
Διημερίδα ΣΤ’ Ένωσης Σωματείων Αντισφαίρισης 
Πελοποννήσου  

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
 

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2022 η ΣΤ’ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης 
Πελοποννήσου διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της Α.Ε.Τ. ΝΙΚΗ Πατρών 
διημερίδα με θέμα «Η τέχνη της διδασκαλίας του τένις στα μικρά παιδιά». 
Εισηγήτρια της παραπάνω διημερίδας είναι η κα Όλγα Καραγιάννη 
καθηγήτρια Αντισφαίρισης στο Τμήμα Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ., συγγραφέας  με 
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Management και  Marketing στον 
αθλητισμό. Η διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.  Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση μεθόδου διδασκαλίας 
τένις σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, βασισμένη στο 
Μοντεσσοριανό μοντέλο αγωγής. Η διδακτική διαδικασία καλύπτει όλους τους 
τομείς προσέγγισης των παιδιών, τον κινητικό, γνωστικό, διανοητικό, 
συναισθηματικό, ηθικό και κοινωνικό.                                                                                                                                            

Η διημερίδα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε ΟΛΟΥΣ τους  
προπονητές των Ομίλων της Στ’ Ένωσης και σε οποιονδήποτε άλλο 
προπονητή ή φοιτητή επιθυμεί να λάβει μέρος, και στοχεύει στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων των προπονητών για την αρτιότερη διδασκαλία του  τένις και 
στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα σε παλιούς και νέους 
προπονητές.  

Στόχος και προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων είναι το πιο 
ευαίσθητο τμήμα των αθλητών μας, «οι μικροί», να αγαπήσουν το τένις ως 
άσκηση και να το κάνουν τρόπο ζωής τους για μια ζωή γεμάτη σωματική και 
ψυχική υγεία. 

Το Δ.Σ. της Στ’ Ένωσης 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ:  «Junior-mini tennis teaching» (Η τέχνη της διδασκαλίας του 
τένις σε μικρά παιδιά) 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: κα. Όλγα Καραγιάννη M.Sc 
Η μέθοδος της διδασκαλίας βασίζεται στην βιωματική μάθηση και η 
μορφή του σεμιναρίου θα είναι σε «workshop». 
Προτείνεται οι προπονητές να φορούν αθλητική περιβολή. 
 



Τόπος διεξαγωγής: Εγκαταστάσεις Α.Ε.Τ. ΝΙΚΗ Πατρών, Ηρακλέους 138 , 
Εγλυκάδα Πατρών 

Ημερομηνία : 12-13  Νοεμβρίου 2022 

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι 5/11/2022  
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email: stenosi.org@gmail.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973020163  Λουκάτος Λουκάς 
 
Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ για τους προπονητές που θα δηλωθούν 
από τους Ομίλους στης Στ’ Ένωσης, 
30 ευρώ για προπονητές άλλων Ομίλων  
15  ευρώ για φοιτητές. 

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου 

Σάββατο 

17.00-17.30: Εγγραφές. 
17.30 -18.00: Αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες και στάδια  ανάπτυξης  
παιδιών 4 έως 10 χρόνων (Θεωρία) 
18.00-19-00: junior tennis.Προσέγγιση του τένις σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας ( αίθουσα). 
Διάλειμμα 
19:15-20.30: Στάδια διδασκαλίας των βασικών κτυπημάτων του 
JuniorTennis. 
 

Κυριακή 
10.00 -11.00: mini tennis. Προσέγγιση και μεθοδική διδασκαλία  των 
βασικών χτυπημάτων τένις σε παιδιά 6 έως 8 χρόνων (αίθουσα ή 
γήπεδο). 
Διάλειμμα 
11.20-12.30: Υποδειγματική προπόνηση σε παιδιά 8-10 χρόνων 
αρχαρίων. 
12.30-13.00: Πλάνο marketing προώθησης του προγράμματος. 
13.00-14.00: Κλήρωση δώρων. Απονομή Διπλωμάτων. Συζήτηση. 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ  
   

CASTELLO CITY   

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 118 & ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 3              
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΤΗΛ. 2610225000/2610276781 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45 
ΔΙΚΛΙΝΟ 65 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ  80 

CASTELLO CITY   

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ  ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΤΗΛ. 2610225000/2610276781 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 55 
ΔΙΚΛΙΝΟ 70 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ  86 

GALAXY CITY CENTER HOTEL   

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9   ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ                              
ΤΗΛ. 2610275981 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45 
ΔΙΚΛΙΝΟ 55 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ  65 

Στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό.   
Επιβάρυνση: 1.5 ευρώ ανά διανυκτέρευση  

 
 

 

 


