
KURS INSTRUKTORA TENISA 
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) 
niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych. 
W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa  z 
początkującymi oraz średnio zaawansowanymi. Nabędą wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, 
metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. 
Program Kursu  odpowiada programowi Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF Coach of 
Beginner Players Course (Trenera Nauczania Początkowego) realizowanemu na całym świecie. 
Oznacza to rozpoznawalność kwalifikacji we wszystkich państwach zrzeszonych w ITF
Dlatego też słuchacze nauczą się prowadzić zajęcia w wg zaleceń takich ogólnoświatowych 
programów jak Play and Stay, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Tennis Programme, zaznajomią 
się także z podstawami prowadzenia zajęć z Cardio Tenisa oraz przygotowania sprawnościowego dla 
początkujących. 
Głównym wykładowcą będzie dr Piotr Unierzyski, jedyny w Polsce ekspert ITF, który prowadził 
dotychczas ok 80 kursów trenerskich i wykształcił ok 2400 trenerów na całym świecie. Zajęcia 
prowadzić będą także specjaliści różnych dziedzin, np. z metodyki nauczania początkowego, 
psychologii, gier i zabaw, treningu sprawnościowego, marketingu, organizacji szkolenia. 
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego wykształcenia oraz umiejętność gry w tenisa na 
poziomie 6 w skali od 1-10 testu ITN Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Oznacza to w praktyce 
umiejętność prowadzenia wymiany z podopiecznymi oraz prawidłowe demonstrowanie uderzeń 
podstawowych. Umiejętności techniczne kandydata będą oceniane podczas egzaminu końcowego. 
Absolwenci kursu otrzymują legitymację instruktorską oraz Certyfikat Akademii Trenerów Tenisa. 
Suplement będzie opisywać uzyskane kompetencje w języku Polskim i Angielskim, co umożliwi 
rozpoznawanie kwalifikacji na całym świecie. Ponieważ kurs będzie spełniał wymagania PZT 
(AKREDYTACJA KURSU), absolwenci otrzymają  Licencję Związku. 
Łączny wymiar zajęć z wykładowcami wynosi, zgodnie z wymaganiami PZT, 150 godzin.
Egzaminy będą organizowane wg wytycznych PZT i obejmowały 4 elementy składowe:

• sprawdzian umiejętności gry-demonstrowania uderzeń,
• sprawdzian wiedzy teoretycznej,
• prowadzenie 20 min.  fragmentu zajęć indywidualnych,
• prowadzenie 20 min.  fragmentu zajęć grupowych.

Słuchacze kursu będą mogli korzystać ze specjalnych zniżek w innych imprezach organizowanych 
przez ATT, dostaną także propozycję zawarcia kontraktów trenerskich z zaprzyjaźnionymi firmami. 

Organizacja kursu – zjazdy w systemie weekendowym, 1-2 w ciągu miesiąca, dokładny 
harmonogram do ustalenia ze słuchaczami.

Odpłatność – Ze względu na konieczność spełniania wymagań PZT łączny wymiar zajęć z 
wykładowcami wynosi, 150 godzin, czyli więcej niż dotychczas. Powoduje nieznaczne zwiększenie 
opłat. Za to uczestnicy mają możliwość obcowania z najnowszymi programami szkolenia, kursem na 
światowym poziomie oraz szeregiem bonusów (Kontrakty trenerskie czy zniżki w udziale w innych 
konferencjach)
Orientacyjna odpłatność za udział w kursie wynosi 2000 zł .
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