
Współpraca z rodzicami  (LTA,1988,Taylor, 1995)

a. Wprowadzenie
Tenis  jest  sportem,  w  którym  rodzice  spełniają  bardzo  ważną  rolę.  Trener  musi  z  nimi

współpracować ponieważ są częścią teamu. Kiedy pracujesz z młodym tenisistą, w pewien sposób
„pracujesz”  także  z  jego  rodzicami.  Dlatego  filozofia  całego  teamu  –  zawodnik,  trener,  rodzice,
powinna być taka sama. 

Bycie dobrymi rodzicami tenisowymi nie jest łatwe, ponieważ jest to dla nich zupełnie nowa
rola. Trener jako zawodowiec, czyli człowiek mający odpowiednie doświadczenie, powinien być ich
przewodnikiem. Najlepszą formą współpracy z rodzicami jest wyznaczenie im takiej roli, w której
będą czuli,  że  maja  swój  wkład w sukces  „drużyny”,  można  to  określić  mianem współpracy bez
wtrącania się. Dla takiego współdziałania niezbędna jest dobra komunikacja w ramach trójkąta rodzic-
trener-zawodnik. Poza tym ważne jest, aby trener zorientował się na jakim etapie życiowego cyklu
tenisowego jest rodzina, z którą ma współpracować.

Etap charakterystyka
ETAP I: początek
 - dziecko rozpoczyna swoją 
przygodę z tenisem

 rodzice przeważnie nieświadomi, naiwni
 trener kieruje zarówno dzieckiem jak i rodzicami

ETAP II: dojrzewanie
- zwiększenie zaangażowania w 
trening

 rodzice muszą poświęcić więcej czasu i pieniędzy
 pojawia się równanie wydatki – wyniki
 rodzice stają się zbyt zaangażowani emocjonalnie

ETAP III: stabilizacja  rodzice zaczynają się powoli wyłączać 
 widać u nich bardziej rozsądne podejście do problemu, 

będące wynikiem negatywnych doświadczeń z etapu II
 rodzina przystosowuje się do wymogów młodego 

sportowca
ETAP IV: dojrzałość
- uwolnienie się

 dziecko samo kieruje swoją karierą

b. Skąd się biorą problemy z rodzicami?

 Większość nie ma żadnej wiedzy o tenisie.
 Niektórzy tracą perspektywę patrzenia na tenis swojego dziecka.
 Wielu czuje, że są wykorzystywani, a ich wysiłek niedoceniany przez dziecko i 

trenera.
 Niektórzy chcą przejąć rolę trenera.
 Są tacy, którzy odnoszą wrażenie, że trener chce przejąć ich rolę.
 Niektórzy mają chore zamiary.
 Czasami jest to problem złej komunikacji z trenerem lub jej braku.
 Jeśli jest problem, to trener musi sobie z nim poradzić.

c. Spotkania z rodzicami
Rozpoczynając pracę z zawodnikiem lub grupą zawodników, jeśli jest to możliwe, trener 

powinien zorganizować spotkanie z rodzicami, na którym mógłby przedstawić siebie oraz 
wymienić poglądy na temat tenisa i prowadzenia zawodników.

Ważne jest aby podczas spotkania była przyjemna oraz przyjacielska atmosfera. Trener 
powinien się wcześniej przygotować, robiąc plan tematów, które chciałby poruszyć np. 
przedstawienie siebie, swoich metod pracy, osób współpracujących, zaprezentowanie swojej 
filozofii oraz ogólnych założeń programu treningowego oraz celów, które będzie realizował w 
najbliższym sezonie, procedur oraz kryteriów selekcji, planu treningów i startów, przepisów 
dyscyplinarnych. Trener powinien przedstawić rodzicom ogólne cele tenisa tzn. wpływ na rozwój 



osobowości młodego człowieka, miłość do sportu, wpływ na inne sfery życia, samoocena. Ważne 
jest, aby przedstawić zarówno korzyści wynikające z uprawiania tenisa: w sferze kształtowania 
osobowości (dyscyplina, pewność siebie, motywacja), w sferze fizycznej (sprawność) i sferze 
socjalnej (współpraca), jak i minusy np. stres, wypalenie, kontuzje.

