
 

 

Konferencja Akademia Piłkarska Grassroots 2014 

27.11.2014 (czwartek) w Wałbrzychu. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu 

 respektowany przy wydawaniu licencji trenerskich w Dol. ZPN! 

bez żadnych opłat! 

 
   W dniu 27.11.2014 r. (czwartek) w Hali Widowiskowo-Sportowej przy  ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu 

 odbędzie się organizowana przez PZPN i ZZPN konferencja metodyczno-szkoleniowa dla animatorów sportu, trenerów 

piłki nożnej i zainteresowanych nauczycieli w ramach inicjatyw UEFA – GRASSROOTS. Poruszana będzie tematyka 

nowoczesnego treningu dzieci i młodzieży.. Wykłady i zajęcia praktyczne poprowadzą trenerzy PZPN z młodzieżowych 

Reprezentacji Polski (m.in. Trener Marcin Dorna) oraz trenerzy z lokalnych klubów piłkarskich. 

 

Miejsce: Hali Widowiskowo-Sportowej przy  ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu,  

Ramowy program Konferencji Akademia Piłkarska GRASSROOTS 2014: 

 

Godzina Panel Prowadzący 

10:00 - 10:15 
Otwarcie konferencji przez Prezesa Wojewódzkiego Związku lub Przedstawiciela 
PZPN   

SESJA WYKŁADOWA 

10:15 - 10:30 Inicjatywy Grassroots 
Przemysław 
Prętkiewicz 

10:30 - 10:45 Unifikacja szkolenia dzieci i młodzieży 
Przemysław 
Prętkiewicz 

10:45 - 11:15 Akademia Młodych Orłów - nowatorski program Marcin Dorna 

11:15 - 11:45 Małe gry stosowane w treningu dzieci i młodzieży - wprowadzenie teoretyczne 

Konrad 
Łągiewczyk, 
Dariusz Sztylka 

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa   

12:00 - 12:30 Nauczanie gry 1x1 w ataku i obronie - wprowadzenie merytoryczne Dariusz Szubert 

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa   

SESJA PRAKTYCZNA 

12:45 - 13:15 Małe gry stosowane w treningu dzieci i młodzieży - zajęcia praktyczne 

Dariusz Sztylka, 
Konrad 
Łągiewczyk 

13:15 - 14:15 Nauczanie gry 1x1 w ataku i obronie - zajęcia praktyczne Dariusz Szubert 

14:15 - 15:15 
Wybrane środki treningowe w szkoleniu dzieci i młodzieży (do stosowania na 
orlikach i małych boiskach) Marcin Dorna 

15:15 - 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji 
Przemysław 
Prętkiewicz 

 
       

  Udział w konferencji jest bezpłatny, a dla każdego uczestnika PZPN certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

   Wszystkich ludzi sportu zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy. Konferencja jest ogólnie dostępna i 

bezpłatna, aby zapisać się na konferencje należy przesłać formularz rejestracyjny na podany adres mailowy:  

grassroots.dzpn @wp.pl. Dodatkowych informacji udziela sekretarz konferencji Paweł Szymański – tel.  507-158-017. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy! 

 


