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Προσωπικές Πληροφορίες 
 

 

Επώνυμο :          Λουμπούνης  

Όνομα  :              Ιωάννης  

Όνομα πατρός :  Εμμανουήλ  
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Διεύθυνση:       Πατσίδες Αρχανών  

Τηλέφωνο:        6986960954 

E-mail:            jianislou@gmail.com 

  

 

Εκπαίδευση και Σπουδές 

 

• Απολυτήριο Λυκείου Ιούνιος 2012 

 8ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης,  Άριστα 

 

• Σεπτέμβριος 2012 – Απρίλιος 2017 

Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

(Τ.Ε.Φ.Α.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( 

Αποφοίτηση με Λίαν Καλώς την 5/4/2017) 

 

• Σεπτέμβριος 2017 – Μάιος 2019  

Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας  Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

• Σεπτέμβριος  2020 

         Έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών στην Μοριακή και         Εφαρμοσμένη 

Φυσιολογία (Θεραπευτική- Ιαματική άσκηση). 

 

Επαγγελματική Εμπειρία  



• 2012-2015:  Προπονητής καλαθοσφαίρισης στην Ακαδημία 

Καλαθοσφαίρισης HOOP του Γιώργου Μασλαρινού σε αγόρια και κορίτσια 

σε τμήματα ακαδημιών ηλικιών 6 έως 12 ετών   

 

• 2015-2016:  Προπονητής καλαθοσφαίρισης  στον αθλητικό σύλλογο 

Μετεωρίτες Πολίχνης τμήμα κορασίδων και ακαδημιών 

 

 

• 2016 έως 2019: Προπονητής καλαθοσφαίρισης στην ΚΑΣ «Νέα Ραιδεστός» 

Τμήματα κορασίδων , μίνι αγοριών και  προπαιδικού. 

 

• Σε συνεργασία με το τμήμα μπάσκετ μικρών ηλικιών ορισμένων 

ομάδων(όπως  Μαντουλίδης , Nέα Ραιδεστός  και μέσω ΚΔΑΠ του δήμου) 

οργανώθηκε αναπτυξιακό πρόγραμμα εκμάθησης 

δραστηριοτήτων(ψυχοκινητικά , μουσικοκινητικά και αθλητικά παιχνίδια)  

σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. 

 

• Ιούνιος – Αύγουστος 2017: Στέλεχος και  Γυμναστής στις παιδικές 

κατασκηνώσεις  Λωτοφάγοι στη Χερσόνησο Κρήτης(Αναπτυξιακά , 

ψυχοκινητικά , μουσικοκινητικά και αθλητικά παιχνίδια και δραστηριότητες 

με σκοπό τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών και την εκμάθηση νέων κινήσεων 

και σκέψεων). 

 

• Ιούνιος – Αύγουστος 2018: Υποδιευθυντής  στις παιδικές κατασκηνώσεις 

Λωτοφάγοι στη Χερσόνησο Κρήτης. 

 

• Συμμετοχές ως προπονητής στα αναπτυξιακά κλιμάκια της ΕΚΑΣΘ (Ένωση 

Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης) και στο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα βορείου Ελλάδος αγοριλων-κοριτσιών. 

 

• Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων για παιδιά ευρείας φάσμας ηλικιών 

με τη συμμετοχή ομάδων της Θεσσαλονίκης , κατά τη θερινή περίοδο σε 

κατασκηνώσεις της Χαλκιδικής(Καλύβας , Γλάροι , Ελαιώνες κτλ). 

 



• Πρακτική Άσκηση στο 1ο ΕΕΕΕΚ(Ειδικό σχολείο)  Θέρμης κατά το εαρινό 

εξάμηνο 2019 μέσω του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 

• Ιούνιος 2020 : Προπονητής  μπάσκετ στο αθλητικό σωματείο  ΓΑΣ 

Ανδρογέας στα αγωνιστικά τμήματα παμπαίδων , παίδων και βοηθός σε 

εφηβικό-αντρικό τμήμα. 

 

 


