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Εισαγωγή
• Το «Τζάμπολ Αγάπης ξεκίνησε το 2016 ως ένα παιχνίδι 

μπάσκετ σε τρεις μπασκέτες, απλοποιώντας το Ιταλικό 
παιχνίδι Baskin, σε συνεργασία με τις ομάδες μπάσκετ του 
Πειραιά (Πειραϊκός, Πορφύρας, Φοίνικας, Ερμής).  



• Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ένας τέτοιος αγώνας για 
το Ειδικό Σχολείο Πειραιά για παιδιά με αυτισμό τον Απρίλιο 
του 2016. Η επιτυχία και η απήχηση ήταν τόσο μεγάλη που 
οδήγησε στην δημιουργία τακτικών τουρνουά με την 
ονομασία «Τζάμπολ Αγάπης» τόσο στην Αττική όσο και σε 
επαρχιακές πόλεις.



Από το 2018 έως σήμερα το «Τζάμπολ Αγάπης» σε 
συνεργασία με Ειδικά Σχολεία και δημόσιους αλλά και 
ιδιωτικούς φορείς, δημιούργησε τμήματα Ειδικής 
Καλαθοσφαιρικής Αγωγής και Συν-Εκπαίδευσης.



Ειδική Καλαθοσφαιρική Αγωγή

• Η προπόνηση με τη μπάλα του μπάσκετ παρέχει 
δρόμους επικοινωνίας μεταξύ κάθε διαφορετικού 
κόσμου και συνεύρεσης σε έναν κοινό κόσμο.

• Προσαρμόζοντας τη μεθοδολογία της προπονητικής του 
μπάσκετ, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά αλλά 
και σε μεγαλύτερους ανθρώπους να συμμετέχουν στο 
παιχνίδι. 



Η Προσαρμογή των Ανθρώπων ΑμεΑ

Οι δυσκολίες κάθε διαφορετικής περίπτωσης προσεγγίζονται 
μέσα από την κατάλληλη μεθοδολογία και εκπαίδευση. 
Σταδιακά πετυχαίνουμε τους στόχους της Συν-εκπαίδευσης: 

• Να μετατρέψουμε τον θυμό μίας κατάστασης σε κατανόηση 
του εαυτού.

• Να διαμορφώσουμε την επιθετικότητα σε δύναμη 
συνεργασίας και αυτοεκτίμησης.

• Να δημιουργήσουμε αισθήματα ελευθερίας από κάθε 
δύσκολη διαφορετική ανθρώπινη κατάσταση.

• Να αποκτήσουμε κοινές επιτυχημένες εμπειρίες, 
διαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον.



Στόχοι Διδασκαλίας

• Όπου η κάθε δύσκολη κατάσταση φαίνεται να οδηγεί σε 
αδιέξοδο, μέσα από το μπάσκετ έχουμε την ευκαιρία να 
αναδείξουμε εσωτερικές, ψυχικές δυνάμεις, για να 
πετύχουμε τους στόχους της διδασκαλίας.

• Η δομή κάθε προπόνησης αλλά και η διαδικασία κάθε 
αγωνιστικής προσαρμοσμένης δράσης, ανεξάρτητα από την 
κάθε πάθηση και ηλικία, προσφέρουν τη διασκέδαση, τη 
χαρά της συμμετοχής, της  αγάπης και αλληλοεκτίμησης.

• Συμμετέχοντας σε μία κοινή προπόνηση, σε μία κοινή 
αγωνιστική προσπάθεια, ερχόμαστε σε αλληλεπίδραση 
απέναντι ο ένας από τον άλλο. Τα βλέμματα συναντιούνται 
και μας ενώνουν. Η επικοινωνία με τις λέξεις αναπτύσσεται 
και όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, "μιλάνε" από 
μόνες τους οι κινήσεις.



Η Πρακτική κάθε Εβδομαδιαίας Προπόνησης

Η εκπαίδευση για κάθε διαφορετικό παιδί, προετοιμάζεται ως 
προς το περιεχόμενο και ως προς τη διαδικασία της 
συμμετοχής του. Ανάλογα με τη δραστηριότητα, κάθε 
εξειδικευμένος προπονητής, καθορίζει:

• Τον ημερήσιο στόχο της προπόνησης.

• Τη διαδικασία δράσης του προκαθορισμένου αριθμού 
συμμετεχόντων.

• Τη μορφή της πληροφορίας για τη διόρθωση των τεχνικών 
λαθών.

• Την αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων.



Φάσεις της Προπόνησης

• Α. Προσέλευση στο χώρο.

