
 

 

Κυρίες/οι, 

    Η   Α΄  Ένωση, σε συνεργασία και  με  την  έγκριση της  ΕΦΟΑ, στα πλαίσια της ανάπτυξης 

του τένις στην Ελλάδα, διοργανώνει εκπαιδευτική διημερίδα προπονητών στις εγκαταστάσεις του 

Αθλητικού Συλλόγου Τιτάνες της Ν. Περάμου  Καβάλας, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 

Μαΐου 2017, με κύριο ομιλητή τον Mike  Barrell. 

Απευθύνεται: 

α) Στους προπονητές της Α΄  Ένωσης. 

β) Στους προπονητές όλων Ενώσεων που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. 

γ) Στους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ όλης της χώρας. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι ευρώ  (120,00 €) και για τους 

φοιτητές στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €). 

Παράβολο  συμμετοχής κατατίθεται στην Alpha Bank Τράπεζα, στο   Λογαριασμό ΕΝΩΣΗ  

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ANTIΣΦAIPIΣHΣ ANATOΛIKHΣ MAKEΔONIAΣ KAI ΘPAKHΣ  

A' ENΩΣH      με IBAN: GR58  0140  9000  9000  0200  2015   394 

.Οι δηλώσεις συμμετοχής καθώς και η απόδειξη καταβολής του  δικαιώματος συμμετοχής, θα 

υποβάλλονται στο email    info@aenosi.gr   έως   την Παρασκευή  5 Μαΐου  2017. 

mailto:info@aenosi.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 Θέματα του σεμιναρίου, τα οποία θα παρουσιαστούν από τον Mike  Barrell, περιλαμβάνουν: 

1. Ανάπτυξη του αθλητή- Φυσικές Ικανότητες  για την επιτάχυνση της μάθησης 

2. Ανάπτυξη του παίκτη- Συνδυάζοντας έξυπνες τακτικές και σπουδαίες τεχνικές 

3. Ανάπτυξη του Μαχητή- Προπονώντας τα παιδιά να αγαπήσουν τους αγώνες 

4. Ανάπτυξη του Προγράμματος- Προγραμματίζοντας στον 21ο αιώνα 

5. Αναπτύσσοντας το τένις σας παγκόσμια- Στρατηγικές μέσα στο γήπεδο που μεγιστοποιούν 

τη μάθηση 

  Τα πέντε μέρη του σεμιναρίου θα σας βοηθήσουν να: 

- Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους αθλητές σας να υπερέχουν  

- Να καλύψετε τις ανάγκες των παιδιών του σήμερα 

- Να αυξήσετε την ανάπτυξη και διατήρηση των παιδιών στο άθλημα 

- Να βελτιώσετε τη δουλειά σας στο τένις 

Έναρξη σεμιναρίου το Σάββατο 13 Μαΐου και ώρα 9.00 στις εγκαταστάσεις    του ομίλου   

Τιτάνες  Ν.Περάμου.   (28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 51   Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ). 

Προεγγραφές 08.00΄- 09.00΄. 

Το σεμινάριο όλο θα είναι βιωματικό και θα πραγματοποιηθεί μέσα στα γήπεδα.  

 

                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                 ΚΩΣΤΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


