Παλλήνη, 08/09/2020
Αγαπητοί γονείς,
Ο Αθλητικός Σύλλογος της Σχολής μας (Α.Σ.ΣΧΟ.Π.) θα ξεκινήσει από φέτος την
λειτουργία ακαδημίας καλαθοσφαίρισης με τεχνικό διευθυντή τον κ. Θανάση Παπαχατζή.
Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, 16/09/2020 και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος
του Ιουνίου 2021. Θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη (17:00΄ - 18:30΄) και κάθε Σάββατο
και Κυριακή πρωί (10:00΄ - 11:30΄) στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής μας.
Τη φετινή χρονιά οι ομάδες μας θα δώσουν πολλά φιλικά παιχνίδια, που θα διεξάγονται,
κατά κανόνα, Σαββατοκύριακο. Θα υπάρχει συνεχής και έγκαιρη ενημέρωση για τις ημέρες
και ώρες των αγώνων. Από την επόμενη σεζόν (2021-22) η ακαδημία μας θα συμμετέχει
κανονικά, με τα αγωνιστικά της τμήματα, στις επίσημες διοργανώσεις της Ε.Σ.Κ.Α. (Ένωση
Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής).
Η ακαδημία απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια από 4 ετών και άνω και μπορούν να
συμμετέχουν παιδιά και εκτός της Σχολής Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου.
Στόχος της ακαδημίας μας είναι αφενός να φέρουμε στο γήπεδο όσο περισσότερα παιδιά
γίνεται και να τους δώσουμε την ευκαιρία να συνδυάσουν αποτελεσματικά το σχολείο με
τον αθλητισμό, αφετέρου η ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών μέσα από την ενασχόληση
τους με την καλαθοσφαίριση. Για εμάς η προπόνηση είναι μια πρόβα ζωής στην πορεία του
παιδιού προς την ενηλικίωση.
Στην ακαδημία μας τα παιδιά θα μάθουν τον σεβασμό προς τον συμπαίκτη αλλά και τον
αντίπαλο, την ομαδικότητα, την συνεργασία, την αλληλοβοήθεια, θα τονώσουν την
αυτοεκτίμηση τους και θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους.
Παράλληλα, θα μάθουν να συνεργάζονται, να αποτελούν ενεργά μέλη ενός συνόλου, να
επικοινωνούν, να πειθαρχούν, να μάχονται, να επιμένουν στην επίτευξη ατομικών και
ομαδικών στόχων, αλλά και να απολαμβάνουν το παιχνίδι. Θα μάθουν να κερδίζουν και να
χάνουν.
Επιπλέον, για όσα παιδιά θελήσουν να προχωρήσουν στην καλαθοσφαίριση, η ακαδημία
μας θα έχει φροντίσει ώστε να έχουν γερές βάσεις για την εξέλιξή τους. Μέσω της
εκμάθησης και τελειοποίησης στην εκτέλεση της ατομικής βασικής τεχνικής του αθλήματος
και της θεμελίωσης της ατομικής και ομαδικής τακτικής, οι αθλητές της ακαδημίας μας θα
είναι σε θέση να στοχεύσουν σε υψηλού επιπέδου ανταγωνισμό.
Για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, ο
Α.Σ.ΣΧΟ.Π θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020 στις 19:00΄ ζωντανή,
διαδικτυακή παρουσίαση της ακαδημίας με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

Η συνδρομή για την συμμετοχή στην ακαδημία είναι 500 €, τα οποία θα εξοφληθούν σε
3 δόσεις: α) 200 €, πληρωτέα έως τέλη Σεπτεμβρίου, β) 200 €, πληρωτέα έως τέλη
Δεκεμβρίου και γ) 100 €, πληρωτέα έως τις 15 Μαρτίου.
Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να προμηθευτούν τη στολή της ακαδημίας, που αποτελείται από
μπλουζάκι, σορτσάκι, φόρμα, και αθλητική τσάντα.
Για εγγραφές και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε :
με τον κ. Θανάση Παπαχατζή, 6973 33 63 17, καθημερινά 12:00΄-15:00΄ και
με την κ. Νάνσυ Μαυρογιάννη, 210 6666117 εσωτ. 118, καθημερινά 15:00΄-17:00΄.

Βιογραφικό Θανάση Παπαχατζή
Ο Θανάσης Παπαχατζής έπαιξε μπάσκετ στον Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου (ΓΣΑ),
από 8 έως 18 ετών. Ταυτόχρονα με τη φοίτησή του στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών, ξεκίνησε και την
καριέρα του ως προπονητής της ακαδημίας του ΓΣΑ. Ασχολήθηκε με τα τμήματα υποδομής
έως και το 1992 για 4 συνολικά χρόνια. Από το 1992 έως και το 1994 εργάστηκε για το
μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην προπονητική του αθλητισμού στο πανεπιστήμιο της North
Carolina των Η.Π.Α. Ακολούθησε η επιστροφή στην Ελλάδα και, μεταξύ άλλων, η
κατάκτηση της 4ης θέσης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τορόντο με την Εθνική ομάδα
(καλοκαίρι 1994, βοηθός προπονητής), η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los
Angeles την επόμενη χρονιά (καλοκαίρι 1995, βοηθός προπονητής), πρώτη κατάκτηση
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από ελληνική ομάδα με τον Παναθηναϊκό (1996, βοηθός
προπονητής), εγχώριοι τίτλοι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και ένα μακρύ οδοιπορικό
σε ΑΕΚ, Άρη Θεσσαλονίκης, Πανιώνιο, Δάφνη, Μαρούσι, Απόλλωνα Πατρών, ΑΠΟΕΛ
Κύπρου, Lokomotiv Kuban (Ρωσία), Hoops Λιβάνου, Shandong (Κίνα). Είναι παντρεμένος
με την Γιώτα Αργυρού και πατέρας 3 παιδιών.

