
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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PAClife | Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής μέσα από αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες 
 
Τρεις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις με αντικείμενο την ενδυνάμωση και περαιτέρω κατάρτιση δέκα 
εκπαιδευτικών - εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, οι οποίοι εργάζονται με νέους και νέες από ευάλωτα 
κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα καθώς και με νέους και νέες μετανάστες και μετανάστριες,  
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, PAClife, που 
υλοποιείται από το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας.  
 
Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων ηλικίας 10 - 16 ετών 
που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, μέσω αθλητικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων και πιο 
συγκεκριμένα μέσα από τη δημιουργία ενός προγράμματος, το οποίο αναπτύσσει τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες, τις ικανότητες και τη νοοτροπία των εν λόγω νέων, δίνοντας τους έτσι τα εφόδια να 
προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες και να βελτιώνουν τόσο τη δική τους ζωή, όσο και της οικογένειας, 
των φίλων και της κοινότητας τους.  
 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το PAClife, το οποίο είναι μία σύμπραξη μεταξύ πέντε 
οργανισμών και ενός πανεπιστημίου και υλοποιείται σε πέντε χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, 
Ελλάδα, Ιταλία και Δανία), πραγματοποίησε ειδικές διαδικτυακές εκπαιδεύσεις. Ειδικότερα, στις 19 
Μαΐου, 7 Ιουνίου και 14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η ευρωπαϊκή εκπαίδευση δέκα 
εκπαιδευτικών - εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, με ειδίκευση στην ενδυνάμωση νέων, οι οποίοι με τη 
σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τους νέους και τις νέες, στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα. 
Στην εκπαίδευση, πέρα από το θεωρητικό μέρος, οι εκπαιδευόμενοι – εκπαιδευτές/τριες είχαν τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ασκήσεις ενδυνάμωσης, σε μελέτη περιπτώσεων καθώς και 
προσωπικών εμπειριών. Επίσης, στο τέλος της εκπαίδευσης συζήτησαν και έλαβαν ανατροφοδότηση 
από τους εκπαιδευτές.  
 
Μετά τη βασική εκπαίδευση, οι νέοι και οι νέες που μετέχουν στο έργο, θα λάβουν συμμετοχή 
εθελοντικά σε φορείς με πολιτιστικό ή αθλητικό υπόβαθρο, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα 
να εξασκήσουν τις δεξιότητες που καλύφθηκαν στην εκπαίδευση.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το ΚΜΟΠ στο 210-
3637547 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου paclife@kmop.eu 
 
 


