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Προπόνηση 

Βελτίωση 

Αξιολόγηση 

Επιλογή 

Ζήσε την εμπειρία της 

προπονητικής μεθοδολογίας της   

Valencia CF Academy !!!  

To Camp είναι σχεδιασμένο για 

νεαρούς παίκτες και 

συνδυάζει προπόνηση της ατομικής 

τεχνικής & τακτικής συμπεριφορά, 

αγώνες, αξιολόγηση, 

αλλά πάνω απ 'όλα, διασκέδαση. 

αγόρια 

κορίτσια 

τερματοφύλακες 



Η Valencia C.F., http://en.valenciacf.com/, είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο 

επιτυχημένες ομάδες του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με αποδεδειγμένη 

μεθοδολογία ανάπτυξης ποδοσφαιριστών παγκόσμιας κλάσης, που έχουν αγωνιστεί 

στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το Μάιο του 2009, η Valencia 

CF άνοιξε το πρώτο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, το πρώτο του 

είδους στην Ισπανία, που προσφέρει πανεπιστημιακή εκπαίδευση για τον αθλητισμό 

και το ποδόσφαιρο. 

 

H 360 Sports Development φέρνει τη  Valencia C.F. σε 14 χώρες της Ν. Ανατολικής 

Ευρώπης. Τα ποδοσφαιρικά camp στοχεύουν στην εξάπλωση της εικόνας και της 

φιλοσοφίας της Valencia C.F. σε όλο τον κόσμο και τη διάδοση της φημισμένης 

μεθοδολογίας του club στη Ν.Ανατολική Ευρώπη. 
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Valencia CF Soccer Camp Greece 
Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων 
https://www.atermongroup.gr/  

Το Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά κέντρα  
στην Ελλάδα με πολύχρονη λειτουργία και εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού 
 
 

• 5 γήπεδα ποδοσφαίρου 11χ11 
• Ξενοδοχείο 3* 
• Κολυμβητήριο 
• Κλειστό Γυμναστήριο 
• Συνεδριακό Κέντρο 
• Εστιατόριο 
• Καφετέρια 
• Αίθουσα αναψυχής 
• Γήπεδα Μπάσκετ / Τένις 
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Το σύνθημα της Valencia C.F. Academy «εκπαιδεύουμε ανθρώπους – δημιουργούμε 

ποδοσφαιριστές», αντικατοπτρίζει την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στις σχολές μας ως 

προς την ποδοσφαιρική εκπαίδευση των νεαρών αθλητών μέσα από μία εκπαιδευτική και 

αγωνιστική διαδικασία πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές του ψυχαγωγικού αθλητισμού 

και του «ευ αγωνίζεσθαι».  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται πάνω στις προπονητικές και οργανωτικές 

δομές της Valencia C.F. Academy και ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του παίκτη, με  

διαφορετικό σχεδιασμό ως προς το περιεχόμενο και το «επίπεδο» στις προπονητικές 

μονάδες,  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε παιδιού. 

Τα παιδιά από 4 έως 11 ετών είναι στην καταλληλότερη ηλικία ώστε να δουλέψουν 

συστηματικά στην απόκτηση άρτιας τεχνικής κατάρτισης που αποτελεί θεμέλιο λίθο για την 

ποδοσφαιρική τους εξέλιξη. Στις ηλικίες αυτές πρώτιστος στόχος είναι η ατομική τεχνική & 

τακτική βελτίωση του παιδιού. Η νίκη στους αγώνες δεν είναι αυτοσκοπός και ζητούμενο της 

προπόνησης.  
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Εξαπλώνοντας τη φιλοσοφία της Valencia CF σε όλο 

τον κόσμο!!! 

