
KURS TRENERSKI W TENISIE
Informacja o kursie

Akademia  Trenerów  Tenisa  z  przyjemnością  zaprasza  do  udziału  w  kursie  trenerskim w 
tenisie.  Kurs  jest  kontynuatorem  zlikwidowanego  w  wyniku  deregulacji  zawodu  trenera 
szkolenia  na  stopień  trenera  II  klasy  i  jest  przeznaczony  przede  wszystkim  dla  osób 
pracujących  z  dziećmi  i  młodzieżą  trenującą  i  uczestniczącą  w  turniejach.  Trenerzy  tacy 
analizują,  planują  i  prowadzą  trening  indywidualny  oraz  grupowy,  a  także  prowadzą 
zawodników  podczas  turniejów  oraz  obozów  tenisowych.  Program  Kursu   odpowiada 
programowi Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF Coach of Advance Players Course 
realizowanemu  na  całym  świecie,   spełnia  także  wymagania  Polskiego  Związku 
Tenisowego,  co  daje  gwarancję  wysokiego  poziomu  kształcenia  oraz  uzyskanie  przez 
absolwentów licencji PZT.

Cały  kurs  będzie  prowadzony  zgodnie  z  zaleceniami  ITF  wg  nowoczesnego  podejścia 
kompetencyjnego  skupiającego  się  na  doskonaleniu  praktycznych  umiejętnościach 
przydatnych bezpośrednio  w pracy w określoną  grupą  zawodników.  Oznacza  to,  że  obok 
zajęć formalnych takich jak wykłady czy zajęcia z wykładowcami na kortach, część materiału 
będzie  realizowana  w  formie  praktyk  oraz  pracy  samodzielnej,  np.  projektów.  Łącznie 
podczas kursu słuchacze odbędą 150 godzin pracy z wykładowcami. Zajęcia prowadzić będą 
specjaliści  różnych dziedzin,  np.  z  metodyki  treningu,  psychologii,  gier  i  zabaw, treningu 
sprawnościowego,  marketingu,  organizacji  szkolenia,  fizjoterapii.   Głównym wykładowcą 
będzie dr Piotr Unierzyski, jedyny w Polsce ekspert ITF, trener mistrzów Europy i Polski,  
który  prowadził  dotychczas  ok  80  kursów  i  wykształcił  ponad  2400  trenerów  na  całym 
świecie. Innym wykładowcami będą dr Dominik Bernatowicz – dr psychologii sportu oraz 
aktywny trener  tenisa,  Mieczysław Bogusławski,  Monika Adamska (fizjoterapeutka Kadry 
Olimpijskiej). 

Zgodnie z zaleceniami ITF oraz PZT do uczestnictwa mogą przystąpić osoby posiadające 
umiejętność gry w tenisa na poziomie minimum ITN 5, poprawnie demonstrować wszystkie 
zaawansowane uderzenia oraz umieć utrzymać wymianę z zaawansowanym zawodnikiem.  

Ze względu na konieczność zachowania jakości liczba przyjętych na kurs nie może być zbyt 
wysoka (max 12-16 osób na jednego wykładowcę). 

W cenie kursu zawarte są nie tylko udział w zajęciach, ale także:

- materiały szkoleniowe (blisko 2000 stron) 

- konsultacje z wykładowcami 

- możliwość indywidualnego odrobienia zajęć (dla zawodników lub trenerów, którzy w 
czasie zjazdów będą przebywać na turniejach zagranicznych ATP/WTA/ITF/TE)

- możliwość przyjechania na zjazdy z własnymi zawodnikami posiadającymi ranking 
ATP, WTA, ITF lub PZT 1-10 w roczniku i prowadzenie z nimi treningów (wynajem kortów 
na koszt organizatorów) 



- przygotowanie do egzaminów 

Zgodnie z wymaganiami PZT egzaminy będą obejmowały 4 elementy składowe:

• sprawdzian umiejętności gry-demonstrowania uderzeń,

• sprawdzian wiedzy teoretycznej,

• prowadzenie 20 min.  fragmentu zajęć indywidualnych,

• prowadzenie 20 min.  fragmentu zajęć grupowych.

