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Każdy, kto przestaje się uczyć – niezależnie od tego czy ma lat dwadzieścia, 
 czy osiemdziesiąt – jest stary. Każdy, kto nadal się uczy jest młody.  

Najwspanialsza rzecz w życiu to zachować młody umysł. 

      Henry Ford 
 
 

Kompetencje zawodowe trenera strzelectwa sportowego 
 

Kompetencje trenera strzelectwa sportowego to obserwowalna i mierzalna 
wypadkowa wiedzy i umiejętności przyswojonych, opanowanych i zastosowanych 
w praktyce oraz postaw związanych z efektywnym procesem szkolenia. 

Posiadanie kompetencji można stwierdzić po efektach, jakie przynosi działanie 
trenera. Osoba wykonująca zawód trenera powinna traktować swoją pracę z pasją. 

„Do wykonywania zawodu trenera warunkiem koniecznym jest posiadanie 
nieprzeciętnej osobowości i wysokich kompetencji zawodowych” (Naglak 2010 s.72). 

„Trener pozbawiony pozytywnych cech osobowości, zdolności do twórczego 
myślenia i działania, należytej wiedzy ogólnej i specjalistycznej będzie bezradny wobec 
powinności na nim ciążących” (Naglak 2010 s.73). 

Zdolność wykorzystania przez trenera jego wiedzy, umiejętności, systemu wartości 
i cech osobowości, w związku z zajmowanym przez niego stanowiskiem szkoleniowym, 
stanowi przeważnie o sukcesach osiąganych na strzelnicy.   

Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz 
rozwojem zawodowym i życiowym trenera. Nie ma więc możliwości określenia raz na 
zawsze czy ktoś daną kompetencje posiada lub nie. 

Kompetencje trenera strzelectwa to zbiór wiedzy, doświadczenia, umiejętności, 
wartości i norm, oraz zachowań indywidualnych, stanowiący podstawę sukcesu 
i powodzenia w pracy szkoleniowej.  

Kompetencje zawodowe można podzielić na kategorie: 
Wiedza, to: 
 Wiedza teoretyczna i praktyczna. 
 Znajomość prowadzonej działalności szkoleniowej. 
 Zrozumienie procesu tworzenia wyniku sportowego.  
 Znajomość cech istotnych wpływające na wynik w strzelectwie. 
 Prewencyjne podejmowanie aktywnych działań w celu uzyskania wyników 

sportowych i wychowawczych.  
 Krytyczne myślenie, przewidywanie i wprowadzanie zmian wynikających z danej 

sytuacji na strzelnicy w trakcie treningu czy zawodów sportowych. 
Umiejętności związane z procesami szkolenia to: 
 Skuteczna komunikacja; słuchanie i udzielanie informacji łatwych do 

zrozumienia i przydatnych sportowcom. 
 Przygotowanie i nadzorowanie zaplanowanych działań szkoleniowych. 
 Zbieranie danych o treningu, zawodach, (pełna dokumentacja obciążeń 

treningowych i zachowań na zawodach sportowych), aby pomóc w wyborze 
najlepszych opcji dla następnego sezonu. 

 Dążyć do uzyskania wystarczających faktów i danych, aby sformułować 
racjonalny osąd o poziomie sportowym. 

 Troska o szczegóły; prowadzenie kompletnych i szczegółowych zapisów. 
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 Gromadzenie dokumentacji filmowej, rezultatów sportowych, sprawdzianów 
sprawności ogólnej i ukierunkowanej oraz wyników z badań diagnostycznych. 

 Tworzenie, przystosowanie i przestrzeganie logicznych procesów, 
zapewniających sukces. 

 Traktować każdego sportowca indywidualnie. 
 Rozwiązywanie nowych problemów. 
 Doświadczenie osobiste, zawodowe i społeczne. 
 Ocena przydatności sportowej.  

