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“Promotion and Development of YMC(H)A- 
Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization” 

  

PROMO-YMC(H)A 

 
 

 
Πακέτο Εργασίας 6: Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την 

ευαισθητοποίηση της νεολαίας 
Παραδοτέο 6.1.1.1: Διοργάνωση Σεμιναρίου Κατάρτισης σχετικά με το 
Μπάσκετ διάρκειας 3 ημερών for young children επικεντρωμένο στον 

αθλητισμό εξειδικευμένο και λειτουργικό με έμφαση στις πράξεις 
προσομοίωσης 

Παραδοτέο 6.1.1.2: Οπτικοακουστικός εξοπλισμός, που απαιτείται για 
την υλοποίηση του σεμιναρίου μπάσκετ 



 
 

 

 

Στα πλαίσια του έργου “Προώθηση και ανάπτυξη νεανικής κινητικότητας-

πολιτιστικής κληρονομιάς και αθλητικής αξιοποίησης” με ακρωνύμιο PROMO – 

YMC(H)A, υλοποιήθηκε τριήμερο σεμινάριο κατάρτισης σχετικά με το Μπάσκετ 

ως διασυνοριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία που είχε σκοπό να προβάλλει το 

έργο, να ευαισθητοποιήσει τη νεολαία σχετικά με την αξία του αθλητισμού ως 

μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, να συμβάλει στην εκπαίδευση 

προπονητών καλαθοσφαίρισης, να προωθήσει τον αθλητισμό, αλλά και να 

τονίσει τον διασυνοριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης με συμμετέχοντες από 

Ελλάδα και Βουλγαρία. 

Το Σεμινάριο Κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 

07/06/2019, το Σάββατο 08/06/2019 και την Κυριακή 09/06/2019 στο 

κλειστό γήπεδο Μίμης Τσικίνας της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων 

Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν αθλητές από την Ελλάδα και την Βουλγαρία, 

καθώς επίσης και προπονητές. Το σύνολο των συμμετεχόντων (αθλητές και 

προπονητές) ήταν περίπου 225 άτομα. Την εισήγηση της Παρασκευής 

παρακολούθησαν αθλητές από την Ελλάδα και την Βουλγαρία (Δήμος Razlog), 

ενώ τις εισηγήσεις του Σαββάτου και της Κυριακής παρακολούθησαν 

προπονητές καλαθοσφαίρισης. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν το ακόλουθο: 

 

Παρασκευή 07/06/2019 

18:00-20:00 Εγγραφές προπονητών, Ομιλίες εισηγητών: Νίκος 

Κεραμέας, Νίκος Σερέτης 

18:00-20:00 Κυκλική προπόνηση σε μικρές ηλικίες. 

 

Σάββατο 08/06/2019 

09:00-10:00 Καλωσόρισμα – Εισαγωγή: Νίκος Κεραμέας, Λάκης 

Τσάβας, Θεόδωρος Ροδόπουλος (προπονητική στις 

αναπτυξιακές ηλικίες στην ΧΑΝΘ στην Θεσσαλονίκη 

και στην Ελλάδα) 

10:00-18:45 Σεμινάρια προπονητικής μπάσκετ για νέους αθλητές με 

αναγνωρισμένους επαγγελματίες 

10:00-11:30  Dr.Harold Wissel (Mental Aspects 

of Shooting) 



 
 

 

11:45-13:15  Scott Wissel (Correcting Shooting 

Errors) 

16:00-17:00 Αστέριος Ζώης (οργανωτική δομή, 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στις 

αναπτυξιακές ηλικίες) 

17:15-18:45 Χρήστος Μαρμαρινός (Έλεγχος 

κινητικότητας, πρώτη βαθμίδα διάγνωσης κινητικών 

προβλημάτων) 

 

Κυριακή 09/06/2019 

09:00-14:00 Σεμινάρια προπονητικής μπάσκετ για νέους αθλητές με 

αναγνωρισμένους επαγγελματίες 

09:00-10.30 Χρήστος Μαρμαρινός (Χειρισμός της 

μπάλας και κίνηση) 

