
 

 

 

 

Σεμινάριο με τίτλο  
Η εξέλιξη των αθλητών σε στάδια ανάπτυξης  

ΜΠΛΕ επίπεδο προσχολικής ηλικίας (Ηλικίες 3-6 ετών) 
 
Η Ε΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με 
το τμήμα ειδικότητας αντισφαίρισης της ΣΕΦΑΑ Τρικάλων και υπό την 
αιγίδα της ΕΦΟΑ,  διοργανώνει ημερίδα με θέμα: 
 

Η εξέλιξη των αθλητών σε στάδια ανάπτυξης 
 Μπλε επίπεδο προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) 

Παρουσίαση των δομικών στοιχείων του blue stage level από τα 
Παγκόσμια συνέδρια προπονητών ITF 2021-2022 

 
Ημερομηνία: Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 
Ώρα: 11:00-14:00 
Χώρος: Εγκαταστάσεις Α.Σ. «Αντισφαίριση & Ζωή» 
ΤΕΝΝIS LIFE II – Τέρμα Κοζάνης – Αθλητικό κέντρο Μητσιμπόνα, Λάρισα 
 
Ομιλητές:  

1. Μίζιος Δημήτριος MSc. (Σχολική ΦΑ), εκπαιδευτικός ΦΑ πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ομοσπονδιακός προπονητής 

2. Παπαδημητρίου Δημήτριος PhD, διδάσκων ειδικότητας αντισφαίρισης 

ΣΕΦΑΑ Θεσσαλίας. 

 
Που απευθύνεται 

 Το εν λόγω σεμινάριο απευθύνεται στους προπονητές αντισφαίρισης 
αναπτυξιακών ηλικιών όλων των ενώσεων,  εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, 
φοιτητές/τριες και πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ, γονείς λιλιπούτειων αθλητών τένις 
μπλε και κόκκινου επιπέδου (3-8 ετών), παράγοντες ομίλων. 
 
 Στόχος της ημερίδας 

Ο στόχος της ημερίδας είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης της αντισφαίρισης στους συλλόγους και clubs 
αλλά και όπου αλλού έχει ενσωματωθεί πρόγραμμα τένις σε ΚΔΑΠ και 
νηπιαγωγεία.  
Αποσκοπεί:  

α) να εφοδιάσει τις/τους προπονητές αντισφαίρισης, εκπαιδευτικούς φυσικής 
αγωγής και τις/τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής, με γνώσεις για τις 
κυρίαρχες τάσεις στην διδακτική μεθοδολογία του τένις παιδιών προσχολικής 
ηλικίας   
β) να βοηθήσει τους συναδέλφους  προπονητές, εκπαιδευτικούς και τους 
πτυχιούχους να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο 
γήπεδο με καινοτόμες μορφές διδασκαλίας. 
γ) Να υπογραμμίσει τις βασικές αρχές οργάνωσης ενός μαθήματος τένις για 
την δημιουργία ευνοϊκού κλίματος μάθησης και άσκησης για όλα τα παιδία  
δ)Να ενημερώσει γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα οφέλη της 
άσκησης με όχημα το τένις από πιστοποιημένους προπονητές   
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΕΩΣ 28/11/2022 

Ηλεκτρονικά στα email: miziosdimitrios@gmail.com dimpapsk@gmail.com 
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 

1. Παπαδημητρίου Δημήτριος 6974072399 

2. Μίζιος Δημήτριος 6974878805 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 10 ευρώ για τους προπονητές συλλόγων  

 5  ευρώ για φοιτητές των ΤΕΦΑΑ  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

Κυριακή 4/12/2022 
 

10:30-11:00 Εγγραφές 
 
11:00-11:30: Εξελικτική φάση των μαθητών προσχολικής ηλικίας  
(θεωρία – αίθουσα) 
 
11:30-12:00: Εξάσκηση δεξιοτήτων, βασικές αρχές εκτέλεσης τους, στυλ 
διδασκαλίας, δείκτες αξιολόγησης δεξιοτήτων 
(θεωρία –αίθουσα)  
 
12:00-12:15: Διάλλειμα 
 
12:00-12:30: Πρότυπο μάθημα με περιεχόμενο ασκήσεων αντισφαίρισης για 
την επίτευξη βασικών στόχων, με έμφαση στην δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος μάθησης σε παιδία 3-6 ετών (γήπεδο) 
 
12:30-13:00: Εργασία σε ομάδες προπονητών (γήπεδο - απαραίτητη αθλητική 
περιβολή) 
 
13:00-14:00: Τράπεζα ιδεών – συζήτηση με θέμα: 

 «Διοργάνωση  τουρνουά play & stay U12 – tennis festivals με στόχο 

την δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος μάθησης & άσκησης 

 Οργάνωση δράσεων συλλογών για το νέο αγωνιστικό έτος 2023-2024 

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πληροφοριακό υλικό σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή 
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