
MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW - nowy program edukacyjno-szkoleniowy PZPN 

W województwie lubelskim od kwietnia 2018 r. rozpoczyna działalność Mobilna Akademia Młodych Orłów. To nowy 
projekt PZPN, który ma na celu szkolenie i wyłonienie  utalentowanych zawodników w naszym kraju wśród 
chłopców i dziewcząt, prowadzenie edukacji trenerów i  nauczycieli wychowania fizycznego, a także rodziców.                     
Do każdego  województwa PZPN deleguje dwóch szkoleniowców w celu realizacji konkretnych zadań. 
Szkoleniowców ma wspierać dany Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Działania szkoleniowców:  przez 3 dni                        
w tygodniu wizytacja - szkolenie w terenie w wybranym ośrodku, co pozwoli na realizację w ciągu roku ok. 120 wizyt 
- szkoleń w każdym województwie tj. 1920 w skali całego kraju. 

Nowy projekt Departamentów PZPN:  Szkolenia oraz Grassroots, ma na celu  podniesienie świadomości oraz 
jakości piłkarskiej edukacji. - Największe rezerwy są w zasobach ludzkich i my chcemy, mamy środki, by                             
je wykorzystać - powiedział Zbigniew Boniek, prezes PZPN przy przedstawieniu projektów Mobilnej Akademii 
Młodych Orłów, Grupy Talent Pro, suplementu Narodowego Modelu Gry i Internetowego Systemu Obserwacji                          
i Skautingu. Po dużym sukcesie stacjonarnych Akademii Młodych Orłów powstał kolejny program edukacyjno                       
-szkoleniowy o nazwie MAMO czyli Mobilna Akademia Młodych Orłów. 

Dwójkę trenerów w województwie lubelskim, wytypowaną przez PZPN  tworzą: Szymon Gieroba oraz Modest 
Boguszewski. Będą odpowiedzialni za dotarcie do wybranych ośrodków z odpowiednią bazą do zajęć                                 
- w miastach  i miejscowościach na terenie województwa i zorganizowanie perfekcyjnego szkolenia. Dotarcie na 
zajęcia  -  umożliwi przeznaczony do tego celu samochód, którym dysponować będą trenerzy,  wyposażony                        
w niezbędny sprzęt sportowy  w tym piłki. Zajęcia w zależności od warunków atmosferycznych mogą odbywać się      
w sali gimnastycznej, hali sportowej, na boisku Orlik, innym boisku z trawą naturalną lub trawą sztuczną. 

Szkolenie składa się z trzech części: 

L.p. Część zajęć Tematyka szkolenia/uczestnicy Czas 

1 Cz. teoretyczna Wykład - szkolenie wg tematyki dla trenerów, nauczycieli wf, rodziców 60 minut 

2 Cz. praktyczna I 
Zajęcia szkoleniowe - trening pokazowy nawiązujący do tematu szkolenia 
(z wybraną kategorią wiekową)  

60 minut 

3 Cz. praktyczna II Gra selekcyjna (wybrana kategoria wiekowa) 30 minut 

 
Roczniki w 2018 r. Chłopcy i dziewczęta: r. 2007 - 2008 i  r. 2006 - 2005  

Chłopcy i dziewczęta o dużym potencjale talentu piłkarskiego, wytypowani (-ne) przez trenerów lub                             
nauczycieli wychowania fizycznego  do zajęć - treningów i gier selekcyjnych zobligowani (-ne)                                         
są do posiadania karty zdrowia sportowca lub oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka, 
pozwalające na uczestnictwo w zajęciach (druk posiada trener Mobilnego AMO, lub do pobrania na stronie 

LZPN, BOZPN, ChOZPN, ZOZPN).  

 
Uczestnicy zajęć praktycznych - zawodnicy, zawodniczki muszą posiadać własny sprzęt sportowy -  koszulka, 
spodenki, skarpetogetry, ewentualnie w zależności od miejsca i warunków do zajęć: dres, bluzę ortalionową oraz                   
z uwagi na  miejsce zajęć - odpowiednie obuwie:  halowe, na murawę naturalną lub na trawę sztuczną. 

 
 

Cele Mobilnej Akademii Młodych Orłów: 

 Dotarcie do trenerów i zawodników z talentem do piłki nożnej (chłopcy, dziewczęta) w każdym powiecie w Polsce 
 Kształcenie trenerów piłki nożnej i nauczycieli wychowania fizycznego 
 Edukacja rodziców w zakresie zadań: ,,mam syna, córkę z talentem i pasją dla piłki nożnej’’ 
 Dostarczenie uczestnikom praktycznych wskazówek pomocnych w codziennej efektywnej pracy szkoleniowej 

 Inspiracja trenerów i zawodników do podnoszenia własnych umiejętności 
 Obserwacja zawodników i ocena ich potencjału 
 Informowanie o inicjatywach PZPN oraz możliwości dalszego kształcenia trenerów 

W kwietniu odbędzie się 12 szkoleń w następujących miejscach: 

05.04.2018, godz.15:00 (czwartek)  - powiat świdnicki, ul. Partyzantów 19, Piaski 
06.04.2018, godz.15:00 (piątek) - powiat biłgorajski, ul. Targowa 15, Biłgoraj 
10.04.2018, godz.15:00 (wtorek) - powiat kraśnicki, ul. Wilkołaz Pierwszy 7, Wilkołaz 
11.04.2018, godz.15:00 (środa) - powiat puławski, ul. Zabłockiego 8, Puławy 
12.04.2018, godz.15:00 (czwartek) - powiat hrubieszowski, ul. Ciesielczuka 2, Hrubieszów 
16.04.2018, godz. 15:00 (poniedziałek) - powiat janowski, ul. Ogrodowa 20, Janów Lubelski 
17.04.2018, godz.16:00 (wtorek) - powiat parczewski, ul. Jana Pawła II 1, Parczew 



18.04.2018, godz.16:00 (środa) - powiat bialski, ul. Gościniec 74, Rzeczyca 
19.04.2018, godz.15:00 (czwartek) - powiat krasnostawski, ul. Poniatowskiego 37, Krasnystaw 
24.04.2018, godz.12:00 (wtorek) - miasto Biała Podlaska na prawach powiatu, ul. Sidorska 30, 
25.04.2018, godz.16:00 (środa) - miasto Zamość na prawach powiatu, ul. Królowej Jadwigi 8, 
26.04.2018, godz.15:00 (czwartek) - powiat chełmski, ul. Lubelska 18, Rejowiec Fabryczny 

Szkolenie w kolejnych  powiatach będzie realizowane maju br. 

Aktualny kalendarz szkoleń oraz bardzo dużo informacji należy szukać na portalu www.laczynaspilka.pl w zakładce 
Akademia Juniora (wybrać interesujące nas województwo). 

Prosimy o udzielenie wsparcia przy organizacji szkoleń i podejmowanie  współpracy z MAMO. 
Prośbę kierujemy w stronę: 
- samorządów,  
- dyrekcji szkół,  
- ośrodków sportowych m.in. OSiR, MOSiR,  
- klubów sportowych, 
- trenerów, 
- nauczycieli wychowania fizycznego,   
- działaczy sportowych. 

 
Kontakt do trenerów Mobilnej Akademii Młodych Orłów: 

Trener koordynator - Szymon Gieroba 

- tel. 501 559 109 

- mail: szymon.gieroba@pzpn.pl 

II Trener - Modest Boguszewski 

- tel. 501 558 960 

- mail: modest.boguszewski@pzpn.pl 
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