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Trener je vzor:
- po izgledu,
- po delovanju,
- po govoru.

KAJ TI  POMAGA ZNANJE ČE GA NE ZNAŠ OZNANJATI ?!

EKIPA JE OGLEDALO TRENERJA!



Prvi vtis !!!

Dežnik, kapa, očala, nahrbtnik, 
štoparica, piščalka, telefon, taktik 
tabla, tablica, kopačke, ipd

Ali je prav, da sem oblečen tako? 
Kaj sporočam?



Komunikacija:

-način govora
-razumevanje
-“joystick“ – napačna pot!
-vzameš karakter igralcu
-“bolj direkt, ne tako naravnost“
-“udari v dolgi kot“
-pejd do konca ali pa počakaj
-kje smo v obrambi
-saj znaš 1:1 pa ne upaš



Krešimir Petrovič :
- trdilni in ne nikalni (vprašalni)stavki 
- ne sme ti uiti 
- pokrij tesno, kdo bo pokril? 
- Janez pokrij… , 
- Ali si boš umil zobe? – odgovor je ponavadi
NE, ne pozabi si umit zobe – ne bom!



Igralcu daj dve možnosti – obe morata biti dobri 
zate, za trenerja! (Bojan Prašnikar) 

Izberi prave besede – močne besede !
(vaja za domišljijo – kreiranje sline ob govoru o 
dobri hrani…)



Delo z igralci različne: 

– vzgoje

– kulture

– socialnega statusa

– znanja

– ambicij

– motivacije

– ….



Pedagogika – odnos

- Znanje : neznanje

- odrasli : otrok

- močnejši : šibkejši

- vzrok : posledica

- prej : potem



Vzgoja, ki NE oblikuje 
vrednot!

Otroci/igralci se naučijo 
kar do/živijo!!!



Če igralci doživljajo grajanje, se naučijo obsojati!

-Kako lahko zgrešiš prazen gol…

-Kako si lahko tako neroden…

-Nič ne znaš…

-Nimate pojma kaj je nogomet …-



Če igralci doživljajo sovražnost, se 

naučijo nasilnosti!

- do soigralca

- do nasprotnika

- do sodnika



Če igralci doživljajo strah, se naučijo biti zaskrbljeni!

- pred trenerjem                    - so nesproščeni

- soigralcem                          - so napeti, grizejo nohte,…

- dogodkom – tekmo

- porazom



Če igralci doživljajo pomilovanje, se naučijo smiliti sami sebi!

- »saj ne zmoreš…«                    - saj res ne zmorem, zato ne bom

- nočem

- samopomilovanje trenerja         - saj je res težko   

- boli me trebuh

- želi se izogniti tekmi , treningu



Če igralci doživljajo zasmehovanje, postanejo zaprti vase!

- Saj ne znaš…

- Poglej kako si neroden…

- A nimaš denarja za boljše kopačke….

- Daj no, saj sem se samo šalil…

- Norčevanje iz napak…



Če igralci doživljajo ljubosumje, se naučijo zavisti!

Ko boš tako treniral kot kapetan, boš v prvi ekipi..

Ko boš borben kot tvoj soigralec Miha boš ….



Če igralci doživljajo sramoto, se naučijo prevzemati krivdo!

- Kaj pa je z vami? Zakaj se ne vračate v obrambo. Sram vas je lahko!

- Sramota,da ne znaš narediti prevala!



Vzgoja, ki oblikuje 
vrednote!

Otroci/igralci se naučijo 
kar do/živijo!!!



Če igralci doživljajo spodbudo, se naučijo samozavesti!

Naša naloga je , da igralcem pomagamo in jih podpiramo, medtem 

ko razvijajo samozavest in spretnosti, ki jih potrebujejo za samostojnost. 

To je umetnost in ne znanost.

Igralci si morajo sami prizadevati doseči svoje cilje.

Pohvalimo tudi majhne korake v pravo smer.

Spodbujamo tudi ko opazimo značajske lastnosti – prijaznost, prostovoljstvo,

odločnost, pogum, ipd.

Naša spodbuda jim bo dala krila, da se samostojno soočajo s svetom, igro, tekmo.



Če igralci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti!

Moramo biti strpni, do lastnih napak, napak igralcev,

Soigralcev, sodnikov, druge rase, druge vere.

Igralcem ni težko čakati le neprijetne stvari ampak tudi prijetne.

Daj mu bombon in če ga 10 min ne bo pojedel bo dobil dva, sicer 

pa ne. Kdor bo počakal, bo uspešnejši v življenju!

Včasih čakamo na prvo zmago.

Na vsakega igralca je mama čakala 9 mesecev (nič se ne da prehiteti).



Če igralci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sebe in 

druge!

Včasih je dovolj le pohvala, da dober igralec postane odličen.

Pohvali javno, kritiziraj na štiri oči.

Lažje je pohvaliti za velike stvari! Pohvali tudi majhne!

Pohvali trud, poskus, dosežek.

S pohvalo dajemo tudi vzor, kako igralci lahko v drugih prepoznajo 

trud in uspeh. S pohvalo postanemo prijetnejša družba.

Z različnimi pohvalami pokažemo igralcem kaj je za nas pomembno.



Če igralci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti!

Vsi si želimo, da bi bili sprejeti, ker smo taki kot smo,

in da bi imeli prijatelje, za katere bi čutili, da jim pripradamo.

Svoje igralce moramo imeti radi, brezpogojno radi. Ljubezen je temeljna 

človeška potreba, ki je nikoli ne prerastemo.

Igralci se vedno sprašujejo „Ali me ima trener rad?“



Če igralci doživljajo odobravanje, se naučijo imeti radi sebe!

