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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ JUVENTUS SOCCER SCHOOL 
 
Αποστολή της Juventus Soccer School είναι: 

1. να δημιουργήσει την καλύτερη σχολή ποδοσφαίρου στον κόσμο, 
2. να εμπνεύσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους παίκτες να στοχεύουν 

ψηλά και να μεγαλώνουν σαν πρωταθλητές! 
 
Θέλει να μεταφέρει σταθερές αξίες, όπως: 

1. τη μοναδικότητα της ποδοσφαιρικής εμπειρίας 
2. την προστασία και ασφάλεια όλων 
3. των συμμετεχόντων 
4. την ψυχαγωγία και η αθλητική παιδεία όλων 
5. των συμμετεχόντων 
6. την επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού 

 
Αξίες JSS 
 
Παιδική Προστασία: H απόλυτη προστασία και ψυχοσωματική υγεία του παιδιού 
είναι ύψιστης σημασίας. 
 
Μοναδικότητα: H δημιουργία της εμπειρίας Juventus, που μπορεί να μεταφέρει τη 
μοναδική αίσθηση και τα συναισθήματα της Juventus. 
 
Η φιλοσοφία της Juventus: H διαφύλαξη μέσα και έξω από το γήπεδο, της 
φιλοσοφίας της Juventus, των αξιών, της ιστορίας και της παράδοσής της. 
 
Εκπαίδευση: Η επιλογή και εκπαίδευση όλου του προσωπικού, με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να σέβεται και να προωθεί τις υψηλές προδιαγραφές της Juventus Soccer 
Schools, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και συμπεριφοράς. 
 
Διασκέδαση: Η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, όπου το ποδόσφαιρο είναι 
περισσότερο άμιλλα και διασκέδαση και λιγότερο ανταγωνισμός. 
 
Το Μοντέλο JSS 
 
H Juventus Soccer Schools είναι το μοναδικό Σχολείο Ποδοσφαίρου στην Ευρώπη 
που έχει το δικό της μοντέλο διδασκαλίας, το JSS Model. Είναι ένα μοναδικό 
μοντέλο εκπαίδευσης όπου τα παιδιά μαθαίνουν ποδόσφαιρο αναπτύσσοντας 
ταυτόχρονα δεξιότητες, ταλέντα, αρχές και ήθος.  
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Το JSS Model αναπτύσσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παικτών υιοθετώντας 
το καλύτερο προπονητικό πρόγραμμα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και τον 
τόπο που πραγματοποιείται η προπόνηση.  
 
Το εκπαιδευτικό μοντέλο βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλοι οι προπονητές πρέπει 
να έχουν συνεχή και περιεκτική επαγγελματική εκπαίδευση. Για αυτό το σκοπό 
έχουμε δημιουργήσει και τελειοποιήσει το μοντέλο του διεθνούς σύγχρονου 
προπονητή το GET- Global Educational Trainer. 
 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΕΑΠΟΛΗ» 
 
Ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «ΝΕΑΠΟΛΗ» ιδρύθηκε στις 10/4/2013 στην 
Καβάλα και σκοπό έχει την διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων στην 
Καβάλα, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην 
Ελλάδα και διεθνώς 
 
Στα πλαίσια της δράσης του ο σύλλογος ΝΕΑΠΟΛΗ εγκαινίασε τη συνεργασία της 
με την δημοφιλή παγκοσμίως ομάδα JUVENTUS από το Τορίνο της Ιταλίας, η οποία 
είναι κάτοχος μεταξύ άλλων 2 Διηπειρωτικών Κυπέλλων, 2 Champions League, 31 
πρωταθλημάτων Ιταλίας, ενώ έχει άνω των 20 εκατομμυρίων πιστών φιλάθλων 
παγκοσμίως  
 
Η ΝΕΑΠΟΛΗ και η JUVENTUS μοιράζονται τα ίδια ιδανικά, αξίες και αρχές, 
θέτοντας ως πρώτο στόχο την προώθηση του fair play και της ομαδικότητας, ενώ 
οι ακαδημίες και των δύο φορέων έχουν ως σκοπό τη σωστή ποδοσφαιρική 
διάπλαση και ευρύτερη αγωγή των νεαρών αθλητών καθώς και τη ψυχαγωγία 
 
 
Ποιός μπορεί να συμμετέχει στη Juventus Soccer Schools; 
 
Αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6-16 ετών που αγαπούν τον αθλητισμό και το 
ποδόσφαιρο. 
 
