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„Kto nie idzie z czasem  
ten z czasem odchodzi” 

Anonim 

„Analfabetami w przyszłości 
nie będą ludzie  

nieumiejący czytać, ale tacy,  
którzy nie będą potrafili się uczyć” 

Alvin Toffler 



Zmiana charakteru pracy trenera 

Nauczanie nowych rzeczy – nauka 
umiejętności sportowych 
Rozwój – rozwijanie kolejnych 
umiejętności zawodnika (i własnych) 
Ekspert – kierownik systemu szkolenia w 
sporcie, budujący sukces całego zespołu 
Lider – wprowadza zmiany w organizacji 



Główne zadania trenera-przywódcy 
wg australijskich trenerów 

Opracowanie i zapewnienie poparcia dla 
strategicznych planów działania drużyny, klubu, 
kadry narodowej 
Budowanie kultury zespołu opartej na 
wspólnych wartościach i jasnych celach 
Budowanie zespołu ekspertów, którzy 
zapewnią wsparcie 
Słuchanie i zadawanie otwartych pytań 
Ćwiczenie podejmowania decyzji pod dużą 
presją, w nieprzyjaznych okolicznościach 



Stosowanie wiedzy i umiejętności 
przywódczych w sposób dostosowany do 
okoliczności, umożliwiający reagowanie na 
zmieniający się kontekst i środowisko pracy 
trenerskiej 
Regularna, celowa autorefleksja 
Wywieranie wpływu 
Budowanie partnerskiej współpracy z osobami 
i organizacjami związanymi z zawodnikiem 
(rodzina, szkoła, uniwersytet, itp.) 
Opracowanie i ulepszanie strategii w zakresie 
relacji z innymi osobami – uczenie się 
przywództwa 



Przywództwo 
„polega przede wszystkim na 

wywoływaniu wśród członków zespołu 
takich stanów emocjonalnych, które 
skłonią ich  do zaangażowanego 
współdziałania przy tworzeniu i 
realizowaniu wspólnych misji, celów i 
zadań” (Rutka, 2001, s. 114) 

„oznacza, ogólnie rzecz biorąc, proces 
wywierania wpływu na innych” (Gilbert, 
2017) 

 



Wymiary przywództwa  
(wg Webbera, 1984, s. 179) 

Wspieranie 
Ułatwienie współdziałania 
Wzbudzanie entuzjazmu 
Ułatwianie działań 



Wg J.C. Maxwella 

Robotnik – umiejętne wykonanie zadanej 
pracy 
Nauczyciel – demonstracja sposobu pracy 
Kierownik – nadzorowanie pracy innych 
Przywódca – inspirowanie innych do 
lepszej pracy 



Kierownik (K) a przywódca (P) 

K kieruje, P kształci 
K wykorzystuje swoją władzę, P wyzwala 
reakcje dobrowolnie 
K wywołuje lęk, P entuzjazm 
K mówi „ja”, P „my” 
K szuka winnych niepowodzeń, P drogi do 
sukcesu 
K wie jak pracować, P daje przykład dobrej 
roboty 
K mówi „proszę to zrobić”, P „zróbmy to” 



Wielowymiarowy Model Przywództwa 
wg Chelladurai (1990, s. 330)  
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Pięć wymiarów zachowań lidera w 
sporcie (wg Chelladurai, 1990)  

a) trenowanie i instruowanie – zachowania trenera 
ukierunkowane na podnoszenie umiejętności 
technicznych, taktycznych i motorycznych 
zawodników; porządkowanie relacji między 
cz łonkami grupy ; s t ruk tura l i zowanie i 
koordynowanie aktywności poszczególnych 
członków zespołu; 

b) zachowania demokratyczne – zachowania 
t r ene ra pozwa la jące zawodn i kom na 
uczestniczenie w podejmowaniu decyzji 
dotyczących celów, praktycznych metod 
działania, taktyki i strategii; 



c) zachowania autokratyczne – samodzielne 
podejmowanie decyzji przez trenera, 
nieliczenie się z opiniami uczestników; 

d) wsparcie społeczne – zachowania trenera 
charakteryzujące się koncentracją na 
indywidualnym wspieraniu zawodnika, 
budowaniem pozytywnej atmosfery w 
zespole, ciepłymi interpersonalnymi relacjami 
z członkami grupy; 

e) pozytywne relacje zwrotne – zachowania 
trenera, w których informuje on zwrotnie 
uczes tn i ków o dob rym wykonan iu ; 
dostrzeganie mocnych stron zawodników i 
informowanie ich o tym.  
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System 
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procesie 
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Zmiana paradygmatu myślenia 



