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Dokształcanie i doskonalenie zawodowe trenerów 
 
 

 Sportowiec przestanie się rozwijać,  
gdy jego trener spocznie na laurach.  

 
 

Stałe uczenie się i podnoszenie kwalifikacji jest wymogiem współczesnej chwili. 
Należy pamiętać, że liczy się tylko własne podnoszenie kwalifikacji, które pozwalają na 
dokonanie również korekt w wyborze drogi życiowej i zawodu. Zdobyte wykształcenie 
i umiejętności dewaluują się stopniowo w miarę doskonalenia metod i technik pracy. 

Sport strzelecki jest szczególnym miejscem pracy, w którym liczą się niekonwencjonalne 
rozwiązania techniczne i taktyczne, w którym spełniać się mogą różne osobowości. 

Kształcenie i doskonalenie trenera jest rozłożone na lata i ma wiele źródeł.  
Ustawiczny przyrost wiedzy w poszczególnych dziedzinach nauki, której opanowanie 

jest warunkiem koniecznym dla wszystkich szkoleniowców potrzebny do skutecznego 
nauczania. Nowe wyzwania w sporcie wymagają innowacyjnego i wielowymiarowego 
spojrzenia na kształcenie trenerów. Aby podołać swym licznym i różnorodnym 
obowiązkom, aby zapewnić stały rozwój oraz stały wzrost wyników sportowych swoich 
uczniów, każdy szkoleniowiec musi nabywać i stale doskonalić różne wiadomości, nawyki 
i umiejętności określające jego kwalifikacje zawodowe warunkujące skuteczność 
niezmiernie różnorodnej pracy, nastawionej na szkolenie, w tym oddziaływanie 
wychowawcze, motywowanie i kształtowanie osobowości sportowców.  Aby podołać 
licznym obowiązkom szkoleniowym należy stale poszerzać i doskonalić swoją wiedzę, 
doświadczenie i umiejętności praktyczne. Problem ustawicznego kształcenia 
i samokształcenia jest w przypadku szkoleniowców sprawą bardzo ważną, chociażby, 
dlatego, że szkoleniowiec ma bezpośredni wpływ na rozwój organizmu sportowca i musi 
mieć na uwadze to, by w procesie trenowania jak najmniej szkodzić. „W procesie treningu 
nie można popełniać błędów, jeżeli się je popełnia, to nie mogą być one następstwem 
opieszałości, niedołęstwa lub co najgorsze braku wiedzy. Współczesny trening sportowy 
przebiega na granicy biologicznego bezpieczeństwa, w związku z czym najmniejszy błąd 
w jednym z elementów programu może spowodować bardzo negatywne dla zdrowia 
skutki, za które płaci zawsze sportowiec” (Naglak 1987 s 417). Każdy szkoleniowiec, 
niezależnie od systemu doskonalenia kadr powinien sam dbać nie tylko o swoje 
kwalifikacje i przydatność zawodową, ale także o rozwój tych kwalifikacji, by nadążyć za 
rozwojem sportu w zmieniającym się świecie. Zadaniem dokształcania zawodowego 
powinno być udzielanie pomocy szkoleniowcom w zdobywaniu odpowiedniej wiedzy, 
umiejętności, nawyków i postaw, które pozwalałyby im stać się uczącymi przez całe życie 
zawodowe, umożliwiałyby maksymalne wykorzystanie ich zdolności oraz radzenia sobie 
ze zmianami.  

„Złożoność struktury i treści działalności trenerskiej wymaga dzisiaj wielu 
zasadniczych i wciąż postępujących udoskonaleń w systemach kształcenia” (Sozański 
i in. 2000). Szybkie postępy  nauki i techniki sprawiają, że przed każdym szkoleniowcem 
staje konieczność uzupełniania wykształcenia, odnawiania zasobu wiadomości. Wzrost 
poziomu i zakresu wiedzy stwarza gwarancje skuteczniejszego działania oraz pozwala 
prowadzić szkolenie bardziej bezpieczne. Efekty merytoryczne są głównymi motywami 
dokształcania zawodowego trenerów. Najczęściej trenerzy podejmują indywidualne 
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formy doskonalenia zawodowego. Większość trenerów, którzy okazują się być dobrzy, 
zaczyna myśleć: „Czy muszę być najlepszy? Czy nie wystarczy, że jestem dobry?”.  