Zachowania – postawy, zasady, normy i wartości to: 
 Nastawienie na wynik, stałe koncentrowanie uwagi własnej i innych na 

realistycznym określaniu możliwości sportowych. 
 Budowanie zespołu szkoleniowego, tworzenie warunków współpracy. 
 Organizowanie, planowanie oraz monitorowanie różnych czynności, ludzi 

i innych  zasobów. 
 Podejmowanie trudnych decyzji, pewność co do własnych zdolności, możliwości, 

ponoszenie odpowiedzialności za własne działania. 
 Samodyscyplina realizacyjna, wiara w siebie. 
 Ciągłe samodoskonalenie, 
 Pozytywne nastawienie i odporność psychiczna na przejściowe, nieuniknione 

porażki, 
Trener powinien lubić i umieć działać pod presją, zachowując zimna krew. 
Powinno się wymagać, by  trenerzy zastanawiali się, co decyduje o ich wkładzie 

w sukces sportowy, co najcenniejszego mogą wnieść do zespołu. 
W procesie treningowym trener napotyka na strzelnicy sytuacje o małym stopniu 

powtarzalności. Tradycyjne metody kierowania doskonaleniem dyspozycji sportowca 
nie wystarczają, ponieważ realizacja celów jest złożonym procesem, powinny dotyczyć 
zrównoważonego rozwoju sportowca, a dotyczącego przemian w sferze postaw, 
nastawień, wiedzy specjalistycznej, specyficznych umiejętności ruchowych, zdolności 
motorycznych, obsługi broni i wykorzystania sprzętu pomocniczego, urządzeń strzelnicy 
oraz nawyków niezbędnych, aby w przyszłości zostać najlepszym sportowcem.  

Kompetencje trenerów to między innymi śledzenie osiągnięć własnych i konkurencji, 
ze szczególnym zwróceniem szczególniej uwagi na niespodziewane sukcesy 
i niespodziewane porażki. Doskonalenie dyspozycji sportowca to zadanie bardzo 
złożone i trudne, a rozwiązanie powstałych problemów nie może być oparte tylko na 
intuicji i posiadanym doświadczeniu zawodniczym. 

Trener powinien wiedzieć i rozumieć, że mając niezależność w wyborze metod 
i środków do rozwoju sportowca, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za efekty tego 
procesu (Naglak 2010). 

Kompetencje trenera pozwalają na skuteczne i poprawne porozumiewanie się ze 
sportowcem. Skuteczność pozbawiona poprawności może doprowadzić do osiągnięcia 
celu, ale wywoła dyskomfort u innych sportowców. 

Wśród kompetencji zawodowych trenerów strzelectwa sportowego można wymienić 
również; delegowanie zadań i uprawnień, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, 
działanie zorientowane na sportowca, wizję, umiejętności interpersonalne, aktywność, 
determinacja oraz dbałość o sprzęt sportowy, broń, amunicję itp.  

Trener ma zdolności do porozumiewania się z sportowcami, rozwiązuje trudności, 
które oni napotykają, a także potrafi pomóc w ich rozwiązywaniu tak, aby w żadnym 
wypadku nie być kolejnym źródłem stresów (Naglak 2010).   

Trener ma obowiązek dostrzegać potrzeby sportowców, stymulować ich wybory 
poznawcze i praktyczne oraz co ważne – kształtować ich poczucie własnej wartości. 
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Aby proces kształcenia sportowców był efektywny, trener powinien być dla nich nie 
tylko wzorem,  ale dążyć do tego, aby stać się dla nich autorytetem (Naglak 2010). 

Dla rozwoju kompetencji zawodowych trenera strzelectwa sportowego wykorzystać 
można szeroki zestaw instrumentów, do których zaliczają się: 

 Kursy, konferencje, doskonalenie kwalifikacji zawodowych. 
 Tworzenie możliwości praktyki. 
 Obserwacja pracy innych. 
 Prowadzenie badań procesu szkolenia. 
Kompetencje psychologiczne trenera strzelectwa sportowego to umiejętność 

inspirowania, motywowania strzelców do treningu (do nauki), integrowania ich w zespół 
oraz umiejętności menedżerskie. 

