
 

X edycja warsztatów piłkarskich "Piłka nożna - poznaj ją od nowa"  

w Katowicach i Gdańsku 

Chcecie poszerzać wiedzę i horyzonty w obszarze piłki nożnej? Odczuwacie niedosyt związany                                               
z niewystarczającym dostępem do faktycznie fachowych informacji? Zdajecie sobie sprawę z mankamentów                            
w rozumieniu taktyki? A może pragniecie uporządkować świadomość piłkarską i budować własną drogę 
postrzegania tej trudnej dyscypliny sportu? Zapewne przynajmniej na jedno z powyższych pytań odpowiedzieliście 
pozytywnie. A to niechybny znak, że warsztaty piłkarskie Marcina Gabora pod hasłem "Piłka nożna - poznaj ją od 
nowa" powinny znaleźć się w Waszym kalendarzu. 

Z przyjemnością anonsujemy szczególną odsłonę szkoleń, ponieważ najbliższe warsztaty odbędą się                              
w ramach dziesiątej już edycji! Także jubileuszowe spotkania - zgodnie z tradycją - przeznaczone są dla trenerów, 
piłkarzy, scoutów, dyrektorów sportowych, klubowych włodarzy, dziennikarzy, menedżerów, jak również 
wszystkich osób, szukających możliwości rozwoju w zakresie piłki nożnej. W trakcie intensywnych warsztatów 
następuje uwypuklenie najpoważniejszych problemów, toczących polski futbol. Mowa o niezrozumieniu piłki nożnej, 
traktowaniu tej skomplikowanej dyscypliny sportu przez pryzmat trywialnych ogólników, żenujących uproszczeń oraz 
powtarzanych z pokolenia na pokolenie stereotypów. Trener Gabor - dla absolutnej przeciwwagi - wyjaśnia 
negatywny wpływ obecnego stanu na rozwój polskiej piłki i prezentuje autorską filozofię piłki nożnej, tłumacząc 
precyzyjnie zagadnienia strategii, taktyki oraz organizacji gry, które stanowią najważniejszy aspekt piłki nożnej. 
Prowadzący skupia się także na zaprezentowaniu prawdziwie merytorycznej analizy taktycznej, pokazuje sposób 
interpretacji zdarzeń boiskowych i następstw pojedynczych sytuacji. 

Najbardziej niestandardowe warsztaty piłkarskie pozwalają zmienić podejście do futbolu, umożliwiają pełne    
i - przede wszystkim - właściwe zrozumienie, stwarzają szansę spojrzenia na piłkę nożną z całkowicie innej 
perspektywy. Fachowej, czyli powszechnie niespotykanej. Autorski program Marcina Gabora charakteryzuje się 
kompleksowością omawianych zagadnień, wyróżnia "praktyczną teorią" - opartą na latach analiz - oraz niesłychaną 
funkcjonalnością konceptu. 

X edycja to szkolenia I oraz II stopnia. W trakcie dwudniowego spotkania doświadczycie wysokiej jakości 
merytorycznej, skomplikowanych i nowatorskich treści, a to wszystko podparte prezentacją multimedialną, 
animacjami komputerowymi, fragmentami filmowymi, pracą przy tablicy taktycznej oraz ćwiczeniami 
warsztatowymi. Szybkie tempo wymaga od słuchaczy pełnej koncentracji od początku do końca. Kameralny 
charakter szkolenia jest zaś asumptem do kreatywnego zaangażowania, wpływającego pozytywnie na przetwarzanie 
informacji przez uczestników. Dzięki grupie liczącej maksymalnie 15 osób, każdy z obecnych może spokojnie zadać 
pytanie, otrzymać wyczerpujące objaśnienie wątpliwości, czy poprosić o powtórzenie zawiłego zagadnienia. Wartość 
merytoryczna warsztatów powoduje, że nasze przedsięwzięcie cieszy się świetną opinią. Naszym celem jest 
budowanie prawidłowej świadomości piłkarskiej. Od tego wszystko się zaczyna... 