Absolwenci  kursu  otrzymują  legitymację  trenerską   oraz  Certyfikat  Akademii  Trenerów 

Tenisa.  W Suplemencie będą opisane uzyskane kompetencje w języku Polskim i Angielskim, 

co umożliwi rozpoznawanie kwalifikacji na całym świecie. Jak już wspomniano kurs będzie 

spełniał wymagania PZT, absolwenci będą mogli wystąpić o licencję Związku. 

Cena kursu wynosi 4000 zł i istnieje możliwość opłacenia ratalnego.  Wstępne zgłoszenia 

oraz dodatkowe informacje można drogą elektroniczną kontakt@akademiatt.pl. 

mailto:kontakt@akademiatt.pl


OPIS OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI 
TRENERA /TRENERA ZAWODNIKÓW WYCZYNOWYCH” 

(dawniej trenera II klasy w tenisie)
Program jest objęty prawami autorskimi 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA TRENERA ZAWODNIKÓW WYCZYNOWYCH

GŁÓWNE ROLE/FUNKCJE

Pracuje  z  dziećmi  i  młodzieżą  do  końca  etapu 
ukierunkowanego  (do  ITN  4),  czyli  do  ok.  14/16  roku 
życia.  Analizuje,  określa  cele  oraz  plany  szkolenia  na 
etapie  treningu  ukierunkowanego.  Prowadzi  trening 
indywidualny  i  grupowy  z  młodymi  zawodnikami, 
zawodników  podczas  turniejów  drużynowych  i 
indywidualnych oraz obozów. 

DOŚWIADCZENIE W PRACY 
TRENERSKIEJ

Posiada pewne doświadczenie w pracy ze sportowcami 
(posiada tytuł instruktora sportu/trenera nauczania 
początkowego 

UMIEJSCOWIENIE/OBOWIĄ
ZKI

Pracuje samodzielnie w klubie, z kadrą wojewódzką lub 
regionalną

ZAKRES 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ponosi pełną lub znaczącą odpowiedzialność za 
prowadzony przez siebie proces szkolenia. Może 
podlegać trenerowi-koordynatorowi.



EFEKTY NAUCZANIA/WYMAGANIA KOŃCOWE
KOMPETENCJE FUNKCJONALNE (UMIEJĘTNOŚCI/KNOW-HOW)

OGÓLNE

Potrafi w sposób kreatywny 
tworzyć nowe programy 
treningowe. Potrafi zastosować 
zdobytą wiedzę teoretyczną w 
praktyce.

TR
EN
IN
G

Analizowanie wyciąganie 
wniosków

Potrafi samodzielnie dokonać analizy treningu zawodników na danym 
poziomie sportowym

Planowanie
Potrafi stworzyć krótko i długoterminowe cele oraz plany szkolenia 
opracowane w oparciu o charakterystyki zawodników, wymagania 
dyscypliny oraz zasady teorii treningu. 

Organizowanie
 Umie samodzielnie zorganizować pracę zawodników, zabezpieczyć 
odpowiedni sprzęt i urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa podczas zajęć.

Prowadzenie zajęć Prowadzi zajęcia z zawodnikami na danym poziomie wytrenowania.

ZA
W
OD
Y

Planowanie
Potrafi zaplanować starty w poszczególnych zawodach, jak i roczne plany 
startów dostosowane do potrzeb zawodników, wymagań dyscypliny i w 
oparciu o prawa teorii sportu

Organizowanie

Potrafi samodzielnie zorganizować pracę zawodników, niezbędny 
sprzęt/urządzenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Może podejmować 
decyzje dotyczące zasad i regulaminów zawodów w ramach 
obowiązujących przepisów

Prowadzenie Umie przeprowadzić zawody dla zawodników na określonym poziomie, w 
oparciu o przepisy i regulaminy

Analizowanie wyciąganie 
wniosków Potrafi dokonać szczegółowej oceny przebiegu zawodów.

ZA
RZ
ĄD
ZA
NI
E

Planowanie
Potrafi zaplanować rozwój kariery zawodnika z uwzględnieniem 
współpracy z innymi trenerami, specjalistami z różnych dziedzin oraz 
innymi osobami (rodzice, działacze).

Organizowanie
 Potrafi (pod nadzorem trenera Eksperta lub Mistrza) zorganizować rozwój 

kariery zawodnika z uwzględnieniem współpracy z innymi trenerami, 
specjalistami z różnych dziedzin oraz innymi osobami (rodzice, działacze).

