


WYDANIE SPECJALNE
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„Piłka nożna to sport, 
w którym gra się umysłem.”

                              ~ JOHAN CRUYFF

 P A W E Ł  H A B R A T 

 K A R O L I N A  C A C H - S T Ę P I E Ń 

 M A R I U S Z  P A S Z K O W S K I Współczesny sport  dzieci  i  młodzieży 
znacząco zmienił  s ię na przestrzeni  ostatnich 
lat . Zmiany te są podyktowane zarówno 
profesjonalizacją, jak i  przenikaniem wiedzy 
z zakresu psychologii  do świata sportowego.

Trenerzy coraz chętniej  s ięgają po wiedzę 
z zakresu psychologii  sportu, by nie tylko 
lepiej  rozumieć młodego sportowca, ale 
również dostosować trening do wieku 
dziecka.

Artykuł  powstał  dzięki  komplementarnej 
współpracy trzech osób specjal izujących się 
w trzech obszarach:

•  psychologicznym – dającym możliwość 
zrozumienia procesów poznawczych 
zachodzących w pracy z dzieckiem, 

•  neurokognitywistycznym – dającym 
możliwość połączenia wiedzy z zakresu 
psychologii  i   funkcjonowania mózgu oraz 

•  trenerskim – umożliwiającym poznanie 
praktycznych zastosowań psychologii 
w świecie sportowego coachingu.
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S formułowanie „inteligentny tre-
ning” odnosi się do warunków, 

które jesteśmy w stanie zapewnić 
dzieciom podczas treningu piłkarskie-
go. Pamiętajmy, że wszystkimi naszy-
mi działaniami steruje umysł, dlatego 
ważne jest, aby wzmacniać dzieci psy-
chicznie i wyposażyć je w  narzędzia, 
które pomogą w osiągnięciu i utrzy-
maniu optymalnego stanu umysłu. In-
teligentny trening to system ćwiczeń, 
dzięki którym dziecko podczas trenin-
gu piłkarskiego przyswaja nowe, pozy-
tywne wzorce myślenia i zachowania. 
Poprzez inteligentne i nieszablonowe 
ćwiczenia możemy udoskonalać pra-
cę mózgu młodego sportowca. Wy-
trwała praca nad jednym zadaniem 
spowoduje wzrost poziomu koncen-
tracji, a przeżywanie sukcesu podczas 
wykonywania szczególnie trudnych 
ćwiczeń podniesie wiarę w siebie. In-
teligentny trening to również dobrze 

sformułowany cel, który powoduje 
wzrost motywacji.

 CZY WYSTARCZY 
 TYLKO TRENOWAĆ…? 

Jedna ze współczesnych teorii 
osiągnięcia perfekcji w sporcie zakła-
da, że 10.000 godzin ćwiczeń pozwoli 
na uzyskanie poziomu klasy światowej. 
Jednak czy wystarczy tylko uczestni-
czyć w treningu? Z całą pewnością nie. 
Korzyści nie płyną z mechanicznego 
powtarzania, ale ciągłego korygowania 
techniki, bo jeśli np. słabo przyjmujesz 
piłkę i zawsze popełniasz te same błę-
dy, to 10.000 godzin ćwiczenia błędnej 
techniki nie sprawi, że Twój poziom się 
podniesie. Czasem wystarczy wpro-
wadzać drobne ulepszenia i budować 
świadomość młodego zawodnika. 
Warto pamiętać, że kiedy chce się 
przesunąć granice możliwości, na po-
czątku można, a nawet należy  pozwalać 

młodemu zawodnikowi popełniać błę-
dy. Należy jednak zwrócić uwagę, aby 
zawodnik był świadomy, jakie błędy 
popełnia, i sam próbował dojść do 
optymalnego rozwiązania.

„Jeśli chcę, żeby zawodnik poprawił 
się na boisku, muszę pozwolić mu 
samodzielnie dojść do tego, co zrobił 
źle, a więc muszę mu pozwolić 
popełniać błędy.” 

