


Spis treści

1. Projekt talent - wzrost i rozwój młodych talentów.

2. IMOPEKSIS – psychopedagogiczna metoda zarządzania sobą,  
    zawodnikiem i zespołem.

Intencje
Motywacja
Pewność siebie
Emocje
Koncentracja
Spójność
Intuicja
Sukces/Spełnienie/Skuteczność

3. Wartości uczestnictwa sportowego - podstawowe wartości
aktywności fizycznej w ujęciu psychospołecznym.

4. Neuromotoryka – trening wyobrażeniowego, ocena 
 treningu i meczu na różnym etapie szkolenia sportowego. 

 
Zakończenie



 Pedagog, szkoleniowiec, kreator me-
tod oraz materiałów dydaktycznych. Jest 
magistrem wychowania fizycznego oraz 
doktorantem na AWF w Katowicach. Posiada 
10-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej 
oraz 6–letnie doświadczenie jako edukator w 
sporcie młodzieżowym i zawodowym. 

 Założyciel Akademii Edukacji Psy-
chologii i Sportu oraz Unii Rozwoju Spor-
tu Dzieci i Młodzieży, Fundacji Rozwoju 
Pedagogiki Silnej Jednostki Społecznej  
IMOPEKSIS.University. 

 Ponadto posiada certyfikat wykła-
dowcy: światowego systemu badań zacho-
wań Extended Disc oraz Polskiego Związ-
ku Koszykówki. Jako szkoleniowiec w ciągu 
ostatnich 5 lat przeszkolił ponad 5.000 osób 
i rozpowszechnił ponad 20.000 książek i ma-
teriałów edukacyjnych.

 Poniżej możesz sprawdzić literaturę, 
którą poleca Tomasz Wilczewski.  

twórca e-booka

Tomasz Wilczewski
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Projekt talent - wzrost 
i rozwój młodych talentów. 

Zasadniczo poniższe punkty przedstawiają projekt już wykorzystywany we Włoszech 
w celu rozwoju młodych sportowców.

PROFIL TRENERA SEKTORA MŁODZIEŻY I COACHA ZESPOŁÓW SENIORÓW

Priorytetowe aspekty, które odróżniają młodego gracza od dorosłego sportowca.

 Poniższe aspekty wskazują na pew-
ne istotne różnice między powtarzającymi 
się zachowaniami młodych ludzi i dorosłych 
sportowców w określonych sytuacjach, które 
mają znaczący wpływ na metodologię pracy:

• młody sportowiec uczy się, aby mieć od-
powiednie umiejętności do rozwiązania 
problemu, podczas gdy dorosły sporto-
wiec uczy się poprzez racjonalny i uży-
teczny mechanizm, który musi być na-
tychmiast skuteczny;

• młodego sportowca motywuje świado-
mość nabycia określonych umiejętności, 
natomiast dorosłego sportowca zdolność 
przełożenia swoich wysiłków na wyniki;

• młody sportowiec postrzega swoją nie-
pewność jako potrzebę uczenia się, 
podczas gdy dorosły sportowiec cierpi 
z powodu własnej niepewności i faktu,  
że można ją ujawnić;

• młody sportowiec jest niespójny w swo-
ich wynikach z każdego punktu widze-
nia, podczas gdy dorosły sportowiec  
ma mniejsze wahania jakościowego wy-
rażania i skuteczności wskaźników wydaj-
ności.

Z powyższych rozważań wynika, że
 
MŁODY CZŁOWIEK JEST ZORIENTOWA-
NY NA PROCES, DOROSŁY NA WYNIK. 
 
 Profil trenera sektora młodzieżowego 
można podsumować w następujących punk-
tach:

• musi być w stanie skłonić młodego czło-
wieka do niezależności;

• musi być przede wszystkim zorientowany 
na osobę, aby wspierać naukę;

• musi gwarantować stały proces zdobywa-
nia określonych umiejętności;

• potrafi modyfikować aspekty fizyczne  
i techniczne, także behawioralne młode-
go człowieka;

• musi umieć uchwycić indywidualne pre-
dyspozycje młodego człowieka;

 

• musi nieustannie konfrontować się z gru-
pą (zderzać i wyciągać wnioski).



 Profil trenera drużyny seniorów moż-
na podsumować w następujących punk-
tach:

• musi dać przykład zdolności do podjęcia 
wielkiej odpowiedzialności;

• musi podsumować cechy swoich graczy 
w systemie gry;

• musi być zorientowany na grupę w bada-
niu wyników zespołu.

 

 Priorytetowe umiejętności trenera 
młodzieżowego i związane z nimi wymaga-
nia to:

• znajomość metodologicznych strategii 
nauczania technik i strategii korygowania 
błędów wykonawczych;

• znajomość dynamiki uczenia się moto-
rycznego (kognitywy);

• znajomość motywacyjnej dynamiki leżą-
cej u podstaw procesów uczenia się (psy-
chopedagogika);

• znajomość technik siatkówki oraz modeli 
technicznych i behawioralnych;

• umiejętność syntezy mechanizmów, za 
pomocą których generowane są błędy;

• umiejętność rozpoznania postaw każde-
go gracza;

• umiejętność przewidywania etapów roz-
woju indywidualnych predyspozycji;

• znajomość implikacji aspektów właści-
wych dla sfery organiczno-mięśniowej w 
zakresie kontroli technik.





