Zostań uczniem klasy o profilu piłkarskim lub dolacz do Klubu Akademii Feyenoord!
Akademia Piłkarska Feyenoord Rotterdam z Holandii rekrutuje dziewczęta i chłopców Akademii oraz do klasy o
profilu piłka nożna w Szkole Podstawowej 43 w Gdańsku. Treningi będą prowadzone przez Trenerow z
uprawnieniami szkółki piłkarskiej Feyenoordu.
Po raz pierwszy w Trójmieście utworzona zostanie klasa o profilu piłkarskim, do której będą uczęszczały zarówno
dziewczęta jak i chłopcy. Akademia Piłkarska Feyenoord Rotterdam planuje powołać na poczatek jedna klase - piąta,
która powstanie przy Szkole Podstawowej Nr 43 w Gdańsku.
Co wyróżnia Akademię Feyenoord Rotterdam w pracy z juniorami?
- Przede wszystkim „Clockwork Orange”, czyli styl gry w piłkę nożną i podejście do życia młodych adeptów sztuki
piłkarskiej. Uczymy stylu gry, wyróżniającego się sprytem, taktyką, metodologią, filozofią, ale nie zapominamy do dobrej
zabawie – informuje Tom Gibney, glowny trener szkolki. - Pragniemy wdrażać innowacyjne podejście do piłki nożnej w
Polsce, dzięki któremu zawodnicy będą mieli szeroki wachlarz możliwości oraz inną perspektywę działania w sporcie.
Dlaczego SP 43?
Tradycją tej szkoły jest współpraca z rodzimym klubem piłkarskim Lechią Gdańsk, a jej absolwentami są piłkarze kadry
narodowej Oktawian Skrzecz, Przemysław Frankowski, Adam Gołuński oraz zawodnicy pierwszego zespołu Lechii tacy
jak Łukasz Kacprzycki i Kacper Łazaj. Warto zaznaczyć, iż Oktawian Skrzecz poza Lechią grał również w Schalke 04,
Śląsku Wrocław i Koronie Kielce.
- Rekrutujemy dzieci z rocznika 2009 i 2008 klasa V. Liczy się talent dziecka i charakter. Doskonalenie techniki jest po
naszej stronie. Ważne jest jednak by uczniowie posiadali również dobre wyniki w nauce – mówi Tom Gibney z Akademii
Piłkarskiej Feyenoord Rotterdam.
Treningi połączone z nauczaniem postaw prospołecznych
Trenerzy Feyenoordu obok techniki gry w piłkę nożną kładą nacisk na naukę postaw prospołecznych. Wspierają
rodziców w zakresie budowania relacji społecznych, kształtowania zachowań zgodych z etyką opartych na pracy
zespołowej, szacunku i otwartości na ludzi i świat. Połączenie wartości pozwala kształtować świadomość i
odpowiedzialność młodzieży związane z podejmowaniem decyzji, dokonywaniem wyborów i ponoszeniem konsekwencji.
Duzy nacisk kladziemy na diete dzieci, która wspiera ich rozwoj zarówno umyslowy jak i fizyczny, bardzo wazny w tym
wieku.
- Łączenie sportu z nauką kształtuje osobowość dorastającego człowieka. Wspólnie z nauczycielami różnych
przedmiotów mamy możliwość monitorować rozwój ucznia, a także wspierać go w sytuacjach dla niego trudnych –
zaznacza Tom Gibney.
Jakie macie plany na najblizszy sezon, na przyszlosc?
Planujemy stworzenie podobnych klas w innych szkolach w calej polsce oraz planujemy nasz autorski program
pozyskiwania mlodych talentow. Jestesmy już po pierwszych rozmowach ze znanymi trenerami w Warszawie, ale o
szczegolach tego planu będziemy informowac niebawem. Dodatkowo w tym sezonie planujemy stowrzyc zespol
dziewczecy, ze względu na to, ze ta dyscyplina staje się coraz bardziej popularna.
Miejsce i czas testów sprawnościowych
Testy sprawnościowe organizowane będą na boisku w Szkole Podstawowej Nr 43 przy ul. Beethovena 20 na gdańskim
Suchaninie.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu +48 660 757 446 lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: sekretarz@feyenoord-football-poland.com
Podjęcie decyzji o złożenie dokumentów do szkoły
Rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane do klasy o profilu piłkarskim mają czas na podjęcie decyzji do 31
sierpnia 2019r. Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 43.
Złożenie odpowiednich dokumentów gwarantuje rozpoczęcie nauki w klasie o profilu piłkarskim od września w roku
szkolnym 2019/2020.
Przyjdź z dzieckiem na testy spawnościowe. Pomóż dziecku spełnić marzenia.
Warto wiedzieć:

***

Feyenoord Rotterdam holenderski klub piłkarski z siedzibą w Rotterdamie. Założony został 19 lipca 1908 roku, jako
Wilhelmina Rotterdam. Od lat 70. jest jednym z najbardziej utytułowanych holenderskich klubów. To wielokrotny mistrz
Holandii, zdobywaca pucharu oraz superpucharu, a także zdobywca rozgrwek pucharowych w Europie i na świecie.
Zaliczany jest do tzw. wielkiej tórjki holenderskiej, obok Ajaksu Amsterdam i PSV Eindhoven.
Kontakt dla mediów:
Tom Gibney
M: + 48 660 757 446

