
Zastanawiałeś się czasem, co sprawia, że kraje jak Holandia, Hiszpania czy Niemcy osiągają niesamowite sukcesy w 
piłkarskim szkoleniu dzieci i młodzieży? Co takiego robią? Jakich technik używają? 
Co sprawia, że co roku transfery z tych krajów możemy liczyć w milionach euro? Dlaczego Polska, kraj, w którym 
mieszka prawie 40 mln mieszkańców, jest na 76 miejscu w rankingu FIFA a Holandia, z liczbą mieszkańców o połowę 
niższą, jest na miejscu 10? 

Odpowiedź jest prosta: 

PLAN SZKOLENIA 

Skorzystaj z okazji i zapoznaj się z holenderskimi tajnikami wiedzy, które będziesz mógł wykorzystać w praktyce. 
Sporządź prawidłowy plan szkolenia dla swojej grupy treningowej. 

Zapraszamy na pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce!!! 

Warsztaty ,,Plan Szkolenia kategorii wiekowych od U-6 do U-19” 

Warszawa -  sobota 17 maj 2014 

Poznań - niedziela 18 maj 2014  
 

Katowice - sobota 24 maj 2014  
 

Kraków -  niedziela 25 maj 2014  
 

Gdańsk - sobota 31 maj 2014 

Program Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawnym tworzeniem planu szkoleniowego dla piłkarskich grup 
młodzieżowych od U-6 do U-19. 

Dla Ciebie, jako trenera poprawnie sformułowany i wdrażany plan szkolenia jest przewodnikiem, dzięki któremu 
Twoi zawodnicy będą się rozwijać a co za tym idzie Ty, jako trener będziesz postrzegany, jako fachowiec. 

Dobrze wiesz, że każdy zawodnik by wspiąć się na najwyższy poziom musi w poprawny sposób przejść przez 
wszystkie etapy piłkarskiej edukacji. 

Prezentowany podczas szkolenia schemat tworzenia planu stanowi pełny, spójny i całościowy system, ułatwiający 
Tobie osiąganie zamierzonego celu, jakim jest rozwój Twoich piłkarzy. 

W trakcie wykładów połączonych z warsztatami poznasz i wypróbujesz plan oparty na Holenderskim Systemie 
Szkolenia dzieci i młodzieży. 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

Część I – WYKŁADY 

1. Jak poprawnie nauczać Piłki Nożnej 
2. Wizja, Misja, Wartości 
3. Charakterystyka zawodników każdej kategorii wiekowej od U-6 do U-19 
4. Jak poprawnie ułożyć plan roczny, 6-tygodniowy oraz tygodniowy 
5. Ja dobrze ułożyć, poprowadzić i podsumować trening 
6. Ewaluacja treningu 
7. Szczegółowa budowa jednostki treningowej dla każdej grupy wiekowej 
8. Roczne punkty nauczania dla każdej kategorii wiekowej 



9. Model gry w ustawieniu 7v7; 9v9 oraz 11v11 

Część II – WARSZTATY 

W drugiej części warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, w których opracują 6-tygodniowy plan 
szkolenia dla danej kategorii wiekowej. Każdy plan zostanie wnikliwie przeanalizowany i omówiony przez 
prowadzącego. 

Na szkoleniu otrzymasz dostęp do prezentacji zawierających treść szkolenia oraz zestaw ćwiczeń, które będziesz 
mógł wykorzystać w układaniu swojego planu. 

DLA KOGO JEST SZKOLENIE? 

Szkolenie adresowane jest do trenerów piłki nożnej pracujących lub zamierzających pracować z grupami 
młodzieżowymi. Dla osób, które chcą świadomie i profesjonalnie kierować treningiem piłkarskim swoich 
zawodników. 

UWAGA!!! Ze względu na specyficzny charakter zajęć (wykładowo-ćwiczeniowy) oraz indywidualne podejście do 

kursantów. Liczba miejsc ograniczona!!! 

Więcej informacji  
www.planszkolenia.pl 

 