KWALIFIKACJA 

Trzy obszary ujęte w standardzie kwalifikacji 

CERTYFIKACJA 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

Koncentracja na 
wiedzy i na tym, 	
co kandydaci 
wiedzą na dany 

temat	
	

Ø   Stosowanie 
specyficznej dla 
sektora sportowego 
wiedzy          	

	
Koncentracja na 
umiejętnościach       

i na tym, co 
kandydaci potrafią 
zrobić w praktyce	

	
Ø  Wykorzystanie 
specyficznych 
umiejętności dla 
sektora          	

	
Koncentracja na 

postawach 	
i zachowaniach 

demonstrowanych 
przez kandydatów	

	
Ø  Wymagane i 
oczekiwane postawy	



 

edukacja formalna – szkoły, uczelnie, inne instytucje 
kształcące 

edukacja pozaformalna  
– szkolenia, staże, kursy 

uczenie się nieformalne  
– w pracy, życiu codziennym,  
z książek, Internetu,  
od znajomych 

 
 

Porównywalność i uznawalność 
różnych form kształcenia 

 



q Lepsza wiedza na temat rynku pracy i potrzeb kwalifikacji 

q Możliwość przewidywania rozwoju kwalifikacji i 

kompetencji 

q Ograniczenie rozbieżności pomiędzy edukacją i 

zatrudnieniem 

q Lepsza jakość, efektywność i atrakcyjność edukacji 

pozaformalnej i uczenia się nieformalnego 

q Unikalna okazja dla sektora sportu i rekreacji na rozwój 

kwalifikacji rynkowych i systemu rozpoznawania jakości 



Co jest potrzebne do kształcenia 
trenerów-ekspertów?  

Właściwa rekrutacja i utrzymanie kadr – zachęcanie 
„właściwych” ludzi do podejmowania pracy 
trenerskiej i jej kontynuowania 
 
Stworzenie ścieżki kariery trenerskiej, obejmującej:  

•  formalne kształcenie trenerów przez dobrze 
przygotowanych szkoleniowców trenerów 

•  nieformalne wsparcie w kształceniu (np. 
opiekun, staże, osoba nadzorująca...)  

 
 



Korzyści z systemu kształcenia trenerów 
Jakość pracy trenerskiej zależy od jakości systemu i 
strategii kształcenia trenerów 
Jeden i ten sam system kształcenia trenerów nie 
jest oczywiście odpowiedni dla wszystkich krajów 
(czynniki: rządowe, kulturowe, liczba dyscyplin, 
liczba trenerów…) 
Chęć ciągłego rozwoju jest podstawą każdego 
sukcesu. Niezbędne jest monitorowanie i 
zapewnienie jakości programów kształcenia 
trenerów oraz usług w tym zakresie.  
Powinien to być proces stały, służący unikaniu 
problemów, zapewnieniu stabilności, poprawie 
jakości produktów i usług. 
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PODSUMOWANIE 

Kompetencje lidera w XXI wieku 
 

Goleman D., Boyatizis R., McKee A. (2002). Naturalne 
przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji 

emocjonalnej.  Wrocław-Warszawa: Jacek Santorski 
Wydawnictwo Biznesowe. 



Kompetencje osobiste 

- czyli umiejętności decydujące o tym jak 
radzimy sobie ze sobą 

 
1) SAMOŚWIADOMOŚĆ 

Samoświadomość emocjonalna 
Trafna samoocena 
Pewność siebie 



2) SAMOKONTROLA 

Samokontrola emocjonalna 
Otwartość 
Elastyczność, zdolność do adaptacji 
Nastawienie na sukces, motywacja do 
osiągnięć 
Inicjatywa 
Optymizm 

 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
- czyli umiejętności decydujące o tym, jak 

radzimy sobie z relacjami z innymi 
 
1) ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA 

Empatia 
Świadomość organizacyjna 
Uczynność 

 



2) ZARZĄDZANIE RELACJAMI 
 

Inspirowanie 
Wywieranie wpływu 
Rozwój innych 
Inicjowanie zmian 
Zarządzanie konfliktem 
Praca zespołowa 



„Think different” 

„Chwała szaleńcom. Odmieńcom. 
Buntownikom. Awanturnikom. 
Nieprzystosowanym… Chociaż niektórzy 
uważają ich za szaleńców, my widzimy w 
nich geniuszy. Ponieważ właśnie ludzie, 
którzy są dość szaleni, by wierzyć, że mogą 
zmienić świat, naprawdę go zmieniają” 

      Steve Jobs 



Dziękuję za uwagę! 
Zapraszam do dyskusji! 

Kontakt: 
m.krawczynski@ateneum.edu.pl 

Tel. Kom. +600 40 40 60 


