Załącznik nr 2 - opis wymagań i obowiązków wobec drugiego trenera Mobilnej Akademii
Młodych Orłów
1. Wymagania
1.1. Kandydat na drugiego trenera Mobilnej Akademii Młodych Orłów musi posiadać
ważną licencję UEFA B lub wyższą.
1.2. Od kandydata wymaga się co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy trenerskiej
z dziećmi i młodzieżą.
1.3. Drugi trener musi oprócz umiejętności i wiedzy trenerskich posiadać także
umiejętność prowadzenia wykładów i zajęć edukacyjnych.
2. Rekomendowana forma zatrudnienia
2.1. Kandydatom na stanowisko drugiego trenera rekomendujemy gotowość do otwarcia
jednoosobowej działalności gospodarczej.
3. Organizacja pracy
3.1. Mobilna Akademia Młodych Orłów odbywa wizyty przez 40 tygodni każdego roku
kalendarzowego.
3.2. W każdym tygodniu Mobilne AMO poświęca trzy dni na wizytacje oraz dwa dni na
pracę organizacyjną.
3.3. Planowanie pracy zespołu Mobilnej AMO w danym województwie obejmujące:
•
opracowanie harmonogramu wizyt w poszczególnych powiatach na co najmniej
3 miesiące w przód,
•
odbycie w każdym powiecie w swoim województwie minimalnej liczby wizyt
w roku (liczba ta określona będzie odrębnie dla każdego województwa),
•
rozłożenie wizyt we poszczególnych powiatach w swoim województwie
w regularnych odstępach czasu,
•
wprowadzenie rotacji odwiedzanych gmin w ramach jednego powiatu,
•
nawiązanie kontaktu z lokalnym środowiskiem w każdym powiecie
(np. przedstawicielami samorządu terytorialnego, dyrekcją szkół, klubami
sportowymi, trenerami, nauczycielami wychowania fizycznego, mediami),
•
znalezienie odpowiedniego obiektu sportowego i umówienie organizacji na nim
wizyty,
•
zorganizowanie dwóch grup po 16 wyselekcjonowanych zawodników jedna
w kategorii orlik (U10, U11) i jedna w kategorii młodzik (U12, U13) do udziału
w zajęciach pokazowych i grze selekcyjnej,
•
swoimi kanałami oraz z pomocą osób w każdym powiecie odpowiednie
nagłośnienie wizyty Mobilnej AMO w danym miejscu.
3.4. Realizowanie podziału obowiązków ustalonego wraz z pierwszym trenerem.
3.5. W przypadku gdy nie może być obecny na wizycie niezwłoczne poinformowanie
pierwszego trenera oraz PZPN, przy czym każdorazowo konieczna jest zgoda PZPN na
nieobecność.

3.6. Dbanie o sprzęt przekazany w celu realizacji zadania.

4. Realizacja programu
4.1. Współprowadzenie każdej wizyty wg wytycznych zawartych w programie i ustaleń z
pierwszym trenerem.
4.2. Podczas wizyty w trakcie zajęć teoretycznych zebranie zawodników do udziału
w części praktycznej i przygotowanie ich do treningu.
4.3. Podczas zajęć praktycznych współpraca z pierwszym trenerem w roli asystenta.
4.4. Podczas gry selekcyjnej obserwacja i ocena zawodników, a po jej zakończeniu
przekazanie swoich wniosków i karty obserwacji pierwszemu trenerowi.
5. Prowadzenie dokumentacji
5.1. Współpraca z pierwszym trenerem w zakresie przygotowania, opracowania
i umieszczenie w systemie Extranet planu wizyt.
5.2. Zebranie w dniu prowadzenia każdej wizyty listy uczestniczących w niej osób.
5.3. Zebranie pełnej dokumentacji, przygotowanej wg odrębnych wytycznych od PZPN,
od zawodników biorących udział w szkoleniu. W szczególności skontrolowanie
posiadania zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz kart zdrowia zawodników.
5.4. Monitorowanie postępów zawodników uczestniczących w grach selekcyjnych,
w szczególności:
•
monitoring zmian barw klubowych na wyższy poziom,
•
monitoring powołań zawodników do kadr wojewódzkich i kadry narodowej.
6. Cele
6.1. Realizowanie celów w ramach dwóch filarów projektu:
I FILAR:
•
prawidłowe utrzymanie procesu szkolenia dzieci i młodzieży (chłopców
i dziewcząt) w Polsce: AMO (6-11 lat), wojewódzkie związki piłki nożnej (13-15
lat), Młodzieżowe Reprezentacje Polski (15-18 lat),
•
regularne szkolenie udoskonalające zawodników reprezentacji wojewódzkich
i przyszłych zawodników reprezentacji Polski,
•
obserwacja i dalsza selekcja zawodników do Reprezentacji Młodzieżowych,
•
praca wychowawcza- pokazanie drogi jak zostać profesjonalnym zawodnikiem,
•
systematyczne uaktualnianie bazy reprezentantów województw oraz Polski.
•
•
•

II FILAR:
systematyczne dokształcanie trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą,
edukacja trenerów klubowych oraz nauczycieli wychowania fizycznego,
wyznaczanie kierunku szkolenia - podniesienie jakości poprzez realizację
jednolitego programu szkolenia.

