Προτάσεις για τον Εθνικό
σχεδιασμό Ανάπτυξης
Σχετικά με κάποιες μικρές βελτιώσεις προσθήκες που πρέπει να γίνουν στον
εθνικό σχεδιασμό ανάπτυξης

θεωρώ σημαντικό να εστιάσουμε σε δύο τομείς:

Αρχικά χρειάζεται να προχωρήσει ένας σχεδιασμός των ενεργειών σχετικά με το
προγραμματισμό επιλογής αθλητών και συγκεντρωτικών προπονήσεων σε πλάνο
πολύ μεγαλύτερου του ενός έτους ακόμα και της θητείας μίας διοίκησης. Με βάση
αυτό τον σχεδιασμό μπορεί να προστεθούν ή να αφαιρεθούν κάποιες από τις
υποχρεώσεις των ΠΟΠ και πως αυτές κατανέμονται στον προπονητικό κύκλο της
λειτουργίας των προεθνικών & εθνικών ομάδων. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρξει η
δημιουργία ενός επιθυμητού επαγγελματικού προφίλ για τους ΠΟΠ και να
πριμοδοτηθούν ανάλογα στη μοριοδότηση τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

1. Σχεδιασμός ενεργειών για το προγραμματισμό επιλογής και συγκεντρωτικών
προπονήσεων για τα αγόρια.
Είναι υποχρέωσή μου να επισημάνω ότι θα διεξαχθεί φέτος βαλκανικό
πρωτάθλημα Παμπαίδων (γεν.>1-1-1997) στο οποίο θα λάβουν μέρος όλες οι
Βαλκανικές χώρες εκτός από GRE, FYROM & MLD. Δεν λαμβάνουμε μέρος όχι
λόγω οικονομικών προβλημάτων, που ενδεχομένως να υπήρχαν, αλλά γιατί δεν
έχουμε ομάδα. Την ίδια σχεδόν χρονική περίοδο σχεδιάζουμε να κάνουμε την
αρχική επιλογή για τα παιδιά που είναι

γεννημένα >1-1-1997. Για να

μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις βαλκανικές χώρες θα πρέπει την αρχική
επιλογή των αγοριών να τη μεταφέρουμε από την ηλικία των 16 ετών που είναι
τώρα (πέρυσι ήταν στην ηλικία των 17!) στην ηλικία των 15 ετών. Αν
θεωρήσουμε ότι η 1η επίσημη υποχρέωση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών
ομάδων ανάπτυξης είναι η Πρόκριση Πανευρωπαϊκού Παίδων που γίνεται κάθε 2
χρόνια (2011, 2013, 2015, 2017….)και μάλιστα μήνα Ιανουάριο τότε η αρχική
επιλογή των παιδιών που θα απαρτίζουν την εθνική ομάδα σε αυτή τη
διοργάνωση πρέπει να γίνεται 3 χρόνια νωρίτερα.
Αυτό που θα γίνει φέτος στη Πτολεμαΐδα για τους γεν. > 1-1-1997 έπρεπε να
είχε γίνει πέρυσι (2012), όταν έγινε η επιλογή για τους γεν.> 1-1-1995. Για να

μπορέσουμε να ακολουθήσουμε έναν τέτοιο σχεδιασμό θα πρέπει το 2014 να
γίνει η αρχική επιλογή για τους γεν.>1-1-1999 και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια να
γίνεται η αρχική επιλογή για κάθε νέα ηλικιακή φουρνιά αγοριών. Στον πίνακα 1
παρουσιάζεται ένας βασικός σχεδιασμός των ενεργειών για την κάθε νέα
ηλικιακή «φουρνιά» αθλητών από την αρχική επιλογή ως παμπαίδες μέχρι την
τελευταία αγωνιστική υποχρέωση ως έφηβοι.
1.1. Αθλητικό Σχολείο
Για να είναι αποτελεσματικός ένας τέτοιος σχεδιασμός είναι σημαντικό από
την φουρνιά αθλητών γεν.>1-1-1999 να εντάξουμε στο σχεδιασμό και τη
λειτουργία των εθνικών ομάδων

