
Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ  

 

1 / Προετοιμαστείτε καλά! Το 80% της επιτυχίας είναι 

η προετοιμασία! 

Ορίστε ένα κύριο θέμα για να πραγματοποιήσετε στην προπόνηση ! 

Από το επιλεγμένο θέμα, μπορείτε να ορίσετε 2 ή 3 στόχους κατ’ ανώτατο όριο που 

θέλετε να δουλέψετε  με τις ομάδες σας. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να καθοριστούν με 

βάση το τι θέλετε να παίζουν  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι παίκτες – τριες σας ή 

μπορούν να είναι ανεξάρτητοι. 

Ανάλογα με το χρόνο των προπονήσεων  σας, σχεδιάστε 4 έως 5 ασκήσεις που θα 

αποτελούν το αντικείμενο  της προπονητικής μονάδας  σας. Οι ασκήσεις μπορούν να 

ακολουθήσουν μια σειρά  που ακολουθείτε σε κάθε προπόνηση ή  σύμφωνα με το θέμα 

που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εξασκήσετε  το άνοιγμα του 

αιφνιδιασμού, χρησιμοποιήστε αυτό το αντικείμενο  σε όλες τις ασκήσεις: 

προθέρμανση, συμπεριλαμβανομένης της προθέρμανσης τερματοφύλακα ή ασκήσεις  

τακτικής είτε ομαδικής είτε σε γκρουπ. 

Έχετε τα θέματα σας, τους 2-3 στόχους σας, τις ασκήσεις σας ... το μόνο που έχετε να 

κάνετε είναι να ελέγξετε τον  απαραίτητο εξοπλισμό, να ελέγξετε ότι όλοι -ες  οι 

παίκτες-τριες  που χρειάζεστε είναι παρόντες -ουσες - είναι δύσκολο να κάνετε μια 

προθέρμανση των τερματοφυλάκων  χωρίς τους ίδιους τους τερματοφύλακες. 

2 / Συγκεντρώστε την ομάδα πριν την  έναρξη της 

προπόνησης. 

 Τώρα είναι η στιγμή να παρουσιάσετε στους -στις  παίκτες-τριες  σας  τους στόχους της 

προπόνησης και τις διάφορες ασκήσεις που θα εκτελέσουν. Εξηγήστε τους, εν συντομία, 

γιατί επιλέξατε αυτές τις ασκήσεις και αυτούς τους στόχους. Ο λόγος είναι πάντα 

σημαντικός. 

3 / Ζητήστε από τους-τις  παίκτες-τριες  σας να 

σεβαστούν τις στιγμές της συζήτησης για τυχόν 

επεξηγήσεις του αντικειμένου προπόνησης 

 Όταν παρουσιάζετε τις οδηγίες της άσκησης,  ή τυχόν  διορθώσεις ή εάν ένας – μια 

παίκτης -τρια θέσει μια ερώτηση για παράδειγμα, οι άλλοι δεν πρέπει να συζητούν ούτε 

να κάνουν ντρίμπλα. Το πιο απλό και το καλύτερο είναι να καθορίσετε τους κανόνες 

του παιχνιδιού με τις ομάδες σας στην αρχή της σεζόν!  



4 / Μιλήστε αργά και δυνατά ώστε όλοι να μπορούν να 

ακούν ... και πάνω απ’ όλα να καταλάβουν. 

 Σε λιγότερο από ένα λεπτό, θα πρέπει να μπορείτε να εξηγήσετε την άσκησή σας. Εάν 

διαρκεί περισσότερο , είτε  η άσκησή σας μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη είτε δεν είστε 

αρκετά σαφής. Μην διστάσετε να τοποθετήσετε  τους – τις  παίκτες-τριες  στις σχετικές 

θέσεις όπως εξηγείτε. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες σας να καταλάβουν. 

5 / Η προθέρμανση είναι η προετοιμασία του σώματος 

για την επερχόμενη  προπόνηση. 

 Οι μικρότεροι-ες  σε ηλικία αθλητές-τριες προθερμαίνονται πιο γρήγορα από τους 

μεγαλύτερους. Έχετε το  αυτό υπόψη κατά την επιλογή των ασκήσεων σας. 

Τοποθετήστε γρήγορα  τους-τις  παίκτες-τριες  σε κίνηση. Εάν νιώθετε ότι η ομάδα σας 

δεν είναι συγκεντρωμένη μην ξεκινήσετε με ασκήσεις όπου οι παίκτες-τριες είναι σε 

ζευγάρια. 

6 / Κατά τη διάρκεια της άσκησης, εστιάστε μόνο στον 

κύριο στόχο σας. 