IMOPEKSIS  
– psychopedagogiczna metoda  

zarządzania sobą, zawodnikiem i zespołem.

Intencje

„Dla prawdziwego wojownika, mi-
łość to coś więcej niż zwykłe uczucie, 
to postawa, która prowadzi do suk-
cesu.” 

Pat Riley 
 

1. Zawsze wysłuchaj zawodnika do końca  
i zaakceptuj to, co myśli i czuje.

2. Nie narzucaj swoich pomysłów, opinii, ra-
cji, przekonań i doświadczenia w rozmo-
wie z innymi.

3. Strach nigdy nie tworzy rzeczywistego 
szacunku.

4. Uznaj rację zawodnika, nawet jeżeli  
w twoim odczuciu jej nie ma.

5. Zmień negatywne intencje zawodnika po-
przez zaangażowanie własnych dobrych 
emocji, stosując łagodność i uśmiech 
podczas rozmowy i treningu. Odnoś  
się z „uczuciem” do zawodnika.

6. Co możesz z tym zrobić? Zrób jak uwa-
żasz. Sam się przekonaj – to klucze  
do skutecznej komunikacji z zawodni-
kiem.

7. Wymuszanie szacunku karami lub nagro-
dami nie prowadzi do powstania odczucia 
rzeczywistego szacunku. Twoja postawa, 
a nie słowa, budują autorytet w drużynie.

Motywacja

„Nie wygrana w mistrzostwach 
powinna być najwyższym celem,  
ale samo uczestnictwo w rywalizacji 
i nie fakt celnego rzutu powinien sta-
nowić o poczuciu sukcesu, ale sama 
możliwość i przyjemność gry w ko-
szykówkę.”

prof. Tadeusz Huciński
 

1. Znajdź rzeczywiste motywy działania 
swojego zawodnika, spójne z jego odczu-
ciami, potrzebami i przekonaniami.

2. Zaniżaj i dostosowuj poziom trudności 
zadań, aby zawodnik odczuł osiągalność 
działania.

3. W drodze do sukcesu podążaj małymi ce-
lami. 

4. W pierwszej kolejności kieruj się celami 
zespołu, a nie własnymi. Sukcesu innych 
nie przypisuj sobie.

5. Twórz takie zadania, które zawodnik ro-
zumie: po co wykonuje dane ćwiczenie  
i jaką umiejętność kształci.

6. Naucz swoich zawodników odczuwać sa-
tysfakcję z samodzielnego wyznaczania 
własnych zadań i planów.

7. Motywacja do działania zwiększa się, kie-
dy zawodnicy pomagają sobie np. wza-
jemne nauczanie.

8. Wzmacniaj autonomię zawodnika  
– np. „To jest całkowicie Twój wybór.”

9. Mobilizuj swoich zawodników do prowa-
dzenia arkuszy obserwacji po to, by sami 
wyciągnęli wnioski i ocenili przebieg me-
czu czy turnieju.



Pewność siebie

1. Akceptuj ryzykowne decyzje, wyzwania  
i działania swoich zawodników.

2. Poszerzaj swoją wiedzę i horyzonty w wie-
lu dziedzinach, aby inspirować swoją po-
stawą innych.

3. Nie obwiniaj, nie oceniaj i nie porównuj. 
Akceptuj, wspieraj i rozwijaj swoich za-
wodników.

4. Ocena pewności siebie wynika z własnej 
świadomości, wiedzy, umiejętności i na-
wyków.

5. Każdego dnia wyznacz sobie zadanie, 
wzmocnienia i wiary w sukces swojego 
zawodnika (Efekt Pigmaliona).

6. Stwórz środowisko w treningu i w meczu, 
w którym zawodnicy obserwują się na-
wzajem, wymieniają spostrzeżenia i wy-
ciągają wnioski.

7. W sytuacji błędu daj zawodnikowi jak naj-
szybciej równoważne zadanie.

8. W dialogu wewnętrznym, w przypadku 
zrealizowania zadania, należy się nagro-
dzić, a w przypadku niezrealizowania za-
dania należy, wprowadzić korekty do pla-
nu i ponownie skupić się na końcowym 
celu.

9. Tak ustawiaj zadania, by zawodnik sam 
poczuł, że dokonał postępu.

 Rolą trenera jest nakierowanie myśli 
zawodnika, by widział siebie przez pryzmat 
swoich zadań i celów, które sam wybrał, uznał 
i zaakceptował. Podczas rozmowy trener po-
winien uświadomić zawodnika, że nie należy 
porównywać się z zawodnikiem silniejszym, 
ani też patrzeć na swoje umiejętności przez 
pryzmat jego potencjału. Nie należy również 
porównywać się z zawodnikiem słabszym, 
co może obniżyć koncentrację. Należy nato-
miast zawsze pytać siebie: „Czy jestem wy-
starczająco dobry?” oraz „Czy wykonałem 
moje zadanie?”. Tylko w ten sposób można 
budować całokształt wyobrażenia o samym 
sobie (a nie o przeciwniku), co kształtuje 
pewność siebie i wiarę we własne możliwo-
ści.

