry, charakterystycznych dla poszczególnych etapów szkolenia
piųkarskiego.
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3.1 Etapy szkolenia piųkarzy noǏnych
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3.2 Polskie i europejskie nazewnictwo kategorii szkolenia piųkarskiego

22

3.3 Charakterystyki etapów szkolenia dzieci i mųodzieǏy piųkarskiej w Polsce
3.3.1 Etap wszechstronny – przygotowania wstħpnego
Etap edukacji ogólnej:

szkoųa podstawowa
klasa I (7–8 lat)/klasa II (8–9 lat)
klasa III (9–10 lat)/klasa IV (10–11 lat)

Etap edukacji piųkarskiej:

ak – F2 (7–8 lat)
ak – F1 (8–9 lat)
Orlik – E2(9–10 lat)
Orlik – E1 (10 – 11 lat)

Cele etapu – gųówne kierunki oddziaųywania
– zachħcanie do systematycznego uczestnictwa w zajħciach z piųkČ,
– wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry w piųkħ noǏnČ,
– wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,
– wielostronne rozwijanie sprawnoƑci ogólnej,
– ksztaųtowanie techniki indywidualnej z piųkČ („czucie piųki”), techniki indywidualnej
bez piųki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejħtnoƑci biegania,
– rozwijanie zdolnoƑci motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej, szybkoƑci
i gibkoƑci,
– stosowanie szerokiej palety form zajČđ : zabawowej, zadaniowej, Ƒcisųej, fragmentów
gry oraz gier uproszczonych i maųych,
– ksztaųtowanie umiejħtnoƑci wspóųpracy w grupie, – ksztaųtowanie motywacji
wewnħtrznej,
– okreƑlenie uzdolnieŷ do gry w piųkħ noǏnČ (etap wstħpnej selekcji).
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3.3.2 Etap wszechstronny – nauczania podstawowego
Etap edukacji ogólnej:

szkoųa podstawowa
klasa V (11–12 lat)
klasa VI (12–13 lat)

Etap edukacji piųkarskiej:

Mųodzik – D2 (11–12 lat)
Mųodzik – D 1 (12-13 lat )

Cele etapu – gųówne kierunki oddziaųywania
– wzmacnianie systematycznego uczestnictwa w zajħciach z piųkČ,
– wzmacnianie pozytywnego nastawienia do gry w piųkħ noǏnČ,
– wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami etyki obowiČzujČcymi w grach
sportowych,
– wielostronne rozwijanie sprawnoƑci ogólnej,
– ksztaųtowanie techniki indywidualnej z piųkČ („czucie piųki”), techniki indywidualnej
bez piųki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejħtnoƑci biegania,
– nauczanie dziaųaŷ indywidualnych wystħpujČcych podczas gry w ataku i obronie
w aspekcie celowoƑci ich stosowania,
– rozwijanie zdolnoƑci motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej ogólnej
w aspekcie zwinnoƑci, zwrotnoƑci i gibkoƑci,
– rozwijanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, np. podczas czynnoƑci z piųkČ,
eksponowanie:
x

zachowanie równowagi,

x

orientacji przestrzenno-czasowej,

x

rytmizacji, róǏnicowania kinestetycznego, dostosowania ruchów do sytuacji,
elastycznego ųČczenia ruchów w sytuacji itp.

– rozwijanie umiejħtnoƑci wspóųpracy w grupie,
– ksztaųtowanie motywacji wewnħtrznej:
x

aspiracji osiČgniħđ, „walecznoƑci”, potrzeb,

x

umiejħtnoƑci rywalizacji z wųasnymi sųaboƑciami (samodoskonalenie),

– intelektualizacja zajħđ piųkarskich (podstawowe wiadomoƑci o grze i jej uczestnikach),
– okreƑlenie uzdolnieŷ do gry w piųkħ noǏnČ (etap selekcji wųaƑciwej),
– indywidualizacja zajħđ piųkarskich.
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3.3.3 Etap ukierunkowany – nauczania i doskonalenia
Etap edukacji ogólnej :

szkoųa ponadpodstawowa – gimnazjum
klasa I (13–14 lat)
klasa II (14–15 lat)
klasa III (15–16 lat)

