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„Piłka nożna to sport,
w którym gra się umysłem.”
~ JOHAN CRUYFF

MARIUSZ PASZKOWSKI

Ws półcze s n y s port dzie ci i młodzie ży
zn acząco zmie n ił s ię n a prze s trze n i os t atni c h
lat. Zmian y t e s ą podykt owan e zarówn o
prof e s jon alizacją, jak i prze n ikan ie m wi ed z y
z zakre s u ps ych ologii do ś wiata s port oweg o.
Tre n e rzy coraz ch ę t n ie j s ię gają po wie d z ę
z zakre s u ps ych ologii s port u , by n ie t ylko
le pie j rozu mie ć młode go s port owca, ale
równ ie ż dos t os ować tre n in g do wie ku
dzie cka.
A rtyku ł pows t ał dzię ki komple me n t arn ej
ws półpracy trze ch os ób s pe cjalizu jących s i ę
w trze ch obs zarach :
• ps ychologiczn ym – dającym możliwoś ć
zrozu mie n ia proce s ów pozn awczych
zach odzących w pracy z dzie ckie m,
• n e u rokogn it ywis tyczn ym – dającym
możliwoś ć połącze n ia wie dzy z zakre s u
ps ychologii i f u n kcjon owan ia mózgu o raz
• tre n e rs kim – u możliwiającym pozn an ie
prakt yczn ych zas t os owań ps ychologii
w ś wie cie s portowe go coachin gu .
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EMOCJE W SPORCIE
DZIECI I MŁODZIEŻY
Nie ulega wątpliwości, że emocje mają olbrzymi wpływ na postawę i grę młodych
zawodników. Odgrywają ważną rolę w procesie przygotowania psychologicznego zawodnika
do gry w warunkach presji meczowej oraz umiejętności reagowania na różne wydarzenia
boiskowe. Często również wpływają na efektywność procesu treningowego, dlatego warto
wiedzieć, w jaki sposób zarządzać emocjami młodych zawodników, aby zwiększyć ich
świadomość i zaangażowanie w proces treningowy.

E

mocje są obserwowane już u noworodków i towarzyszą nam do końca
życia. Informują nas o znaczeniu sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, np. zagrożenia, i umożliwiają szybki, automatyczny wybór zachowania w danej sytuacji,
np. ucieczki. W reagowaniu na bodźce
napływające z otoczenia odpowiedzialny jest nasz autonomiczny układ
nerwowy. Rozróżniamy współczulny
i przywspółczulny układ nerwowy. Stany wzbudzenia będące reakcją na dany
bodziec odbieramy jako miłe/niemiłe,
bezpieczne/zagrażające. Ten poznawczy aspekt wzbudzenia układu autonomicznego nazywamy emocjami. Ważna
jest wiedza o emocjach i umiejętność
ich różnicowania, aby umieć regulować
stan wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego, np. zmniejszać lęk, co
z kolei wpływa na wybór bardziej optymalnego zachowania.
EMOCJONALNY
MÓZG SPORTOWCA
Teoria stylów emocjonalnych Richarda J. Davidsona zakłada, że poszczególne reakcje emocjonalne są
związane z aktywnością w określonych
obszarach mózgu. Davidson w swojej
teorii określił 6 podstawowych cech
charakteryzujących styl emocjonalny
oraz wskazał, które obszary mózgu są
za nie odpowiedzialne:
1. Odporność emocjonalna jest zależna od relacji między lewą korą

przedczołową a ciałem migdałowatym. Im szybszy i sprawniejszy
przepływ sygnałów, tym sportowiec
będzie lepiej wracał do równowagi
po niepowodzeniu.
2. Intuicja społeczna, czyli umiejętność skutecznej komunikacji. Jest
związana z aktywnością zakrętu
wrzecionowatego oraz ciała migdałowatego. Wysoka aktywność
w pierwszym obszarze, a niska
w drugim charakteryzuje sportowców o wysokiej intuicji społecznej,
łatwo rozpoznających, np. niewerbalne sygnały z otoczenia.
3. Wrażliwość na kontekst sytuacyjny wynika z aktywności hipokampa.
Sportowcy o dużej aktywności hipokampa mogą przesadnie odczuwać presję otoczenia, np. zwracać
nadmierną uwagę na to, jak zostaną
ocenieni przez innych.
4. Wysoka samoświadomość wynika
z wysokiej aktywności wyspy. Oznacza to, że osoby z niską aktywnością
wyspy będą np. miały problem z rozpoznaniem odczuwanych emocji.
5. Nastawienie – jeśli kora przedczołowa utrzymuje wysoki poziom
aktywności w prążkowiu, to sportowiec będzie pozytywnie podchodził
do wyzwań i będzie odczuwał większą motywację do działania.
6. Uwaga, czyli zdolność do koncentracji. Jest związana ze sposobem reakcji na bodźce kory
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przedczołowej, a konkretnie z czasem, jaki ona potrzebuje, by zareagować na kolejny bodziec.
Dlaczego emocje odgrywają
ważną rolę w treningu?
• przygotowują młodych sportowców
do szybkiego radzenia sobie z ważnymi sytuacjami bez konieczności
analizowania tego, co należy zrobić;
• mobilizują do zajmowania się tym,
co jest w życiu najważniejsze, bywa
jednak, że brak kontroli nad niektórymi emocjami może utrudniać
funkcjonowanie w sporcie;
• w znaczącym stopniu wpływają na
poziom koncentracji uwagi;
• pojawienie się emocji może wpływać na szybkość reakcji zawodnika
i racjonalną ocenę sytuacji, w jakiej
się znalazł;
• ponadto istotnie wpływają na ﬁzjologię zawodnika (napięcie lub rozluźnienie mięśniowe).
WA RTO WIEDZ IEĆ