„Wartość dziecka, człowieka, mie-
rzy się umiejętnością wychodzenia  
z porażek, a nie ilością sukcesów.”

prof. Tadeusz Huciński 



Emocje

1. Pamiętaj, że w każdym kontakcie z za-
wodnikiem budujesz wpływ na Wasze 
wzajemne relacje. Świadomie nimi zarzą-
dzaj.

2. Poznaj sztukę zarządzania emocjami wła-
snymi i innych w zakresie kontroli radości, 
gniewu, strachu, smutku i odrazy. 

3. Wczuwaj się w wewnętrzny świat wła-
snych odczuć oraz odczuć z sytuacji, ze-
społu, grupy i zawodnika (inteligencja 
emocjonalna).

4. Twoje myślenie ma wpływ na to, co czu-
jesz na to, co robisz i na to, co mówisz. 
Poznaj siebie, swoje słabe i mocne strony, 
zaakceptuj siebie - to jaki jesteś. 

5. Regularnie oceniaj nastrój i zachowania 
swoich zawodników w każdej sytuacji:  
w szatni, podczas rozgrzewki i podczas 
podczas zawodów.

6. Nigdy nie możesz odepchnąć i nie wy-
słuchać zawodnika, kiedy ten zdecyduje 
się do Ciebie przyjść. Wyjątkiem jest sy-
tuacja, w której zawodnik lub trener jest 
nieprzygotowany, czyli znajduje się w sta-
nie emocji (np. w gniewie). W tym przy-
padku trener musi zaprosić zawodnika do 
rozmowy w innym terminie, kiedy jego 
emocje opadną.

7. Ucz się „samego siebie” poprzez aktywne 
słuchanie, postawę empatyczną, świa-
dome odrzucanie negatywnych emocji  
oraz prowadzenie dialogu wewnętrzne-
go.

8. Umiejętnie zarządzaj konfliktami. 

 Po wykonaniu zadania łatwego, uczyć 
zadań trudniejszych lub mniej przyjemnych. 
Najważniejsze jest, by za każdym razem 
szukać pozytywnych emocji, a każde trud-
ne zadanie zaczynać z pozycji pozytywnych 
odczuć (odczuwania przyjemności). Trener 
musi szukać tego, co cieszy jego zawodni-
ków i co wyzwala w nich pozytywne uczucia. 
Dopiero na tej bazie może dokonać postępu 
i w efekcie osiągnąć sukces w szkoleniowy  
i sportowy.
 Kluczowym czynnikiem jest umiejęt-
ność trenera do wytrzymania swoich emocji i 
powstrzymania chęci bezpośredniego wpły-
wu na zawodników i ich poczynania na bo-
isku. Są to zależności szczególnie istotne, gdy 
zawodnicy popełniają błędy i muszą mieć 
możliwość nauki na własnych błędach, po-
dejmując autonomiczną decyzję i przejmu-
jąc za nie odpowiedzialność.
 Decydującą zasadą psychologiczną 
jest umiejętność szybkiego radzenia sobie 
z porażką (zarządzanie emocjami) poprzez 
„nie przeżywanie przeszłości”, w tym błędu 
lub akcji pozytywnej.

„Ludzie, którzy posiadają umiejętność kontrolowa-
nia wewnętrznych doświadczeń, będą wstanie sami  
decydować o jakości swojego życia – a to jest stanem  
najbliższym szczęściu, jaki możemy osiągnąć.”

M. Csikszentmihalyi



Koncentracja

„Kształt i zawartość życia zależ-
ne są od tego, w jakim stopniu  
wykorzystujemy naszą zdolność kon-
centracji.” 
 
M. Csikszentmihalyi 

1. Masz prawo zdecydowanie reagować  
w przypadku, kiedy zawodnik zna umie-
jętności i potrafi je wykorzystać, ale po-
pełnia błędy wynikające z braku koncen-
tracji (konstruktywna krytyka). 

2. W przypadku, kiedy zawodnik traci kon-
centrację indywidualną, należy mu dać 
inne, prostsze zadanie, aby jak najszybciej 
uzyskał element przyjemności i satysfak-
cji.

3. Dawaj zadania, po których zawodnik do-
staje szybką informację zwrotną, która nie 
podlega dyskusji i dzięki której widać re-
zultat od razu.

4. Tylko jasne cele, skoncentrowane na bie-
żącym zadaniu, utrzymują Twoich zawod-
ników w stanie koncentracji. Kiedy wcho-
dzisz na boisko, cała reszta traci znaczenie, 
liczy się tylko gra. To ona rządzi myślami.

5. Odrzuć z umysłu negatywne myśli, zastę-
puj je wizualizacją celu, skup się na zada-
niach „tu i teraz”.

6. Układaj zadania autolityczne (obwody 
stacyjne, ćwiczenia w parach „słabszy-
-lepszy”).

7. Utrzymuj atmosferę niepewności – to po-
maga uzyskać optymalny poziom skupie-
nia.

8. Kiedy cele są przyjazne i satysfakcjonu-
jące, pobudzają do wysokiego poziomu 
koncentracji (stan flow).

Spójność

„Wniesienie wkładu we wspólny suk-
ces, staje się ważniejsze niż bycie nie-
zastąpionym jako jednostka.”

„Podstawowym wymogiem pracy 
zespołowej jest ukierunkowanie wy-
siłków wszystkich członków zespołu  
w jedną stronę.” 
 
