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Czy kiedykolwiek pomyśleliście, że o piłce nożnej wiecie bardzo dużo? Odnosicie wrażenie swobodnej rozmowy na 
każdy temat, dotyczący futbolu? A może sytuacja przedstawia się całkowicie odwrotnie - cierpicie na chroniczny 
brak możliwości poszerzania wiedzy taktycznej? Odczuwacie chaotyczny bieg przemyśleń odnośnie wydarzeń 
boiskowych? Niezależnie od przynależności do pierwszej czy drugiej grupy, podczas warsztatów piłkarskich pod 
hasłem "Piłka nożna - poznaj ją od nowa" otrzymacie szansę rozwiązania swoich problemów! 

Przed nami już IX edycja szkoleń prowadzonych przez Marcina Gabora. Tradycyjnie, zapraszamy serdecznie trenerów, 
dyrektorów sportowych, klubowych włodarzy, scoutów, piłkarzy, menedżerów, dziennikarzy oraz wszystkie osoby, 
pragnące zgłębić tajniki prawdziwie fachowego postrzegania piłki nożnej. 

Marcin Gabor, organizator i prowadzący szkolenie, precyzyjnie w ciągu dwóch dni zajęć wskaże wszelkie bolączki 
rodzimej piłki, pomoże w poprawnym pojmowaniu piłki nożnej i budowaniu właściwej świadomości, zaprezentuje 
autorską filozofię piłki nożnej, wyjaśni szczegółowo zagadnienia strategii, taktyki oraz organizacji gry, udowadniając 
że to najistotniejsze elementy piłkarskiej układanki. Nie zabraknie też detalicznie przedstawionej analizy taktycznej, 
szerokiego omówienia sposobu interpretacji zdarzeń boiskowych i następstw poszczególnych sytuacji. 

Innowacyjne warsztaty piłkarskie umożliwią spojrzenie na piłkę nożną z całkowicie odmiennej perspektywy, pozwolą 
zmienić zapatrywania na futbol, stanowiąc jednocześnie niezwykle ważny krok na drodze do wypracowania własnego 
systemu futbolowych wartości. Systemu opierającego się na fachowej wiedzy - powszechnie niedostępnej.  

Motywem przewodnim przedsięwzięcia jest wykład Marcina Gabora, wzbogacony o prezentację multimedialną, 
animacje komputerowe i fragmenty filmowe. Uczestnicy zajęć biorą udział również w wielu ćwiczeniach 
aktywizujących. Kameralna grupa gwarantuje doskonały kontakt z prelegentem i warsztatowy charakter zajęć.  

Stale wzrastająca popularność warsztatów wyraża doskonale stosunek uczestników do poziomu szkolenia, dowodząc 
także ogromnej potrzebie zmian w skostniałych i chaotycznych normach rozumienia piłki nożnej w Polsce.  

IX edycja warsztatów odbędzie się w Krakowie (27-28.02). 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 też specjalną premię dla Trenerów - każdy szkoleniowiec, który weźmie udział w IX edycji 

warsztatów, otrzyma 20% rabatu na rejestrację w bazie danych marki TrainerPRO! Do niedzieli 15 lutego przy 
zapisach obowiązuje zaś 20% zniżki na uczestnictwo w Warsztatach. 

 

Najważniejsze informacje, dotyczące warsztatów. 

I. Termin - 27 oraz 28.02.2015, godzina 10:00 
II. Miejsce szkolenia – Kraków 
III. Czas trwania jednego dnia szkolenia - około 7-8 godzin 
IV. Strona wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/769885626429905/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular 
 
 

https://www.facebook.com/events/769885626429905/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular


TrainerPRO |  
Agencja współpracująca z Trenerami i Klubami Piłkarskimi 
www.trainerpro.pl                                    biuro@trainerpro.pl 

Marcin Gabor – Pomysłodawca, Założyciel, Osoba Zarządzająca Marką TrainerPRO 
www.facebook.com/TrenerGabor 

  
 

 

II. PLAN WARSZTATÓW 
 
27.02.2015 (piątek) - 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 

Wszystkie aspekty zostaną omówione w odniesieniu do strategii, taktyki oraz organizacji gry. 

28.02.2015 (sobota) - 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 
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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 


