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Η βάση του ελληνικού ποδοσφαίρου
•

Τμήματα υποδομής ποδοσφαίρου

•

Ακαδημία

•

Σχολή ποδοσφαίρου

•

Εκπαιδευτικό κέντρο

•

Ακαδημία υψηλού επιπέδου

Υποδομή: κατασκευή που χρησιμεύει ως βάση μεγαλύτερου έργου
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Φιλοσοφία
Σύστημα ιδεών και δογμάτων που καλύπτουν όλο το επιστητό ή μέρος του.
Η φιλοσοφία των τμημάτων υποδομής μας διαφαίνεται με την πρόταση:
Σα παιδιά, oι νέοι χρειάζονται την καλύτερη εκπαίδευση και αυτή πρέπει
να είμαστε σε θέση να τη δώσουμε τόσο σε μία ευρύτερη κλίμακα όσο και
σε μία στενότερη με όλα εκείνα τα εφόδια για να μπορεί να παίξει κάποιος
σε υψηλό επίπεδο. Η δημιουργία αθλητών με ολοκληρωμένη
προσωπικότητα και κατάλληλους χαρακτήρες είναι βασικό μέρος τις
εκπαίδευσης μας.
Αυτός ο πρωταρχικός στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο, όταν όλο
αυτό το οικοδόμημα που λέγεται υποδομές Π.Α.Ο.Κ. στηρίζεται σε μία και
μόνο αρχή «αξιοκρατία».
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Οργάνωση και εκπαίδευση
Κατάλληλη διάταξη των μερών συνόλου, ώστε να λειτουργεί σωστά και
αποτελεσματικά.
Η ανάπτυξη των σωματικών, διανοητικών και ηθικών δυνάμεων του
παιδιού.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει να ακολουθήσουμε βασικές
αρχές και κανόνες εκπαίδευσης των παιδικών και εφηβικών τμημάτων και
να κινηθούμε όλοι μέσα σε κοινά οργανωτικά και αγωνιστικά πλαίσια. Οι
προκλήσεις των καιρών είναι μεγάλες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε
ποδοσφαιριστές αθλητές διεθνούς κλάσης όταν η βάση μας είναι πλατιά,
σταθερή και στηρίζεται σε μία μακροχρόνια μεθοδική προπόνηση.
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Οργάνωση
Δομή και λειτουργία (σχεδιάγραμμα- οργανόγραμμα)
Υλικοτεχνική υποδομή
Επαγγελματική κατοχύρωση και εκπαίδευση του έμψυχου
δυναμικού (διοικητικού, προπονητών)
Εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών
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Πρώτα βήματα για ένα επιτυχημένο σχεδιασμό (οργάνωση)
μοντέλου δόμησης (αθλητών) ποδοσφαιριστών υψηλού
επιπέδου.
Χωροταξική μελέτη
Δυναμικότητα ποδοσφαιριστών

Οικονομικά μεγέθη λειτουργίας και ενίσχυσης
Συμμετοχή σε παιχνίδια ή αγώνες (πρωταθλήματα)
Προπονητές
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Μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας
τμημάτων υποδομής
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Τμήματα υποδομής Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ
Σχεδιάγραμμα - οργανόγραμμα

Αγωνιστική περίοδος
2010 -2011

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχολή ποδοςφαίρου

Τμήματα επιλογήσ

FOOTBALL FOR ALL

Διευθυντής των
Τμήμα Κ20

τμημάτων υποδομής

Τμήμα 00-01

Τμήμα Κ17
Τμήμα Κ15

Τεχνικός υπεύθυνος

Ιατρική ομάδα

Τμήμα Κ10
Τμήμα Κ09

Scouter

Τμήμα 03-04
Τμήμα 04-05

Τμήμα Κ12
Τμήμα Κ11

Τμήμα 02-03
Τμήμα 02-03

Τμήμα Κ14
Τμήμα Κ13

Τμήμα 98-99

Footballprints
Δίκτυο
ακαδημιών
συνεργασίας
Ξενώνες

Προπονητές
Γυμναστές

Τμήμα 04-05

Βοηθητικό προσωπικό
Γραμματεία

Μονάδες υποστήριξης
Εργοφυσιολόγος
Παιδο-ψυχολόγος
Football Metrics
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Δίκτυο ακαδημιών συνεργασίας
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Τμήματα υποδομής Π.Α.Ε. SKODA ΞΑΝΘΗ
Σχεδιάγραμμα - οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τμήματα επιλογής
Τμήμα Κ20