παμπαίδων & παίδων στο σύστημα

Αθλητικών σχολείων που σχεδιάζετε να αναπτυχτεί εκ νέου από την
Πολιτεία. Η δημιουργία δύο αθλητικών σχολείων θα πρέπει να μας βρεί
έτοιμους για να τα επανδρώσουμε με αθλητές & ΚΦΑ.
1.2. Κίνητρα
Για να επιτύχει ένας τέτοιος θεσμός στον ελληνικό αθλητισμό στα ομαδικά
αθλήματα θα πρέπει τα κίνητρα για την αθλητική διάκριση να μεταφερθούν
από τον σωματειακό

& σχολικό (που ουσιαστικά είναι σωματειακός)

αθλητισμό στις εθνικές ομάδες και στους αθλητές υψηλών δυνατοτήτων
(επιπέδου Εθνικών ομάδων) και μόνο σε αυτούς. Για να θελήσει ένα
ταλαντούχο παιδί στην ηλικία των 16 ετών (Α΄ Λυκείου) να ενταχθεί σε ένα
επίπονο προπονητικό αθλητικό σύστημα θα πρέπει να ξέρει ότι θα
επιβραβευτεί τουλάχιστον με τη δυνατότητα να εξασφαλίσει πρόσβαση στην
ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι ο θεσμός θα γίνει θελκτικός και η λειτουργία των
εθνικών ομάδων απρόσκοπτη. Παραπέμπω εδώ στη συνημμένη απολογιστική
έκθεση για την Εθνική Παίδων γεν.>1-1-1995 στις παραγράφους 4.4
(Μοντέλο προπόνησης), 5 (Συμπεράσματα). Με βάση τα παραπάνω ο
Σχεδιασμός ενεργειών για το προγραμματισμό επιλογής και συγκεντρωτικών
προπονήσεων για τα αγόρια παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Σχεδιασμός ενεργειών για το προγραμματισμό επιλογής και συγκεντρωτικών προπονήσεων για
τα αγόρια

>1-1-1997
>1-1-1999
1η επιλογή –
1η Καλοκαίρι 2012
Καλοκαίρι 2014
Συγκεντρωτική
προπόνηση
Εισαγωγή σε Αθλητικό Σεπτέμβριος 2012 (Α΄ Σεπτέμβριος 2014
σχολείο
λυκείου)
(Α΄ λυκείου)
Τελική
επιλογή-2η
Συγκεντρωτική
προπόνηση
Λειτουργία ως εθνική
ομάδα Παμπαίδων
Συμμετοχή σε Βαλκανικό
Παμπαίδων
3η
Συγκεντρωτική
προπόνηση
4η
Συγκεντρωτική
προπόνηση
5η
συγκεντρωτική
προπόνηση ως Εθνική
παίδων
Συμμετοχή σε Βαλκανικό
Παίδων
1η επίσημη υποχρέωση
(Πρόκριση
Πανευρωπαϊκού Παίδων)
6η
Συγκεντρωτική
προπόνηση
7η
Συγκεντρωτική
προπόνηση
Συμμετοχή σε Βαλκανικό
εφήβων
8ηΣυγκεντρωτική
προπόνηση
9η
Συγκεντρωτική
προπόνηση
2η επίσημη υποχρέωση
(Πρόκριση
Πανευρωπαϊκού Εφήβων)
10η
Συγκεντρωτική
προπόνηση
Συμμετοχή σε Βαλκανικό
εφήβων
Συμμετοχή σε Πρόκριση
Παγκοσμίου