Historia warsztatów pomysłu Marcina Gabora sięga 2010 roku, a już dobrnęliśmy do pierwszego okrągłego 
jubileuszu. Jedno ze spotkań X edycji warsztatów odbędzie się w Katowicach (08-09.06). Planujemy również po raz 
pierwszy zorganizować szkolenie w Gdańsku (15-16.06). Przewidujemy proste zasady - można od razu wziąć udział                                                   
w szkoleniach pierwszego i drugiego stopnia, ewentualnie poprzestać na pierwszym dniu, a drugi stopień nadrobić 
przy okazji kolejnej edycji. 

 



Przygotowaliśmy specjalne oferty dla Trenerów: 
a. Trenerzy zarejestrowani w bazie danych marki TrainerPRO mogą - oczywiście - skorzystać z 20% rabatu na udział     
w szkoleniu 
b. każdy szkoleniowiec, który weźmie udział w X edycji warsztatów, otrzyma 20% rabatu na rejestrację w bazie 
danych marki TrainerPRO 

I. Termin - 08-09.06.2015, godzina 10:00 i  15-16.06.2015, godzina 10:00 
II. Miejsce szkolenia – Katowice i Gdańsk 
III. Czas trwania jednego dnia szkolenia - około 7-8 godzin 
IV. Plan warsztatów: 
 
08.06.2015/15.06.2015 (poniedziałek) - pierwszy stopień 
 
1. Wprowadzenie - filozofia piłki nożnej 
a. postrzeganie oraz rozumienie piłki nożnej 
b. zaprezentowanie zależności prawidłowego rozumienia futbolu, a właściwego odbioru boiskowych zdarzeń oraz 
pracy szkoleniowej 
c. uzmysłowienie konieczności zweryfikowania obecnie panującego podejścia do piłki nożnej 
d. przedstawienie prawdziwych problemów rodzimego futbolu 
 
2. Budowanie świadomości na bazie różnych grup zawodowych w piłce nożnej 
a. prezentacja grup zawodowych oraz ich wzajemnego wpływu 
b. przykłady na złożoność relacji poszczególnych grup i jednoczesny wpływ na rozwój piłki nożnej 
c. wielokierunkowa edukacja jako niezbędny czynnik do wyjścia z impasu 
 
3. Ćwiczenie warsztatowe - symulacja wzajemnych relacji poszczególnych grup zawodowych 
 
4. Wyjaśnienie fachowej terminologii piłkarskiej 
a. rozebranie na czynniki pierwsze ponad 60 pojęć 
b. odwołania praktyczne 
c. do każdego terminu podanie wielu praktycznych przykładów 
d. wskazanie powiązań z innymi aspektami piłki nożnej, funkcjonowania drużyny, pracy szkoleniowej 
 
5. Tematy zastępcze jako lek na niewiedzę 
 
6. Dowiedzenie błędnego postrzegania futbolu w Polsce 
a. ponad 50 haseł - wyświechtanych, bzdurnych frazesów 
b. wszystko poparte autentycznymi cytatami 
c. szczegółowe wytłumaczenie niskiego stanu wiedzy na podstawie prawidłowej interpretacji faktów 
d. obalanie wszechobecnych ogólników i stereotypów, uniemożliwiających rozwój polskiej piłki 
 
7. Ćwiczenie warsztatowe - kształtowanie poprawnego systemu komunikacji na temat piłki nożnej 
 
8. Płynne przejście od postrzegania piłki nożnej do pojmowania taktyki - wprowadzenie 
 
09.06.2015/16.06.2015 (wtorek) - drugi stopień 
 
1. Rozumienie i wzajemna zależność podstawowych zagadnień taktycznych 
a. ustawienie 
b. taktyka 
c. strategia 
d. system 
e. praktyczne przykłady na niezrozumienie powyższych zagadnień 
 
