
Με αποκλειστική δωρεάΥπό την επιστηµονική επίβλεψη

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

12:00µµ - 15:00µµ

Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχοινιά

Είσοδος Ελεύθερη



H δια βίου επαγγελµατική & προπονητική εξέλιξη καθώς και η προσωπική ανάπτυξη των
προπονητών αθληµάτων είναι για την Μονάδα Αθλητικής Αριστείας - Sports Excel-
lence υψηλή προτεραιότητα και σηµαντικός πυλώνας της στρατηγικής µας. Είναι κοινώς
αποδεκτό ότι η εκπαίδευση των προπονητών στη σύγχρονη εποχή δεν ολοκληρώνεται
µετά την ολοκλήρωση των ακαδηµαiκών σπουδών ή τη λήψη µίας προπονητικής
πιστοποίησης, αλλά είναι µία διαρκής διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της
προπονητικής καριέρας. Είναι ζητούµενο για τους προπονητές να αναζητούν
εκπαιδευτικές εµπειρίες για να επεκτείνουν και να προκαλούν τις γνώσεις και τις
πεποιθήσεις τους.

Σε συνέχεια του παραπάνω και αναγνωρίζοντας πως είναι σηµαντικό οι προπονητές
να εµπλουτίζουν τις γνώσεις και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, διοργανώνουµε
σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Κανόε Καγιάκ την Κυριακή 13 Ιανουαρίου
2019 στις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις του Σχοινιά, σεµινάριο προπονητών ελπίζοντας
πως θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για τους συµµετέχοντες.

Με ακαδηµα1κούς χαιρετισµούς,

Παναγιώτης Κουλουβάρης
Επίκουρος Καθηγητής

Α’ Ορθοπαιδική Κλινική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

www.sportsexcellence.gr



Λιατήρα Μαργαρίτα
Ψυχολόγος, Sports Excellence

Μπισκιτζή Χρύσα
Υπεύθυνη αθλήµατος Κωπηλασίας, Sports Excellence

Συµεωνίδης Θεοχάρης
Φυσικοθεραπευτής Sports Excellence

Τσολάκης Χάρης
Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Sports Excellence

Ψαρέλης Γιάννης
∆ιευθυντής Sports Excellence, Υπεύθυνος Στρατηγικής και Ανάπτυξης

Πρόγραµµα Σεµιναρίου

Οι οµιλητές

Κυριακή 13 Ιανουαρίου

∆ιάλειµµα

Ώρα ΟµιλιτήςΘέµα

12:00––12:20 Ψαρέλης ΓιάννηςΠαρουσίαση του Sports Excellence

12:20 ––12:45

13:35––13:50

Τσολάκης ΧάρηςΜακροχρόνια εξέλιξη αθλητών Canoe Kayak

12:45––13:10 Συµεωνίδης Θεοχάρης
Περιοχική Ανάλυση Μυοσκελετικών Κακώσεων, σε παιδιατρικούς 

και νεαρούς αθλητές

13:10––13:35 Τσολάκης Χάρης∆ιαχείριση προπονητικών φορτίων και περιοδικότητα

13:50––14:15 Ψαρέλης Γιάννης∆ια βίου µάθηση και επαγγελµατική εξέλιξη προπονητών

14:15––14:40 Λιατήρα ΜαργαρίταΟ ρόλος του προπονητή ως αθλητικού ψυχολόγου

14:40––15:00 Μπισκιτζή Χρύσα∆ιοικητικές αρµοδιότητες ενός σωµατειακού προπονητή

15:00––15:10 Συµπεράσµατα - Ερωτήσεις

www.sportsexcellence.gr

Σεµινάριο Προπονητών Κάνοε Καγιάκ
Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή

Το πρόγραµµα «Sports Excellence» υλοποιείται µε την συνεργασία της της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» υπό την επιστηµονική
επίβλεψη της: Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», ΕΚΠΑ µε
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.



www.sportsexcellence.gr

Σεµινάριο Προπονητών Κάνοε Καγιάκ
Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή

Λιατήρα Μαργαρίτα
Ψυχολόγος, αριστούχος απόφοιτη του Τµήµατος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπι-
στηµίου, εξειδικευµένη στον Σχεδιασµό Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας (MSc).
Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρώσει το πενταετές πρόγραµµα ειδίκευσης στην Ψυχοδυνα-
µική Ψυχοθεραπεία Οµάδας, Ζεύγους και Οικογένειας της ΕΕΟΑκΟΘ. Από το 2010
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος για την Ψυχιατρική Μεταρ-
ρύθµιση, σε συνεργασία µε την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατά-
σταση και την Επαγγελµατική Επανένταξη και τον ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην», υποστηρίζοντας τη

δηµιουργία ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, προγραµµάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης για την ψυχική
υγεία. Σε κλινικό επίπεδο, παρέχει υπηρεσίε ψυχοθεραπείας και υποστήριξης σε ενήλικες, εφήβους, οµάδες
και γονείς στο Εξειδικευµένο Κέντρο Ψυχοθεραπείας-Συµβουλευτικής “My Counselling”, το οποίο έχει δηµι-
ουργήσει, καθώς και σε συνεργασία µε άλλους φορείς και οργανισµούς.