Pat Riley
 

1. Stwórz środowisko, w którym każdy czło-
nek zespołu powinien znać, rozumieć  
i akceptować swoją rolę oraz role innych.

2. Nigdy nie wyznaczaj lidera zespołu, nawet 
jak wiesz kto nim powinien zostać. Zespół 
sam go odkryje.

3. Jak najlepiej poznaj swoich zawodników. 
Pozwól im mówić, wsłuchaj się w ich po-
trzeby.

4. Podkreślaj pozytywne aspekty realizacji 
koncepcji zespołowej, niezależnie od wy-
niku.

5. Poprzez ćwiczenia uzmysławiaj zawod-
nikom ich wzajemną zależność i wagę 
współpracy oraz współodpowiedzialno-
ści.

6. Zapewnij każdego zawodnika o jego in-
dywidualnym znaczeniu dla zespołu. 

7. Postępuj ze sporami i konfliktami spra-
wiedliwie i ze zrozumieniem sytuacji, gru-
py i partnerów. Zapobiegaj tworzeniu się 
klik wewnątrz zespołu, dając każdemu 
zawodnikowi możliwość samorealizacji  
w działaniu, a tym samym zapobiega-
jąc obniżeniu poczucia wartości własnej 
zawodników w kontekście zespołowym 
(unikanie roli „kozła ofiarnego”).



Intuicja

1. Pamiętaj, że wraz z doświadczeniem Two-
ja intuicja rozwija się.

2. Wyłącz ograniczenia, które stwarza ro-
zum. Działaj poza schematami. Miej 
otwarty umysł.

3. Stosując medytację i trening oddechowy 
wgłębiaj się w swój własny świat.

4. Pozwól, aby wewnętrzny głos Cię popro-
wadził, bądź odważny i pewny siebie, ko-
rzystaj z tego świadomie. 

5. Dostrzegaj i akceptuj pojawiające się sy-
gnały i działaj wobec nich.

6. Nie blokuj wewnętrznego potencjału in-
nych. Zaakceptuj ich wybory, wtedy sam 
dostrzeżesz więcej.

 

 Granie na podświadomości umożliwia 
dotarcie do najlepszych rozwiązań propo-
nowanych przez zasoby intuicji. Odpowie-
dzialność za konkretne rozwiązania i decyzje 
powinny należeć do zawodników. To oni, bę-
dąc na boisku, widzą i czują więcej i grając 
na podświadomości wybierają subiektyw-
nie najlepsze rozwiązanie takie, które trene-
rowi nie przyszłoby do głowy. Dbaj o swo-
je zdrowie i kondycję fizyczną i psychiczną.  
W silnych emocjach, złej kondycji i złych 
intencjach, uruchomienie intuicji staje  
się utrudnione.
 Gra schematem prowadzi do obni-
żenia kreatywności indywidualnej i zespo-
łowej. Należy pamiętać, że jeśli trener myśli 
za zespół to pomysły będą tylko takie, jakie 
sam wymyśli i nie wytworzy się wartość do-
datkowa w postaci rezonansu i synergii. 
Podczas, gdy gra na zasadach jest elastycz-
na buduje autonomię zawodników, pozwala  
na odczuwanie przez nich odpowiedzialności  
i wzmacnia umiejętność kreacji.

„Kiedy zaczynasz myśleć, 
przestajesz grać. Kiedy wy-
łączasz myślenie, grasz pod-
świadomie.” 

prof. Tadeusz Huciński



Sukces/Spełnienie/Skuteczność
 

1. Twój sukces to moment, w którym to,  
co chcesz powiedzieć sam, mówią za Cie-
bie zawodnicy.

2. Jedyna stała rzecz w życiu to zmiany. Bądź 
kreatywny i otwarty na nowe wyzwania, 
poglądy i pomysły.

3. Otocz się osobami bogatymi w doświad-
czenia życiowe, odrzuć własne ego, bądź 
z nimi, a Twój umysł sam wyciągnie naj-
bardziej wartościowe rzeczy.

4. Nie oczekuj zapłaty innej niż własna war-
tość i satysfakcja. Dawaj od siebie więcej 
niż to, czego inni od Ciebie oczekują.

„Decydującą zasadą psychologiczną jest umiejętność szybkiego radzenia 
sobie z porażką (odpowiednie zarządzanie emocjami) poprzez „nieprzeży-
wanie przeszłości”, w tym błędu lub akcji pozytywnej. Dopiero umiejętność 
świadomego odczytywania sytuacji tu i teraz, pozwala skutecznie przejść  
do następnego zadania (transmition). Tylko ten sposób kształtowania myśle-
nia pomaga zawodnikowi i zespołowi w wejściu w wyższą fazę gry. Umożli-
wia powstanie wzajemnych więzi emocjonalnych i rezonansu grupowego,  
a w konsekwencji prowadzi do większej skuteczności, odczuwania przyjemno-
ści, poczucia sensu i sukcesu.” 

prof. Tadeusz Huciński 

5. Zawsze wybieraj trudniejszą drogę w ży-
ciu. W ten sposób poznasz prawdziwego 
siebie i otrzymasz szansę, aby się rozwi-
nąć.

6. Każdego dnia masz powody, aby być 
wdzięczny sobie za to, kim jesteś i co ro-
bisz. Każde doświadczenie to wyjątkowa 
lekcja dla Ciebie. 