Τα Valencia CF Academy Camps αντικατοπτρίζουν την 

προπονητική φιλοσοφία του ποδοσφαίρου του club, 

και διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας 

τη μεθοδολογία της Valencia C.F. Ακαδημίας. Το VCF 

Academy Camp έχει έναν διασκεδαστικό, αθλητικό και 

εκπαιδευτικό στόχο. Επομένως, απευθύνεται σε 

παιδιά ηλικίας 4 έως 15 ετών που θέλουν να 

απολαύσουν την πρoπόνηση του ποδοσφαίρου υπό 

την επίβλεψη εξειδικευμένων επαγγελματιών 

Valencia CF της Ακαδημίας. 
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VALENCIA CF SOCCER CAMP GREECE 

ΣΤΟΧΟΙ 



Τα International Valencia CF Academy Προγράμματα Ποδοσφαίρου μπορούν να λάβουν χώρα στη 

συνεργαζόμενη αθλητική εγκατάσταση / εγκαταστάσεις.  Εκπαίδευση και μετάδοση αξιών,  για 

παιδιά από 4 έως 15 χρονών. Βασικός σκοπός των  προγραμμάτων ποδοσφαίρου της Valencia CF 

είναι η εξάπλωση της εικόνας και της φιλοσοφίας της σε όλο τον κόσμο και  η διάδοση της 

φημισμένης μεθοδολογίας του συλλόγου σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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Πάνω από 3.000 παιδιά θα απολαύσουν τα προγράμματα  ποδοσφαίρου της Valencia CF αυτό το καλοκαίρι!!! 



Προπονητική Μεθοδολογία 
Η ομαδική εμπειρία είναι το πιο βασικό εργαλείο μετάδοσης αξιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν μερικές από τις αξίες που προσφέρει το International 

Valencia CF Camp στην κοινωνία. Αυτή η μεθοδολογία ομαδικής συμμετοχής  μπορεί να 

συνοψιστεί σε τρεις έννοιες: 

Κί
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ο 

Να κάνουμε τους 

συμμετέχοντες 

να θέλουν να 

μάθουν. 
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Να εξηγήσουμε και 

να βελτιώσουμε  τις 

ποδοσφαιρικές 

αξίες που ήδη 

γνωρίζουν. 
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Να θέσουμε σε 

εφαρμογή ό,τι 

έμαθαν. 
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Εξειδικευμένο προσωπικό στα Camp θα εργαστούν εστιάζοντας 

στις ακόλουθες τέσσερις περιοχές:  

 Εκπαίδευση ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων βάσει της 

μεθοδολογίας της Valencia CF Academy,  

 Εκπαίδευση εκτός-γηπέδου, 

 Διατροφή, 

 Προσωπική εξέλιξη, ωρίμανση και συνύπαρξη μέσω του 

ποδοσφαίρου, 
 

Το προπονητικό πρόγραμμα βασίζεται στο επιτυχημένο 

πρόγραμμα της Valencia C.F Soccer  Academy.  
 

Οι προπονήσεις διεξάγονται από πιστοποιημένους προπονητές 

της Valencia C.F.  Academy. 

Προπονητική Μεθοδολογία 
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Το προπονητικό πρόγραμμα βασίζεται στο επιτυχημένο πρόγραμμα της Valencia C.F Soccer Academy.  

Το καθημερινό προπονητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλήρες προπονητικό πρόγραμμα  με: 

• Προθέρμανση με δυναμικές ασκήσεις διατάσεων και 

συντονισμού με και χωρίς την μπάλα. 
Προθέρμανση 

• Ασκήσεις για τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής και τακτικής 

συμπεριφοράς με και χωρίς την μπάλα. 
Ασκήσεις 

• Modified games, 

• Position games, 

• Finishing games 

• Man in the middle. 

Παιχνίδια μικρού 

χώρου 

Προπονητική Μεθοδολογία 
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Οι προπονητές του  Valencia CF Academy 

Camp, θα επιλέξουν τα πιο ταλαντούχα 

παιδιά μετά το τέλος του camp, τα οποία 

έχουν δείξει όχι μόνο το ταλέντο και 

ποδοσφαιρική ποιότητα, αλλά και μια 

θετική στάση απέναντι στην προπονητική 

διαδικασία και τις δραστηριότητες εκτός 

αυτής, απέναντι στους προπονητές και 

όλη την ομάδα. Αυτά τα παιδιά θα έχουν 

την ευκαιρία να ζήσουν τη μαγεία μίας 

από τις καλύτερες ακαδημίες της 

Ευρώπης, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα 

Ταλαντούχων Ποδοσφαιριστών, Elite  

Developmentc Camp 2021 της Valencia CF 

Academy στην  Ελλάδα. 