Każdy szkoleniowiec powinien kształcić w sobie odwagę, zaangażowanie, 
realizowanie swoich celów, bycie kreatywnym, zarażać entuzjazmem, opanowanie 
w sytuacjach kryzysowych.  Trener nie może zapominać, że kreatywność jest zaraźliwa 
i wzbudza entuzjazm i zaangażowanie. 

Nie wystarczy studiować, dokształcać. Prawdziwa wiedza to ta która trener stosuje 
w praktyce. Najwspanialsza nawet nowo zdobyta wiedza, jeśli trener zatrzyma ją w swojej 
głowie, nie wpłynie na efekty szkoleniowe. Każdy szkoleniowiec powinien zrobić analizę 
swoich postępów w samodoskonaleniu i dokształcaniu z ostatniego roku. Powinno się 
sporządzić plan rozwoju osobistego. Czy jako trener nauczyłem się lepiej rozwiązywać 
problemy szkoleniowe?. Nie wolno zapominać o odpowiedzialności, jaka spoczywa na 
trenerze, jak wpływa na życie sportowców, zarówno na strzelnicy, jak i osobiste. Jeśli 
trener nie wie, które z codziennych działań na strzelnicy przybliżają do celu, tak naprawdę 
pracuje bez celu, to czego pragnie, jest tylko mrzonką.  

„Skuteczni trenerzy to tacy, którzy nie tylko wygrywają zawody, ale także pomagają 
swoim zawodnikom nabywać i doskonalić nowe umiejętności, czerpać radość ze 
sportowej rywalizacji i kształtować ich poczucie własnej wartości” (Martens 2009, s. 9).  

Posługujemy się bardziej wyszukanymi taktykami, mamy zespoły specjalne, treningi 
specjalistyczne, lepsze urządzenia do ćwiczeń. Cel pozostaje taki sam, wygrać zawody, 
uzyskać najlepszy wynik. 

„Skuteczni trenerzy są nie tylko dobrze obeznani w technicznych i taktycznych 
aspektach swojej dyscypliny sportu, ale także wiedzą jak nauczać młodych ludzi tych 
umiejętności” (Martens 2009 s. 9). 

„Skuteczni trenerzy nie tylko nauczają umiejętności sportowych, ale także nauczają 
i pokazują własnym przykładem umiejętności, które zawodnikom będą potrzebne do 
skutecznego funkcjonowania w życiu społecznym” (Martens 2009 s. 9). 

Trener musi swą wiedzę uzupełniać, uaktualniać. Doświadczenie, jakie zdobywa 
w pracy, jest cenne, ale w wielu przypadkach nie wystarcza. Problem dokształcania jest 
więc równie ważny jak problem kształcenia specjalistów sportowych. 

Rozwój jest dla trenera tym, czym tlen dla nurka. Trener, jeśli przestanie się rozwijać 
stopniowo traci jednak wpływ na swoich sportowców, a po pewnym czasie całkowicie 
utraci możliwość kierowania nimi. Trenerzy zdobywają pozycje, ale nie potrafią jej 
utrzymać. Podobnie bywa z młodymi obiecującymi trenerami, którzy nigdy nie rozwijają 
skrzydeł. Ich potencjał pozostaje niewykorzystany. To przede wszystkim brak rozwoju 
hamuje karierę trenera. Od gotowości do rozwoju zależy zdolność kierowania 
sportowcami. Umiejętność zdobywania wiedzy determinuje umiejętność kierowania 
rozwojem sportowca. Wielu trenerów lekceważy zdobywanie wiedzy, bo maja za dużo 
obowiązków, zbyt szybko i zbyt wiele chcą osiągnąć. Jeśli trenerów za bardzo 
zaabsorbują inne dziwne obowiązki i przestają się rozwijać, to wpływy i przywództwo 
szkoleniowe ulegną stagnacji i w końcu zaczną słabnąć. Mądrość trenera to 
zastosowanie wiedzy, rozeznania, spostrzeżeń, doświadczeń i osądów do podejmowania 
dobrych decyzji, gdy rozwiązania nie są oczywiste. 