7. Spełnienie to stan, kiedy czujesz się po-
trzebny innym. Będziesz skuteczny tylko 
wtedy, kiedy poznasz siebie i wybierzesz 
własną drogę w życiu.





 Znakomita większość Polaków nie 
odróżnia sportu od aktywności fizycznej. 
Obie te kategorie traktuje się jako tożsame, 
tymczasem ich tożsamość jest tylko pozor-
na. Różnice między nimi najprościej można 
wytłumaczyć w ten sposób, że aktywność 
fizyczna jest dla każdego i kształtuje sze-
roko potrzebne kompetencje społeczne,  
a wysoko kwalifikowany sport jest dla promi-
la społeczeństwa i wymaga skrajnych kom-
petencji społecznych, nie zawsze przydat-
nych w życiu publicznym. Skupmy się zatem  
na walorach aktywności fizycznej, jako głów-
nym narzędziu kształtowania kapitału fi-
zjologicznego, sprawności układów ruchu, 
kultury oraz silnych więzi z innymi ludźmi.  

 Wybitny polski profesor Piotr Błajet, 
od wielu lat bada wartości pedagogiki kultu-
ry fizycznej, pedagogiki sportu, obudowując 
jej walory wychowawcze podstawami filo-
zofii, historii i medycyny (Błajet 2012). Uka-
zało się już wiele badań na temat przyczyn 
uprawiania sportu przez dzieci. Odpowiedzi, 
których w tej kwestii udzieliły dzieci, mogą 
zdziwić dorosłych. Jest to jednak reakcja  

w pełni naturalna, gdyż wizja osoby doro-
słej przeważnie różni się od percepcji dziec-
ka. Przytoczmy zatem najczęściej udzielane 
odpowiedzi dzieciaków: uprawiam sport,  
bo sprawia mi to przyjemność, ponieważ 
czuję, że jestem w tym dobry, aby nauczyć 
się nowych rzeczy lub doskonalić wcześniej 
nabyte umiejętności, ponieważ chcę się czuć 
częścią zespołu. Powyższe odpowiedzi jasno 
pokazują, że dziecko w chwilach spełnienia 
nie jest poddane wpływowi rodziców. Dziec-
ko pozostaje samo ze sobą, ewentualnie  
z grupą ćwiczebną, wtedy uwalnia swój indy-
widualny potencjał, spotyka się z sytuacjami, 
w które musi wejść samodzielnie, a to wła-
śnie powoduje wiele przyjemnych odczuć,  
z odczuciem postępu na czele. Jaka więc po-
winna być rola rodzica w aktywności fizycz-
nej dziecka? Odpowiedź jest bardzo prosta: 
stworzyć pozytywną atmosferę dla działań 
dziecka, bez krzyku, agresywnych zacho-
wań, nadmiernego stosowania pochwał  
lub kar. Takie działanie zapewni dziecku po-
czucie bezpieczeństwa, które jest trampoliną 
do skoku na kolejne etapy rozwoju własnych 
potrzeb.

Wartości uczestnictwa  
sportowego 

- podstawowe wartości aktywności  
fizycznej w ujęciu psychospołecznym.

*rozdział z podręcznika Huciński T., Mikołajec K., Wilczewski T.



 Znaczna część społeczeństwa zado-
wala się zaspokajaniem potrzeb konsump-
cyjnych. Postawa ta ma swoje korzenie  
w marksizmie kulturowym, w którym zwal-
czane były wszystkie wyższe wartości na-
rodu i kultury. Niezbędne do funkcjono-
wania jest ponadto zaspokojenie potrzeb 
fizjologicznych, jak sen, jedzenie, pożądanie 
i seks (Maslow 2004). Obie kategorie potrzeb 
kształtują opinię, iż człowiek odnajdzie szczę-
ście i zadowolenie poprzez doświadczanie 
przyziemnych spraw, takich jak nowe ubra-
nie, wykwintne jedzenie, dochodowa praca, 
wyrafinowany odpoczynek. Jak się jednak 
przekonamy, wymienione obszary aktywno-
ści nie dają spełnienia, duchowych doznań 
i wyższych wartości. Abraham Masłow twier 
dzi, że na wyższym poziomie potrzeb czło-
wieka znajduje się poczucie bezpieczeństwa. 
Właśnie to poczucie stwarzają i gwarantują 
rodzice przez całe życie. Opiekują się swoimi 

dziećmi, wybaczają im, są oparciem, wspie-
rają w niepowodzeniach, są pełni zrozumie-
nia bez względu na swój wiek. Często rów-
nież odsuwają od dziecka sytuacje trudne  
i bywają nadopiekuńczy. Motywacją takich 
działań jest bezapelacyjna rodzicielska mi-
łość, która próbuje uchronić przed niebez-
pieczeństwem swoje pociechy, co zresztą  
w układzie samego bezpieczeństwa zdrowia 
jest pozytywne. Zastępowanie sytuacji trud-
nych niesie jednak ze sobą negatywne skutki  
w postaci zastępowania uczuć i przeżyć 
dziecka własnymi doznaniami. Na poziomie 
bezpieczeństwa rodzic codziennie utwierdza  
się  w przekonaniu,  że  jego  głównym zadaniem 
jest zapewnienie potomstwu opieki. Wiele  
jest w stanie znieść, żeby to osiągnąć, bierze 
m.in. na siebie wszystkie sytuacje egzysten-
cjalne dziecka.