Prowadzenie zajęć
 Potrafi zarządzać karierą zawodnika z uwzględnieniem współpracy z 

innymi trenerami, specjalistami z różnych dziedzin oraz innymi osobami 
(rodzice, działacze).

Analizowanie wyciąganie 
wniosków  Potrafi dokonać analizy ww. procesu i wyciągnąć stosowne wnioski.

EFEKTY NAUCZANIA/WYMAGANIA KOŃCOWE KOMPETENCJE - WIEDZA 
(KNOW-WHAT)

OGÓLNE

Posiada znaczną wiedzę dotyczącą 
nauk o Kulturze Fizycznej 
(metodyka nauczania i treningu, 
psychologia, fizjologia, 
biomechanika, medycyna sportu). 
Potrafi ją zastosować w treningu 
sportowców; posiada pewną, 
orientację w zakresie nowatorskich 
metod treningowych.



TR
EN
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Planowanie

Posiada znaczną wiedzę dot. zasad planowania treningu (taktycznego, 
technicznego, sprawnościowego oraz mentalnego), wszystkich elementów 
wieloletniego planu rozwoju zawodniczego powiązanego z poziomem 
sportowym zawodników oraz wymaganiami dyscypliny. 

Organizowanie
Posiada znaczną wiedzę dot. organizacji treningu indywidualnego i 
grupowego, zastosowania sprzętu i urządzeń tak, aby przeprowadzić 
efektywne i bezpieczne zajęcia sportowe.

Prowadzenie zajęć

Posiada znaczną wiedzę dotyczącą struktury jednostki treningowej 
(rozgrzewka, część główna, itp.), wie jak stopniować/różnicować trudność 
ćwiczeń, zna metody treningowe (techniczne, taktyczne, sprawnościowe i 
mentalne), zasady bezpieczeństwa oraz pierwszą pomoc.

Analizowanie wyciąganie 
wniosków

 Posiada znaczną wiedzę dotyczącą kontroli treningu: umie stworzyć 
odpowiednie warunki dla przeprowadzenia oceny, zna metody kontroli 
stanu wytrenowania, potrafi zastosować odpowiednie style zarządzania, 
sprzężenie zwrotne, techniki komunikacji (np. efektywne zadawanie pytań) 
oraz wie jak korygować niedostatki w wyszkoleniu.

ZA
W
OD
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Planowanie

 Posiada znaczną wiedzę dot. planowania startów w turniejach, z 
uwzględnieniem potrzeb zawodnika oraz wymagań związanych z 
uczestnictwem we współzawodnictwie (podróżowanie), a także zasad teorii 
sportu (planowanie, periodyzacja, żywienie, odnowa, psychologia).

Organizowanie Posiada dużą wiedzę dot. zapewnienia urządzeń, sprzętów, regulaminów, 
zagadnień bezpieczeństwa oraz metod i różnych form organizacji zawodów.

Prowadzenie zawodów
Posiada dużą wiedzę dot. zastosowania urządzeń, sprzętów, regulaminów, 
zagadnień bezpieczeństwa oraz metod i różnych form prowadzenia 
zawodów.

Analizowanie wyciąganie 
wniosków

Posiada znaczną wiedzę dot. analizowania i oceny przebiegu 
współzawodnictwa (np. prowadzenie analiz meczowych i ich interpretacja).

ZA
RZ
ĄD
ZA
NI
E

Planowanie  Posiada znaczną wiedzę dotyczącą planowania działań sportowych 
(stawianie i osiąganie celów).

Organizowanie  Posiada znaczną wiedzę dot. organizacji procesu zarządzania karierą 
zawodnika (np. kontrakty, sponsorzy)

Prowadzenie zajęć  Posiada znaczną wiedzę dot. zarządzania karierą zawodnika (kontrakty, 
sponsorzy), koordynacją współpracy z badaczami oraz innych osób 
związanych ze sportem (rodzice, działacze).