>1-1-2001
Καλοκαίρι
2016
Σεπτέμβριος
2016
(Α΄
λυκείου)
Καλοκαίρι
2017

Καλοκαίρι 2013

Καλοκαίρι 2015

Καλοκαίρι 2013

Καλοκαίρι 2015

Καλοκαίρι 2013

Καλοκαίρι 2015

Χριστούγεννα 2013

Χριστούγεννα 2015

Πάσχα 2014

Πάσχα 2016

Καλοκαίρι 2014

Καλοκαίρι 2016

Καλοκαίρι
2018

Καλοκαίρι 2014

Καλοκαίρι 2016

ΙΑΝ 2015

ΙΑΝ 2017

Καλοκαίρι
2018
ΙΑΝ 2019

Πάσχα 2015

Πάσχα 2017

Πάσχα 2019

Καλοκαίρι 2015

Καλοκαίρι 2017

Καλοκαίρι 2015

Καλοκαίρι 2017

Χριστούγεννα 2015

Χριστούγεννα 2017

Πάσχα 2016

Πάσχα 2018

Καλοκαίρι
2019
Καλοκαίρι
2019
Χριστούγεννα
2019
Πάσχα 2020

Απρίλιος- Ιούνιος 2016

Απρίλιος2018

Καλοκαίρι 2016

Καλοκαίρι 2018

Καλοκαίρι 2016

Καλοκαίρι 2018

Μάιος 2017

Μάιος 2019

Καλοκαίρι
2017
Καλοκαίρι
2017
Χριστούγεννα
2017
Πάσχα 2018

Ιούνιος ΑπρίλιοςΙούνιος 2020
Καλοκαίρι
2020
Καλοκαίρι
2020
Μάιος 2021

2. Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και ρόλος των ΠΟΠ.
Η κατάτμηση της χώρας σε 13 περιφέρειες και η ύπαρξη 16 ΠΟΠ κάνει το
σύστημα δυσλειτουργικό. Το ανδρικό βόλεϊ έχει σχεδόν το 15-20% των

αθλουμένων του γυναίκειου Βόλεϊ ,εντούτοις ο σχεδιασμός

είναι κοινός.

Παράλληλα θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αμείβονται
με ικανοποιητικές αμοιβές 16 προπονητές σε όλη τη χώρα. Από τη άλλη μεριά
χωρίς οικονομικές απολαβές είναι δύσκολο να προσελκύσουμε ικανούς
επαγγελματίες που θα μπορέσουν να προπονήσουν με σύγχρονες προπονητικές
μεθόδους και να ωθήσουν σε υψηλό αθλητικό επίπεδο νέους αθλητές. Προτείνω
να επιλεγούν

5 περιφέρειες της χώρας, στις οποίες συγκεντρώνεται ο

μεγαλύτερος αριθμός αγοριών αθλητών, να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στην
ευρύτερη περιοχή, να επανδρωθούν με ικανούς προπονητές που θα αμείβονται, θα
ελέγχονται και θα αξιολογούνται για το παραγόμενο έργο. Οι περιφέρειες αυτές
να