 Na wyższym poziomie hierarchii po-
trzeb człowieka Masłowa znajduje się poczu-
cie przynależności. W tym miejscu autorytet 
rodzica zostaje zepchnięty na drugi plan. 
Poczucie przynależności każdy człowiek 
kształtuje indywidualnie, na swój niezależ-
ny sposób, który może być urzeczywistniany 
w dwóch aspektach: poprzez działania po-
zytywne lub negatywne. Przykładem grupy 
przynależności może być szczególna gru-
pa fanatycznych kibiców piłki nożnej. Wielu  
z nich jest szczęśliwych, ponieważ utożsa-
miają się i jednoczą, współodczuwając idee 
i potrzeby z ulubionym klubem sportowym. 
Skrajnym przykładem z drugiego bieguna 
potrzeb przynależności są zachowania towa-
rzyszące osobom uwikłanym w sektę, gang 
czy inną grupę nieformalną. Opisane wyżej 
relacje są od siebie zdecydowanie odmien-

ne. Budowanie i potrzeba przynależności 
jest jednak tak samo silna i potrafi wniknąć 
w człowieka na całe życie. W związku z tym 
istotne jest, aby już od najmłodszych lat za-
interesować dziecko aktywnością fizyczną, 
dającą możliwość przynależności do grupy, 
zespołu szkolnego, w którym obowiązują 
zdrowe zasady współdziałania, współodpo-
wiedzialności i grupowej kreacji (Huciński 
2015). W czasie, kiedy rodzic nie opiekuje 
się dzieckiem, a dzieje się tak przez około 
osiem godzin dziennie, podczas zajęć szkol-
nych lub dodatkowych, powinien mieć pew-
ność, że efektywnie wykorzystuje ono ten 
czas. Otoczenie dziecka odpowiednią grupą 
osób powinno być zatem świadomym dzia-
łaniem rodziców, ponieważ decyzje te mają 
niebagatelny wpływ na dalsze jego losy. 



 W kolejnym etapie życia kształtu-
je się potrzeba uznania i szacunku. Uzna-
nie i szacunek tworzy się tylko w nas sa-
mych, poprzez samodzielne działanie,  
samoocenę oraz odczuwanie przyjemności. 
Często zdarza się, że rodzic otacza dziec-
ko prozaicznym szacunkiem i uznaniem  
za wszelkie, nawet najdrobniejsze doko-
nania. To podejście powoduje iluzoryczne 
wyobrażenia dziecka na własny temat. Źró-
dłem takiej postawy jest rodzicielska miłość,  
ale nie jest to dobry wpływ na podopieczne-
go. Pożądanym działaniem rodziców powin-
no być zapewnienie dziecku uczestnictwa 
w aktywności fizycznej w wymiarze około 
dwóch godzin dziennie. To właśnie wtedy 
dziecko ma wielokrotnie szansę osiągnięcia 
zadowolenia z siebie, poczucia przyjemności 
i zdobycia umiejętności wychodzenia z pora-
żek. Z takich doświadczeń czerpie zadowole-
nie i szacunek do samego siebie oraz ogra-
nicza znaczenie opinii i porównań do innych.  
W następstwie tych działań otoczenie dziecka 
samoczynnie przekazuje uznanie z pozytyw-
nymi intencjami, które przestają się wiązać  
z procesami wywierania wpływu i manipula-
cji. Aby odróżnić te mechanizmy, należy za-
wsze uważać się za odpowiednio mądrego  
i odpowiednio głupiego, czyli odczuwać swo-

ją wartość i cały czas szukać wiedzy u in-
nych oraz bilansować swoje emocje. Pozwala  
to osiągnąć poziom równowagi, który sta-
nowi podstawę do dalszego rozwoju, ciągłe-
go uczenia się i szacunku do samego siebie. 

 Kształtując w sobie omówione posta-
wy, można osiągnąć najwyższy poziom po-
trzeb człowieka, czyli samorealizację – przy-
jemne uzależnienie się od samodziałania  
i odkrywania nowego siebie. W samorealiza-
cji na dalszy plan schodzą posiadane dobra 
materialne, przedmioty i kruche relacje. Sa-
morealizacja niesie ze sobą zdolność radze-
nia sobie w sytuacji trudnej. Osoba z wysokim 
współczynnikiem samorealizacji nie przej-
muje się zbytnio porażką, ponieważ wszyst-
ko, co się wokół niej dzieje, traktuje jako 
okazję do odkrycia siebie w sytuacji. W samo-
realizacji istotny jest codzienny rozwój, który 
pozwala odczuć spełnienie na płaszczyźnie 
zawodowej, prywatnej i rodzinnej. Aby rodzic 
pomógł zbudować potrzebę samorealiza-
cji dziecka, powinien stworzyć mu warunki 
usamodzielnienia, samodziałania i samoza-
dowolenia. Samorealizacja zauważalna jest 
wtedy, kiedy wychowanek czuje się w czymś 
dobry, potrafi autonomicznie ocenić swoją 
sytuację, podjąć w niej skuteczne działanie 



