ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΟΤ ΓΟΝΕΚ
1.

ΠΑΚΖΟΤΜΕ ΓΚΑ ΝΑ ΜΑΙΟΤΜΕ ΟΧΚ ΜΟΝΟ ΓΚΑ ΣΗΝ ΝΚΚΗ

Η κακοδιγθςθ τθσ FIFA είναι ςαφισ. Το παδικό ποδόςφαιρο δεν είναι ποδόςφαιρο για ενιλικεσ.
Κάκε παιχνίδι είναι ζνα φιλικό. Ζχει ςχεδιαςτεί για να βοθκιςει τα μικρά παιδιά να μάιουν το
παιχνίδι, να αναπτφξουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, τθν εμπιςτοςφνθ τουσ και τθν αυτοεκτίμθςι τουσ. Το
παιδικό ποδόςφαιρο δεν είναι για βραχυπρόιεςμεσ νίκεσ, είναι για τη μακροπρόιεςμη
ανάπτυξη των μικρών ποδοςφαιριςτών. Θα υπάρξει αρκετόσ χρόνοσ αργότερα για τισ ομάδεσ να
επικεντρωκοφν ςτθν νίκθ, γι 'αυτό παρακαλοφμε να χαλαρώςετε, κακίςτε πίςω και «αφθςτε το
παιχνίδι να είναι ο δάςκαλοσ».

2.

ΓΚΑΣΚ ΕΧΟΤΜΕ ΠΡΟΚΡΚΜΑΣΚΚΗ ΦΑΗ

Τα παιδιά αγαποφν τον ανταγωνιςμό. Αν αγωνίηονται οι ομάδεσ «Α» και οι ομάδεσ «Β» ςτθν πραγματικότθτα
επιβραδφνει τθν ανάπτυξι τουσ. Ζχει ωσ αποτζλεςμα οι αγώνεσ να πολφ μονόπλευροι και μθ ανταγωνιςτικοί.
Αν τελειώςει ο αγώνασ με 8-0, οι παίκτεσ τθσ ομάδασ «Α» δεν βελτιώκθκαν και απλά ζκαναν περίπατο. Οι
παίκτεσ τθσ ομάδασ «Β» βελτιώκθκαν ακόμα λιγότερο. Με τθν προκριματικι φάςθ ζχουμε πιο ανταγωνιςτικό
τουρνουά και ζτςι πολφ περιςςότερεσ πρόκλθςεισ, με περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για να μάκουν και να
βελτιωιοφν. Όλοι οι παίκτεσ γίνονται καλφτεροι παίκτεσ και οι καλοί παίκτεσ γίνονται ακόμα καλφτεροι.

3. ΓΚΑΣΚ ΟΛΟΚ ΟΚ ΠΑΚΚΣΕ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΠΑΚΖΟΤΝ Ε ΟΛΕ ΣΚ ΙΕΕΚ
Οι γονείσ ςυχνά λζνε ότι το παιδί τουσ είναι ζνασ «μζςοσ» ι «επικετικόσ». Η FIFA λζει ότι το να παίηεισ ςε μία
μόνο κζςθ επιβραδφνει την ανάπτυξθ τουσ. Γιατί; Διότι, για να γίνει το παδί ολοκλθρωμζνοσ
ποδοςφαιριςτισ, κα πρζπει να δεί και να κατανοιςει το παιχνίδι από κάκε οπτικι γωνία. Όταν παίηεισ ωσ
τερματοφφλακασ ι αμυντικόσ ςε βοθκά να γίνεισ καλφτεροσ επικετικόσ και το αντίκετο.

4. ΓΚΑΣΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΔΚΝΕΚ ΟΔΗΓΚΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΣΟΤ ΠΑΚΧΝΚΔΚΟΤ
Τα παιδιά είναι εδώ για να μάιουν. Και μακαίνουν κάνοντασ λάιη. Όςο περιςςότερα λάκθ κάνουν, τόςο
περιςςότερο μακαίνουν. Η FIFA το ονομάηει αυτό θ «χρυςθ ηλικία τησ μάιηςησ». Ζτςι, για τθν επιτάχυνςθ
τθσ ανάπτυξθσ τουσ, πρζπει να αφιςουμε τα παιδιά να κάνουν τισ δικζσ τουσ αποφάςεισ και να κάνουν
εκατοντάδεσ λάκθ, τόςο περιςςότερο τόςο το καλφτερο. Είναι δελεαςτικό να φωνάξετε και να δώςετε
οδθγίεσ, λζγοντάσ τουσ που να μαρκάρει, και πότε να ςουτάρει. Φαίνεται ότι τα «βοθκάτε», αλλά ςτθν
πραγματικότθτα δεν βοθκάτε. Εάν οι ενιλικοι ςυνεχίηουν να λζνε ςτα παιδιά τι να κάνουν, τα παιδιά κα
ςταματιςουν παίρνουν τισ δικζσ τουσ αποφάςεισ, κα ςταματιςουν να κάνουν λάκθ και ζτςι να κα
ςταματιςει θ μάκθςθ και θ βελτίωςθ. Σίγουρα δεν κα πθγαίνετε ςτθν τάξθ του παιδιοφ ςασ και να φωνάξετε
τισ απαντθςεισ ενώ μαιαίνετε μαιηματικά. Επομζνωσ, ςασ παρακαλοφμε να μθν ςτακείτε δίπλα ςτο γιπεδο
φωνάηοντασ και δίνοντασ οδθγίεσ, ενώ μακαίνουμε ποδόςφαιρο. Οι προπονθτζσ κα πρζπει να δώςουν
ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν τακτικι ςτο ελάχιςτο και ακόμα καλφτερα οι ςυμβουλζσ να δίνονται πριν και μετά
τον αγώνα και ςτο θμίχρονο. Με λίγα λόγια, μην φωνάζετε, απλά αφθςτε τα παιδιά να παίζουν.

5. ΓΚΑΣΚ Ο ΔΤΝΑΣΟΣΕΡΟ ΘΧΟ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΕΚΝΑΚ Ο ΗΧΟ ΣΩΝ ΠΑΚΔΚΩΝ
Τα παιδιά μακαίνουν καλφτερα ςε ζνα ιρεμο περιβάλλον. Τα μικρά παιδιά διαπιςτώνουν ότι ζνα «τείχοσ του
ιορφβου» από τθν «κερκίδα» μπορεί να τουσ αποςπά τθν προςοχι, να δθμιουργεί ςφγχυςθ, να είναι
απωκθτικό ι ακόμθ και τον αιςκάνονται εκφοβιςμό. Τα βογκθτά τθσ γονικισ απογοιτευςθσ που
ακολουκοφν μια κακι πάςα, ζνα λάκοσ ι ζνα χαμζνο ςοφτ μπορεί να ωκιςει τα παιδιά μακριά από το να
προςπακοφν νζεσ δεξιότθτεσ υπό τον φόβο τθσ αποτυχίασ και των αποδοκιμαςία των ενθλικών. Η FIFA λζει
ότι «πίεςθ από τθν κερκίδα πρζπει να ςταματιςει». Το RESPECT CUP επιδοκιμάηει τθν ςιωπηλθ ςτάςη των
γονζων και τθσ κερκίδασ. Ο κανόνασ είναι απλόσ. Ο ιχοσ τθσ κερκίδασ κα πρζπει να είναι χαμηλότεροσ από
τον θχο των παιδιών ςτο γθπεδο.