Προπονήσεις και αγώνες 
 
Τα παιδιά προπονούνται δύο απογεύματα την εβδομάδα και δίνουν έναν αγώνα 
κάθε Σαββατοκύριακο (εντός ή εκτός έδρας). 
 
 



 

 

4 

 

JUVENTUS SOCCER SCHOOL ΞΑΝΘΗΣ EVENTS 
 

1. JSS Ξάνθης Gollissimo 
 
Μια ευκαιρία να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά το πρόγραμμα JSS. Το Gollissimo 
εισάγει τα παιδιά στη μαγεία του ποδοσφαίρου. Είναι ένας σχεδιασμός 
παιχνιδιού και διασκέδασης βγαλμένος από την εμπειρία και την τεχνογνωσία των 
Juventus Soccer Schools. 
 
Το 1ο Gollissimo της JSS Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 
2013, στις 09.00-15.00, στα γήπεδα Paragka Πατσιόπουλος (έναντι της 
βιομηχανίας ΡΟΔΟΠΗ) με συμμετοχή παιδιών δημοτικού 
 
Συγκεκριμένα οι ώρες ήταν 
 

ΗΛΙΚΙΑ   ΩΡΕΣ  

1η – 2η δημοτικού 09.00-11.00 

3η -  4η δημοτικού 11.00-13.00 

5η – 6η δημοτικού 13.00-15.00 

 
2. JSS Ξάνθης Summer Camp 

 
Για παιδιά 6 έως 16 ετών που θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο τεχνικής τους και 
τον τρόπο παιχνιδιού τους και να περάσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι και 
δημιουργική διασκέδαση.  
 
Τα JSS Summer Camps στελεχώνονται με προπονητές και προσωπικό που 
συγκεντρώνουν όλα τα τεχνικά και επιστημονικά προσόντα για να εξασφαλίσουν 
συνεχή στήριξη και ασφάλεια στα παιδιά. 
 
Το JSS Ξάνθης Summer Camp θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Πρίνο 
Θάσου, στις κατασκηνώσεις Pitsas Camp 
 

3. JSS Ξάνθης Cup 
 

Το JSS Ξάνθης Cup πραγματοποιείται κάθε 
1. Απόκριες  
2. Πάσχα  
3. Τέλη Ιουνίου  
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4. Οκτώβρη 
5. Δεκέμβρη 

 
Για το 2013 έχουν δρομολογηθεί τα τουρνουά για 

1. Οκτώβρη 
2. Δεκέμβρη 

οι ημερομηνίες των οποίων θα καθοριστούν τον Ιούνιο 2013 
 
με τη συμμετοχή της JSS Ξάνθης και επίλεκτων ακαδημιών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό 
 

4. Ιnternational Academy Cup 
 
Το International Academy Cup πραγματοποιείται ανάμεσα σε JSS ομάδες και άλλες 
τοπικές, εθνικές ή διεθνείς ομάδες και είναι μια ευκαιρία για όλους να 
μοιραστούν το συναίσθημα και τις αξίες της Juventus. 
 
Για το 2013 οι ακριβείς ημερομηνίες του JSS IAC θα καθοριστούν το προσεχές 
διάστημα 
 

5. Turin Training Session 
 
Ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που δίνει την ευκαιρία στους μικρούς αθλητές να 
επισκεφθούν και να προπονηθούν από Ιταλούς προπονητές, στο προπονητικό 
κέντρο Vinovo της Juventus, να συναντηθούν και να φωτογραφηθούν με παίκτες 
της πρώτης ομάδας, να επισκεφθούν το θρυλικό Trophy Room και να 
παρακολουθήσουν αγώ να της Serie A. 
 
Το επόμενο ΤΤS θα πραγματοποιηθεί το 2014, σε ημερομηνίες που θα 
καθοριστούν το φθινόπωρο 2013 
 
ΠΡΟΒΟΛΗ 
 
Οι δράσεις της JSS Ξάνθης καλύπτονται επικοινωνιακά από  

o τηλεοπτικά δίκτυα 
 EΡΤ 
 ΝΟVA 
 ΣΚΑΙ 
 ΑΝΤ1 
 Τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο  
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o ραδιοφωνικοί σταθμοί 
 ΕΡΑ ΣΠΟΡ  
 ΣΚΑΙ 100.3 
 Supersport FM 
 Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός 

o εφημερίδες 
 sportday  
 goal  
 Metrosport  
 Τοπική εφημερίδα  

o Ιστοσελίδες 
 Contra.gr  
 Sport24.gr  
 Sport-fm.gr  
 metrosport.gr  
 metropolisradio.gr  
 Τοπική ιστοσελίδα  

 
Η προβολή θα γίνεται: 

a. με ραδιοφωνικά σποτς 
b. τηλεοπτικά σποτς 
c. καταχωρήσεις σε τοπικά έντυπα 
d. site banners 

 
JUVENTUS.COM 
 
Οι δράσεις της JSS Καβάλας και εν γένει η ιστοσελίδα της JSS Ξάνθης 
(www.neapoliclub.com) θα προβάλλονται μέσω: 

1. της Ιστοσελίδας Juventus Soccer School (περισσότερες από 25.000 
επισκέψεις/μήνα) και  

2. της JSS TV μιας online τηλεόρασης αφιερωμένης στις διεθνείς 
δραστηριότητες της JSS. 