oraz zwrócić się o pomoc do osoby, od której 
może się czegoś nauczyć. Proces kształtowa-
nia samorealizacji powinien zatem doprowa-
dzać do momentu, w którym dziecko samo 
chce, samo pyta, samo działa na swój indy-
widualny sposób, a rodzic jedynie pełni funk-
cję przedmiotową, stwarzając dziecku wa-
runki rozwoju. Rodzic, nauczyciel czy trener 
staną się autorytetami, kiedy zapytani znaj-
dą odpowiedzi w sprawach podmiotowych  
dla dziecka. Wracając do wątku potrzeby ak-
tywności fizycznej, należy mieć świadomość, 
że każde działanie ruchowe kształtuje odczu-
cia, które następnie zostaną opowiedziane  
z wielkim przeżyciem. Całość procesu prowa-
dzi do nowej wartości dziecka, czyli odczucia 
przeżycia. Obrazowym przykładem jest prze-
grany mecz, który wywołuje naturalne odczu-
cie smutku, żalu, niezadowolenia lub złości. 
Trener czy rodzic nie powinien od razu roz-
liczać, objaśniać czy tłumaczyć przyczyn po-
rażki, ponieważ dziecko nie jest jeszcze na to 
gotowe we własnym przeżyciu. Kiedy dziec-
ko wraca do domu po takim meczu, znajduje  
się w objęciach przeżyć tego, co się działo wcze-
śniej. Długość tego etapu uzależniona jest  
od indywidualnych predyspozycji dziecka. Cały 
proces powinien doprowadzić do momentu, 
w którym dziecko w kolejnym meczu zrozu-
mie, co zrobiło źle, jakie były przyczyny poraż-
ki i jak należy działać, aby poprawić sytuację. 

 Wychowanie w procesach aktywno-
ści fizycznej to osiąganie małych celów, któ-
re dostarczają odpowiedniej dawki zado-
wolenia z siebie i przyjemności. Największą 
radość sprawia dziecku realizacja skutków 
wysiłku, czyli np. strzał do bramki czy rzut  
do kosza. Wiedza rodziców powinna wykra-
czać znacznie dalej niż obserwacja skutków. 
Aby wspomagać rozwój swojej pociechy, 
rodzice powinni być wyposażeni w wiedzę  
z zakresu obserwacji przyczyn, które decydu-
ją o sukcesach czy niepowodzeniach. Innym 
działaniem obowiązkowym dla każdego ro-
dzica jest docenianie działań empatycznych 
dziecka w stosunku do tych indywidualnych. 
Każdy dorosły wie, że o sukcesie decyduje 
grupa ludzi, odczuwanie ich potrzeb, komu-
nikacja z nimi i wspólne podejmowanie de-
cyzji (Huciński i in. 2017). Warto wspomnieć  
o jeszcze jednej cennej umiejętności rodzi-
ców. Mowa o wytrzymałości emocjonalnej 
pozwalającej popełniać dziecku błędy, z któ-
rych nauczy się samodzielnie wychodzić. Je-
żeli zatem proces wychowawczy będzie spój-
ny z procesem uczestnictwa sportowego, 
istnieje ogromna szansa ukształtowania sa-
modzielnie działającego młodego człowieka 
na wielu płaszczyznach życiowych.





ELEMENTY Zwróć
uwagę na:

MOJE 
WYOBRA-

ŻENIA
(ja ze sobą/
ja w sobie)

CHECK 
POINT

+/-

MOJE 
WYOBRAŻE-

NIA
O INNYCH

(ja w grupie/
zespole)

CHECK 
POINT

+/-

FIZYCZNY
ocena własnej postawy

ustawienie nóg
ustawienie tułowia

inne detale techniczne

ŚRODOWISKOWY
otoczenie, w którym  
występuje działanie

Twoje położenie na boisku
położenie partnerów na boisku

ustawienie rywali

ZADANIOWY
konkretne przykłady  

działań własnych

Wybór umiejętności, co chcę zrobić?
Wybór umiejętności, co chcę zrobić?
Wybór umiejętności, co chcę zrobić?

CZASOWY
prędkość wykonania ruchu

wykonanie slow motion
wykonanie normal

wykonanie ultra fast

UCZENIA SIĘ
dopasowanie wyobrażenia 

ruchu do rywala

Co zrobi rywal o niższym potencjale?
Co zrobi rywal o tym samym  

potencjale?
Co zrobi rywal o wyższyn potencjale?

EMOCJONALNY
sytuacje uczuć, z którymi 

powiązane jest wyobrażenie 
ruchu do swojego  
zaawansowania

ocena własnego nastroju
ocena własnych emocji
ocena własnych myśli

ocena sytuacji  
m.in. wygrywam/przegrywam

PERSPEKTYWA  
WYOBRAŻANIA

czy patrzysz na siebie z boku, 
czy swoimi oczami

widzę własnymi oczami
widzę z trybun

widzę z lotu ptaka

Neuromotoryka – trening  
wyobrażeniowego, ocena  

treningu i meczu na różnym  
etapie szkolenia sportowego.

