
 

 

Trening mentalny 
 

1. Co to jest trening mentalny? 
2. Jak bardzo jest istotny w rozwoju zawodnika? 
3. Czym zajmuje się trener mentalny? 
4. Na czym trening mentalny powinien się skupiać? 
5. Jakie techniki stosuje się w treningu mentalnym? 

 
Wszystko zaczyna i kończy się w głowie. Co oznacza, że nastawienie jest kluczem do 

osiągnięcia sukcesu. Częste treningi, uczestnictwo w zawodach mogą obciążać psychikę. Co zrobić, 
aby doświadczenia sportowe uskrzydlały, zamiast „ciągnąć w dół”? Należy skupić tak samo dużo 
uwagi na treningu mentalnym, jak na sportowym. 
 
Trening mentalny to zespół działań z zakresu psychologii, socjologii i nauk o sporcie, które mają na 
celu pomagać sportowcom w wykorzystaniu pełni potencjału i uzyskaniu kontroli nad emocjami, 
również w sytuacjach stresowych. Dzięki treningowi mentalnemu, przebieg ruchu jest dokładnie 
obserwowany i analizowany, co poprawia technikę. Umożliwia również stałe utrzymanie wysokiego 
poziomu motywacji, ponieważ zawodnik uczy się stawiania sobie realistycznych celów i wyciągania 
wniosków z porażek.  
 
Czym zajmuje się trener mentalny? 
Zadaniem trenera mentalnego jest wykorzystanie swojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w taki 
sposób, aby w pełni dostosować trening pod  wymogi oraz indywidualne potrzeby konkretnego 
sportowca. Każdy piłkarz (tak, jak każdy inny człowiek) ma inne potrzeby dotyczące sfery 
psychicznej. Zawodnicy codziennie muszą stawiać czoła wielu problemom, takim jak: presja, stres, 
trudności ze skoncentrowaniem się, utrata motywacji oraz pewności siebie, 
trudności z odnalezieniem się w nowej grupie i miejscu, rosnące oczekiwania otoczenia oraz nas 
samych względem siebie, kontuzje,  spadek formy, pokusy różnego rodzaju, odnalezienie 
równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym oraz wiele, wiele innych. Kwestia tego, jak 
poradzi sobie z przeciwnościami jest kluczowa i zależy tylko od jego charakteru oraz siły woli.  
 
Trening Mentalny powinien obejmować przede wszystkim: 
 

• Radzenie sobie ze stresem poprzez osiąganie stanu relaksacji, 

• Techniki budowania pewności siebie w oparciu o rozmowy wewnętrzne i pozytywne 
wyobrażenia, 

• Techniki wzmacniające koncentrację i umiejętność skupienia uwagi,  

• Wizualizacje, 

• Ukierunkowanie na cel, zwiększające determinację i zaangażowanie 
 
Trening mentalny powinien zacząć się od prawidłowego wyznaczenia mierzalnych celów. Ważne 
jest, aby wyznaczone cele prowadziły go do dalszego rozwoju. Następnym punktem jest znalezienie 
drogi, którą będzie podążał. Droga ta ma go zaprowadzić do realizacji planu. Później zachodzi 
identyfikacja wszystkich trudności i zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie obranej ścieżki. 
Dzięki takim działaniom, zawodnik ma on jasny plan działania, który sprawia, że rozwój kariery idzie 
znacznie szybciej do przodu.  
 
 

Metody 
Technika wyobrażeniowa 
Trening wyobrażeniowy to technika, która najczęściej stosowana jest do poprawy i praktykowania 
nowych umiejętności oraz do przygotowywania się do zawodów. Wyobrażenia przydają się 
chociażby w nowych miejscach, przed zawodami, do tego, aby oswoić się z obiektami. Sportowcy 



 

 

często korzystają z tego treningu również podczas uczenia się jakiejś techniki lub elementu – 
wyobrażają sobie szczegółowo konkretny ruch, sposób wykonania umiejętności. 
 
Wyznaczanie celów 
Cele w psychologii sportu dzielą dzielą się na trzy kategorie:  

1. cele dotyczące wyniku, na przykład zdobycie medalu lub pucharu. (Podczas osiągania tego 
celu bardzo dużo zależy od czynników zewnętrznych,  np. od tego, w jakiej formie będą 
pozostali zawodnicy zespołu oraz przeciwnicy.)   

2. cele związane z wykonaniem, czyli co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej się przygotować. 
(Tutaj wszystko jest zależne od zawodnika i jego upartości oraz pracowitości.) 

3. cele dotyczące procesu (Na ich osiągnięcie zawodnik ma największy wpływ.) 
 
Istotne jest, aby wyznaczać cele w odpowiedni sposób. Należy wyznaczać sobie realne cele, które 
jesteśmy w stanie spełnić. Cel powinien wychodzić od sportowca, a nie od trenera mentalnego lub 
osób trzecich. Prawidłowo wyznaczony cel to taki, któremu towarzyszy plan zawierający działania, 
które prowadzą do jego osiągnięcia. Powinien zawierać czas i miejsce realizacji. 
 
Dialog wewnętrzny 
Dialog wewnętrzny, czyli przeprowadzenie rozmowy sam na sam ze sobą. Podczas niego, rozważa 
się własne działania, myśli, uczucia i emocje, które towarzyszą podczas osiągania celów oraz drogi, 
która do nich prowadzi.  Bardzo ważną sprawą w dialogu wewnętrznym jest motywowanie samego 
siebie do wysiłku. Warto również docenić siebie, przy czym zachęcać się do dalszego działania. Taki 
dialog pomaga przede wszystkim w kontrolowaniu emocji oraz wzmacnianiu poczucia pewności 
siebie. 
 
Relaksacja 
Trening relaksacyjny ma służyć do radzenia sobie ze stresem i lękiem. Dzięki zastosowaniu technik 
relaksacyjnych, sportowiec może zwiększyć kontrolę nad własnymi emocjami i nabrać panowania 
nad swoim ciałem.  
 
Poza opisanymi technikami, często stosuje się też wiele innych, ponieważ nie ma jednej skutecznej 
metody. Tak, jak już wspominaliśmy, każdy człowiek, zatem również każdy piłkarz ma inne potrzeby, 
więc inne techniki mogą je zaspokoić. 
 
Reasumując, trening mentalny rozwija zawodnika na wielu płaszczyznach, nie tylko w jego życiu 
sportowym, ale również wpływa na relacje rodzinne czy przyjacielskie. Według badań psychika w 
70-80% odpowiada za sukces, gdyż nastawienie jest kluczowe. 
 

 
 

Z materiałów mogą korzystać Opiekunowie mający zawartą umowę z Akademią. Prosimy  
o nieudostępnianie materiałów Akademii Piłkarskiej Online osobom postronnym lub w mediach  
społecznościowych. Są one objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 
nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w 
części bez zgody autora jest zabronione. 
 