Szacunek dla sportowców to uczciwość i sprawiedliwość, dotrzymywanie 
zobowiązań, przyznawanie innym prawa do błędu, tolerancja, otwartość na odmienny 
niż własny punkt widzenia. Umiejętność prawidłowego komunikowania się ze 
sportowcem, aktywne słuchanie, koncentracja uwagi, kontakt wzrokowy, 
powściągliwość w wyrażaniu własnego zdania. Podczas słuchania należy zwrócić 
uwagę na okazywanie sportowcowi szacunku, akceptacji. Elastyczność w dostosowaniu 
stylu kierowania sportowcami w zależności od wieku i poziomu sportowego. 

Kompetencje trenera strzelectwa sportowego można interpretować jako mniej lub 
bardziej wyspecjalizowany system zdolności, umiejętności lub sprawności niezbędnych 
lub wystarczających do osiągnięcia określonego celu sportowego. 

Kompetencja wyraża umiejętność transferu umiejętności i wiedzy do nowych sytuacji 
w obrębie sytuacji strzelnicy. Obejmuje również organizację i planowanie szkolenia, 
gotowość do wprowadzenia innowacji i umiejętności radzenia sobie z niecodziennymi 
zadaniami. Obejmuje również cechy osobowości trenera niezbędne do efektywnej 
współpracy z kolegami, menedżerami i naukowcami. 

Kompetencje trenerskie to ogólne zdolności (możliwości) oparte na wiedzy, 
doświadczeniu sportowemu, wartościach oraz skłonnościach nabytych wyniku 
oddziaływań edukacyjnych. Kompetencja jest (potencjalną) umiejętnością, ujawniającą 
się w pracy ze sportowcem lub predyspozycją do jego wykonania. Trener powinien 
posiadać umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami informacji 
i komunikacji, radzenie sobie z niepewnością i złożonością procesu szkolenia 
sportowego, gdzie sukces zależy od sportowca, sprzętu i wielu innych czynników. 
Edukacja trenerów powinna kłaść nacisk na praktyczne umiejętności, wyposażyć ich 
w kompetencje i pewność siebie, które sprawią, że staną się praktykami w kierowaniu 
rozwojem osobowości sportowca. Rozwój zawodowy trenera powinien trwać przez całe 
jego życie zawodowe. 

Współcześnie kształcenie wyraża się w dążeniu do wielostronnego rozwoju 
osobowości, a to wymaga odmiennego niż dotąd doboru form współpracy 
z sportowcem. Jest on podmiotem specjalistycznego kształcenia i w związku z tym, 
przygotowując go do mistrzowskiego udziału w zawodach, nie można zaniedbywać 
rozwoju jego osobowości, sfery emocjonalnej, wrażliwości i odpowiedzialności moralnej 
(Naglak 2010). 

Kompetencje zawodowe trenera strzelectwa sportowego można podzielić 
następująco: kompetencje specjalistyczne, dydaktyczne, psychologiczne, organizacyjne, 
prakseologiczne, komunikacyjne, informacyjne, moralne itd. 

Kompetencje osobiste trenera związane są z indywidualnym  podejściem do 
realizacji zadań. Poziom tych kompetencji wpływa na jakość pracy – decyduje 
o szybkości, adekwatności i rzetelności podejmowanych zadań szkoleniowych, np. 
dążenie do rezultatów sportowych, elastyczność myślenia, gotowość do uczenia się, 
organizacja pracy własnej, otwartość na zmiany, rozwój zawodowy, samodzielność, 
sumienność, zarządzanie czasem. 
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„Współczesny trener jest specjalistą, który poprzez właściwie zaplanowany, 
modyfikowany i zrealizowany proces treningowy ma doprowadzić sportowca do pełnego 
rozwoju osobowości i najwyższych osiągnięć sportowych” (Kurzawski 2009 s.33). 