MODEL PETTLEP - model wyobrażeniowy
maksymalne zwiększenie wydajności treningu wyobrażeniowego poprzez jak najbardziej

precyzyjne odwzorowanie rzeczywistych warunków treningu fizycznego

WYOBRAŹ SOBIE SYTUACJĘ, KTÓRA WYDARZYŁA SIĘ W TWOIM OSTATNIM TRENINGU LUB MECZU



OBSZAR 
KOORDYNACYJNY

OBSZAR EMOCJONALNO-
-WOLICJONALNY

OBSZAR 
POZNAWCZY

OBSZAR 
KREATYWNY

OPIS
Wyrażenie jakości tech-
nicznej w róznym środo-

wisku gry.

1-5

OPIS
Działania umożliwiają-
ce rozumienie siebie  

i innych, spójność  
i przekraczanie wła-

snych granic.

1-5
OPIS

Zauważenie sytuacji 
 i podjęcie działania.

1-5

OPIS 
Autonomia w działa-

niach indywidualnych 
i zespołowych.

1-5

poprawność techniczna 1 ocena własnych emocji ATAK 1 daleko od piłki Złamanie taktyki  
z piłką.

technika w decyzji 1 ocena emocji partnera ATAK 2 z piłką Złamanie taktyki  
bez piłki.

technika  
w sytuacji trudnej 1 ocena emocji rywala ATAK 3 blisko bez piłki Zastoowanie nowej 

umiejętności.

poprawność techniczna 2 ocena własnego  
zespołu OBRONA 1 blisko piłki Zauważenie umiejęt-

ności u partnera.

technika w decyzji 2 przejście z zadania do 
działania OBRONA 2 daleko piłki Wykorzystanie umie-

jętności przeciwnika.

technika  
w sytuacji trudnej 2

gotowość podjęcia 
ryzyka

OBRONA 3   
w kontakcie Wyjście z opresji.

powracanie  
do równowagi

PRZEJŚCIA  
z obrony do ataku

Decyzja  
o kolejnym zadaniu  
(nie oddawania się).

nieustanna  
wiara w osiągnięcie 

własnego celu

PRZEJŚCIA  
z ataku do obrony

Ciąg umiejętności 
progresywnych.

OCENA TRENINGU I MECZU

OBSZAR 
SPOŁECZNO-AFEKTYWNY

OBSZAR 
MENTALNY

OBSZAR 
KONDYCYJNY

OBSZAR 
BIOENERGETYCZNY

OPIS
Interakcje we współpracy 
i rywalizacji. Identyfika-
cja roli zawodnika przez 

samego siebie.

1-5

OPIS
Powrót do równowagi 
w zmieniających się 

sytuacjach.

1-5

OPIS
CUN poruszanie się, 

myślenie, decydowa-
nie, reagowanie i inne 
działanie na poziomie 

energetycznym.

1-5

OPIS
Stosowanie umie-

jętności na wysokiej 
intensywności w tym 

ciągi pozytywne  
i negatywne.

1-5

współpraca z piłką Intencje Ocena wydajnościowa 
działań motorycznych. jakość w okienku

współpraca ruchem  
bez piłki Motywacja Atak - czas reakcji do 

kolejnego działania.
intensywność  

w okienku 

współpraca w obronie Pewność siebie Obrona - czas reakcji do 
kolejnego działania.

intensywność  
w odcinku 2 minuty

rywalizacja z partnerem Kontrola emocji Przygotowanie  
organizmu.

intensywność  
w odcinku 10 minut

rywalizacja  
z przeciwnikiem Koncentracja Krok szybszy  

niż wcześniej (inni). jakość całego meczu

rywalizacja ze sobą Spójność intensywność  
całego meczu

gotowość zwrócenia się  
o pomoc Intuicja

gotowość wsparcia innych Spełnienie







Zakończenie

 Miarą dobrego trenera jest stosunek 
do słabości swoich podopiecznych. Poznanie 
w pełni przyczyn zachowań młodego zawod-
nika pozwala na zrozumienie jego działań 
i wyborów. Istotne jest, aby ścieżka uczest-
nictwa sportowego, na którą wkracza młody 
człowiek, uświadamiała go w wielu wymia-
rach działań sportowych i społecznych. Tre-
nerzy powinni przede wszystkim wspierać 
proces samokształcenia każdego młode-
go człowieka, w wyniku czego nastąpi jego 
pełny rozkwit osobowościowy. Życie dorosłe 
przy wykorzystaniu narzędzi „współczesnej 
pedagogiki” nie powinno ograniczać się do 
spełniania funkcji odtwórczej (służebnej)  
w kontekście społecznym, ale powinno  
być pełne kreatywnych działań przyszłego 
pokolenia. 

 Młody człowiek prowadzony w opisa-
ny sposób zawsze będzie skoncentrowany  
i podejmie wyzwanie, nie odwlekając swoich 
zadań w czasie, z radością będzie też funk-
cjonował dla dobra grupy. Co najistotniejsze, 
dziecko nauczy się, że z wartości „ja” tworzy 
się wartość „my”, a prawdopodobieństwo 
spełnienia marzeń rodzinnych, zawodowych, 
sportowych i społecznych wzrośnie.

 Zaproponowane tu podejście do pe-
dagogiki i procesów treningowych z wy-
korzystaniem aktywności psychologicznej 
gwarantuje szerokie pasmo rozwoju na wie-
lu płaszczyznach. Tym samym zachęcam, 
aby zmienić własny sposób myślenia, otwo-
rzyć się na zmiany, uruchomić kreatywność  
i uwrażliwić się na potrzeby innych. 

Tomasz Wilczewski


