
 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 

PLAY TENNIS COURSE AND LEVEL 1 COURSE 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

ΜΟΡΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Οι υποψήφιοι αξιολογούνται από δύο καθηγητές-διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

• Πρόγραμμα μαθημάτων για συμμετέχοντες με αναλυτικά θέματα που θα καλυφθούν 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι υποψήφιοι θα παρακολουθούν σε καθημερινή 
βάση. 

• Το μάθημα θα οργανωθεί σε δύο μέρη: 
- Το πρώτο μέρος του «Play tennis course» είναι διάρκειας 4 ημερών. 
- Το δεύτερο μέρος του «LEVEL Ι Course» είναι διάρκειας 12 ημερών. 

 Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα « LEVEL Ι Course » 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το « Play tennis course ». 
 

 

Το COURSE : 

• Σκοπός: Το μάθημα απευθύνεται σε προπονητές που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν 
αρχάριους και προχωρημένους παίκτες  

• Συμμετέχοντες: Προπονητές που πληρούν το βασικό επίπεδο παιχνιδιού και επίδειξης. 
Κατά τη διάρκεια και στο τέλος του μαθήματος, όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν 
μέσω γραπτού και πρακτικού μέρους. 

• Παρακολούθηση:  Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να μπορούν να παρακολουθήσουν 
ολόκληρο το μάθημα (και τις 12 + 4 ημέρες). Ένας συμμετέχων που θα απουσιάζει για 
περισσότερες από μία ημέρες θα πρέπει να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα την 
επόμενη φορά που θα διοργανωθεί. 

•  Αριθμός Συμμετεχόντων: το πολύ 24 στο Level 1, 33 στο Play tennis Course 
 

Υλικό on-line που διατίθεται στον συμμετέχοντα : 

• Εγχειρίδιο ITF Play Tennis   

• Εγχειρίδιο ITF – Το τένις στο σχολείο 

• Εγχειρίδιο ITF Play and Stay  

• ITF Tennis 10s  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Αξιολόγηση συμμετεχόντων:  
• Πρακτικές δοκιμασίες στο γήπεδο τένις, γραπτές δοκιμασίες, συνολική εργασία και 
προσωπικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

• Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν μόνο σε ένα από όλα τα τμήματα αξιολόγησης θα 
μπορούν να επανεξεταστούν σε αυτήν την εξέταση αργότερα. 

• Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε περισσότερα από ένα τμήματα αξιολόγησης θα 
πρέπει να επαναλάβουν ολόκληρο το μάθημα. 

• Οι υποψήφιοι που απουσιάζουν για περισσότερες από μία ημέρες κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος θα πρέπει να επαναλάβουν το μάθημα την επόμενη φορά που θα 
διοργανωθεί. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 

• 30 ΜΑΡΤΙΟΥ - 02. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023. 

Τα επόμενα Course Θα ανακοινωθούν 

 

Εισηγητές Play Tennis Course : 

• Vanja Stuhli  (BIH)- ITF level 3 

 

Αποτελέσματα και Σχόλια :  

• Οι διδάσκοντες θα παρέχουν επιτόπου σχόλια στους συμμετέχοντες του μαθήματος 

σχετικά με την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

• Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης θα υποβάλει επιστολή σχετικά με τα 
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το αργότερο οκτώ εβδομάδες μετά το τέλος των 
μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΕΦΟΑ εάν δεν 
λάβουν πληροφορίες για τα αποτελέσματα τους ακόμη και μετά την καθορισμένη 
περίοδο.  

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 

• Μετά το πέρας των σχολών,  θα απονεμειθούν πιστοποιητικά συμμετοχής σε όλους τους 
συμμετέχοντες.. 

• θα απονεμειθούν διπλώματα σε όσους υποψηφίους έχουν περάσει επιτυχώς τα 
μαθήματα «Play tennis» και τα μαθήματα «Level I». 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

• Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το έγγραφο ή ερωτήσεις που μπορεί 
να προκύψουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω e-mail: vanja2104@yahoo.com , itfschools@efoa.gr  
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