ΝEAPOLICLUB.COM 

 
Oι δράσεις της JSS Ξάνθης θα προβάλλονται μέσω: 

1. της ιστοσελίδας (www.neapoliclub.com)  
2. των social media λογαριασμών του ΝΕΑΠΟΛΗ  

a. facebook 

http://www.neapoliclub.com/
http://www.neapoliclub.com/
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b. twitter 
c. youtube 
d. άλλα 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ 

 
Η JSS Ξάνθης θα διοργανώνει στη διάρκεια κάθε ποδοσφαιρικής χρονιάς: 
 

1. τον Ιούνιο, τη γιορτή για το κλείσιμο των ακαδημιών όπου θα γίνονται: 
a. βραβεύσεις των διακριθέντων αθλητών 
b. απονομή διπλωμάτων 
c. κληρώσεις δώρων 
d. διαγωνισμοί 
e. άλλα εορταστικά events 

2. ενέργειες κοινωνικής ευθύνης 
3. λοιπά events 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Ο ΑΠΣ ΝΕΑΠΟΛΗ συνεργάζεται με τις ακόλουθες εταιρίες:  

 NIKE 

 VODAFONE 

 Σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες 

Oι αθλητές του ΑΠΣ ΝΕΑΠΟΛΗ και οι οικογένειες αυτών μπορούν να επωφεληθούν 
από εκπτώσεις και προνομιακά πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών των 
συγκεκριμένων εταιριών 
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το κόστος συμμετοχής στην ακαδημία είναι 40 ευρώ/μήνα  

Πακέτα συμμετοχής 

2 παιδιά                         25% έκπτωση στο 2ο παιδί 

3 παιδιά                         25% έκπτωση στο 2ο παιδί και 50% έκπτωση  

στο 3ο παιδί 

Πολύτεκνος/ Άνεργος γονιός        25% έκπτωση στο 1ο παιδί, 50% έκπτωση στα 

άλλα παιδιά 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ NIKE KIT 

 Tο κόστος αγοράς του NIKE KIT είναι 120 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και 
περιλαμβάνει: 

o 2 μπλούζες λευκές 

o 2 μαύρα σορτς 

o 2 μαύρες κάλτσες 

o 1 μαύρο πάνω μέρος φόρμας 

o 1 μαύρο παντελόνι φόρμας 

o 1 μαύρη μεσαίου μεγέθους τσάντα 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Προπληρωμή ολόκληρου του ποσού – σε αυτήν την περίπτωση γίνεται 10% 
έκπτωση 

 Πληρωμή ανά μήνα 

Η πληρωμή πραγματοποιείται με: 

 Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΑΠΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 
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 Μετρητά  

 Πιστωτική κάρτα 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ EVENTS THΣ JSS ΞΑΝΘΗΣ 

Οι εγγεγραμμένοι αθλητές της JSS Καβάλας λαμβάνουν μέρος δωρεάν στα εξής 
events 

1. JSS Ξάνθης Cup 

Οι εγγεγραμμένοι αθλητές της JSS Καβάλας λαμβάνουν μέρος στα υπόλοιπα events 
με τα ακόλουθα κόστη: 

1. JSS Ξάνθης Summer Camp 

To κόστος θα καθοριστεί τον Ιούνιο εγκαίρως πριν τον ορισμό της 
ημερομηνίας του Camp 

2. JSS International Academy Cup 

To κόστος θα καθοριστεί εγκαίρως πριν τον ορισμό της ημερομηνίας του Cup 

3. JSS Turin Training Session 

To κόστος θα καθοριστεί το φθινόπωρο 2013 
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Επικοινωνία 

 
Χρήστος Κουτρουμανίδης 

Γενικός Διευθυντής 
ΑΠΣ ΝΕΑΠΟΛΗ 

Ομονοίας 77 65302 Καβάλα 
Τ 2510-232075 
Μ 6944-764015 

info@neapoliclub.com 
www.neapoliclub.com 

 