Trener, aby stać się autorytetem i służyć za przykład godny naśladowania, nie może 
być przygotowany powierzchownie do wykonywania swego zawodu. Powinien znać 
i rozumieć zasady humanistycznych stosunków międzyludzkich, w szczególności relacji 
wśród osób bardzo uzdolnionych. 

„Świetny trener jest ze swej pracy dumny i osobiście zależy mu na tym, aby ją 
najlepiej wykonać. Wykracza poza zakres obowiązków, nie czeka, aż mu się powie, co 
ma robić, wykazuje inicjatywę, robi, co należy do profesjonalnego szkoleniowca, 
przejmuje się pracą i nie ogranicza się tylko do wyznaczonych zadań. Chętnie zdobywa 
wiedzę, uczy się zrozumieć swoich sportowców i swoich przełożonych, godnie ich 
reprezentuje. Trener potrafi pracować w zespole, jest uczciwy i godny zaufania. 
Profesjonalizm trenera wynika z nastawienia, a nie kompetencji. Nastawienie i chęć 
zdobywania nowych umiejętności, bo wszystkiego się można nauczyć, tylko 
nastawienie i charakter wynika od danego człowieka” (Kurzawski 2008 s. 96). 

Trener kształcący sportowca w oryginalny sposób, powinien skupić swoje działania 
wokół form rozwijających samodzielność i zadowolenie podopiecznych. 

Trener pobudzając sportowca do samodzielnego myślenia, sprzyja powstawaniu, 
w określonej atmosferze intelektualnej, możliwości pozwalających na poznanie 
i zrozumienie istoty walki sportowej, indywidualnych działań oraz odpowiedniego 
nastawienia do udziału w zawodach sportowych. 

Pojawiające się w procesie kształcenia okoliczności sprzyjające współpracy 
ułatwiają wywołanie u sportowca odpowiednich postaw i nastawienia do 
specjalistycznego trenowania i dbania o higieniczny tryb życia.  

Współpraca nie polega na podporządkowaniu sobie sportowców, ale na wspieraniu 
ich zamierzeń sportowych, nauczanie ich samodzielności i życzliwości. 

Głównym zadaniem trenera jest kształcenie samodzielnych, dobrych sportowców, 
tak aby w przyszłości widzieli siebie w roli zwycięzców. Muszą być przekonani, że są 
w stanie dokonać wiele więcej, niż sami podejrzewają.  

„Jeśli trener chce osiągnąć doskonałość musi dopilnować szczegółów, 
perfekcjonizm nie jest czymś wyjątkowym, to postawa wszystkich, którzy osiągają 
sukces. Chęć i zdolność trenera do czerpania wiedzy z wszelkich możliwych źródeł 
i natychmiastowe zastosowanie jej w praktyce daje największą przewagę nad 
konkurencją. Dodawanie sportowcom pewności siebie to najważniejsza rzecz, jaką 
trenerzy mogą zrobić” (Kurzawski 2008 s. 98). 

Sukces w sporcie kwalifikowanym jest efektem złożonego procesu trenowania, na 
który składa się praca osób o różnych specjalnościach zawodowych. Bez ich pomocy 
sportowiec ma małą szansę uzyskania biegłości gwarantujących powodzenie 
w światowym współzawodnictwie. Trener może obecnie odnosić sukcesy zawodowe 
jedynie wtedy, gdy chętnie przyjmuje nowe metody współpracy z sportowcem 
i doradcami i rzeczywiście usprawnia proces treningowy. 

Trener musi być tak wykształcony, aby spełniał funkcję wiodącą, oddziałując na 
współpracujące z nim osoby, nie tylko swoją wiedzą, lecz także całą swoją osobowością 
(Naglak 2010). 

Ocena potencjału zawodowego  trenera strzelectwa sportowego winna raczej 
podkreślać postęp i zmiany w zakresie kompetencji niż ich aktualny poziom. 
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Zdecydowanie najważniejsze, 
 co mogę zrobić, to dać ludziom pewność siebie,  

bo ona da im chęć do działania. 

     Jack Welch 
 
 
 