Zawodnicy różnią się między sobą:
• siłą, z jaką przeżywają poszczególne
emocje;
• szybkością pojawienia się emocji;
• częstotliwością reakcji na dane emocje i czasem jej utrzymywania się;
• czasem koniecznym do wygaszenia
danej emocji i powrotu do stanu
wyjściowego.
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O CZYM MOGĄ
NAS INFORMOWAĆ
EMOCJE U DZIECI
STRACH

Informuje o tym, że
znaleźliśmy się w sytuacji
zagrożenia i powoduje
wzrost gotowości do wyboru optymalnej obronnej
reakcji w obliczu niebezpieczeństwa.
SMUTEK

Powoduje pojawienie
się dużej ilości myśli na temat błędnych decyzji podjętych w przeszłości, powoduje spadek aktywności
i motywacji do działania.
ZŁOŚĆ

Jest reakcją ostrzegawczą dla innych, a także nas samych, kiedy coś/
ktoś stoi na drodze realizacji naszych
zamierzeń. Może nas także motywować
do ataku lub powstrzymania zachowania wobec np. osoby, która narusza nasze prawa do realizacji celu.
RADOŚĆ

Napełnia nasze życie motywacją,
sprawia, że bierzemy udział w przedsięwzięciach, które przynoszą nam
pożytek. Skłania do postępowania altruistycznego i tworzeniu wspaniałych
rzeczy.
SZTUKA OPANOWANIA
Nowoczesny trening zakłada zdobywanie umiejętności kontroli emocji
zwane opanowaniem. Opanowanie
to umiejętność spokojnego i racjonalnego myślenia pod presją i w sytuacji
popełnienia błędu.
W niektórych momentach, gdy pojawią się emocje u Twojego zawodnika,
można zastosować technikę SEL służącą lepszemu opanowaniu.
SEL – social and emotional learning –
kształcenie społeczne i emocjonalne. Jest to technika służąca do
kontroli emocji u dzieci i młodzieży.

DŁUGOFALOWY ROZWÓJ MŁODEGO PIŁKARZA

Jeśli młody zawodnik zaczyna się
denerwować, poproś, aby wyobraził
sobie sygnalizację świetlną:
Czerwone światło znaczy „stój
– uspokój się”. Poproś zawodnika,
aby wziął długi, głęboki wdech,
a kiedy obniży się jego napięcie,
zapytaj o przyczynę problemu
i poproś o zastanowienie się, jakie towarzyszą temu uczucia.
Żółte światło przypomina
dziecku, żeby zwolniło i wymyśliło kilka możliwych rozwiązań
problemu, a następnie wybrało
najlepsze.
Zielone światło sygnalizuje,
że zawodnik powinien wypróbować wybrany plan i sprawdzić,
czy działa.
(Sygnalizacja świetlna została wymyślona
przez Rogera Weissberga)

Po czym poznamy brak
umiejętności opanowania
młodego zawodnika:
• zachowanie (np. zmiana zachowania w przypadku popełnienia
błędu),
• mowa ciała (np. opuszczenie ramion, łapanie się za głowę, zaciskanie pięści po błędzie),
• mimika (np. zmarszczone brwi),
• ﬁzjologia (np. czerwienienie się,
zwiększona potliwość, zwężone
źrenice),
• inne (np. krzyk, tiki napięciowe).
PODSUMOWANIE
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ,
BY ŁATWIEJ BYŁO NAM
KONTROLOWAĆ EMOCJE
PODCZAS TRENINGU DZIECI:
• ustal jasne reguły i zasady panujące podczas zajęć;
• bądź konsekwentny;
• posiadaj przejrzysty plan treningu przed jego rozpoczęciem;
• zwróć uwagę na proste i przede
wszystkim jasne instrukcje, by podczas pierwszych minut ćwiczeń
nie dochodziło do nieporozumień
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mogących wywołać emocje zarówno
u dzieci, jak i u samego trenera;
• ważna jest mowa ciała – istotne jest
dostosowanie gestów, mimiki, jak też
samej postawy ciała, tak by dzieci widziały u trenera zaangażowanie oraz
czujność;
• odpowiednio dostosuj tembr głosu
oraz szybkość wypowiadanych komunikatów;
• świadomie wprowadzaj rywalizację
lub jej unikaj – warto zwrócić uwagę,
że czasem zwykła zabawa może przerodzić się w rywalizację mogącą wywołać emocje;
• pojawienie się punktacji (np. liczenie
punktów za prawidłowe wykonanie
ćwiczenia) – warto wiedzieć, że emocje mogą być wywoływanie nie tylko
przez rywalizację z kolegami, ale również poprzez wprowadzanie punktacji.
Kontrola emocji jest najważniejszą
zdolnością umysłową, która przydaje
się nie tylko w sporcie, ale także w życiu codziennym. Sport od samego początku konfrontuje dzieci z emocjami.
Nie musimy uczyć dzieci lęku, gniewu
czy radości, emocje te ujawniają się
w naturalny sposób. Niektóre emocje
mogą przeszkadzać w sytuacjach sportowych, ale pełnią one również ważną
funkcję w procesie adaptacyjnym. Warto jednak wyposażać dzieci w techniki
i narzędzia, które pomogą w umiejętny sposób kontrolować niepożądane
emocje. Umiejętność ta może być uniwersalna i wpływać na lepsze funkcjonowanie nie tylko na boisku, ale także
w szkole.