είναι

Αττική

(ΕΣΠΑΑ-ΕΣΠΕΔΑ),

Θεσσαλονίκη

(ΕΠΕΣΘ),

Θράκη,

Πελοπόννησος (έδρα Πάτρα), Κεντρική Ελλάδα (έδρα Τρίκαλα ή Λαμία). Ο
θεσμός των ΠΟΠ και των προεθνικών ομάδων να εξακολουθήσει να υφίσταται
στις υπόλοιπες περιφέρειες και να ασκεί τα καθήκοντα του ΠΟΠ ο προπονητής
των κοριτσιών.
Αν το χρονοδιάγραμμα του πίνακα 1 τηρείται θα πρέπει να εντοπίσουμε που
υπάρχει ο ρόλος των ΠΟΠ και που μπορεί να επεκταθεί. Είναι προφανές ότι ο
κύριος όγκος του έργου των ΠΟΠ είναι πριν την 1η επιλογή (περίοδος των
προεθνικών ομάδων). Παράλληλα μπορούν να συνεχίζουν το έργο τους με τα
αρχικά επιλεγμένους αθλητές μέχρι και την περίοδο της τελικής επιλογής. Στη
συνέχεια και για όσα παιδιά είναι στο ενδιαφέρον των Εθνικών ομάδων μπορούν
να έχουν έναν έλεγχο πάνω στη φυσική προετοιμασία του αθλητή εφόσον η
υποστήριξη που παρέχεται από το σωματείο τους δεν είναι αρκετή.
Όταν μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, οπότε και η αρχική επιλογή θα είναι
κάθε δύο χρόνια, οι ΠΟΠ θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο να ασχοληθούν με όσα
προβλέπει ο Εθνικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης και αφορούν την ανάπτυξη του
βόλεϊ στη περιοχή τους και το μίνι βόλεϊ. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται
χρονοδιάγραμα δραστηριοτήτων ΠΟΠ για κάθε ηλικιακή «φουρνιά» αγοριών.

Πίνακας 2. Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων ΠΟΠ.

09/2013-06/2014

09/2014-06/2015

Γεν>1-1-1997

Γεν >1-1-1999

Έλεγχος
επιλεγμένων
Αθλητών
Έλεγχος
επιλεγμένων
Αθλητών

Πρίν
την
επιλογή

09/2015-06/2016

09/2016-06/2017

Γεν.> 1-1-2001
1η

Μεταξύ 1ης & Πριν την
τελικής επιλογής επιλογή
Έλεγχος
επιλεγμένων
Αθλητών

Γεν.>-1-12003

1η

Μεταξύ 1ης & Πριν την 1η
τελικής
επιλογή
επιλογής
Έλεγχος
Μεταξύ 1ης
επιλεγμένων
& τελικής
Αθλητών
επιλογής

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο ρόλος των ΠΟΠ
διαμορφώνεται ως εξής:


Να ελέγχουν το πρόγραμμα εκγύμνασης των επιλεγμένων γεν. 95-96 της
περιφέρειας τους όταν δε υπάρχει δυνατότητα από τον προπονητή του
σωματείου του αθλητή.



Να προπονούν σε ατομική τεχνική και ενδυνάμωση τα παιδιά που θα
επιλεγούν από τη συγκεντρωτική του καλοκαιριού 2013 (γεν 1997-98).



Να κάνουν γκρουπ προπόνησης στους γεν. >1-1-99.



Να συγκροτήσουν μία ομάδα στη περιοχή τους με παιδιά από όλο το φάσμα
των αναπτυξιακών ηλικιών (γεν. 1995-99) με την οποία θα κάνουν φιλικά
παιχνίδια ή θα συμμετέχουν σε τουρνουά με ανδρικές ομάδες της ευρύτερης
περιοχής τους.

2.1. Επιλογή ΠΟΠ
Ενώ ο ρόλος που προβλέπεται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Ανάπτυξης για
τους ΠΟΠ, είναι πολύ εκτεταμένος, εντούτοις τα κριτήρια επιλογής είναι
γενικά και η επιλογή αφήνεται ουσιαστικά στις τοπικές επιτροπές. Αυτό έχει
σαν συνέπεια άλλος να επιλέγει τον ΠΟΠ, από άλλον να χρηματοδοτούνται
και να ελέγχονται.
Για να εξειδικεύσω περισσότερο τις προτάσεις μου θεωρώ σωστό να
τοποθετηθούν οι εξής Άξονες:


Πριν το καθορισμό της μοριοδότησης να σχηματίσουμε το προφίλ, τις
επαγγελματικές δυνατότητες που θέλουμε να έχει ο ΠΟΠ.



Η επιλογή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση να γίνεται κεντρικά από την επιτροπή
ανάπτυξης, τουλάχιστον για τους ΠΟΠ των μεγάλων περιφερειών.