Trener, zwłaszcza ten, który prowadzi szkolenie na wysokim poziomie, musi być 
przygotowany do współpracy z innymi specjalistami. Jego pracę cechować powinna 
innowacyjność. Problemy, jakie niesie sport, trening sportowy, są niby stale te same, ale 
nie takie same. Tylko specjalista dobrze wykształcony, o szerokich horyzontach, wyzbyty 
myślenia schematycznego, zdolny jest do ich podejmowania i rozwiązywania 
z powodzeniem, we współpracy z innymi. Trenerzy współpracujący ze sportowcem 
muszą sobie zdawać sprawę z tego, jak istotne znaczenie mają obserwacje prowadzone 
w trakcie startu podopiecznego w zawodach.  
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„We współczesnym sporcie wyczynowym sukcesy zawodowe (wychowawcze 
i sportowe) odnosić mogą jedynie trenerzy, którzy nie tylko chętnie zdobywają wiedzę, 
ale przede wszystkim ci spośród nich, którzy pod wpływem tej wiedzy proces treningowy 
usprawniają” (Naglak 1987). Trener gruntownie wykształcony i z praktyką zawodową, jest 
zdolny do stosowania analizy i rozwiazywania problemów szkoleniowych. Twórczej kadry 
trenerskiej nie uzyskuje się przez system kształcenia na poziomie wyższym, lecz przez 
selekcję, staże krajowe i zagraniczne, dokształcanie indywidualne i zorganizowane. Ma 
to bezpośredni wpływ na podnoszenie kwalifikacji, kontakt z nowoczesną techniką 
i osiągnieciami w dziedzinie organizacji i zarządzania sportem strzeleckim. Praktyka 
trenerska wymaga postawy całkowitej szczerości wobec samego siebie w odniesieniu do 
rzeczywistości, a także obserwacji samego siebie w skomplikowanym działaniu.  

„Trenerzy nie tylko prowadzą swoich podopiecznych przez proces uczenia się 
technicznych, taktycznych i życiowych umiejętności, ale także pomagają swoim 
zawodnikom demonstrować te umiejętności” (Martens 2009, s. 9). Umiejętności 
skutecznego komunikowania się mają podstawowe znaczenie w wypełnianiu ról 
kierowniczych przez trenera. Trener, który nie rozumie istoty swego działania i zasad 
treningu sportowego oraz nie potrafi motywować sportowca, jest skazany na 
niepowodzenie. 

Powinniśmy skoncentrować uwagę na sporcie profesjonalnym, który uprawiany jest 
z myślą o osiągnięciu najwyższych wyników sportowych, dostarczeniu widowni produktu 
o najwyższych walorach estetycznych, perfekcjonistycznych i emocjonalnych, ale także 
związanych z realizacją zawodniczych aspiracji oraz różnorodnych grup interesów 
realizujących w sporcie swoje cele. Sport jest dziedziną, w której ryzyko jest jego częścią, 
trener inwestuje w zawodnika z przekonaniem, że on z kolei będzie w pełni lojalny wobec 
trenera. Sportowiec ufa trenerowi, trener sportowcowi, prezes trenerowi, trener lekarzowi. 
Brak zaufania oznacza zwykle zakończenie współpracy. Poziom kultury zaufania w 
sporcie strzeleckim jest konsekwencją dobrej i przejrzystej organizacji we wszystkich jego 
segmentach. 

Niestety niektórym trenerom zdarza się popełniać grzech niedouczania podczas 
treningów i przesadnej ingerencji podczas zawodów. 
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„Największych osiągnięć świata dokonali ci,  
którzy pracowali nad sobą”. 

„Bez wiary w siebie nie  
można być silnym”. 


