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Przypomnij sobie najlepszego trenera, jakiego poznałeś w życiu

1. Określ, co sprawiało, że był tak dobrym trenerem?

2. Omówcie to w grupach minimum czteroosobowych.

ZADANIE 1



Po zakończeniu tego modułu szkolenia będziesz potrafił/potrafiła:

1. Przeanalizować proces uczenia się przez trenerów;

2. Określić jak rozwijać umiejętności komunikacji;

3. Stosować i doskonalić zasady udzielanie informacji zwrotnej.



W grupie 4 osobowej:

Przedyskutuj, jakie cechy musi mieć bardzo dobry trener?

o Uzgodnijcie 5 cech

każdą zapiszcie na odrębnej karteczce i przyklejcie ją do odpowiedniej tablicy:

▪ wiedza (zna…) 

▪ umiejętności (potrafi…)

▪ kompetencje społeczne (sposoby zachowania się…) 

ZADANIE 2



...

Kto tworzy możliwości nauki  dla trenerów

KTO POMAGA TRENEROM
UCZYĆ SIĘ?

ZAWODNICY RODZICE

INNI TRENERZY

EKSPERCI 
Z POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN

WYKŁĄDOWCY UNIWERSYTECCY

NAUCZYCIELE

INTERNET

SAM TRENER

SZKOLENIOWCY TRENERÓW?

COACH DEVELOPERS?



UZNANO, ŻE TRENERZY…

• muszą uczyć się za pomocą różnych metod, więc potrzebny jest 
zróżnicowany program kształcenia; 

• dużo się uczą w sytuacjach bezpośredniego kontaktu, więc 
należy takie sytuacje zapewnić

• zwykle uczą się lepiej „robiąc” coś w praktyce, więc 
programy powinny zawierać dużo mikro-treningów;

• trzeba im pomóc wykorzystywać teorię w ich własnej praktyce 



Czym jest więc naprawdę uczenie się?

Po czym poznać, że ktoś się czegoś nauczył? 

Jak można zdefiniować proces uczenia się?



➢ wymaga czasu, nie jest szybkie; 

➢ To, co innego niż skokowa poprawa wyników;

➢ to nie tylko nabycie wiedzy!

➢ Wymaga wysiłku i chęci zmiany;

➢ wymaga nabycia nowych nawyków i zachowań;

➢ musi być wielokrotnie przećwiczone (np. dźwignie, 
chwyty, jazda na rowerze)

➢ musi zrobić to osoba ucząca się, a nie ktoś za nią; 

➢ efekty to faktyczne zmiany w mózgu.

Uczenie się: 
„… może być świadome (np. uczenie się 

nowej umiejętności) lub nieświadome, czyli 
przebiegające bez żadnych świadomych  

wysiłków.” 

„… jest procesem aktywnego 
angażowania się w doświadczenie. Tym, 

co robią ludzie, gdy chcą lepiej 
zrozumieć świat.”

„…może obejmować rozwój lub 
poszerzanie umiejętności, wiedzy, 

zrozumienia, wartości, idei lub uczuć.” 

Definicje „uczenia się”



Zastanów się teraz…

W jaki sposób trenerzy najlepiej się uczą?
➢ Omów to z osobą stojącą po twojej prawej stronie. 

Zanotuj, co usłyszałeś od rozmówcy. 

Zapisz na kartce jedną myśl. Przyklej na ścianie. 

Czas: 3 minuty.



Jak Państwa zdaniem trenerzy uczą się najlepiej?

% sytuacje nieformalne (np. od innych trenerów, 
ze stron internetowych, książek) 

% informal situations (eg from other coaches, 
website, books)

% inne…
%  other……..

