OFERTA
WARSZTATÓW
FUNDAMENTY GRY
PEDAGOGIKA NIELINEARNA

PROWADZĄCY
Trener piłkarski z licencją UEFA A, od 2013 roku związany
z Akademią Piłkarską Reissa w Poznaniu – obecnie pełni tam
funkcję koordynatora ds. szkolenia. Absolwent AWF Poznań,
w ramach programu Erasmus studiował w Facultade de
Motricidade Humana w Lizbonie. Doświadczenie trenerskie
zdobywał m.in. w Akademii Lecha Poznań, a swoją wiedzę
trenerską wzbogacił podczas stażu w Benfice Lizbona.
Były pracownik Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF
Poznań, prelegent konferencji dla nauczycieli wychowania
fizycznego oraz trenerów piłki nożnej.

MATEUSZ
LUDWICZAK

CO PO WIZYCIE LUDWICZAKA
ZMIENI SIĘ W WASZEJ AKADEMII?
Wizyta Ludwiczaka zrewolucjonizuje Wasze myślenie o zasadach taktycznych,
którymi kierować się można nauczając gry w piłkę nożną.
Nauczycie się odpowiedniej komunikacji, dzięki której Wasi podopieczni będą sami
dochodzili do optymalnych rozwiązań boiskowych problemów znacznie szybciej niż
wcześniej.
Każdy uczestnik szkolenia pozna podział oraz charakterystykę portugalskich
fundamentów gry, dzięki czemu futbol zacznie postrzegać przez pryzmat dużo
szerszej taktycznej perspektywy.
Praktyczne przykłady wykorzystania metodologii “Dorastanie w grze” będziecie
mogli użyć podczas zajęć z własnymi grupami treningowymi w akademii.
Wasi trenerzy zrozumieją, że ważniejszy od sposobu wykonania określonego
zadania jest jego cel. Taka percepcja zmieni ich podejście do podopiecznych
naznacznie bardziej zindywidualizowane i empatyczne.

DLACZEGO WARTO?
Wiedza, którą poznacie, jest ponadczasowa.
Wykorzystacie ją zarówno na boisku, jak i w pracy oraz w życiu prywatnym.
Prelegent dopasowuje program szkolenia (minimum miesiąc przed jego datą) do
potrzeb i poziomu zaawansowania oraz doświadczenia trenerów w akademii.
Dzień spędzony w towarzystwie Ludwiczaka zainspiruje Waszych trenerów do tego,
by podchodzić do dzieci w sposób zgodny z ich naturą, w bardziej partnerskich
stosunkach.
Zmiana komunikacji z dziećmi w Waszej akademii wydatnie wpłynie na ich rozwój
oraz sportowe sukcesy.
Trenerzy po spotkaniu otrzymają 3 egzemplarze książki “Dorastanie w grze” oraz
paczkę materiałów szkoleniowych, do dalszego zgłębiania metodologii “Dorastania w
grze”.
Prelegent zostawia trenerów akademii z zadaniem domowym do wykonania przez
kolejne tygodnie. Wdrażanie i testowanie prezentowanej metodologii omawiane jest
później na podsumowującym webinarze.

PRZYKŁADOWY PROGRAM
DNIA Z LUDWICZAKIEM
08:00 Przyjazd prelegenta
09:00-11:15 Wprowadzenie do metodologii Dorastanie w grze, idea pracy trenera i
pedagogika nielinearna
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:45 Fundamenty gry ofensywne – podział i charakterystyka
12:45-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 Fundamenty gry defensywne – podział i charakterystyka
14:30-15:30 Przerwa obiadowa
15:30-17:00 Część praktyczna na boisku piłkarskim
17:00-18:00 Przerwa
18:00-22:00 Dyskusja i kolacja z prelegentem
* z racji tego, że różne akademie są na różnym poziomie rozwoju, prelegent
dopasowuje program do ich potrzeb oraz dotychczasowych doświadczeń z metodą
“Dorastania w grze” i fundamentami gry.

CENA OD 2500 ZŁ*
CENA OBEJMUJE:
Jednodniowe szkolenie (zaczynamy lub kończymy dyskusją / kolacją).
Webinar z prelegentem miesiąc po szkoleniu (podczas którego omawiane
przez trenerów są napotkane na ich drodze problemy - od ostatniego
spotkania)*.
Ewaluację działań w klubie w trakcie tego miesiąca (online).
Oprawę medialną*.

* W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU TEMATYCZNEGO I LICZBY SZKOLEŃ.

ORGANIZACJA
PO STRONIE KLUBU
POZOSTAJE:
rezerwacja sali wykładowej
rezerwacja boiska na czas
części praktycznej
organizacja noclegów oraz
wyżywienia dla prelegenta i
ekipy EkstraTrener

OPRAWA
MEDIALNA TO:
uczestnictwo w szkoleniu
ekipy EkstraTrener
możliwość poprowadzenia
panelu dyskusyjnego w
wieczornej części spotkania
przygotowanie relacji video ze
szkolenia, do wykorzystania w
kanałach klubu
publikacja relacji wraz z
oznaczeniem klubu na
profilach EkstraTrener
(facebookowym i twitterowym)

CERTYFIKACJA
W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI
ZWIĄZANYMI Z FINANSOWANIEM SZKOLEŃ Z
TYTUŁU PROGRAMU CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PZPN
INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA INDYWIDUALNEJ
OFERTY DLA KLUBU - W SKŁAD KTÓREJ
WCHODZIŁBY CAŁY CYKL SZKOLEŃ
Z BEZPOŚREDNIO DOPASOWANYM DO DANEJ
SZKÓŁKI PROGRAMEM.

KIEDY?
DATA SZKOLENIA JEST INDYWIDUALNIE
DOPASOWYWANA DO KALENDARZA KLUBOWEGO,
W OPARCIU O DOSTĘPNOŚĆ PRELEGENTA.
DLA KAŻDEGO ZNAJDZIEMY JEDNAK
SATYSFAKCJONUJĄCE ROZWIĄZANIE.

KONTAKT
PRZEMEK
662 273 901

facebook.com/EkstraTrener

twitter.com/EkstraTrener

DZIĘKUJEMY
I ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY
kontakt@ekstratrener.pl

