O Akademii Piłkarskiej 2012

Szanowni Państwo!

Pomysł utworzenia Akademii Piłkarskiej 2012 wziął się z chęci przeniesienia

zachodnioeuropejskich standardów pracy z dziećmi zgodnie z pierwszą zasadą lekarską

„primum non nocere” - po pierwsze nie szkodzić (młodym talentom piłkarskim).

Prowadząc 16 lat Reprezentację Małopolski w różnych kategoriach wiekowych oraz pracując

przez kilka lat w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Młodzieży w Krakowie doszedłem do
wniosku,

iż największym „nieszczęściem” jest pogoń za wynikiem sportowym oraz nagrodami od
najmłodszych

lat, która jest przyczyną zbyt intensywnego szkolenia (obciążającego nadmiernie układ kostno-

stawowy) oraz przenoszenie wzorców z treningu dorosłych na grunt piłki
dziecięco-młodzieżowej

(brak wielokrotnie etapizacji szkoleniowej, głównego czynnika warunkującego skuteczność

nauczania młodych piłkarzy w myśl znanej zasady szkoleniowej m.in. "Ajaxu” Amsterdam
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- "czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”)

W Małopolsce zapanowała wręcz moda na szkolenie najmłodszych adeptów piłki nożnej,

ale dzieci szkoli się niestety w bardzo ograniczonym zakresie co widać po znacznej części

zawodników występujących w ligach młodzieżowych i reprezentacjach wojewódzkich

a przecież praca z dziećmi to nie zwykły trening ale dobrze zaplanowana radosna zabawa

działająca na wyobraźnię i płynące z niej korzyści z zakresu koordynacji ruchowej

i techniki piłkarskiej, które stanowić będą fundament w kolejnych etapach szkolenia.

Trener jest jednym z ogniw tej zabawy, animatorem działań i musi wiedzieć po co

i dla kogo pracuje.

Często jest tak, że kluby zatrudniają nieodpowiednie osoby, nie mające doświadczenia w pracy

z dziećmi.
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Proces szkolenia młodego piłkarza odbywa się latami, jednakże źle prowadzony może być
wręcz

szkodliwy dla zdrowia zawodnika i jego rozwoju (zbyt częste przypadki kończenia kariery w
wieku

juniora a nawet wcześniej).

To nie jest do końca tak, że z wielkim talentem do piłki trzeba się urodzić. Dobra Akademia
Piłkarska

skoryguje błędy, pokaże jak robić pewne rzeczy lepiej. W Małopolsce są hardzi i mocni chłopcy,

do nich należy przyszłość piłki w naszym regionie. My właśnie chcemy dotrzeć do nich,

organizując zajęcia szkoleniowe w najbardziej odległych zakątkach Małopolski.

Czym różni się nasza Akademia od innych w dużych klubach?

Zgodnie z nowoczesnym modelem nauczania dzieci, nie wynik jest najważniejszy,

a zdobyte wszechstronne umiejętności piłkarskie,natomiast każde zajęcia szkoleniowe były dla

dziecka źródłem inspiracji i wspaniałej zabawy. Nasze pragnienia są wsparte wiedzą, praktyką,
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najnowszym programem szkoleniowym, innowatorskimi pomysłami, oraz konsekwencją

w indywidualnym wyszkoleniu każdego małego piłkarza.

Wszyscy wiemy, jak ogromne znaczenie ma sport dla rozwoju najmłodszych. Im wcześniej
dziecko

angażowane jest w przemyślane i dobrze zorganizowane zajęcia sportowe, tym szybciej

wszechstronnie rozwija swoje ciało i umysł. Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu na ogólną

sprawność w wieku dorosłym, w końcu „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci”.

Chcemy by takie zasady były naszą, dzieci i rodziców, wspólną myślą przewodnią w codziennej

pracy.

Zapraszamy serdecznie do współpracy !
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Marek Górecki – trener koordynator wraz z kadrą szkoleniową
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