• Β. Εισαγωγή στην ομάδα, ή στην ατομική δράση.

• Γ. Διαδικασία αλλαγής προπονητικών περιεχομένων.

• Δ. Ευκαιρίες συνεργασίας.

• Ε. Λήξη της δράσης, επιβράβευση της προσπάθειας,  
συγκέντρωση υλικών, διαδικασία αποχώρησης.



Επίδραση Στα Τυπικά Παιδιά

• Εδώ λοιπόν, είναι ο πιο σημαντικός σκοπός αυτής της 
προσπάθειας. Τα σημερινά τυπικά παιδιά, οι ενήλικες του 
"αύριο", συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, 
αλλάζουν προς το καλύτερο το μέλλον που έρχεται.

• Αναπτύσσουν το σεβασμό τους απέναντι στη 
Διαφορετικότητα. Συνεργάζονται με τη Διαφορετικότητα. 
Ενισχύουν την προσπάθεια της Αποδοχής της 
Διαφορετικότητας.

• Το αποτέλεσμα της προσπάθειας, φαίνεται στο 
χειροκρότημα. Επιβράβευση που παρέχεται από κάθε 
διαφορετικό συμμετέχοντα αλλά κυρίως από τα τυπικά 
παιδιά στα παιδιά της Διαφορετικότητας.



Ανάπτυξη του  Έργου
Οι Καλαθοσφαιρικές Ακαδημίες  μπορούν να φιλοξενήσουν 
την προσπάθεια της Συνεκπαίδευσης του μπάσκετ και της 
αποδοχής της Διαφορετικότητας .

Εκεί, η παρουσία των διαφορετικών παιδιών, δεν αποτελεί 
αντικείμενο οίκτου ή αποστροφής, αλλά φυσιολογική 
παρουσία. 

Κάθε προπονητής και κάθε παιδί μπορεί να έχει θετική 
ανατροφοδότηση από αυτή τη συνύπαρξη. 



Στα τμήματα Συν-Εκπαίδευσης διώχνουμε το φόβο
απέναντι στην αναπηρία και στη διαφορετικότητα, με τη
δύναμη του μπάσκετ.



Επίλογος

• Η 7η Ιουλίου του 2011 είναι η ημερομηνία, η οποία άλλαξε όλη μου 
η ζωή.

• Ο δεύτερος γιος μου, ο Μιχαλάκης μου, διαγνώσθηκε στο 
νοσοκομείο Παίδων, με ανωμαλίες σε ομάδες χρωμοσωμάτων του, 
οι οποίες ευθύνονται για τη νοητική υστέρηση και αυτιστικές 
συμπεριφορές.

• Η αγάπη, το συναίσθημα αυτό, υποσχέθηκα,  θα είναι πιο έντονο 
και θα είμαι κοντά στο παιδί μου πιο δυνατός και για τους δύο μας.

• Η πορεία της ζωής τα έφερε έτσι, ώστε πλέον να είμαι δυνατός και 
να εισπράττω αγάπη και από άλλα παιδιά που βρίσκονται στο 
φάσμα του αυτισμού.

• Τελικά, αυτά είναι πιο δυνατά από εμένα και αγαπούν πιο 
ειλικρινά και αγγελικά! Εγώ λυγίζω πολλές φορές, αλλά εκείνα 
φροντίζουν και μου δίνουν νέα δύναμη για τη συνέχεια».



Πληροφοριακά Στοιχεία

• Ο Γιάννης Τσουμπρής είναι βετεράνος καλαθοσφαιριστής του 
μπάσκετ. Αγωνίσθηκε στον Ολυμπιακό (1981 – 1988) 
Θεμιστοκλή Κερατσινίου (1988-1989), Τρίτωνα Θεσσαλονίκης 
(1990 – 1991).

• Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής και σήμερα είναι 
καθηγητής φυσικής αγωγής στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» στον Πειραιά.

• Ως προπονητής έχει στο ενεργητικό του δεκάδες συνεργασίες 
με συλλόγους σε τμήματα υποδομής (κι όχι μόνο) αγοριών 
και κοριτσιών. Έχει οργανώσει σεμινάρια διδασκαλίας 
καλαθοσφαίρισης για μικρές ηλικίες σε Σύρο, Λαμία, 
Λακωνία, Χαλκιδική, Ικαρία, Αθήνα ενώ είναι συγγραφέας 
πέντε βιβλίων για το μπάσκετ.



Σας Ευχαριστούμε
Για την Υποστήριξη