% interaktywne warsztaty
% interactive workshops

% sytuacje nieformalne (np. seminarium) 
% non-formal situations (eg.seminar)

% doświadczenie – metoda prób i błędów 
% experience, trial and error 

% formalne staże praktyczne 

% formal apprenticeship

% formalne doradztwo
% formal mentoring

% formalny instruktaż
% formal instruction



70:20:10 
Charles Jennings & Fuse 
https://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iqmg0

70% praktyka
Np. w miejscu pracy, wymianę informacji, 

poprzez refleksję

10% nauczanie 
formalne 

Przykład; seminaria, doradztwo

20% od innych ludzi

rozmowy i kontakty



NIEUŚWIADOMIONY BRAK WIEDZY

WIEDZA ŚWIADOMA

UŚWIADOMIONY BRAK WIEDZY

WIEDZA POPARTA REFLEKSJĄ

WIEDZA NIEŚWIADOMA

Kolejne szczeble nauki



CHALLENGE ZONE
STREFA REAKCJI NA WYZWANIE 

/ STREFA UCZENIA SIĘ

STREFA ZADOWOLENIA Z SIEBIE 
/ KOMFORTU

STREFA PANIKI

STREFA ZNUDZENIA 

Etapy uczenia się według Lara-Bercial, 2013

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=M7gRG7iW9jttDM&tbnid=MkDo3ucGBdc5TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vector.us/browse/140344/snoring_sleeping_zz_smiley_clip_art&ei=YGgWUZS6PIi20QWJi4Fw&psig=AFQjCNHcxlBlG9EAeSm7BBAkLhURWFYmfQ&ust=1360509401786378
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=M7gRG7iW9jttDM&tbnid=MkDo3ucGBdc5TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vector.us/browse/140344/snoring_sleeping_zz_smiley_clip_art&ei=YGgWUZS6PIi20QWJi4Fw&psig=AFQjCNHcxlBlG9EAeSm7BBAkLhURWFYmfQ&ust=1360509401786378


✓ tłumaczenie

✓ demonstrowanie

✓ obserwowanie

✓ analizowanie

✓ podejmowanie decyzji

✓ feedback

Kluczowe umiejętności

proces decyzyjny

rozwiązywanie problemów

formułowanie pytań

….....

plan bezpieczeństwo

budowanie relacji

objeścianie

demonstrowanie

obserwacja

analiza i procesy 
decyzyjne

udzielanie informacji 
zwrotnej
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Zastanów się teraz…
Przemyśl dotychczasowy przebieg zajęć – narysuj kwadrat, okrąg i trójkąt oraz odpowiedz na poniższe 
pytania.
Odpowiedzi zapisz w swoich notatkach.

Co jest dla Ciebie 
całkowicie oczywiste 

i ma sens? 

Nad czym nadal 
się zastanawiasz?

Co było dla 
Ciebie 

konkretnym, 
ważnym 

punktem?



ZADANIE 3

Zanotuj sobie umiejętność, którą wykorzystasz 
podczas dalszej części warsztatu.

W parach: 

Opowiedz, czego byś chciał nauczyć  partnera? Jaką nową 
umiejętności (której jeszcze nie posiada) … w maks. 5 min?

Zapisz, co „twój trener” zrobiłby, aby pomóc Ci się 
nauczyć.

(np. objaśnienia słowne, pokazanie w praktyce, udzielenie informacji zwrotnej…)





JAK ?
Myślę o umiejętności:

(1) komunikacji, np. tłumaczenie czegoś komuś, zarządzanie

zachowaniem, słuchanie, pytanie. Feedback
(2) interpersonalne, np. motywowanie, budowanie zaufania,

budowanie relacji, ciekawe prowadzenie zajęć organizacyjnych,

(3) dydaktyczne, np. obserwacja, analiza, informacja zwrotna,
umiejętność tłumaczenia.

(4) analityczne, np. Jednoczenie ludzi wokół celu, zabezpieczanie
sprzętu, planowanie.

CO ?

Myślę o umiejętności

typowej dla danego sportu, techniczne aspekty,

taktyka.

