
 

 

 

 

Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν οι συνεργάτες του CoachForce21: Leeds Beckett University 
(UK), ICCE, Τσεχική Ολυμπιακή Επιτροπή, Ένωση Προπονητών της Ουγγαρίας, Trainerakademie 
της Κολωνίας (Γερμανία), Πολωνικό Αθλητικό Ινστιτούτο, Συνομοσπονδία Πορτογάλων 
Προπονητών, Επαγγελματική Φινλανδική Ένωση Προπονητών και η ΠΟΠΑ . 
Άλλοι σημαντικοί οργανισμοί καλούνται επίσης να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική 
εκδήλωση, όπως: Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, WADA, Διεθνείς 
Ομοσπονδίες Καλοκαιρινών Ολυμπιακών Αγώνων (ASOIF), Εθνικές και Διεθνείς Αθλητικές 
Ομοσπονδίες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, , Κυβερνητικές Αθλητικές Οργανώσεις 
(Υπουργείο Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και εκπρόσωποι άλλων σχετικών 
προγραμμάτων Erasmus +. 

 
Η διεθνής εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου και θα περιλαμβάνει 
ενώσεις προπονητών, ομοσπονδίες, συνδικάτα, ενιαίους αθλητικούς συλλόγους, υπουργεία 
αθλητισμού και γενικές γραμματείες αθλητισμού από γειτονικές χώρες. Διακεκριμένοι ομιλητές 
από τον τομέα της Προπονητικής θα κληθούν να μιλήσουν για τα θέματα που καλύπτει το 
CoachForce21. Ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης θα είναι: "Το μέλλον της Προπονητικής – Η 
Προπονητική στον 21ο αιώνα". 

Επιπλέον, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τους προπονητές 
όλων των αθλημάτων σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους προπονητές, με ομιλητές από 
ξένους και Ελληνικούς φορείς. Προπονητές από όλες τις Βαλκανικές χώρες και χώρες της Μέσης 
Ανατολή και της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου καλούνται να παραστούν στο Σεμινάριο. Το 
ακριβές πρόγραμμα του Προπονητικού Σεμιναρίου θα ακολουθήσει σύντομα. 

 
Δείτε το συνημμένο πρόγραμμα. 
Λόγω της μεγάλης αξίας του προγράμματος και των παράλληλων εκδηλώσεων και της 
αυξανόμενης σημασίας των Προπονητών στην κοινωνία των χωρών μας, η συμμετοχή της 
Ομοσπονδίας σας στις εκδηλώσεις θα σας ενημερώσει για τους στόχους, τους σκοπούς και τις 
δραστηριότητες του ICCE, και θα σας δώσει την ευκαιρία να συμβάλλετε στην ενίσχυση της 
φωνής του προπονητή στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για την Π.Ο.Π.Α. 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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