
Międzynarodowa Konferencja edukacyjna dla trenerów, instruktorów i nauczycieli piłki nożnej 

15 luty 2014 – obiekty Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Temat konferencji: Inteligentna gra – myślenie na boisku i poza nim                              
w piłkarskim rozwoju dzieci i młodzieży 

  Czynniki, które mają wpływ na kształtowanie poziomu gry zawodnika, to nie tylko przygotowanie fizyczne, 
skala talentu oraz poziom wytrenowania umiejętności piłkarskich. Bardzo duży wpływ na klasę piłkarza ma jego 
przygotowanie mentalne. W psychice zawodnika rozgrywa się wiele jeśli chodzi o realizację założeń taktycznych, czy 
grę 1 na 1. Nie tylko siła mięśni, ale zdolność koncentracji, szybkość reakcji i umiejętność podejmowania właściwych 
decyzji określają poziom skuteczności i efektywności piłkarza we współczesnym futbolu. Co więcej, bardzo ważne jest 
także to, jak zawodnik myśli poza boiskiem, bo wiele ze swoich nawyków przenosi później na plac gry. 

O tym, jak uczyć inteligencji w grze już od najmłodszych lat, kiedy dokonuje się piłkarski rozwój człowieka zaprezentują 
trenerzy z najlepszych akademii w Europie: 

 Davide Corti (AC Milan) 
 Paul van Zwam (Feyenoord Rotterdam, wcześniej m.in. Chelsea Londyn i PSV Eindhoven) (Feyenoord 

Rotterdam czwarty rok z rzędu otrzymał nagrodę Rinusa Michelsa dla najlepszej akademii piłkarskiej w 
Holandii) 

Plan konferencji: 

09.00-09.45 – rejestracja uczestników 

09.45-10.00 – powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji 

10.00-11.00 – Paul van Zwam /Feyenoord/ – Rozwój zdolności umysłowych zawodnika (myślenie podczas gry) – 

wykład TEORETYCZNY 

11.00-11.05 – przerwa 

11.05-12.05 –  trener młodzieżowej reprezentacji Polski – DO POTWIERDZENIA 

12.05-12.10 – przerwa 

12.10 – 13.10 – Davide Corti /AC Milan/ – Od indywidualnej techniki do rzeczywistości (wykorzystanie indywidualnych 

cech zawodnika do rozwoju taktycznych wydarzeń na boisku – rozwój myślenia taktycznego) – CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

13.10-14.10 – przerwa obiadowa 

14.10-15.25 – Davide Corti /AC Milan/ – Od indywidualnej techniki do rzeczywistości (wykorzystanie indywidualnych 

cech zawodnika do rozwoju taktycznych wydarzeń na boisku – rozwój myślenia taktycznego) – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

15.25-15.40 – przerwa 

15.40-17.10 – Paul van Zwam /Feyenoord/ – Nauka podejmowania właściwych decyzji na boisku i poza boiskiem – 

wykład TEORETYCZNY 

17.10-17.15 – przerwa 

17.15-18.20 – panel dyskusyjny 

18.20-18.30 – podsumowanie, zakończenie konferencji 

 