Analizowanie wyciąganie 
wniosków

 Posiada wiedzę dot. analizowania procesu zarządzania karierą 
wyczynowego zawodnika (kontrakty, sponsorzy)

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE (DOTYCZĄCE GRY W TENISA)
1.Doświadczenie zawodnicze.
2.Zdolność  utrzymania  wymiany  piłek  z  zaawansowanym zawodnikiem.  Technika  gry  w 
tenisa na poziomie zaawansowanym (ITN 4-5)
3.Doskonałe demonstrowanie wszystkich uderzeń zaawansowanych oraz pracy nóg.
4.Dogrywanie  piłek  stosownie  do sytuacji,  zarówno w statyce  (z  ”kosza”  ,  jak i  podczas 
wymiany).
CECHY OSOBISTE
1.Entuzjazm w pracy, chęć do permanentnego doskonalenia się.
2.Pozytywna osobowość, empatia, zdolność motywowania zawodników
3.Doskonale opanowane zdolności komunikacyjne
4.Wizerunek zewnętrzny/image (punktualność, dobra postawa/prezencja, miły wyraz twarzy i 
mowa ciała, należyty ubiór, kontakt wzrokowy z uczącymi się, świadomość swojej wiedzy i 
umiejętności - pewność siebie)
5.Profesjonalna  postawa  (punktualność,  „solidność”,  zaangażowanie  w  problemy 
zawodników).



TEMATYKA ZAJĘĆ KURSU TRENERSKIEGO – PRZYKŁADOWY PROGRAM GODZINOWY

Czas AKTYWNOŚĆ
ILOŚĆ GODZIN 

(ogólnie/wykład/zajęcia na korcie- wykładowca/zajęcia w 
podgrupach na korcie)

Przed 
rozpoczęci

em

Praca samodzielna  Materiały (4 godziny pracy samodzielnej): 
• Taktyka, 
• Biomechanika 
• Style przywództwa/ nauczania
• Zd. Komunikacyjne
• ITN

Projekty (9 godziny pracy samodzielnej): 
• Rola trenera, filozofia treningu (4 godziny)
• Strategia i Taktyka (4 godziny) 
• Test ITN do samodzielnego wykonania w domu (1 

godzina)

Dzień 1

Wprowadzenie: organizacja kursu, 
egzaminy

1/0.0

Rola, zadania trenera: obszary działania, 
kompetencje, etyka zawodu

1/0.0

Praktyczne aspekty pracy trenera:
1) Demonstrowanie, nagrywanie i 

dogrywanie
2) Zdolności komunikacyjne 

6 0/1.3 (ITN)
1/1

Dzień 2

Praktyczne aspekty pracy trenera:
3) Zdolności komunikacyjne
4) Style nauczania 

2 0/0.1 
0/0.1

Technika tenisa  –podstawy 
biomechaniki

4  2/2.0

Charakterystyka współczesnego tenisa 1
1/0.0

Czynniki determinujące poziom i 
postępy sportowe

1
1/0.0

Dzień 3 Strategia i taktyka 8
2/1.5

Tydzień 
przed 

kolejnymi 
zajęciami

Termin otrzymania projektów/zadań z 
poprzednich zajęć 

 

Tydzień 
przed 

kolejnymi 
zajęciami

Organizatorzy wysyłają materiały 
przydatne do zajęć

Materiały (8 godzin pracy samodzielnej): 
• Technika uderzeń 
• Przepisy gry w tenisa, turniejowe, TE.  

Projekty z biomechaniki i techniki (10 godzin)
• „Ogólny” (2 godziny)
• Analizowanie i poprawianie techniki 3 godziny

Dzień 4

Technika tenisa cd.
• Uderzenia po koźle 2/1.1
• Uderzenia z powietrza (woleje i 

smecz) 2/1.1

8/4.2.2

Dzień 5

Technika tenisa cd.
• Serwis 2/2.2
• Uderzenia sytuacyjne i praca nóg 

1/0.1 

8/3.2.3



Nabyte kwalifikacje / rodzaj uprawnień/typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:

Trener tenisa Ziemnego/Legitymacja Trenerska/Certyfikat Akademii Trenerów Tenisa/Licencja PZT
Sposób sprawdzanie efektów szkolenia:

Zgodnie z wymaganiami PZT egzaminy będą obejmowały 4 elementy składowe:
• sprawdzian umiejętności gry-demonstrowania uderzeń,
• sprawdzian wiedzy teoretycznej,
• prowadzenie 20 min.  fragmentu zajęć indywidualnych,
• prowadzenie 20 min.  fragmentu zajęć grupowych.