Να είναι διαφορετικοί οι ΠΟΠ σε αγόρια και κορίτσια τουλάχιστον στις
επιλεγμένες περιφέρειες.



Να αμείβονται.



Να υπάρχει ουσιαστίκη υποστήριξη σε υλικό και διάθεση γυμναστηρίων από
τις Ενώσεις.



Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να αμείβονται όλοι οι ΠΟΠ και να είναι
διαφορετικοί σε αγόρια και κορίτσια, θα πρέπει τουλάχιστον να επιλεγούν
ορισμένες περιφέρεις που αυτό θα ισχύσει.



Να γίνει προσπάθεια ώστε ο συντονιστής του προγράμματος να μην είναι
ταυτόχρονα και Ομοσπονδιακός προπονητής. Να τοποθετηθεί επικεφαλής των
κλιμακίων ανεξάρτητος από τον υπεύθυνο προπονητή της εκάστοτε ομάδας.
Οι προπονητές αποτυγχάνουν, απολύονται, δελεάζονται από άλλες προτάσεις.
Είναι ασφαλέστερο το σύστημα να στηρίζεται σε κάποιον,-α, που να έχει
σταθερή θέση ανεξάρτητα από επιτυχίες και αποτυχίες. Ο επικεφαλής να έχει
λόγο στην επιλογή των ΠΟΠ, να αναλάβει την παρακολούθηση του έργου
τους καθώς την εκπαίδευση & επιμόρφωσή τους.



Να υπάρξει μηχανισμός τηλεδιασκέψεων με τους ΠΟΠ. Να έχουν όλοι skype
και να συμμετέχουν τακτικά σε τηλεδιασκέψεις είτε με τον συντονιστή είτε με
τους Υπόλοιπους ΠΟΠ.



Με τον ίδιο μηχανισμό να δοθούν οι συνεντεύξεις για την επιλογή τους σε
επιτροπή που θα υπάρξει γι αυτό τον λόγο και προτείνω να αποτελείται από:
o Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής ανάπτυξης
o Τον εκάστοτε Πρόεδρο της επιτροπής Εθνικών ομάδων
o Τον εκάστοτε Ομοσπονδιακό προπονητή
o Εκπρόσωπο της Τεχνικής Επιτροπής
o Εκπρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής
o Εκπρόσωπο της τοπικής Ένωσης.
o Τον συντονιστή του προγράμματος
Ο Συντονιστής του προγράμματος θα εισηγείται και η επιτροπή θα
είναι υποχρεωμένη να συντάσσει αξιολογική έκθεση με πλήρη
τεκμηρίωση των επιλογών της

μόνο αν αυτές ανατρέπουν τη

διαμορφωμένη σειρά κατάταξης τω υποψήφιων από την προτεινόμενη
μοριοδότηση.
Για τις επαγγελματικές δυνατότητες που θα πρέπει να έχουν οι ΠΟΠ θα ήθελα να
επισημάνω ότι:


Είναι σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον συντονιστή
και την επιτροπή Ανάπτυξης.
o Να μπορούν να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό έντυπο με
συγκεκριμένη μορφή.
o Να ενημερώσουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία
o Να

συμμετέχουν

σε

μία

τηλεδιάσκεψη

μέσω

πλατφόρμας

επικοινωνίας.


Να μπορούν να επιδείξουν τεχνικές επιδεξιότητες του αθλήματος



Να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της προπονητικής.



Να είναι ανοιχτοί σε νέα δεδομένα.



Να μπορούν να εκπονήσουν και να ελέγξουν ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης
και φυσικής προετοιμασίας.



Να δίνει σε γνώση και πληθωρικότητα κάτι παραπάνω από τους προπονητές
των Σωματείων.

2.2. Μοριοδότηση προσόντων υποψηφίων ΠΟΠ
2.2.1. Ακαδημαϊκά προσόντα
2.2.1.1.

