Συνεχίζουν οι διεργασίες του ADVANCE project
Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου συμπρωταγωνιστεί στο ερευνητικό
έργο Advance Badminton Coaching Education through the development of a
European Badminton Coaching Framework.
Το πλαίσιο ADVANCE
Η κοινοπραξία εφτά συνεργαζόμενων οργανισμών, του Πανεπιστημίου Φυσικής
Αγωγής Βουκουρεστίου (National University of Physical Education and Sport
Bucharest), του Διεθνούς Οργανισμού Προπονητικής Αριστείας (International
Coaching for Sport Excellence), του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου
(UCY Sport Center), της Γερμανικής Ομοσπονδίας (German Badminton Association),
της Ολλανδικής ομοσπονδίας (Badminton Nederland) και της Σκωτσέζικης
Ομοσπονδίας Μπάντμιντον (Scottish Badminton Union) με βασικό συντονιστή την
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (Badminton Europe Confederation) προχωρούν στην
ανάπτυξη νέου πλαισίου εκπαίδευσης και καθοδήγησης προπονητών badminton.
Υβριδική συνάντηση συνεργατών
Μετά την αναμενόμενη πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο
στις αρχές του τρέχοντος έτους (2021), κατά την οποία ξεκίνησε το έργο ADVANCE
μετά από μια περίοδο προετοιμασίας, οι εφτά εταίροι συναντήθηκαν για δεύτερη
φορά για να συζητήσουν και να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου, τον Σεπτέμβριο
του 2021. Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, COVID-19, η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε ως υβριδική και φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του Βουκουρεστίου (Universitatea Naţională de Educaţie
Fizica ţi Sport din Bucaresti) στη Ρουμανία.
Η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με
τον οποίο θα κατασκευαστεί η ευρωπαϊκή εκπαίδευση καθοδήγησης προπονητών
μέσω του διαδικτυακού εργαλείου, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Καθοδήγησης
Μπάντμιντον. Οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω συνεντεύξεων καθώς και
ερωτηματολογίων με προπονητές, παίκτες και διευθυντές εκπαίδευσης που
αναλύονται μαζί με την ανάλυση βέλτιστων πρακτικών των ήδη υφιστάμενων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθοδήγησης μπάντμιντον.
Αναφορά Συντονιστή Έργου
Ο Διευθυντής του έργου ανάπτυξης και υψηλής απόδοσης, κ. Jacob Oehlenschlæger
ανάφερε χαρακτηριστικά ότι είναι μια ενδιαφέρουσα τρέχουσα διαδικασία και είναι
βέβαιος ότι μέσα από τη συνεργασία των εταίρων θα έχουμε πρόσθετες γνώσεις για
το πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε τόσο το πρακτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης και
Καθοδήγησης Προπονητών Badminton όσο και το διαδικτυακό εργαλείο που θα
δημιουργηθεί. Το έργο χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: α) την ανάλυση αναγκών
κατάρτισης και β) την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου καθοδήγησης
προπονητών μπάντμιντον που θα εστιάζει σε προπονητές αρχάριου, μέτριου και
προχωρημένου επιπέδου. Στην υβριδική συνάντηση, είχαμε μια ενδιαφέρουσα και
εποικοδομητική συζήτηση για το πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τα ποιοτικά
και ποσοτικά χαρακτηριστικά της προπόνησης που χρήζουν βελτίωσης, της
εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και το αποτέλεσμα της έρευνας. Είχαμε μια πολύ

διορατική συνάντηση με πολλές ιδέες και συνεισφορές που μας επιτρέπει να
οικοδομήσουμε μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Εκπαίδευσης Προπονητών Μπάντμιντον και του διαδικτυακού εργαλείου. Η
συνάντηση στο Βουκουρέστι χρησιμοποιήθηκε επίσης για να συμφωνηθεί και να
οριστικοποιηθεί το σχέδιο εργασίας για το δεύτερο μέρος του έργου ADVANCE.
Είμαστε πραγματικά θετικοί και ανυπομονούμε να φτάσουμε στις επόμενες φάσεις
του έργου. Η προσωρινή δομή έχει ήδη συζητηθεί και όλοι οι εταίροι έχουν ήδη
αρχίσει να παρέχουν τις ανατροφοδότησεις και τις γνώσεις τους με βάση τα
αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών και την ενσωμάτωση των πολιτικών της ΕΕ
στον τομέα του αθλητισμού.
Μέσω του προγράμματος Erasmus+ Sport Collaborative Partnership, Agreement
number – 623000-EPP-1-2020-1-DK-SPO-SCP η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το έργο
κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023.

