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∆ηµιουργία ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

Από τη νέα χρονιά 2012-2013 ο Απόλλων Τρίπολης ξεκινά τη δηµιουργία 
Τµηµάτων Ακαδηµιών Καλαθοσφαίρισης. Σύµφωνα µε το αναπτυξιακό πρόγραµµα της 
Ελληνικής Καλαθοσφαιρικής Οµοσπονδίας «η παιδαγωγική αξία του µπάσκετ είναι πολύ 
µεγάλη, είναι ένα παιχνίδι που σύµφωνα µε τις παιδαγωγικές αντιλήψεις αποτελεί θαυµάσιο 
µέσο για τη φυσική αγωγή των παιδιών. Η προσφορά του συνίσταται στην ανάπτυξη των 
στοιχείων της κοινωνικότητας, συντροφικότητας, φυσικής βελτίωσης, θάρρους και 
αυτοπεποίθησης. Συνδυάζει την άθληση και το παιχνίδι. Οι οργανικές και ψυχικές 
βελτιώσεις πηγάζουν µέσα από τη χαρά του παιχνιδιού.  

Σύµφωνα µε επιστηµονική έρευνα υιοθετούµε την άποψη ότι, η καλύτερη ηλικία για 
τις νευροµυϊκές, φυσικές  νοητικές  και κοινωνικές προσαρµογές  του ατόµου,  είναι το 
διάστηµα από 6 - 15 ετών και ιδιαίτερα 6 -12.  Τότε το παιδί  αποκτά κινητικές συνήθειες 
και τρόπους συµπεριφοράς που το ακολουθούν σ όλη του τη ζωή. Αυτό συµβαίνει γιατί κατά 
την διάρκεια αυτής της ηλικίας, δεν υφίσταται µεγάλες οργανικές αλλοιώσεις, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσεται το νευροµυϊκό σύστηµα. Το µπάσκετ συγκεντρώνει δύο ακόµη 
βασικά στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα άλλα αθλήµατα: Είναι παιχνίδι ή άθληµα 
καταστάσεων, αυτό σηµαίνει ότι ο αθλητής αγωνιζόµενος, βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση 
για την έγκυρη αντίληψη, την επεξεργασία και την απόφαση ενέργειας µε ταχύτατη επιλογή. 
∆ηλαδή οι απαιτήσεις από το νευρικό σύστηµα είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. ∆ίπλα στην 
αντίδραση προβάλλει συνεπώς και η πρόβλεψη, που είναι πνευµατική λειτουργία πρόγνωσης 
των καταστάσεων. Η πρόβλεψη υποβοηθάει την αντίδραση. Πιστεύουµε ότι το µπάσκετ σαν 
άθληµα ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε την σύγχρονη ζωή και τα προβλήµατά της. Είναι 
οµαδικό άθληµα µε µικρή κατοχή της µπάλας, γεγονός που εµποδίζει την ατοµικότητα και 
προάγει την οµαδικότητα. Το µπάσκετ γυµνάζει αµφίπλευρα τον αθλητή, αφού συµµετέχουν 
συµµετρικά και τα δύο ηµιµόρια του σώµατός του, σε ενέργειες επί του εδάφους και στον 
αέρα, εξασφαλίζοντας ολική γύµναση. Πρωταρχική  αγωνιστική  µορφή του µπάσκετ,  είναι 
το µίνι µπάσκετ, που αποτελεί προσαρµογή στις ανάγκες και δυνατότητες του νεαρού 
αθλητή...»           

Τη χρονιά 2012-2013 η Ακαδηµία θα ξεκινήσει µε αγόρια ηλικίας 8-11 ετών, 
γεννηθέντες 2001-2004 (µαθητές Τρίτης, Τετάρτης, Πέµπτης και Έκτης ∆ηµοτικού). Η 
πρώτη συνάντηση θα γίνει 22 Σεπτεµβρίου και ώρα 11:30 στο Γυµναστήριο του 2ου 
Γυµνασίου – Λυκείου της Τρίπολης. Προπονητής της Ακαδηµίας είναι ο Ιωάννης 
Παπαχαραλάµπους και ο Έφορος των Ακαδηµιών ο Άκης Χουζούρης. Περισσότερες 
πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο 6942064677 και στο blog µας 

http://apollonastripolis.blogspot.gr.  

   


