
Espero que todos estejam bem e protegidos dessa pandemia que assola a maioria dos nossos
países. O próximo curso para treinadores ou outros interessados   em aprender sobre essa
modalidade esportiva, vôlei sentado ou ParaVolley, está atualmente em discussão. Se algum
curso será realizado por videoconferência ou se esperaremos até que essa situação dolorosa e
perigosa passe para realizá-lo em um país na área pan-americana, ainda não foi determinado.
Nosso objetivo é fornecer todas as ferramentas e conhecimentos que ajudarão os participantes
a entender e mais tarde jogar ou ensinar a ensinar esse esporte. Sabemos das dificuldades
que muitos de nossos países estão enfrentando economicamente e, mais ainda, no momento
em que precisamos garantir a segurança e a integridade de nossas vidas. Peço que você
tenha paciência e muita fé. Ao mesmo tempo, gostaria de saber quais são os tópicos que você
mais gostaria que abordássemos em futuros cursos, a fim de adequá-los às necessidades dos
participantes.
Isso geralmente inclui as mesmas informações dos artigos de papelaria pré-impressos,
mas sem os custos adicionais envolvidos.
Os cursos atuais em oferta diferem dependendo do nível de conhecimento e experiência
dos participantes e estão atualmente organizados da seguinte forma:
 
Curso introdutório
Público alvo: Técnicos de Vôlei, Professores de Educação Física, Estudantes de
Educação Física, Fisioterapeutas, Estudantes de Fisioterapia, Jogadores de ParaVolley;
 
Conteúdo programático do curso:
1. Introdução ao voleibol sentado; 

a) A história;
b) WPV, PVPA, organização e função;
c) Elegibilidade dos jogadores;

2. Regras e terminologia do ParaVolley;
3. O trabalho de habilidades motoras no ParaVolley;
4. Importância e trabalho da mobilidade no ParaVolley;
5. Explicação prática sobre os fundamentos do ParaVolley;
 
Resultado esperado: Este curso introdutório oferecerá a oportunidade de compartilhar o
conhecimento adquirido sobre vôlei sentado (ParaVolley) em suas comunidades, escolas,
centros de recuperação e / ou reabilitação.
 

À Todos,
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Conhecimentos básicos de voleibol, esportes para deficientes e organização paralímpica;
Experiência básica e conhecimento das diferentes formas de ParaVolley e suas
aplicações para atletas portadores de deficiência física;
Conhecimentos básicos de Ensino/Treinamento/Treinamento para iniciantes,
individualmente ou em grupo;

Aprenda sobre as características do voleibol sentado: atletas com deficiência, quadra
pequena,rede baixa, jogo rápido, regras importantes, comunicação e cooperação entre os
atletas;
Elegibilidade para as competições mundiais de ParaVolley, incluindo jogadores com
deficiência mínima que tenham foi definido na classificação médica, qualificada para
disputar as competições oficiais mundiais de ParaVolley;

Curso Nível I
 
O Curs Nível I é o primeiro curso para qualificar treinadores para ser técnico, oferecido pela
World ParaVolley, mas antes disso a plataforma criada pela VolleySLIDE visava proporcionar
educação geral em todas as áreas envolvidas e/ou no esporte do voleibol sentado.
Público-alvo: Treinadores;
 
Pré-requisitos:
1.
2.

3.

 
Conteúdo programático do curso:
1.

2.

 
Resultado esperado: qualifique os treinadores para ensinar ParaVolley
Todos os cursos terão um custo por participante, a realização deles dependerá em grande
parte do resultado da análise atualmente em andamento pela nossa organização Pan-
Americana (PVPA), que terá sua próxima reunião do conselho de diretores em abril e as
decisões tomadas serão conhecidas por todos os membros ativos da organização (WPV). A
duração dos cursos dependerá do tipo de curso a ser realizado (Introdutório ou Nível I). Ao final
de cada curso, será entregue um certificado endossado pelo PVPA, que lhe dará a
possibilidade de ensinar e disseminar o conhecimento adquirido em seu curso. localidades,
regiões e países, isso também inclui cursos para juízes e classificadores.
 
Espero que essas informações ajudem você a decidir qual curso seria o mais adequado
para o caso de cada participante. Informe-nos se há outros tópicos que você gostaria que
abordássemos em cada curso. Esteja seguro e tome cuidado!

Atenciosamente,
 
Lazaro Bel t ran
COACHES COMMISSIONER PVPA
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