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Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης δημιούργησε το 

Πρόγραμμα «Καθοδήγηση σε νέους προπονητές με προπονητικές 

εφαρμογές στα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων»  με σκοπό οι έμπειροι 

προπονητές του αθλήματος να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία 

τους με νεότερους προπονητές. Η ΕΟΠΕ θέλει με αυτό τον τρόπο να 

δώσει  σε νέους προπονητές την ευκαιρία ανάπτυξης των προπονητικών 

τους ικανοτήτων,  ενώ παράλληλα να προσφέρει μια νέα πρόκληση σε 

έμπειρους προπονητές για να μεταδώσουν την εμπειρία τους. Κεντρική 

ιδέα του προγράμματος είναι  για κάθε προπονητή που θα αναλαμβάνει 

τη λειτουργία ενός τοπικού κλιμακίου αγοριών ή κοριτσιών (θα 

αποκαλείται Περιφερειακός Ομοσπονδιακός Προπονητής ή 

υποστηριζόμενος), θα υπάρχει ένας υπεύθυνος που θα έχει υπερτοπική 

λειτουργία (θα αποκαλείται Ομοσπονδιακός Προπονητής ή 

υποστηρικτής). Ο υποστηριζόμενος θα πραγματοποιεί ανοιχτές 

προπονήσεις ή προπονήσεις κατόπιν ατομικών προσκλήσεων για τα 

αγόρια και κορίτσια της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με την 

Τοπική Ένωση Πετοσφαίρισης. Οι προπονήσεις αυτές θα 

πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος σε 

ώρες και ημέρες που θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ Τοπικής 

ένωσης και  Περιφερειακού Ομοσπονδιακού Προπονητή.  Ο 

υποστηρικτής θα έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τη προπονητική 

λειτουργία του κάθε τοπικού κλιμακίου που θα έχει στην ευθύνη του. 

 

 

Παρακάτω περιγράφονται η δομή και οι όροι λειτουργίας του 

συγκεκριμένου προγράμματος: 



 

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι υποστηριζόμενοι και οι 

υποστηρικτές θα πρέπει να επικοινωνούν 30' λεπτά την εβδομάδα 

μέσω email, skype ή τηλεφώνου. Παράλληλα θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τα έντυπα για τα ατομικά στοιχεία των 

αθλουμένων, τα δεδομένα από σωματικές και αθλητικές μετρήσεις, 

το περιεχόμενο προπονητικών μονάδων. Όλα τα έντυπα που 

αφορούν τα πρόγραμμα θα συμπληρώνονται on line και θα 

καταχωρούνται αυτόματα. 

 

2. Αν υπάρξει ανάγκη για «δια ζώσης» επικοινωνία του υποστηρικτή 

με τον υποστηριζόμενο θα γίνεται μετά από αίτημα των 

ενδιαφερόμενων προς την Ε.Ο.ΠΕ., εφόσον υπάρχει ανάγκη να 

πραγματοποιηθεί μετακίνηση ενός εκ των δυο.  

 

3. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 28/2/2015 

και θα έχει διάρκεια 16 μηνών. Η λήξη του προγράμματος είναι με 

την  περάτωση του προπονητικού camp που θα οδηγήσει την 

αρχική επιλογή για την Εθνική ομάδα Παγκορασίδων γεννημένων 

>1-1-2002 &  για την Εθνική ομάδα Παμπαίδων  γεννημένων >1-

1-2001. Το camp  θα πραγματοποιηθεί εντός των μηνών Ιουνίου 

και Ιουλίου 2016.  Η συνεργασία των συμμετεχόντων και η 

επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί και μετά το τέλος του 

προγράμματος. 

 

4. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δυνητικά μπορεί να 

περιλαμβάνει στις ανταλλαγές απόψεων και προσωπικά ή στενά 

επαγγελματικά στοιχεία και πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα θα σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την 

εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας και δε θα τη μοιραστούν με 

τρίτους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει τον αμοιβαίο 

σεβασμό των προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων, καθώς 

και της πνευματικής περιουσίας των συμμετεχόντων.  

 

5. Για τους υποστηριζόμενους θα υπάρχουν  από την πλευρά της 

Ε.Ο.ΠΕ. οι παρακάτω παροχές: 

 



i. Συμμετοχή σε webinars που θα διοργανώνονται 

αποκλειστικά για τους Περιφερειακούς Ομοσπονδιακούς 

Προπονητές χωρίς κόστος συμμετοχής. 

ii. Συμμετοχή στο προπονητικό staff στην προετοιμασία των 

Εθνικών ομάδων Ανάπτυξης. 

iii. Δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια που διοργανώνονται από 

τον Σ.Ε.Π.ΠΕ.  

iv. Στους 5 παραγωγικότερους Περιφερειακούς  

Ομοσπονδιακούς Προπονητές, σύμφωνα με την εκτίμηση 

των υποστηρικτών θα δίνεται μία ετήσια συνδρομή στην 

A.V.C.A. (American Volleyball Coaches Association). 

 