2. Ćwiczenie warsztatowe - pierwsze kroki na drodze do budowy własnego modelu gry 
 



 
3. Ustawienie jako jeden z najważniejszych aspektów 
a. niezwykle istotny wybór dla trenera 
b. wpływ na poszczególne aspekty funkcjonowania zespołu 
c. uwypuklenie stereotypów - wyjaśnienie błędnego pojmowania 
 
3. Rodziny ustawień 
a. przedstawienie kategorii 
b. omówienie poszczególnych ustawień 
 
4. Ćwiczenie warsztatowe z wykorzystaniem fragmentu meczu 
a. rozpoznawanie systemów gry 
b. rozróżnianie ustawienia i rozmieszczenia 
c. praca z tablicą taktyczną 
 
5. Taktyka piłki nożnej - gra defensywna 
a. przedstawienie najważniejszych elementów i zasad 
b. wykład poparty grafikami oraz animacjami 
 
6. Taktyka piłki nożnej - gra ofensywna 
a. przedstawienie najistotniejszych elementów i zasad 
b. wykład poparty grafikami oraz animacjami 
 
7. Ćwiczenie warsztatowe z wykorzystaniem fragmentu meczu 
a. analiza pozytywnych i negatywnych zachowań drużyny w zakresie taktyki 
b. wskazanie optymalnych rozwiązań taktycznych 
 
8. Analiza gry drużyny 
a. wyszczególnienie kryteriów obserwacji - przedstawienie autorskiego arkusza obserwacyjnego 
b. wyjaśnienie stosownych odnośników taktycznych 
 
9. Ćwiczenie warsztatowe na podstawie fragmentu meczu 
a. analiza gry zespołu - praca w grupach 
b. wypełnienie arkusza obserwacyjnego 
c. dyskusja na bazie oceny uczestników 
 
10. Analiza gry zawodnika 
a. rady dla scouta/obserwatora 
b. prezentacja ponad 30 kryteriów obserwacji - prezentacja autorskiego arkusza obserwacyjnego 
 
11. Ćwiczenie warsztatowe z wykorzystaniem fragmentu meczu 
a. analiza gry piłkarza - praca w grupach 
b. wypełnienie arkusza obserwacyjnego 
b. dyskusja na podstawie obserwacji uczestników 
 
V. Prowadzący szkolenie - Marcin Gabor 
VI. Cena szkolenia 
1. uczestnicy poprzednich edycji: I - 180 złotych/I + II - 310 złotych 
2. nowi uczestnicy 
a. do 10.05: I - 190 złotych/ I + II - 320 złotych 
b. do 07.06: I - 260 złotych/ I + II - 420 złotych 
Kwota obejmuje również materiały pomocnicze oraz "słodki catering". 
W przypadku wycofania zgłoszenia przez uczestnika do 24.05.2015, zostaje mu zwrócona cała należność. Po tym 
terminie 50% sumy zostaje zaksięgowane jako koszty organizacyjne. 
 
VII. Zgłoszenia prosimy kierować na adres biuro@trainerpro.pl 
 

mailto:biuro@trainerpro.pl?subject=Zg%C5%82oszenie%20na%20X%20edycj%C4%99%20warsztat%C3%B3w%20pi%C5%82karskich


Każde zgłoszenie musi zawierać: 
 
a. personalia kandydata 
b. miejsce zamieszkania (bez adresu) 
c. wybraną lokalizację i datę warsztatów 
d. liczbę dni warsztatowych - 1 lub 2 
e. powód chęci wzięcia udziału w szkoleniu 
f. informację, skąd uczestnik dowiedział się o warsztatach (szczegółowo) 

 
Zapraszamy! 
 
Marcin Gabor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów - w tym ostatnim przypadku 
gwarantowany jest zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez uczestnika. 
 
Pamiętajcie, że przy zebraniu minimum dwunastoosobowej grupy, kolejną sesję możemy przeprowadzić również 
w Waszym mieście! 

 

 

 