10:45-12:15 Dr.Harold Wissel (Creating Your Shot 

Off the Dribble) 

12:30-14:00 Scott Wissel (Basketball World Lead-

up Drills) 

14:00    Τελετή λήξης 

 

Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν προπονητές με προπονητική εμπειρία σε 

επαγγελματικές ομάδες ή έχουν υπάρξει ομοσπονδιακοί προπονητές σε εθνικές 

ομάδες οποιασδήποτε ηλικιακής βαθμίδας, και επαγγελματίες 

καλαθοσφαιριστές με ακαδημαϊκό προφίλ με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση 

αθλητών. Η ομάδα των εισηγητών προήλθε τόσο από την Ελλάδα όσο και από 

την Αμερική. Συγκεκριμένα προσκλήθηκαν και παρέδωσαν μαθήματα 

προπονητικής μπάσκετ για νέους αθλητές: 

• Ο Dr.Harold Wissel με προπονητική εμπειρία σε επαγγελματικές 

ομάδες όπως οι Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Memphis 

Grizzlies, και New Jersey Nets. Ο προπονητής Wissel έχει ειδικευτεί 

στον τομέα της ανάπτυξης παικτών και «ανοικοδόμηση» ομάδων. 

Το 1972 ίδρυσε το Basketball World που διοργανώνει καμπ και 

σεμινάρια καλαθοσφαίρισης παγκοσμίως. 

• Ο κύριος Scott Wissel με προπονητική εμπειρία σε επαγγελματικές 

ομάδες όπως οι Springfield College, το Πανεπιστήμιο του 



 
 

 

Connecticut και οι Hartford Hellcats. Ο Scott Wissel έχει στο 

βιογραφικό του συνεργασίες ως μέλος του τεχνικού τιμ στο ΝΒΑ 

των Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, 

Memphis Grizzlies και των Los Angeles Clippers, ενώ τα τελευταία 

χρόνια συνεργάζεται με τους Sacramento Kings. 

• Ο κύριος Θόδωρος Ροδόπουλος, βετεράνος καλαθοσφαιριστής της 

Χ.Α.Ν.Θ. και του Άρη, και προπονητής της Χ.Α.Ν.Θ.. Από το 1973 

έως το 1977 εργάστηκε ως ομοσπονδιακός προπονητής με συνολικά 

30 αγώνες με τις Εθνικές ομάδες παίδων και εφήβων. Έχει εργαστεί 

ως προπονητής στον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Φίλιππο Θεσσαλονίκης 

και τον Δημόκριτο. 

• Ο κύριος Λάκης Τσάβας αγωνίσθηκε στην ΧΑΝΘ από το 1955 ως το 

1962, και στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο 

Κυπελλούχων Ευρώπης το 1968 (στον τελικό με τη Σλάβια Πράγας 

στο Καλλιμάρμαρο) και πέντε πρωταθλήματα Ελλάδος (1963, 1964, 

1965, 1966, 1968). Επιπλέον, αγωνίσθηκε με την Εθνική ομάδα, 

έλαβε μέρος μεταξύ άλλων στο Ευρωμπάσκετ 1967, στους 

Μεσογειακούς 1967 και στο Προολυμπιακό Τουρνουά 1968. Ως 

ομοσπονδιακός προπονητής (1980-2005) πέρασε από όλες τις 

Εθνικές ομάδες (Παίδων, Εφήβων, Νέων, Ανδρών), ενώ διετέλεσε 

προπονητής της Εθνικής ανδρών. 

