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Η φιλοσοφία της Ακαδημίας μας στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής, διδακτικής και
προπονητικής επιστήμης και έχει σκοπό να εξασφαλίζει στα παιδιά μας το ήρεμο και
κατάλληλο περιβάλλον να αναπτυχθούν, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες αυτής της τόσο
ευαίσθητης ηλικίας.
Χωρίς πίεση, δημιουργεί συνθήκες ευγενούς άμιλλας και δικαιοσύνης «ανοίγοντας τους
ορίζοντες» του κάθε παιδιού, να ξέρει δηλαδή ότι αν πιστέψει στον εαυτό του και δουλέψει
πάνω στο όποιο ταλέντο έχει, ανεβαίνοντας ένα – ένα τα σκαλοπάτια της ακαδημίας θα
μπορέσει κάποτε να γίνει στέλεχος και της πρώτης ομάδας σαν επιστέγασμα των
προσπαθειών του!
Σκοπός μας στο αθλητικό κομμάτι, είναι να μην επιζητούμε την νίκη σαν ¨αυτοσκοπό¨ αλλά
επιδίωξη μας είναι το πώς θα εκπαιδευτούν σωστά οι αθλητές μας να φτάσουν με σύστημα
σωστά και οργανωμένα στην νίκη όλα τα επόμενα τους χρόνια! Σε αυτές τις νεαρές ηλικίες
¨όλοι παίζουν μπάλα..¨ Στόχος είναι να ¨μάθουν να παίζουν ..ποδόσφαιρο!..¨
Νίκη για όλους εμάς στην ακαδημία σήμερα σημαίνει, τα παιδία μας να γίνουν όσο το
δυνατόν καλύτεροι – όχι μόνο – ποδοσφαιριστές αλλά κυρίως χαρακτήρες. Κάποιοι θα
γίνουν ίσως σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι όχι.. Σημασία για εμάς έχει με τον καλά
διαμορφωμένο χαρακτήρα τους και την αυτοπειθαρχία τους, να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι
στο κοινωνικό σύνολο είτε ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο (σαν προπονητές, παράγοντες ή
φίλαθλοι) είτε πάλι ασχοληθούν με οτιδήποτε άλλο στην ζωή τους. Πρώτιστο μέλημα
λοιπόν η διαπαιδαγώγηση.
Βρισκόμαστε σαν ακαδημία σε συχνή επαφή με τους γονείς των αθλητών και
ενδιαφερόμαστε για την ζωή των παιδιών εκτός γηπέδου, για τις επιδόσεις του στο σχολείο
και την εν γένει συμπεριφορά τους. Θέλουμε το κάθε παιδί παρόλη την πίεση της
καθημερινότητας του να έρχεται με δίψα και όρεξη να αθληθεί. Και εμείς με την ηρεμία και
τις γνώσεις να του προσφέρουμε την ψυχική και πνευματική ισορροπία που τόσο έχει
ανάγκη.
Για αυτό και η συνεχής επιμόρφωση των γυμναστών και προπονητών σε θέματα
διαπαιδαγώγησης με σκοπό την αυτοβελτίωση τους θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη
για να έχει το ανάλογο θετικό αντίκτυπο στα παιδιά μας.
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Σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της ακαδημίας διαδραματίζουν οι γονείς. Χωρίς
να μας.. παρεξηγήσουν, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο ρόλος τους την ώρα των
προπονήσεων ια πρέπει να είναι 100% ¨διακοσμητικός¨! Απαγορεύεται να βρίσκονται εντός
του γηπέδου, να απασχολούν τους προπονητές ή να τραβούν την προσοχή των παιδιών εν
ώρα προπονήσεων!! Οι συγκεντρώσεις και οι συζητήσεις με τους προπονητές θα γίνονται
σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κατόπιν συνεννόησης γονέων και προπονητών. Αν
κρίνεται σκόπιμο και συντρέχει σημαντικός λόγος οι συναντήσεις θα γίνονται και παρουσία
μελών της διοίκησης. Οι σχέσεις γονέων και προπονητών πρέπει να διέπονται από πνεύμα
αμοιβαίου σεβασμού και αλληλοεκτίμησης στον ρόλο του καθενός!..
Εξάλλου πέραν των προπονητών θα υπάρχει και δέουσα ψυχολογική και ηθική στήριξη από
εξειδικευμένο προσωπικό στους αθλητές που λόγω των αναμενόμενων ψυχολογικών και
συναισθηματικών μεταπτώσεων σε αυτή τη κρίσιμη προεφηβική και εφηβική ηλικία,
πιθανόν να εμφανίζουν διαφόρων τύπων αγωνιστικές ή και εξωαγωνιστικές συμπεριφορές.
Και είμαστε και εμείς εδώ για να συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε τα παιδιά σας! Τα
παιδιά μας!
Στο καθαρά αθλητικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας εγγυούμαστε την συμμετοχή όλων
των παιδιών και όλων των ομάδων σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που εξασφαλίζουν την
εγρήγορση, το ενδιαφέρον και την ανταγωνιστικότητα των αθλητών μας. Θ α υπάρχει
προπονητική διασύνδεση από τμήμα σε τμήμα και από ηλικία σε ηλικία, ειδικά σε θέματα
εκγύμνασης και τακτικής σε μεγαλύτερα – ηλικιακά – τμήματα έτσι ώστε τα παιδιά, όταν
έρχονται στην επόμενη ηλικιακή κατηγορία, να έχουν προϋπάρχουσα σωματική βάση για
να «κτίσουν» οι επόμενοι προπονητές. Τεχνική, φυσική κατάσταση, τακτική αγώνων είναι
προπονητικά κομμάτια που πρέπει να γίνονται το καθένα στο σωστό χρόνο..
Η μεθοδικότητα, η γνώση και το ομαδικό πνεύμα των προπονητών εξασφαλίζει ένα
επιτυχημένο αποτέλεσμα για όλα τα παιδιά της ακαδημίας.
Εν τέλει ανακεφαλαιώνοντας φιλοσοφία της ακαδημίας δεν είναι να μεταφέρει πίεση στα
παιδιά για να έχουν σαν απόλυτο σκοπό την νίκη στους αγώνες. Το ξαναλέμε για μια ακόμα
φορά! Χτίζουμε πάνω στο ταλέντο και την προσπάθεια των παιδιών, καλούς και δυνατούς
χαρακτήρες ούτως ώστε «οι νίκες και τα πρωταθλήματα» να έρθουν μαζεμένα αργότερα..
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Μεθοδικά και ουσιαστικά! Και στο ποδόσφαιρο και στην ίδια τους την ζωή. Γιατι μια
ακαδημία δεν μπορεί να είναι μόνο ποδοσφαιρική… Πάνω από όλα πρέπει να είναι
ΗΘΙΚΟΠΛΑΣΤΙΚΗ!
Καλή ποδοσφαιρική και όχι μόνο χρονιά, με υγεία!

Η Διοίκηση
του Α.Ο.Τ. ΑΛΙΜΟΥ