Trzeba znaleźć czas na omówienie z rodzicami tego co mogliby zrobić w domu, aby pomóc 
swojemu dziecku oraz idei partnerstwa pomiędzy zawodnikiem, a rodzicami i trenerem. Ważne są 
też pytania i odpowiedzi. Na zakończenie wszyscy powinni ustalić termin kolejnego spotkania. 
Spotkanie odniesie pozytywny skutek jeśli rodzice poczują, że są ważni, potrzebni i że trener liczy
się z ich zdaniem. Ale zawodowcem jest tylko trener.

d. Rady dla trenerów (Taylor,1995;USTA,1992)

Co wolno (powinien) robić. Czego nie powinien robić
 Wciągać rodziców do pomocy przy 

realizacji programu.
 Przedstawiać rodzicom w jasny sposób 

swoje oczekiwania wobec ich dziecka.
 Rozpoznawać rożne typy rodziców: 

niezaangażowani, nadmiernie 
zaangażowani, pomocni.

 Nie karać dzieci za złe zachowanie 
rodziców, którzy są przecież dorosłymi 
ludźmi.

 Identyfikować zachowania rodziców, 
które są pomocne w pracy trenera lub ją
podkopują; zwracać uwagę rodzicom, 
kiedy ich zachowanie jest szkodliwe.

 Spotykać się regularnie z rodzicami.
 Mówić rodzicom, że też chce z nimi 

współpracować.
 Pomóc rodzicom w określeniu ich 

celów.
 Przedstawiać rodzicom comiesięczny 

raport z pracy z ich dzieckiem.
 Określić wzajemne relacje – co można 

robić, a czego nie.
 Być stanowczym i konsekwentnym w 

kontaktach z rodzicami.
 Kontrolować własne zachowanie, nie 

dać się ponieść nerwom.

 Mówić rodzicom, że ich dziecko 
zostanie mistrzem, jeśli nie ma ku temu 
odpowiednich predyspozycji.

 Mówić rodzicom, aby wszystko 
pozostawili tobie.

 Uznać wygrywanie za jedyny cel.
 Wyznawać filozofię, że najlepszym 

graczem może być tylko ten, kto jest 
sierotą.

 Wejść w konflikt z rodzicami.
 Próbować przejąć rolę rodziców.
 Myśleć, że jeden zawodnik uczyni go 

bogatym i sławnym.
 Myśleć, że zachowanie rodziców 

zmieni się natychmiast.
 Unikać rozmów z rodzicami.
 Zaniedbywać innych zawodników, a 

koncentrować swoją uwagę tylko na 
jednym ze względu na nacisk jego 
rodziców.

e. Rady dla zawodników (Taylor,1995)

Co wolno (powinien) robić. Czego nie powinien robić
 Być cierpliwym w stosunku do 

rodziców.
 Dawać z siebie 100% i cieszyć się z gry

w tenisa.
 Rozmawiać z rodzicami o swoim tenisie

i ich reakcjach.
 Dziękować rodzicom za danie szansy 

gry w tenisa.
 Rozumieć, że rodzice także popełniają 

 Traktować źle swoich rodziców.
 Myśleć, że rodzice powinni poświęcić 

wszystko dla ułatwienia twojej kariery 
sportowej.

 Traktować rodziców jak niewolników 
lub pomocników na korcie.

 Wprowadzać rodziców w zakłopotanie 
źle zachowując się na korcie.

 Oczekiwać od rodziców perfekcji.



błędy.
 Starać się być dobrym uczniem w 

szkole (łączenie nauki ze sportem).
 Rozumieć, że miłość rodzicielska nie 

ma związku z twoimi umiejętnościami i
wynikami w zawodach.

 Trenować z rodzicem i zarzucać mu, że 
nie gra jak mistrz rakiety.

 

 

f. Rady dla rodziców

Co wolno (powinni) robić. Czego nie powinni robić
 Poznać trenera swojego dziecka.
 Respektować jego opinie. Pozwolić mu 

trenować.
 Oceniać postępy dziecka.
 Rozmawiać z innymi rodzicami i starać 

się z nimi zaprzyjaźnić.
 Określić jasne zasady komunikowania 

się z trenerem.
 Nie szczędzić pochwał.
 Być przy dziecku kiedy przegrało, ale 

jeśli chce być samo, zostawić je.
 Cenić pracę tak samo jak wynik a nawet

bardziej.
 Traktować dziecko zawsze tak samo 

niezależnie od wyniku meczu.
 Odczuwać radość patrząc na grę 

swojego dziecka.
 Wyglądać na zrelaksowanych, 

spokojnych i nastawionych pozytywnie.
 Stwarzać dziecku inne możliwości poza

tenisem.
 Być realistycznym w oczekiwaniach 

wobec kariery tenisowej dziecka.
 Siadać w pewnej odległości od kortu
 Gratulować swojemu dziecku słowami: 

„Jak udał się mecz?”, „Jak dzisiaj 
grałeś?”. Pokazujecie w ten sposób, że 
martwicie się o dziecko, nie zaś o 
wynik meczu.

