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SZKOLENIE SPORTOWE 

PSYCHOLOGIA SPORTU W PIŁCE RĘCZNEJ 
 

„KOMUNIKACJA  
– podstawowe narzędzie pracy trenera” 

 

 
 
Zindywidualizowany sposób komunikowania się w drużynie i z drużyną 
powoduje, że skuteczność jej działania staje się zdecydowanie większa. 
Właściwy sposób komunikacji może bowiem znacząco poprawić jakość i 
efektywność współpracy, co w oczywisty sposób ma wpływ na prezentowany 
przez drużynę poziom sportowy. 
 
Oczywistym jest fakt, iż wszędzie tam, gdzie występują współdziałające ze sobą 
jednostki istnieć będzie także komunikacja. Jest ona potrzebna nie tylko do 
przekazywania sobie informacji, ale w zależności od jakości przekazywanych 
komunikatów może wpływać na efektywność wykonywanych działań.  
 

KOMUNIKACJA  
TO JEDNO Z PODSTAWOWYCH NARZĘDZI PRACY KAŻDEGO TRENERA. 

W SPORTACH DRUŻYNOWYCH, TJ. PIŁKA RĘCZNA,  
JEST TO BARDZO ISTOTNY CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA RELACJE W DRUŻYNIE 
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Komunikacja poza swoją podstawową funkcją – przekaz, wymiana informacji – pełni 
też inne role. W zdecydowanej większości przypadków komunikacja wpływa znacząco 
na:  
 
 

 
 
 

 
 
 

• w drużynie.  
 
 
Każdy przekaz wpływa na emocje odbiorcy i oddziałuje na jego postawy, dlatego 
niezwykle ważne jest, by przekaz był maksymalnie właściwy. Często sposób 
komunikacji buduje styl pracy, tworzy wizerunek trenera oraz kształtuje relację z 
zawodnikiem, a tym samym może mieć istotny wpływ na postawę sportowca.  
 
 
To, jakich komunikatów używa trener w 
znaczący sposób wpływa także na proces 
usamodzielniania się zawodnika i jest dla niego 
podstawą w kształtowaniu własnego dialogu 
wewnętrznego. Myśli przechodzące przez 
głowę zawodnika to na ogół nic innego jak 
ZAPAMIĘTANE KOMUNIKATY TRENERA.  
 
 

Warto podkreślić, że SPOSÓB MYŚLENIA 
BEZPOŚREDNIO PRZEKŁADA SIĘ NA SPOSÓB 
DZIAŁANIA, między innymi dlatego należy zwrócić 
uwagę nie tylko na informacje, ale także na 
sposób w jaki są one przekazywane. Odpowiednio 
zbudowana relacja między trenerem a 
zawodnikiem może sprawić, że prosty komunikat 
rozładuje napięcie lub zmobilizuje zawodnika do 
większego wysiłku. 
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Bardzo dużo uwagi poświęca się zagadnieniu skuteczności KOMUNIKACJI 
WERBALNEJ, a więc wszystkiemu co możemy przekazać za pomocą słów. Jednakże 
równie istotnym kanałem przekazu informacji obecnym w sporcie jest KOMUNIKACJA 
NIEWERBALNA.  
 

 
 
Warto mieć na uwadze fakt, iż wiele komunikatów przekazujemy również swoimi 
gestami oraz mową ciała. Młodzi zawodnicy potrafią bardzo dobrze wyczuwać nastroje 
dorosłych i ocenić stan w jakim znajduje się trener.  
 

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA FAKT, IŻ WIELU SZKOLENIOWCÓW  
TRACI WIARYGODNOŚĆ W OCZACH SWOICH PODOPIECZNYCH W SYTUACJACH,  

GDY ICH KOMUNIKATY WERBALNE I NIEWERBALNE NIE SĄ SPÓJNE 
 
 
Aby komunikacja mogła znacząco wpływać na skuteczność 
drużyny informacje nie powinny być przekazywane w sposób 
negatywny. Powoduje to bowiem, iż zawodnicy pozbawieni 
wskazówek dotyczących poprawnego zrealizowania danej 
czynności lub zadania, skupiają się jedynie na tym, czego nie 
należy wykonywać.  
Jednocześnie warto zwrócić też uwagę na stosunek pochwał i 
krytyki, które zawierają komunikaty trenera. Ciągła krytyka 
utwierdza bowiem zawodnika, że wszystko jest źle, natomiast 
niewyważona ilość pochwał, w przypadku popełniania błędów 
może w znaczący sposób wpłynąć na postrzeganie kompetencji 
trenera.  
 
Budując skuteczny zespół warto także zwrócić uwagę na przekazywanie zawodnikom 
informacji zawierających KONKRETNE WSKAZÓWKI, mogące przyczynić się do ich 
dalszego rozwoju, a także pozwolić im na samodzielną ocenę sytuacji.  
 
Niezwykle ważna wydaje się także konieczność posługiwania się językiem, który jest 
zrozumiały dla zawodników. W przypadku pracy z dziećmi oznacza to, że musimy 
używać prostych komunikatów dostosowanych do ich poziomu rozwoju. Co za tym idzie 
warto ograniczyć ilość informacji przekazywanych jednocześnie. Wpłynie to korzystnie 
nie tylko na wykonanie danego ćwiczenia przez zawodnika, ale także usprawni 
działania całego zespołu, który również będzie komunikował się ze sobą w jednolity i 
zrozumiały sposób.  
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Korzystanie z wielu kanałów komunikacji (tj. werbalne, niewerbalne, kinestetyczne) 
zwiększa nie tylko skuteczność pracy trenera, ale także przekłada się na efektywność 
działań całej drużyny.  
 
Natomiast OTWARTOŚĆ TRENERA na to, co chce 
przekazać mu zawodnik jest równie kluczowa jak 
przekazywane przez niego informacje. Zadawanie pytań i 
wspólne szukanie na nie odpowiedzi, a także regularny 
feedback przekazywany w obie strony (zarówno od trenera 
do zawodnika czy drużyny, jak i od zawodnika czy całej 
drużyny do trenera) wzmacnia nie tylko skuteczność 
przepływu informacji w zespole, ale także buduje poczucie 
zaufania i bezpieczeństwa, a to jak zostało pokazane w 
poprzednim artykule (Atmosfera – czyli element, który 
tworzy drużynę) wpływa na budowanie pozytywnej 
atmosfery w zespole. 
 
Świadomość istoty wpływu komunikacji na postawę i skuteczność zawodnika sprawia, 
że trenerzy powinni przywiązywać szczególną wagę do tego aspektu. W pracy nad 
skuteczną komunikacją ważne jest by wypracować swój własny styl zamiast szukać 
jednego właściwego.  
 
Trener powinien również pamiętać, że KAŻDY ZAWODNIK WYMAGA INDYWIDUALNEGO 
PODEJŚCIA i należy dopasować styl komunikacji do osobowości zawodnika. Jest to 
szczególnie ważne w piłce ręcznej, gdzie metody stosowane w pracy z jednym 
zawodnikiem mogą nie sprawdzić się w pracy z innymi. 
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