Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος SCORE στις Βρυξέλλες
Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος SCORE («Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality
– Ενισχύοντας την Προπονητική με στόχο την προώθηση της ισότητας») είχε συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 19
Μαΐου 2015. Κύριοι σκοποί της συνάντησης ήταν η κατάρτιση του περιεχομένου του εργαλείου - toolkit «πακέτο
ευαισθητοποίησης –Awareness pack», και του προσχέδιου προγράμματος για την Εκπαίδευση των Μεντόρων.
Η συνάντηση ξεκίνησε με ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της ισότητας των φύλων
στον αθλητισμό από την Paola Ottonello εκ μέρους της Μονάδας Αθλητικής Πολιτικής και Προγραμματισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κ. Ottonello παρουσίασε την Πρόταση της ΕΕ για τις Στρατηγικές Δράσεις σχετικά με την
Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό 2014-2020, η οποία συντάχθηκε από Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που διόρισε η
κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, προηγούμενη Επίτροπο αρμόδια για τον Αθλητισμό. Η εν λόγω Πρόταση ορίζει
τέσσερις κύριους τομείς δράσεων στον τομέα του αθλητισμού: κέντρα λήψης αποφάσεων, προπονητική,
καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και των στερεότυπων των φύλων, και μέσα ενημέρωσης. Οι
προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην προπονητική ήταν το σημείο εκκίνησης για
το πρόγραμμα SCORE. Επιπρόσθετα, η κα Ottonello ανάφερε ότι η ισότητα των φύλων συζητείται επί του
παρόντος στο πλαίσιο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Χρηστής Διακυβέρνηση στον Αθλητισμό, η οποία
συντάσσει εισηγήσεις - προτάσεις, που πιθανόν να ακολουθηθούν από ένα πίνακα δεσμεύσεων – pledge board.
Το εργαλείο «πακέτο ευαισθητοποίησης –Awareness pack», το οποίο εισήχθηκε από την Τζούλι Μάκιντος εκ
μέρους των Αθλητικών Προπονητών του Ηνωμένου Βασιλείου (Sport Coach UK), θα περιέχει τα εργαλεία που
απευθύνονται σε αθλητικούς οργανισμούς και προπονήτριες. Τα συγκεκριμένα εργαλεία και για τις δύο ομάδες
στόχους, συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης. Επιπρόσθετα, το «πακέτο ευαισθητοποίησης» θα
περιέχει κάποια στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τον αριθμό των προπονητριών στις
χώρες εταίρους του προγράμματος και πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Μεντόρων.
Επίσης, συζητήθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα οργανωθούν στις οκτώ χώρες οι οποίες
συμμετέχουν ως εταίροι στο πρόγραμμα SCORE.
Η Satu Kaski, εκ μέρους της Φινλανδικής Ένωσης Προπονητών, παρουσίασε το προσχέδιο του προγράμματος της
Εκπαίδευσης για των Μετνόρων που θα οριστούν από κάθε εταίρο. Ο κύριος στόχος της Εκπαίδευσης είναι η
δημιουργία συστημάτων μεντόρων στις οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εκπαίδευση θα
διαρκέσει συνολικά τέσσερις ημέρες. Μετά την εκπαίδευση τους, οι μέντορες θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τις
(μελλοντικές) προπονήτριες στις αντίστοιχες χώρες τους όσο αφορά την επαγγελματική και προσωπική τους
ανάπτυξη.
Η Συντονιστική Επιτροπή συζήτησε επίσης την αξιολόγηση του προγράμματος SCORE με την συζήτηση να ηγείται η
επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας Carole Ponchon από τον Οργανισμό EOSE. Θα υπάρξει μια ενδιάμεση
αξιολόγηση στο τέλος του 2015, με επίκεντρο στη διαχείριση και τις λεπτομέρειες του προγράμματος, και μία
τελική αξιολόγηση, όπου θα επικεντρωθεί στην εκτίμηση της επιρροής και της επίτευξης των στόχων του
Προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα οριστικοποιηθούν τα πιο πάνω εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα
εγκριθούν κατά την επόμενη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος SCORE η οποία θα λάβει χώρα τον
Οκτώβριο, ούτως ώστε να ξεκινήσει η φάση υλοποίησης του προγράμματος.
Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς:



•
•
•
•
•

Ευρωπαϊκός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Αθλητισμού (European Non-Governmental Sport Organization
(ENGSO)
Αθλητική Προπονητική Ηνωμένο Βασίλειο (Sport Coach UK)
Φινλανδική Ένωση Προπονητών (Finnish Coaches Association)
(International Council of Coaching Excellence) (ICCE)
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αθλητισμού και Απασχόλησης (European Observatoire of Sport and
Employment) (EOSE)
Αθλητισμός και Ιθαγένεια (Sport and Citizenship)
Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Συνομοσπονδία (German Olympic Sports Confederation) (DOSB)

“Strengthening Coaching with the Objective to Raise Equality – Ενισχύοντας την Προπονητική με στόχο την
προώθηση της ισότητας» - SCORE είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
Erasmus + Sport και του οποίου ηγείται ο Οργανισμός ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation Ευρωπαϊκός Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Αθλητισμού). Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συμμετέχει ως
εταίρος του Προγράμματος, μέσω της Επιτροπής του «Γυναίκα και Αθλητισμός». Το Πρόγραμμα προωθεί την
ισότητα των φύλων στην προπονητική, και εστιάζει στην αύξηση του αριθμού των μισθωτών και των εθελοντών
προπονητριών σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, καθώς και στην βελτίωση της γνώσης σχετικά με την ισότητα
των φύλων στην προπονητική. Το Πρόγραμμα SCORE διαρκεί δύο (2) χρόνια και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του 2016.