JURGEN KLINSMANN 

Na co zwrócić uwagę, 
by zwykły trening stał się 
treningiem inteligentnym?
•  Przekazanie jasnej i czytelnej in-

strukcji na temat celu ćwiczenia
•  Utrzymywanie maksymalnej kon-

centracji podczas ćwiczeń
•  Feedback – przekazanie informacji 

zwrotnej dotyczącej wykonanego 
ćwiczenia

I N T E L I G E N T N Y  T R E N I N G

INTELIGENTNY 
TRENING 
Nowoczesny trening to nie tylko definiowanie i przekazywanie młodym zawodnikom 
kolejnych zadań i ćwiczeń, ale także systemowa praca mająca na celu ukształtowanie 
zawodnika wszechstronnie rozwiniętego. Współcześnie trenerzy muszą umieć 
wykorzystywać wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania motorycznego, technicznego 
czy taktycznego, ale również szeroko rozumianej psychologii. Inteligentny trening to także 
praca nad rozwojem mózgu i wykorzystanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, 
neuropsychologii oraz neurokognitywistyki.
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 TRENING A MÓZG 

  Doskonalenie umiejętności treningo-
wych wymaga odgórnego skupienia. 
Neuroplastyczność, czyli wzmacnia-
nie istniejących i budowanie nowych 
połączeń mózgowych dla ćwiczonej 
umiejętności, wymaga uwagi. Gdy 
podczas treningów zawodnik kon-
centruje się na innych kwestiach, 
mózg nie zmieni układu połączeń od-
powiadających za to działanie. Całko-
wita uwaga zwiększa prędkość, z jaką 
umysł przetwarza dane, wzmacnia 
połączenia synaptyczne i rozwija sieci 
neuronów odpowiadające za ćwiczo-
ną umiejętność. 

WSKAZÓWKA TRENERA: 

Wprowadź ćwiczenia, które będą 
atrakcyjne i ciekawe dla zawodników, 
dzięki czemu automatycznie podnie-
siesz ich poziom koncentracji.

GRAFIKA 1.  KORA STARA; WZGÓRZE; 
HIPOKAMP

 

  Inteligentny trening to walka ze 
skłonnością do automatyzowania, 
warto tworzyć takie rodzaje trenin-
gu, aby cel wykraczał poza aktualny 
poziom umiejętności.

WSKAZÓWKA TRENERA: 

Pamiętaj, jeśli przygotowane przez 
Ciebie ćwiczenia zawodnik wykonuje 
z dużą łatwością, powinieneś zwięk-
szyć poziom ich trudności. Ćwiczenie 
zawsze powinno być wyzwaniem dla 
zawodników. Ciągłe powtarzanie 
tych samych ćwiczeń bez zwiększania 
poziomu trudności nie będzie sprzy-
jało tworzeniu się nowych połączeń 
między neuronami w mózgu, a przy 
tym obniży poziom koncentracji.

  Kształtowanie tych samych umiejęt-
ności w zmiennych warunkach i na 
wysokim poziomie zmęczenia uła-
twi w przyszłości transfer nabytych 
zdolności na różnych obszarach.

WSKAZÓWKA TRENERA: 

Nauczaj i doskonal umiejętności 
swoich zawodników przy różnych 
zmiennych, jakimi są m.in. różne po-
ziomy presji, forma organizacji czy 
sam przebieg ćwiczenia. Wypracuj 
u swoich zawodników poprawne 
wykonanie danego elementu bez 
względu na poziom ich zmęczenia.

  Mowa ciała i mimika twarzy trenera – 
w trakcie kontaktów twarzą w twarz 
obwody odpowiedzialne za interak-
cje społeczne wychwytują mnóstwo 
wskazówek i sygnałów, które uła-
twiają skuteczną komunikację.

WSKAZÓWKA TRENERA: 

Komunikacja na linii trener – zawod-
nik stanowi ważny element treningu. 
Podczas przekazu informacji 10% sta-
nowią słowa; 30% ton głosu, aż 60% 
to mowa ciała. 

GRAFIKA 2.  JĄDRO PÓŁLEŻĄCE; 
CIAŁO MIGDAŁOWATE

 

  Układ limbiczny części mózgu, 
która jest naszym ośrodkiem pa-
mięci i  uwagi, odpowiada również 
za emocje. Rola emocji w procesie 
nauki jest niezwykle ważna. Emocje 
sprawiają, że uczymy się szybciej 
i na dłużej zapamiętujemy. Jest to 
jeden z powodów, dla którego tak 
skuteczna jest nauka przez zabawę.