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα Πετοσφαίριση 30 Μόρια

2.2.1.2.

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ χωρίς ειδικότητα Πετοσφαίριση 25 Μόρια

2.2.1.3.

Πτυχίο Α΄ κατηγορίας σε συνδυασμό με πτυχίο από ΑΕΙ 20

Μόρια
2.2.1.4.

Πτυχίο MSc 10 Μόρια

2.2.1.5.

Πτυχίο Phd 15 Μόρια

2.2.1.6.

Για δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε

επιστημονικά συνέδρια. Για κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση μόνο
ως 1ος ή 2ος συγγραφέας 3 μόρια.
2.2.1.7.

Πτυχίο ECDL ή αντίστοιχο 10 μόρια.

2.2.1.8.

Γνώση ξένης Γλώσσας (Αγγλικά ή Ιταλικά)

2.2.1.8.1.

Επίπεδο Β2 1 μόρια

2.2.1.8.2.

Επίπεδο C1 3 μόρια

2.2.1.8.3.

Επίπεδο C2 5 μόρια

2.2.2. Προπονητική εμπειρία
2.2.2.1.

Για κάθε αγωνιστική περίοδο αποδεδειγμένης προπονητικής

εμπειρίας, με αναφορά ως 1ος ή 2ος προπονητής σε τουλάχιστον 10
φύλλα αγώνος, 1μόριο. Η προπονητική εμπειρία των προπονητών
για την αγωνιστική περίοδο που ήταν ΠΟΠ είναι να αυταπόδεικτη
και μοριοδοτείται με 1 μόριο για κάθε αγωνιστική περίοδο.
2.2.3. Προπονητικές επιτυχίες
2.2.3.1.

Συμμετοχή σε Πανελλήνια τελική φάση ως 1ος προπονητής

(αναγραφή σε όλα τα φύλλα αγώνος) 10 μόρια

για κάθε

συμμετοχή. Προτείνω την κατάργηση των άλλων δύο κριτηρίων
(αθλητή ή αθλητές σε εθνικές ομάδες και βοηθός σε εθνικές
ομάδες), γιατί το μεν πρώτο δε μπορεί να είναι προσωποποιημένο
σε ένα προπονητή και αναπτύσσει στον προπονητή την αίσθηση
της οικειοποίησης της επιτυχίας του αθλητή, το δε δεύτερο είναι με
βάση αυθαίρετη προτίμηση της εκάστοτε διοίκησης ή και του
επικεφαλής προπονητή σε ένα πρόσωπο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει
δεν είναι όμως σωστό να μοριοδοτείται ως επαγγελματικό προσόν
γιατί ο ορισμός είναι αυθαίρετος.
2.2.4. Συνέντευξη
2.2.4.1.

Να

υπάρχει

δημοσιοποιημένη,

κοινοποιημένη

στους

υποψηφίους, σαφής και τεκμηριωμένη έκθεση της επιτροπής σε
σχέση με την εκτιμώμενη σημαντικότητα των προσόντων των
υποψηφίων

μόνο

αν

ανατρέπεται

η

διαμορφωμένη

σειρά

κατάταξης.

Συνημμένα υποβάλω


Την απολογιστική έκθεση για την εθνική Παίδων γεν. > 1-1-1995 όπου στο
πλαίσιο των προτάσεων έχουν αναφερθεί θέματα όπως η ανανέωση του
έμψυχου δυναμικού των πρωταθλημάτων για την αποφυγή φαινομένων
«βετερανισμού», που είναι ήδη αρκετά εξαπλωμένος στις ομάδες Βόλεϊ.



Την πρόταση για τις ηλικίες των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων καθώς και
άλλα μέτρα που μπορεί να αυξήσουν τον αριθμό των επίσημων αγώνων που
δίνει ένας εκπαιδευόμενος αθλητής Βόλεϊ.

Με εκτίμηση
Σωτήρης Δρίκος

