
WARSZAWSKA  WSZECHNICA  TENISOWA (WWT) 
 

1. Cel i zadania WWT: 
 Warszawsko – Mazowiecki  Związek Tenisowy  razem z dr. Adamem Królakiem otwierają od 

2011 roku program ustawicznego doskonalenia zawodowego instruktorów i trenerów 
tenisa pod nazwą Warszawska Wszechnica Tenisowa, 

 celem WWT jest systematyczne  poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji 
zawodowych instruktorów i trenerów tenisa pracujących na terenie działania W-MZT, 

 wśród zadań do najważniejszych zalicza się: 
- zapoznanie z aktualnymi opracowaniami, krajowymi i zagranicznymi, dotyczącymi nowości 

oraz tendencji występujących w procesie szkolenia  zawodniczego tenisistów w różnych 
grupach wiekowych i na różnych poziomach zaawansowania, 

- praktyczne poznanie nowych rozwiązań obejmujących całokształt technologii procesu 
szkolenia na różnych poziomach zaawansowania sportowego (od wstępnego etapu 
nauczania podstaw tenisa do poziomu juniorskiego), 

- wdrożenie do codziennej pracy instruktorów i trenerów nowych rozwiązań, 
wykorzystujących m. in. dostępne programy komputerowe, dotyczących zapisu   obciążeń 
treningowych, przebiegu spotkań mistrzowskich, biomechanicznej analizy techniki itp., 

 aktywizację środowiska instruktorsko-trenerskiego do tworzenia zespołów szkoleniowych 
kierowanych przez trenerów, których wychowankowie  osiągają znaczące wyniki sportowe, 

 aktywizację współdziałania międzyklubowego w zakresie organizacji gier kontrolnych, 
sparingów, wspólnych sprawdzianów, sobotnio-niedzielnych konsultacji jednorodnych grup  
szkoleniowych, obozów sportowych itp., 

 zachęcanie i tworzenie warunków do podejmowania wyższych studiów trenerskich, przez 
pracujących instruktorów tenisa, 

 zachęcenie trenerów i władz klubowych do tworzenia własnych gabinetów metodyczno-
szkoleniowych, jako podstawy racjonalnego szkolenia o charakterze progresywnym, 

 tworzenie warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych (awanse trenerskie do klasy 
pierwszej i mistrzowskiej) m.in. przez włączenie programu WWT do systemu doskonalenia 
prowadzonego przez PZT  (punkty za udział i aktywność w ramach WWT). 
 
 

2. Założenia do programu: 
 w okresie zimowo-wiosennym (28.02 – 13.06.2011) przewiduje się organizację pięciu sesji  

Warszawskiej Wszechnicy Tenisowej: 
1 sesja  - 28 lutego 2011 r. (10.00 – 13.00). Temat: Progresywny i intensywny  
                 charakter szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – od podstaw.   
              -  prof. dr hab. HENRYK SOZAŃSKI 
2 sesja  - 28 marca 2011 r. (10.00 – 13.00). Temat: Zadania trenera we wstępnym etapie 

nauczania podstaw tenisa. 
 -  
3 sesja  - 18 kwietnia 2011 r. (10.00 – 13.00) Temat: Jak nasycać „tenisem” zabawy i gry 

we wstępnym etapie nauczania podstawowego dzieci w wieku 4–5 oraz 5–6 lat. 
PROWADZĄ TRENERZY UKS SPORTTEAM – ZAPRASZAMY! 

              -  
4 sesja  - 16 maja 2011 r. (10.00 – 13.00) Temat: Jak łączyć w zabawach i grach ruchowych 

rozwój koordynacji i szybkości z ćwiczeniami „naprowadzającymi” do gry w 
tenisa dzieci w wieku przedszkolnym 

 - 
5 sesja  - 13 czerwca 2011 r. (10.00 – 13.00). Temat: „Święto tenisa w mojej szkole” – 

organizacja pokazu na zakończenie roku szkoleniowego najmłodszych 
tenisistów. 

 - 



Uwaga: na zakończenie wiosennego cyklu doszkoleniowego składającego się z 5 sesji, 
przewiduje się wręczenie uczestnikom Certyfikatu W-MZT z uzyskanymi punktami 
oraz dyplomów dla trenerów prowadzących zajęcia w tej sesji. 

 
3. Propozycja tematyczna: 

 pierwszy rok WWT (pięć sesji od 28 lutego 2011 do 13 czerwca 2011) poświęca się 
„WSTĘPNEMU ETAPOWI NAUCZANIA PODSTAW  TENISA” jako przygotowanie do wielkiej 
akcji wszystkich klubów – naboru dziewcząt i chłopców urodzonych w roku 2005 r.                 
( wrzesień 2011 – 90 dziewcząt i chłopców do każdego klubu z okazji 90 rocznicy powstania 
Polskiego Związku Tenisowego). W tym przewiduje się prezentację wybranych tematów 
obejmujących organizację i metodykę zajęć MINITENISA  (Play & Stay) z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, 

 drugi rok WWT (dziesięć sesji od października 2011 do kwietnia 2012 r.) poświęci się 
tematom, zaproponowanym i zatwierdzonym do 30 maja 2011 przez uczestników WWT, 

 trzeci rok WWT (dziesięć sesji od października 2012 do kwietnia 2013 r.) poświęci się  
praktycznemu WYKORZYSTANIU TENISOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH                 
w klubowej  pracy szkoleniowej.  
 
 

4. Warunki realizacji: 
 gospodarzami kolejnych sesji będą  kluby, z których będą rekrutowali się wykładowcy – 

trenerzy demonstratorzy podejmujący określony temat. Wyjątek będzie stanowiła pierwsza 
sesja inaugurująca program. Gospodarzem sesji będzie Warszawsko – Mazowiecki Związek 
Tenisowy z siedzibą w Warszawie, ul. Zaruskiego 8. 

 każda sesja składa się z trzech części: 
1) wprowadzenie do tematu (A. Królak i trener/rzy przygotowujący) poszerzone o pokaz 

wideo materiału związanego bezpośrednio z tematem sesji, prezentacja zawodników 
biorących udział w części praktycznej oraz rozdanie materiałów szkoleniowych 
przygotowanych w formie  elektronicznej lub/i drukowanej (na tę część przeznacza się 
35 – 40 min.) 

2) praktyczny pokaz na korcie – trener prowadzący plus wspomaganie metodyczne            
A. Królak – z udziałem grupy tenisistów klubowych (60 – 75 min.), 

3) omówienie przebiegu zajęć praktycznych, pytania do prowadzących oraz dyskusja przy 
kawie i pączkach (prowadzący A. Królak i trener/rzy realizujący temat sesji), 

4) informacja o programie WWT będzie umieszczona i systematycznie aktualizowana na 
stronie Warszawsko – Mazowieckiego  Związku Tenisowego www.mazowiecki.pzt.pl 
oraz informacyjnie na stronie PZT www.pzt.pl  link – „TRENERZY”, 
 

5. Uczestnicy programu : 
 pierwszeństwo udziału w WWT posiadają licencjonowani instruktorzy i trenerzy pracujący 

na obszarze objętym działalnością Warszawsko – Mazowieckiego Związku Tenisowego, 
 wszyscy uczestnicy WWT otrzymają certyfikaty jej ukończenia  wraz ze zdobytymi punktami 

licencyjnymi, wydane przez Warszawsko – Mazowiecki  Związek Tenisowy. 
 

 

 


