
PROGRAM KURSU: 

Część teoretyczna: 

• Moduł I Wprowadzenie w świat tenisa plażowego (historia, zasady, jak zostać 

instruktorem, pomoc przy prowadzeniu treningu, znaczenie etapów prowadzenia 

zajęć) 

• Moduł II Technika tenisa plażowego (technika, uchwyt rakiety, ustawienie na boisku, 

wolej dynamiczny, wolej statyczny, krótka piłka) 

•  Moduł III Technika tenisa plażowego (smecz, obrona, serwis z dołu, serwis, serwis z 

podziałem na etapy) 

 

Część praktyczna: 

      -    Wykorzystanie modułu I praktyce 

      -    Wykorzystanie modułu II w praktyce  

      -    Wykorzystanie modułu III w praktyce 

      -    Dodatkowe zagrania wspomagające i ulepszające grę w tenisa plażowego 

 

Kompetencje ukończenia kursu szkoleniowego  

 

Charakter pracy 

1.1 Pracuje w klubie, szkole tenisa lub podobnej organizacji 

1.2 Posiada kwalifikacje do pracy z początkującymi (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi 

rywalizującymi w swoim klubie/mieście/województwie) 

1.3 Umie prowadzić zajęcia indywidualne oraz grupowe na wszystkich poziomach Tenisa 

plażowego. 

1.4 Umie prowadzić proste formy rozgrzewki oraz treningu sprawnościowego np. ćwiczenia, 

gry i zabawy ruchowe z piłką i rakietą. 

1.5 Umie zorganizować zawody w formule odpowiedniej dla początkujących. 

1.6 Może pracować samodzielnie z zawodnikami juniorskimi 

 

 

Wymagania w zakresie wiedzy 

1.7 Umie bezpiecznie prowadzić zajęcia z grupą początkujących; modyfikować rozmiary 

kortów i przepisy gier oraz piłki i rakiety adekwatnie do potrzeb. 

1.8 Posiada niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi oraz 

dorosłymi 

1.9 Umie biegle komunikować się z grupą początkujących (entuzjazm, pokaz, mowa ciała, 

zadawanie 

pytań ukierunkowujących, proste objaśnienia, pozytywna informacja zwrotna). 

2.0 Umie zastosować gry i ćwiczenia dla początkujących, zna podstawowe zasady 

prawidłowego pokazu oraz celowości każdych zajęć. 

2.1 Posiada, adekwatną do potrzeb osób początkujących, wiedzę o typowych sytuacjach 

meczowych i rozwiązaniach taktycznych. 

2.2 Posiada wiedzę o podstawowych elementach techniki, które mogą pomóc w grze 

początkującym. 

2.3 Umie dokonać prostej analizy umiejętności taktyczno-technicznych graczy 

początkujących. Potrafi dobrać takie ćwiczenia oraz umie dokonać bardzo prostych korekt 

technicznych i taktycznych, które mogą pomóc początkującym w grze. 

2.4 Zna przepisy gry w tenisa plażowego 

 

Wymagania w zakresie poziomu gry 



2.5 Umie utrzymać wymianę w grze z osobą początkującą i średniozaawansowaną 

przynajmniej jednym pewnym uderzeniem. 

2.6 Umie zademonstrować podstawowe uderzenia, gdy nagrywane są łatwe piłki. 

2.7 Umie nagrywać piłki ręką i z kosza, dogrywać oraz utrzymać wymianę z początkującym i 

średniozaawansowanym zawodnikiem adekwatnie do sytuacji. 

Wymagania w zakresie kompetencji osobistych i społecznych 

2.8 Jest entuzjastycznie nastawiony do pracy z początkującymi, zarówno z dziećmi, 

młodzieżą jak i dorosłymi. 

2.9 Ma pozytywną osobowość. Dobry motywator, który potrafi zachęcić i wzbudzić 

entuzjazm do dalszej i częstszej gry. 

3.0 Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się (głos, mimika, gestykulacja, 

poczucie, humoru, język/swoboda wypowiedzi, entuzjazm, itp.). 

3.1 Na korcie robi wrażenie osoby pewnej siebie i kompetentnej. 

3.2 Prezentuje prawidłową postawę zawodową oraz podejście pedagogiczne (punktualność i 

terminowość, odpowiedzialność - można na nim polegać, zainteresowanie podopiecznymi - 

ich rozwojem, problemami). 

 