 Δεν μπορείτε να διορθώνετε τα πάντα την ίδια στιγμή! Μείνετε στο κύριο θέμα σας! Αν 

έχετε αποφασίσει να βελτιώσετε τις αμυντικές ικανότητες, μην διορθώσετε το 1 με 1 

του επιτιθέμενου ... Εστιάστε σε αυτό που κάνει ο αμυντικός: είναι  καλά 

προσανατολισμένος; Έχει τοποθετηθεί  καλά ανάμεσα στον επιτιθέμενο και την εστία; 

... 

7 / Τροποποιήστε  τις ασκήσεις σας! 

 Έχετε προετοιμάσει την άσκηση στο σπίτι  ( βλ. Νο. 1 ), ίσως έχετε κατεβάσει μία  από 

το ίντερνετ  και σκεφτήκατε ότι η άσκηση θα πήγαινε τέλεια ... Στην πραγματικότητα, 

όχι! Τίποτα δεν λειτουργεί όπως φανταστήκατε! Έχετε  όμως πολλές επιλογές: 

• Αν η άσκηση είναι πολύ περίπλοκη για την ομάδα σας: είναι καλύτερο να 

σταματήσετε και να προχωρήσετε στην επόμενη άσκηση ή να επαναλάβετε μια άσκηση 

από μια προηγούμενη προπόνηση που έχετε κατά νου. 

• Αν η άσκηση φαίνεται να είναι κατάλληλη για την ομάδα σας, αλλά οι ικανότητες 

ορισμένων μελών της ομάδας δεν είναι ακόμη αρκετά ανεπτυγμένες: μπορείτε να 

προσαρμόσετε την ταχύτητα εκτέλεσης: μην διστάσετε να ξεκινήσετε την άσκηση 

περπατώντας για να το κάνετε καλά και στη συνέχεια να επιταχύνετε λίγο-λίγο για να το 

κάνετε γρήγορα και τελικά να το κάνετε γρήγορα και καλά 

• Και φυσικά σύμφωνα με τα κριτήρια επιτυχίας που θέλετε να βλέπετε στους παίκτες    

σας προσαρμόζοντας: τις αποστάσεις, τους περιορισμούς, τον χρόνο, κ.α. ...  

8 / Προκλήσεις, πάντα προκλήσεις, ακόμα προκλήσεις 



 Προκαλέστε  τις ομάδες σας, κάντε  τις ομάδες σας να παίζουν καλύτερα ...  

Προσαρμόστε αυτές τις προκλήσεις, στο παιχνίδι σας,  ανάλογα με την ηλικία των 

παικτών-τριων  σας ... 

Μια καλή πρόκληση θα τονώσει πραγματικά τους-τις  παίκτες-τριες σας τόσο ατομικά 

όσο και συλλογικά. 

9 / Επισημάνετε το θετικό! 

 Ενθαρρύνετε εκείνους-ες  που προσπαθούν να βελτιωθούν, που προσπαθούν να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες, οι οποίοι-ες  είναι προσεκτικοί-ες , ακόμα και αν δεν τα 

καταφέρουν! Προσπαθήστε να έχετε την ίδια στάση με όλους- ες και να παραμείνετε 

συνεπείς στις επιλογές, τις θέσεις και τις ενθαρρύνσεις σας. 

10 / Ανακεφαλαιώστε το θέμα της προπόνησης σας. 

 Συλλογικά με όλη την ομάδα :  ένα μικρό σχόλιο από αυτά που δούλεψαν για να 

γνωρίζετε τι πιστεύουν,  τα συναισθήματά τους σχετικά με την προπόνηση, για το τι 

έμαθαν ... ή όχι 

Μεμονωμένα:  ειδικά αν είχατε πρόβλημα με έναν-μια  από τους-τις  παίκτες-τριες. 

Πρέπει να συζητήσετε το περιστατικό ή το πρόβλημα,  πρόσωπο με πρόσωπο στο τέλος 

της προπόνησης για την ταχεία επίλυση τυχόν διαφορών ή παρεξήγησης. 

Προσωπικά:  πάρτε μια στιγμή για να γράψετε τι λειτούργησε, τι δεν λειτούργησε. 

Σημειώστε τις ασκήσεις που θέλετε να επαναλάβετε, σημειώστε αυτές που θέλετε να 

τροποποιήσετε ... ` 

  

 

 Ο δεκάλογος  αυτός δεν καλύπτει τα πάντα γύρω από την προπόνηση. Είναι απλά μία 

σειρά από κανόνες,  που μπορεί  να προσαρμοστεί στη δική σας πρακτική. 

Ωστόσο, θα σας επιτρέψει να έχετε τα βασικά που θα σας καθοδηγήσουν, ώστε η 

προπόνηση σας να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη. 

ΚΑΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ! 

Μετάφραση, επιμέλεια  και απόδοση : Βασίλης Σκανδάλης MSc.  

 

 