Trenerji z načinom odobravanja/neodobravanja ter z izbiro stvari in dejanj 

sporočamo v katero smer želimo, da se igralci razvijajo. Lahko so stvari le 

majcene, preproste, le kamenček v mozaiku. Izrekamo vrednostne sodbe in 

posledično delamo igralce, ki se imajo radi, so samozavestni. Taki igralci 

snujejo prisrčnejše in trdnejše odnose.



Če igralci doživljajo priznanje, se naučijo zastavljati cilje!

Listek na vratih hladilnika, odraščanje igralcev?!

Nehamo biti pozorni!!! Naša pozornost jih sama po sebi 

hrani in tolaži in jim daje energijo in spodbudo.

Igralce moramo slišati kaj pravijo, opaziti kar počnejo, ugotoviti kaj

čutijo – tako bodo lažje dosegali cilje – z našim priznanjem in 

pomočjo, pri doseganju teh ciljev. Sledimo vsakemu koraku in 

pomagamo ohraniti pozitiven pristop.



Če igralci živijo tako, da delijo z drugimi, se naučijo velikodušnosti!

Velikodušno delimo čas, energijo, stvari, pozornost, itd.

Trenerji delamo razliko med igralci, po načinu komunikacije, po igralnem času, 

drugih bonitet.

Potreben je kvaliteten čas skupaj in ne gledanje na uro kdaj bo konec treninga.

Ideja za trenerje : menjave po lastni presoji, prijatelji med seboj, ipd.



Če igralci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti!

Bodi odprt in imej rad igralce in jim to daj vedeti.

Resnicoljubnost je vrednota, ki jo je še najtežje naučiti.

Resnica tudi boli in z lažjo se spopadamo dnevno tudi odrasli.

Iskrenost in resnicoljubnost sta različna vidika iste stvari!

Pomembno je da se osredotočimo na kaj se je zgodilo in ne, da 

iščemo krivca.

Vsi otroci lažejo in se šele kasneje naučijo, da tega ne smejo.

Za otroke so naše besede in dejanja primeri naše iskrenosti in 

domnevajo, da so pravilne/a.



Če igralci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični!

Igralci so glede tega zelo praktični, pošteno je prav, nepošteno

narobe. Še niso dojeli bistva, da življenje ni vedno pošteno.

Razmišljajo, da bi moralo biti, in so razočarani, kadar ni.

Z vsemi igralci ne moremo delati na isti način. Ker so popolnoma

različni!!!

Različne osebnosti zahtevajo različne pristope.

Zgodba o kaplanu, ki ni znal brati in pisati. Priden, deloven, postal bogat!



Če igralci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo 

spoštovanja!

Igralci se učijo spoštovanja, kadar opazujejo, da trenerji ravnajo 

z drugimi prijazno, pozorno in spoštljivo (drugi trenerji, 

nasprotniki, sodniki), ter odraščajo v prepričanju, da je 

potrebno z drugimi ravnati tako, ko so ravnali z njimi.

Najboljše učenje je ob spontanih drobnih trenutkih, ko sta 

pozornost in prijaznost še posebej opazna.

Garderoba je primeren kraj kjer se spoštuje prostor in stvari 

vsakega posameznika in lastnina kluba.



Če igralci počutijo varne, se naučijo zaupati vase in v 

soigralce!

Trenerji smo tako kot starši čuvaji igralčevega zaupanja vase. 

Vedeti morajo, da jim bomo stali ob strani, pa naj se zgodi kar 

koli. Kadar vedo, da lahko računajo na nas, da bomo odgovorili 

na njihove potrebe, upoštevali njihova čustva in jih spoštovali, se 

nam naučijo zaupati. Iz te varnosti in naše stanovitne podpore 

razvijejo vero vase. Kasneje pa tudi v druge (soigralce,…).

Odrasli moramo držati svoje obljube!



Če igralci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je 

nogometno igrišče kraj kjer želijo biti!

V ekipi mora vsak opraviti svoje delo. Vsi zmagamo in vsi 

zgubimo!

Bolj ko posameznik pripomore k skupnemu cilju in 

sodeluje v skupini, bolj bo priljubljen pri soigralcih, 

prijateljih. Za prijetno občutenje na nogometnem igrišču je 

za razvoj igralca tudi pomembno, da ima ob sebi čim večje 

število odraslih oseb, ki ga podpirajo. To pa je lahko tudi 

ideja za aktivno vključitev zaslužnih trenerjev.



Načela vodenja navzdol – če želiš voditi moraš obrniti hrbet!
5 počepov – kateri je pomemben?

Sledite mi in vaša vrednost bo večja.

- med treningom se počasi »sprehajaj« med igralci – pokaži, da ti ni vseeno,

- bodi pozoren na to, ko se vas igralci začnejo izogibati,

- posvečaj se igralcem in oni se bodo posvečali treningu,

- glejte na igralce kot na igralce, v katere bi se utegnili razviti,

- ujemite jih na vadbi ko vse delajo prav,

- odkrijte kakšne so sanje in želje vsakega igralca,

- vsakega igralca vodite na drugačen način in pripravite igralce na vodenje.



Igralce moramo imeti radi in se 

zavedati, da v kolektivnem športu 

delamo individualno – posameznik je 

originalen in unikaten!!!



Korenje, jajce, kava in vrela voda – boste 

močnejši, šibkejši ali pa boste življenju/ tekmi 

dali svoj pečat!?



Sedaj pa bodite tudi 
trenerji in igralce naučite 
vseh lepot nogometne 
igre ! Bodite ponosni na 
svoje delo!

HVALA ZA POZORNOST .
ŽELIM VAM VELIKO VESELJA PRI DELU Z 
IGRALCI!