 Myśleć, że tenis jest jedynym sposobem
na odniesienie sukcesu w życiu.

 Zachowywać się jakby zawalił się cały 
świat po przegraniu przez dziecko 
meczu.

 Reagować na kiepski wynik lub błąd 
poprzez karanie lub krytykę.

 Nie zauważać złego zachowania lub 
oszukiwania przez własne dziecko.

 Podpowiadać spoza kortu próbując 
przejąć rolę trenera.

 Interweniować u sędziego podczas 
meczu.

 Ignorować bóle i oznaki kontuzji u 
dziecka.

 Zapomnieć, że dziecko jest coraz 
starsze.

 Ignorować inne dzieci w rodzinie.
 W celu motywowania dziecka używać 

sarkazmu.
 Straszyć, aby poprawić dyscyplinę.
 Zmuszać dziecko do specjalizowania się

wyłącznie w tenisie.
 Doprowadzić do sytuacji, w której 

dziecko boi się reakcji rodzica po 
przegranym meczu.

 Gratulować dziecku po meczu słowami:
„Czy wygrałeś?”

 Być obecnym na każdym treningu i 
meczu.

 Używać stwierdzeń MY: „my 
wygraliśmy”, „my  graliśmy”.

 Zmuszać dziecko do rozmowy tuż po 
meczu.

 Myśleć, że inwestujesz w tenis dziecka, 
oczekując zwrotu w przyszłości.

 Mówić dziecku, że przez nie 
zaniedbujecie swoje własne potrzeby.



Podsumowanie – praktyczne porady dla treningu mentalnego zawodników turniejowych 

 umiejętności  mentalne  mogą  zostać  wyuczone  oraz  udoskonalone,  jeśli  będą  ćwiczone
systematycznie na korcie oraz poza nim;

 podstawowe umiejętności mentalne wymagane wśród zawodników grających w turniejach to:
motywacja, koncentracja, kontrola myśli, kontrola emocji;

 trener  może  pomóc  w  rozwijaniu  motywacji  u  zawodnika  poprzez  wzmacnianie  jego
wysiłków do ciężkiej pracę bardziej niż jego talentu;

 czerpanie  radości  z  tenisa  i  ustanawianie  celów  to  dwie  techniki  wykorzystywanie  w
podniesieniu motywacji;

 zachęcanie zawodnika do skupienia się na „tu i teraz” np. następnym punkcie;
 rutynowe czynności, używanie słów kluczowych oraz ćwiczenie technik relaksacyjnych może

być wykorzystywane w utrzymywaniu koncentracji;
  odpowiedni poziomem pobudzenia wpływa na lepszy poziom wykonania (optymalny stan

aktywacji). Ten stan występuje wtedy, kiedy poziom lęku jest umiarkowany(zazwyczaj przy
tętnie pomiędzy 140-170 uderzeń na min.);

 zawodnik powinien wiedzieć, że pewien poziom pobudzenia/lęku jest normalny i potrzebny;
  wzrost poziomu aktywacji  można uzyskać sposobami fizycznymi  (intensywne poruszanie,

utrzymując oddech) i psychologicznymi (używanie pozytywnych słów kluczowych, granie na
100 % możliwości);

 zmniejszenie lęk można uzyskać metodami fizjologicznymi (relaksacja, uśmiech) i metodami
psychologicznymi  (używanie  słów kluczy,  wskazówek, skupianie się na punkcie w danym
momencie).

 wykorzystywanie czasu pomiędzy punktami na kontrolę pobudzenia;
 graczowi łatwiej jest wierzyć w siebie, kiedy wierzą też w niego inni;
 umiarkowane  poczucie  pewności  siebie  gwarantuje  najwyższy  poziom  wykonania/gry,

podczas  gdy zbyt  niskie  lub  zbyt  wysokie  poczucie  pewności  siebie  powoduje  obniżenie
poziomu gry;

 techniki doskonalące poczucie pewności siebie zawierają pozytywny dialog z samym sobą,
ustalanie oraz osiąganie realistycznych celów;

 zawodnicy powinni stosować rutynę przed, podczas i po meczu dla zagwarantowania sobie
jak najlepszej gry;

 tenis jest dyscypliną gdzie rodzice są też ważni. Należy uznawać prawo rodziców do bycia
zaangażowanymi.  Komunikacja, współpraca oraz wzajemny szacunek są słowami-kluczami
dla efektywnych relacji pomiędzy rodzicem, graczem a trenerem.