Etap edukacji piųkarskiej :

Trampkarz – C2 (13–14 lat)
Trampkarz – C1 (14–15 lat)
Junior mųodszy – B2 (15–16 lat)

Cele etapu – gųówne kierunki oddziaųywania
– systematyczne uczestnictwo ucznia sportowca w procesie edukacji,
– pozytywne zastawienie do gry w piųkħ noǏnČ,
– wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,
– wielostronne rozwijanie sprawnoƑci ogólnej,
– doskonalenie techniki indywidualnej z piųkČ („czucie piųki”), techniki indywidualnej
bez piųki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejħtnoƑci biegania,
– nauczanie i doskonalenie dziaųaŷ indywidualnych i grupowych, wystħpujČcych
podczas gry w ataku i obronie w aspekcie celowoƑci ich stosowania,
– ustalenie wstħpne pozycji zajmowanej w grze (gra na kaǏdej pozycji),
– rozwijanie zdolnoƑci motorycznych, szczególnie koordynacji ruchowej ogólnej
w aspekcie zwinnoƑci, zwrotnoƑci i gibkoƑci, szybkoƑci lokomocyjnej i specyficznej
wytrzymaųoƑci (potencjaųu tlenowego),
– rozwijanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, np. podczas czynnoƑci z piųkČ,
eksponowanie:
x

zachowanie równowagi,

x

orientacji przestrzenno-czasowej,

x

rytmizacji, róǏnicowania kinestetycznego, dostosowania ruchów do sytuacji,
elastycznego ųČczenia ruchów w sytuacji, podejmowania decyzji itp.

– rozwijanie umiejħtnoƑci wspóųpracy w grupie,
– ksztaųtowanie motywacji wewnħtrznej:
x

aspiracji osiČgniħđ, „walecznoƑci” potrzeb,
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3.3.4 Etap ukierunkowany – trenowania
Etap edukacji ogólnej:

szkoųa ponad gimnazjalna – liceum
klasa I (16–17 lat)
klasa II (17–18 lat)
klasa III (18–19 lat)

Etap edukacji piųkarskiej:

trenowania
Junior mųodszy – B1 (16–17 lat)
Junior starszy – A2 (17–18 lat)
Junior Starszy – A 1 (18–19 lat)

Cele etapu – gųówne kierunki oddziaųywania
– systematyczne uczestnictwo ucznia – sportowca w procesie edukacji,
– pozytywne nastawienie do gry w piųkħ noǏnČ – myƑlenie profesjonalne,
– wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki,
– wielostronne rozwijanie sprawnoƑci ogólnej,
– doskonalenie techniki indywidualnej z piųkČ („czucie piųki”), techniki indywidualnej
bez piųki w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umiejħtnoƑci biegania,
– nauczanie i doskonalenie dziaųaŷ indywidualnych, grupowych i zespoųowych,
wystħpujČcych podczas gry w ataku i obronie, w aspekcie celowoƑci ich stosowania,
– rozwijania umiejħtnoƑci dziaųania w róǏnych systemach gry na róǏnych pozycjach,
– wstħpne przypisanie sportowca do gry na okreƑlonej pozycji i wynikajČcy z tego
trening indywidualny,
– rozwijanie zdolnoƑci motorycznych, szczególnie szybkoƑci, siųy dynamicznej,
skocznoƑci, specyficznej wytrzymaųoƑci (potencjaųu tlenowego i beztlenowego),
– rozwijanie koordynacji ruchowej ukierunkowanej, np. podczas czynnoƑci z piųkČ,
eksponowanie:
x

zachowanie równowagi,

x

orientacji przestrzenno-czasowej,

x

rytmizacji, róǏnicowania kinestetycznego, dostosowania ruchów do sytuacji,
elastycznego ųČczenia ruchów w sytuacji, podejmowania decyzji itp.

– wzmacnianie motywacji wewnħtrznej:
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4. Wspóųzawodnictwo dzieci i mųodzieǏy piųkarskiej w Polsce
– wybrane przepisy
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NOTATKI
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