• Ο κύριος Νίκος Κεραμέας αγωνίσθηκε ως αθλητής σε Άρη και ΜΕΝΤ, 

ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα (1979) από τα τμήματα 

υποδομής του Άρη και ακολούθως συνεργάσθηκε με την ομάδα του 

Νέστωρα. Διετέλεσε μέλος του τεχνικού τιμ της αντρικής ομάδας 

του Άρη με τον οποίο κατέκτησε ένα κύπελλο Ελλάδας (1992) κι 

ένα Κύπελλο Κυπελλούχων (1993). Με τις Εθνικές ομάδες ως 

πρώτος προπονητής, κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο με την 

Εθνική Παίδων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Σλοβενία 1999), 

ένα χρυσό με την Εθνική Νέων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

(Λιθουανία 2002) και ένα ασημένιο με την Εθνική Εφήβων στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Ισπανία 2007). 

• Ο κύριος Αστέριος Ζώης, υπήρξε επί σειρά ετών αθλητής του ΓΣ 

Λάρισας με διεθνείς συμμετοχές σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες της 

Εθνικής ομάδας. Επίσης έχει αγωνιστεί και στην Γαλλία. Είναι μέλος 



 
 

 

του Δ.Σ. τη FIBA και μέλος του Δ.Σ. της FIBA Europe από το 2001, 

αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της FIBA και 

Πρόεδρος της Επιτροπής Νέων της FIBA Europe Ευρώπης από το 

2001, και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, 

υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις. 

• Ο κύριος Χρήστος Μαρμαρινός ξεκίνησε την προπονητική του 

καριέρα στα τμήματα υποδομής της ΜΕΝΤ(1995-96), μεταπήδησε 

στα παιδικοεφηβικά του Άρη (1998-1999) και συνέχισε ως μέλος 

του τεχνικού τιμ του Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης 

(2000-2001). Από το 2001 ως το 2004 εργάσθηκε στον Πανιώνιο 

ως συνεργάτης των Παναγιώτη Γιαννάκη, Κώστα Μίσσα και Γιώργου 

Καλαφατάκη, ενώ από το 2004 μέχρι το 2018 ανήκε στο τεχνικό 

επιτελείο της ομάδας του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό έχει 

δουλέψει με τους Μίλαν Τόμιτς, Μίλαν Μίνιτς, Γιόνας Καζλάουσκας, 

Πίνι Γκέρσον, Παναγιώτη Γιαννάκη, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Γιώργο 

Μπαρτζώκα και Γιάννη Σφαιρόπουλο. 

• Ο κύριος Νίκος Σερέτης, ο οποίος υπήρξε επαγγελματίας 

καλαθοσφαιριστής με ακαδημαϊκό προφίλ με ενδιαφέρον στην 

εκπαίδευση αθλητών, με προπονητική εμπειρία στην παιδική ομάδα 

της Χ.Α.Ν.Θ., και ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν καλαθοσφαιριστής 

της Χ.Α.Ν.Θ. 

 

Επιπλέον, για το Σεμινάριο παρασχέθηκε catering (για 150 άτομα), 

μεταφραστής από και προς την Βουλγάρικη γλώσσα, όπως επίσης 

φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης. Επιπλέον, προμηθεύτηκε 

οπτικοακουστικός εξοπλισμός (4 ηχεία, 1 φωτογραφική μηχανή, 1 μείκτης 

ήχου, 1 ενισχυτής, 1 μικρόφωνο ασύρματο, 2 μικρόφωνα ενσύρματα, 

καλωδιώσεις, 1 CD player, 1 αναλόγιο). 

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου παράχθηκαν: 

• 150 σακίδια ώμου 

• 150 ρολόγια τοίχου 

• 150 φάκελοι συνεδρίου Α5 

• 100 αφίσες Α3 

• 1000 φυλλάδια-προσκλήσεις 

 



 
 

 

Οι αφίσες και τα φυλλάδια-προσκλήσεις παράχθηκαν στα αγγλικά. 

 

Φυλλάδιο-πρόσκληση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Αφίσα 

 

 

 

 

Φάκελος συνεδρίου 

 

 



 
 

 

 

Σακίδιο 

 

 

 

Ρολόι 

 

 