Μπισκιτζή Χρύσα
Η Μπισκιτζη Χρύσα είναι Ολυµπιονίκης της κωπηλασίας. Είναι πτυχιούχος Χρηµατοοι-
κονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιά και κατέχει µεταπτυ-
χιακό τίτλο MSc στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση Αθλητικών Οργανισµών και
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Είναι επικεφαλής προπονήτρια κωπη-
λασίας σε ναυτικό όµιλο και στέλεχος της οµάδας του προγράµµατος Sports Excel-
lence.

Συµεωνίδης Θεοχάρης
Ο Συµεωνίδης Θεοχάρης είναι πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής του Πανεπιστηµίου ∆υ-
τικής Αττικής (2015). Από το 2017 έως σήµερα, εργάζεται στην ‘’Αναγέννηση και Πρό-
οδος’’, στο τµήµα Sports Excellence, ως Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας και
ενεργό µέλος της επιστηµονικής οµάδας εργοµετρήσεων των προεθνικών οµάδων, σε
αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τέλος, είναι υποψήφιος για τίτλο master, στο Πρό-
γραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘’Άθληση και Υγεία’’ της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Ε.Κ.Π.Α.



www.sportsexcellence.gr

Τσολάκης Χαρίλαος
Ο Χαρίλαος Τσολάκης απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου µε θέµα
την επίδραση της προπόνησης αντιστάσεων στην µυiκή δύναµη, µυiκή µάζα και στα επί-
πεδα της τεστοστερόνης σε άρρενα άτοµα προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας (1996).
Υπότροφος ΙΚΥ για µεταδιδακτορική έρευνα (2000-2001). Εξελέγη Λέκτορας ΤΕΦΑΑ
το 2002, ενώ σήµερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή. Έχει δηµοσιεύσει 50
επιστηµονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά περιοδικά. Υπήρξε εθνικός
προπονητής ξιφασκίας από το 1991 έως το 2008 και Τεχνικός ∆ιευθυντής της Ελλη-

νικής Οµοσπονδίας Ξιφασκίας από το 2008 έως το 2014. Τεχνικός Σύµβουλος της Ελληνικής Ολυµπιακής
Επιτροπής (2006-2016). Από το 2015 είναι επιστηµονικός συνεργάτης της ΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος.

Σεµινάριο Προπονητών Κάνοε Καγιάκ
Ο πολυδιάστατος ρόλος του προπονητή

Ψαρέλης Γιάννης
Σπουδές στη Χηµεία (ΕΚΠΑ) µε ερευνητική ενασχόληση στην ποσοτική ανίχνευση αρω-
µατικών ενώσεων µε σύστηµα χηµειοφωταύγειας. Εχει ολοκληρώσει δύο µεταπτυχιακά
προγράµµατα στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ
&Μάρκετινγκ – Επικοινωνία µε Νέες Τεχνολογίες µε ∆ιπλωµατική εργασία στο Στρα-
τηγικό Μάνατζµεντ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών). Επίσης έχει ολοκληρώσει σπου-
δές σε Αθλητική ∆ιοίκηση (∆ΟΕ- Lyon 1 MSc). Παρακολουθεί µεταπτυχιακό πρόγραµµα
και διδακτορικό στα ΣΕΦΑΑ Κοµοτηνής. 

Ξεκίνησε την ενασχόλησή του µε τον αθλητισµό το 1977 και έχει ασχοληθεί ως αθλητής και προπονητής µε
το Τρίαθλο από το 1990.Είναι πιστοποιηµένος προπονητής σε πλήθος αθληµάτων: Τρίαθλο ( ∆ιεθνής Οµο-
σπονδία & Οµοσπονδία Νέας Ζηλανδίας ) Κολύµβηση (Σύνδεσµος Προπονητών Αυστραλίας ΗΠΑ), Κωπηλασία
(FISA & Οµοσπονδία Αυστραλίας), Τρέξιµο κ.λπ. 

Έχει εργαστεί σε πλήθος εµπορικών και αθλητικών οργανισµών κατέχοντας διοικητική θέση είτε ως µέλος
του ∆.Σ. είτε ως ∆ιοικητικό Προσωπικό.