Kopanie, strzelanie, chwytanie, serwowanie, praca

nóg, rozgrzewka, ……

UMIEJĘTNOŚCI
Wszyscy trenerzy muszą pomóc zawodnikom osiągnąć swój potencjał 



M – MICRO Coaching OBSERWACJA

DECYZJA

FEEDBACK

OBSERWACJA ANALIZA I DECYZJA INFORMACJA ZWROTNA

Umiejętność, która pozwala 
zanotować bardzo dużej ilości 

informacji, właściwych dla 
konkretnej sytuacji jaka nas 

interesuje.
Proces systematyczny       i bez 

oceniania.

Umiejętność pozwalająca 
porównać nasze spostrzeżenia 

z modelem najlepszych 
praktyk         w danym 

obszarze. 
Pozwala podjąć adekwatną  

interwencję.

Umiejętność promująca auto-
refleksję, która oparta jest na 

Twojej analizie,
dostarcza dodatkowych 
istotnych informacji w 

pozytywny sposób.



Przebieg mikro-treningu

INTRODUCTION:  WPROWADZENIE: przedstawienie oczekiwanego efektu: np. jak uczyć rzutu znad ramienia 

KEY POINTS: Kluczowe zasady: podanie informacji (a najpierw „wyciągnięcie informacji” od uczestników o 

tym, jakie są główne elementy takiego rzutu)

MICRO-COACHING: PRZEPROWADZENIE MIKRO-TRENINGU: zapewnienie jak największej liczbie trenerów 

możliwości przećwiczenia rzutu.

REVIEW: PODSUMOWANIE:  pomoc trenerom w zastanowieniu się, jak dobrze wykonali poszczególne 

elementy; potem komentarze członków grupy; na koniec uwagi szkoleniowca trenerów.



FEEDBACK

JAK UDZIELAĆ 
INFORMACJI 
ZWROTNEJ ?

Dobierzcie się w czwórki. 
Zastanówcie się jakie 4 kroki są ważne aby udzielić informacji zwrotnej.



FEEDBACK

JAK UDZIELAĆ 
INFORMACJI 
ZWROTNEJ ?

1. Zapytaj: co czułeś, co się zmieniło, ….? 
Aby najpierw wywołać samo-analizę.

2. Ogranicz swoje komentarze do 
1-2 kluczowych aspektów.3. Daj specyficzną, prostą 

informację w 
pozytywny sposób.

4. Sprawdź zrozumienie: co 
będziesz robił teraz? Jakie 
kroki podejmiesz? Czego 
będziesz się wystrzegał?



ZADANIE 4

Poćwicz udzielanie informacji zwrotnej korzystając z BAG.

W grupach 3 osobowych: 

Osoba 1 wykonuje zadaną przez osobę 2 czynność, np. skok z 
miejsca w dal. 

Osoba 2 po wykonaniu zadania przez osobę 1 udziela jej 
informację zwrotną.

Osoba nr 3 obserwuje osobę 2 gdy daje feedback. Notuje jakie 
pytania zadał 2 podczas udzielania feedbacku. W kolejnym kroku 
daje feedback 2 na temat tego jak wykorzystała BAG.

3 zmiany, aby każdy miał okazję być w każdej roli.



I.K.M.R.

I WPROWADZENIE

K KLUCZOWE PUNKTY

M SESJA PRAKTYCZNA

R REFLEKSJA



R – REFLEKSJA

Zwyczajna refleksja

Kompletna refleksja
OPISZ CO SIĘ WYDARZYŁO

ZRÓB NOTATKI: O CZYM 
Myślisz I CO CZUJESZ

ZIDENTYFIKUJ CZEGO SIĘ 
DOWIEDZIAŁEŚ

OKREŚL CO MOŻNA ZROBIĆ  W 
DALSZYM POSTĘPOWANIU



Dziękuję za uwagę

Piotr Marek

kontakt: marek.piter@gmail.com