WSKAZÓWKA TRENERA: 

Jeśli chcesz, aby Twój zawodnik szyb-
ciej zapamiętywał zdobytą wiedzę, 
dbaj o pozytywną atmosferę podczas 
treningu i o atrakcyjną formę zajęć.

GRAFIKA 3. UKŁAD LIMBICZNY

 

  Proces uczenia się przebiega o wie-
le sprawniej, gdy angażujemy obie 
półkule mózgowe. Lewa półkula 
jest odpowiedzialna za logikę, po-
rządkowanie i analizę. Domeną 
prawej półkuli są wyobrażenia, ma-
rzenia, obrazy i intuicja. Jednocze-
sne wykorzystywanie obu półkul, 
ich synchronizacja i współdziałanie, 
znakomicie poprawia wydajność 
naszego mózgu.

WSKAZÓWKA TRENERA: 

Wprowadzaj w treningu ćwicze-
nia wykorzystujące obie półkule 
mózgowe. Świetnym ćwiczeniem 
angażującym obie półkule jest rów-
noczesne wykonywanie dwóch za-
dań podczas treningu, np. wymiana 
podań wewnętrzną częścią stopy 
połączona z  wymianą podań piłki 
rękoma górą.

D
ŁU

G
O

FA
LO

W
Y 

R
O

ZW
Ó

J S
PO

R
TO

W
CÓ

W
 

PR
ZY

G
O

TO
W

A
N

IE
 M

O
TO

RY
CZ

N
E

ŻY
W

IE
N

IE
 M

ŁO
D

YC
H

 S
PO

R
TO

W
CÓ

W
 

IN
TE

LI
G

EN
TN

Y 
TR

EN
IN

G
 2

.0
ŚR

O
D

O
W

IS
KO

 Z
EW

N
ĘT

R
ZN

E



DŁUGOFALOWY ROZWÓJ MŁODEGO PIŁKARZA

GRAFIKA 4.  LEWA PÓŁKULA 
(LOGIKA, ANALITYKA, ORGANIZACJA), 
PRAWA PÓŁKULA (KREATYWNOŚĆ, 
WYOBRAŹNIA, INTUICJA)

 

  Wykorzystywanie wszystkich 
kanałów zmysłowych (wzro-
kowcy, słuchowcy, kineste-
tycy) będzie sprzyjało kon-
centracji i sprawi, że trening 
będzie bardziej zapamięty-
walny i nie będzie monoton-
ny. Obszarem mózgu odpo-
wiadającym za przekazywanie 
impulsów z narządów zmysłu 
jest wzgórze.

I N T E L I G E N T N Y  T R E N I N G

GRAFIKA 5.  WZGÓRZE

 

„Jeśli  zobaczysz 
lub usłyszysz 
          –  zapomnisz.

Jeśli  zobaczysz 
i  usłyszysz 
          –  zapamiętasz.

Jeśli  zobaczysz, 
usłyszysz i  zrobisz 
          –  zrozumiesz”

PODSUMOWANIE

Inteligentny trening nie powinien 
opierać się tylko na wzmacnianiu 
techniki, taktyki i motoryki zawodni-
ka, ale również na budowaniu jego 
mentalności i odporności psychicz-
nej. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież 
potrzebują prostych, ale skutecznych 
metod, które będą wspierały i rozwija-
ły ich potencjał, zapewniając przy tym 
stabilność i bezpieczeństwo. Ważne są 
również odpowiednie zmienne pod-
czas treningu, aby w spójny sposób 
budować u zawodników odpowiednią 
percepcję, antycypację oraz kształto-
wać proces decyzyjny. Podczas takich 
treningów dziecko zwiększy poziom 
świadomości, co w sytuacji startu po-
zwali mu lepiej poradzić sobie z presją 
i kontrolą emocji. 

WSKAZÓWKA TRENERA: 

Podczas instrukcji ćwiczenia dbaj 
o  przepływ informacji przez wszyst-
kie kanały zmysłowe. Omówienie 
ćwiczenia połącz z odpowiednim 
pokazem i możliwością wykonania 
zadania przez zawodników bez ele-
mentu oceny przez trenera (niski po-
ziom presji).
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