Valencia cf  Soccer Camp 

MVP players  



Στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει άλλη θέση που 

να επηρεάζει τόσο την επιτυχία ή  την αποτυχία 

μιας ομάδας.  Οι προπονητές που ασχολούνται 

με τερματοφύλακες πρέπει να έχουν την 

κατάλληλη γνώση των τεχνικών, τακτικών και 

διανοητικών ικανοτήτων που απαιτεί αυτή η 

θέση. 

Η Valencia C.F. Academy κατανοώντας πλήρως 

τις ιδιαιτερότητες και τη σημασία της θέσης του 

τερματοφύλακα, έχει σχεδιάσει ένα ειδικό 

πρόγραμμα κατάρτισης για τους νεαρούς 

τερματοφύλακες. Για αυτόν τον λόγο, στο camp 

τερματοφυλάκων, ένας προπονητής από την 

Valencia CF Academy, θα είναι υπεύθυνος για το 

πρόγραμμα των τερματοφυλάκων. 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 
Προγράμματα 
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Αν και το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αναπτυχθεί 

εκθετικά σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια, 

το πάθος και οι δυνατότητες του αθλήματος 

προσφέρουν τεράστιες ανεκμετάλλευτες 

ευκαιρίες. 

Η Valencia CF Academy εργάζεται μαζί με όλους 

τους συνεργάτες της και έχει σχεδιάσει 

συγκεκριμένες προπονητικές μεθόδους για την 

ενδυνάμωση των γυναικών, να κάνει το 

ποδόσφαιρο ένα άθλημα για όλους και να 

υποστηρίξει την καταπολέμηση των διακρίσεων 

λόγω φύλου. 

Το Valencia cf Academy camp γυναικών στοχεύει 

στην παροχή πρόσθετης προσαρμοσμένης 

γνώσης και υποστήριξης για την ανάπτυξη του 

γυναικείου ποδοσφαίρου. 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
Προγράμματα 
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Το Camp, περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα JUNIOR BATS. 

Ένα πρόγραμμα εκμάθησης 

ποδοσφαίρου ειδικά σχεδιασμένο και 

προσαρμοσμένο στους 

εκπαιδευτικούς στόχους και τις 

δυνατότητες PRE- K παιδιών 4-6 

χρονών.  Τα  αστεράκια μας   

μαθαίνουν μέσω της εξερεύνησης, 

του παιχνιδιού και της συζήτησης και 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 

οικοδόμησης εμπειριών  στη ζωή 

τους. 

JUNIOR BATS  
Προγράμματα 
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Χωρίς ή με διαμονή 

5 προπονητικές ημέρες 

8 προπονητικές μονάδες 

• 2 Ισπανοί προπονητές 

• Τεχνικός Δ/ντης προγράμματος        

Ν. Ανατολικής Ευρώπης 

 

Συμμετοχή με διαμονή 

4 νύχτες με πλήρη διαμονή και 

διατροφή 

Συμμετοχή 
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Valencia cf  Academy  Soccer Camp Greece 

Συμμετοχή 

Μιά προπονητική μονάδα περιλαμβάνει: 

 Προθέρμανση με ασκήσεις νευρομυικής συναρμογής & 

Rondo , 

 Προπονητικές μονάδες :   

         ΑτομικήςΤεχνικής & Ατομικής Τακτικής Συμπεριφοράς, 

 Παιχνίδια «μικρού χώρου» (4 vs 4), 

 8-a-side και 11-a-side παιχνίδια.  

 

Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει τα ακόλουθα:  

o Ένα δίπλωμα Valencia CF Soccer Camp , 

o Μία ομαδική φωτογραφία, 

o Video highlights από  την ομαδική προπόνηση 

 1 Puma Valencia CF SEE εμφάνιση  (shirt - short), 

 1 καπέλο ΑΤΕΡΜΩΝ. 
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Valencia cf  Soccer Camp 

Greece 

360 Sports Development ltd  

Artemidos 32, Aveneue, 

Strovolos, NICOSIA, 2058 

CYPRUS 


