
Εισήγηση για το πρόγραμμα 
Mentoring 

 Η προηγούμενη διαδικασία για την επιλογή Π.Ο.Π. είχε πολλά 

κενά  που έχουν συζητηθεί διεξοδικά. Το κυριότερο πρόβλημα ήταν 

ότι οι Π.Ο.Π. όντας εθελοντές χρησιμοποιούσαν την επιλογή τους 

προς δικό τους όφελος. Είτε με προσέγγιση προς αθλητές για 

μετακίνηση στην ομάδα τους, είτε με αδιαφορία προς το κύριο 

αντικείμενο της δουλειάς του Π.Ο.Π.  που είναι μετρήσεις και 

ανακάλυψη ταλέντων, είτε αντιμετώπιζαν τη θέση που είχαν ως 

απλή προσθήκη στο βιογραφικό τους. Για να πείσω για την ανάγκη 

αλλαγής του παρόντος συστήματος θέλω να επισημάνω ότι  αν δεν 

πληρώνεις για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, τότε κινδυνεύεις να γίνεις 

εσύ  το εμπόρευμα. Στην περίπτωση των εθελοντών Π.Ο.Π. που δεν  

αμείβονται  για τις υπηρεσίες του συμβαίνει ακριβώς αυτό. 

Εκμεταλλεύονται τη θέση που τους δίνεται από την Ομοσπονδία. 

Όταν  γίνετε προσπάθεια ελέγχου ή υπάρχουν συγκεκριμένες 

απαιτήσεις συνήθως ανταποκρίνονται  αλλά  με τους ρυθμούς τους. 

Προφανώς αυτά δεν ισχύουν για όλους τους Π.Ο.Π. αλλά είναι 

τέτοιος ο αριθμός τους  που εκτιμώ ότι είναι ανάγκη να αλλάξουμε 

το σύστημα.  

Θα πρέπει να στοχεύσουμε σε νέους προπονητές οι οποίοι θα 

έχουν τη διάθεση να μάθουν, να ψάξουν για ταλέντα, να ανέβουν  

επαγγελματικά μαζί με τους αθλητές που θα «φτιάξουν». 

Σκοπός μας θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε ένα 

μηχανισμό επιμόρφωσης και καθοδήγησης νέων προπονητών μέσα 

από τη λειτουργία των κλιμακίων που απασχολούν αθλητές  13-15 

ετών & αθλήτριες 12-14 ετών. 

Η ονομασία του προγράμματος προτείνω να είναι:  

«Mentoring  σε νέους προπονητές με προπονητικές εφαρμογές στα 

κλιμάκια των εθνικών ομάδων» 



ή 

«Καθοδήγηση   σε νέους προπονητές με προπονητικές εφαρμογές 

στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων» 

Στόχος του προγράμματος θα είναι να βοηθήσει έμπειρους 

προπονητές να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες τους 

με νέους προπονητές του Βόλεϊ. Η ΕΟΠΕ ελπίζει ότι θα δώσει στους 

νέους προπονητές &  προπονήτριες  ευκαιρίες επαγγελματικής 

βελτίωσης και ευκαιρίες καριέρας. 

  Η ΕΟΠΕ θα προσφέρει συμμετοχή στους νέους προπονητές σε 

όλα τα σεμινάρια Τοπικού ή πανελλήνιου επιπέδου που διοργανώνει 

ο ΣΕΠΠΕ και θα οργανώσει site www.volleymentoring.weebly.com 

στο οποίο καθοδηγητές & προπονητές θα μπορούν να 

ενημερώνονται για τις εξελίξεις του αθλήματος.   

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των προπονητών θα 

γίνει με ηλεκτρονική αίτηση που θα γίνει στο site 

www.volleymentoring.weebly.com  (το site είναι ήδη 

ενεργό). 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προτείνω να υπάρχει όριο 

ηλικίας μέχρι 38 ετών για τους προπονητές και πάνω από 40 για τους 

καθοδηγητές (αυτό σε πρώτο στάδιο νομίζω δε χρειάζεται ρόλο 

καθοδηγητή θα αναλάβουν οι προτεινόμενοι από την ΕΟΠΕ).  

Η επικοινωνία του καθοδηγητή με τους προπονητές θα γίνεται 

μέσω e-mail ή skype. Με τη χρήση του skype θα γίνονται και 

συνομιλίες μεταξύ όλων των καθοδηγητών και των προπονητών του 

προγράμματος. 

Προσωπική επικοινωνία του προπονητή με τον καθοδηγητή θα 

γίνεται μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων προς την ΕΟΠΕ. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2015 και θα έχει 

διάρκεια 18 μηνών. 

http://www.volleymentoring.weebly.com/
http://www.volleymentoring.weebly.com/


  Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δυνητικά μπορεί να 

περιλαμβάνει στις ανταλλαγές απόψεων και προσωπικά ή στενά 

επαγγελματικά στοιχεία και πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες στ 

πρόγραμμα θα σεβαστούν την ιδιωτικότητα και την 

εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας και δε θα τη μοιραστούν με 

τρίτους. 

Προτείνω ως μέντορες από τη πλευρά της ΕΟΠΕ (αφού 

ερωτηθούν και αποδεχθούν) τους κκ: Φλώρο, Δρίκο, Καλμαζίδη, 

Ζαλμά, Καραίσκο, Αγγελόπουλο, Παπαδόπουλο Κ. (Μου λείπει ένας 

από τον ¨Έβρο).  Θα χρειαστεί ανά φύλο να υπάρχει ένας κεντρικός 

συντονιστής. 

Με λίγη δουλεία από τον Άκη και με βάση το site σε λίγες ημέρες 

μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε την έναρξη του 

προγράμματος. 

 

 

Σωτήρης Δρίκος 

 