Διευθυντής
ποδοσφαιρικού
τμήματος

Τμήμα Κ17
Τμήμα Κ15

Τεχνικός υπεύθυνος

Τμήμα Κ14

Ιατρική ομάδα

Τμήμα Κ13
Τμήμα Κ12
Τμήμα Κ11

Scouter

Προπονητές
Γυμναστές
Βοηθητικό
προσωπικό

Ξενώνες

Αγωνιστική περίοδος 2005 10
-2008

Οργάνωση των ομάδων

Κατηγορία

Ηλικία

Ομάδες

Δύναμη

Έτος γεννήσεως

Κ 20

18-17

1

24

92-93

Κ 17

16-15

1

24

94-95

Κ 15

14-13

2

42

96-97

Κ 13

12-11

3

59

98-99

Κ 11

10-09

3

51

00-01

Κ 09

08-07

3

40

02-03

Κ 07

06-05

3

34

04-05

Ο σχεδιασμός αφορά την αγωνιστική περίοδο 2010 – 11. Φυσικά στα τμήματα υποδομής δεν υπάρχει
ο στείρος αυτός ηλικιακά διαχωρισμός, αλλά τα παιδιά και οι έφηβοι κατατάσσονται στα αντίστοιχα
στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με τη βιολογική , την προπονητική τους και την ικανότητα απόδοσής
τους.
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Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των τμημάτων υποδομής της
Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των τμημάτων υποδομής της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ.
βρίσκονται στην Μεσήμβρια. Αποτελούνται από εφτά γήπεδα όλα με φυσικό
χόρτο και αποδυτήρια. Οι ομάδες που προπονούνται στις εγκαταστάσεις είναι οι
Κ 20, Κ 17, Κ 15, Κ 14, Κ 13. Οι υπόλοιπες ομάδες μικρότερου ηλικιακού εύρους
προπονούνται στην σχολή ποδοσφαίρου στις εγκαταστάσεις Champions στην
Πυλαία.
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Ο δρόμος ενός ενθουσιασμένου πρωτάρη μέχρι τον
ποδοσφαιριστή υψηλής απόδοσης είναι μακρύς
SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημίεσ υψηλοφ
επιπζδου

Β΄ και Γ΄ Εθνική

Δ΄ Εθνική

Η βάση του ελληνικού ποδοσφαίρου
Ακαδημίες, σχολές ποδοσφαίρου, εκπαιδευτικά κέντρα, σύλλογοι ερασιτεχνικοί
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Ο αθλητισμός – το ποδόσφαιρο προσφέρει στην κοινωνία μας
ανυπολόγιστες αξίες. Η ανατροφή των παιδιών στους συλλόγους,
ακαδημίες και τα κέντρα εκπαίδευσης είναι κάτι πολύ περισσότερο από
άσκηση και παιχνίδι. Στα παιδιά μας μεταδίδονται σε μεγάλο βαθμό
κοινωνικά συστατικά.
Σεβασμός στον αντίπαλο .
Χωρίς υπεροψία να κερδίζεις.
Να μάθεις να χάνεις.
Αρχές και κανόνες συμβίωσης με τους συμπαίκτες, προπονητή, σύλλογο.
Αυτοεκτίμηση , κρίση και θέση στην ομάδα.
Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από μία δημοκρατική ανατροφή σε
πρακτική εφαρμογή. (ΙΑΤ LEIPZING DOSB DR. THOMAS BACH)
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Παλιά το ποδόσφαιρο ήταν παιχνίδι ελεύθερου χρόνου και
διασκέδασης σήμερα με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής (κτίρια, δρόμοι,
ελεύθερη χώροι) τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους τα εκπαιδευτικά
κέντρα, οι σχολές, οι ακαδημίες ποδοσφαίρου έχουν σημαντικό έργο
να επιτελέσουν.

Θεόδωρος Σαββίδης
Τεχνικός υπεύθυνος τμημάτων υποδομής Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ
Δάσκαλος ποδοσφαίρου, U.E.F.A. PRO
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