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Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί σε διαδικτυακή 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η ψυχική ανθεκτικότητα στη μετα-Covid εποχή», η οποία 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα  11:00 – 12:30 μέσω Zoom.
Στην εκδήλωση θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και 
οι νέες μετά την πανδημία και τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, τις δεξιότητες 
που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου 
εργασιακού τοπίου, καθώς και πώς μπορούν να αναπτύξουν βιώσιμες δεξιότητες για την 
αγορά εργασίας.

• Απαραίτητη η προεγγραφή

• Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

• Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με  τον κ. Επαμεινώνδα 
Κουταβέλη στο email koutavelis.e@kmop.org  ή στο τηλέφωνο 2103637547.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δράσεων Erasmus+ “PAClife”, 
“SHOUT”, και “Let’s Talk”, στις οποίες συμμετέχει το ΚΜΟΠ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

11:00-11:10 Καλωσόρισμα/ Έναρξη εκδήλωσης
Επαμεινώνδας Κουταβέλης, Διαχειριστής προγράμματος PAClife, ΚΜΟΠ

11:10-11:20 Ποιο είναι το αποτύπωμα της πανδημίας στην ψυχική υγεία των νέων; 
Νίκος Κωστής, Ψυχολόγος

11:20-11:30 Τα 5 Cs και η σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας – 
Επαμεινώνδας Κουταβέλης, Διαχειριστής Paclife, ΚΜΟΠ

11:30-12:30 Εργαστήριο: Βιώσιμες Δεξιότητες για την αγορά εργασίας – 
Σαββούλα Οικονόμου, Συντονίστρια Τμήματος Προαγωγής Υγείας και Ευεξίας, ΚΜΟΠ

12:30-12:40 Συζήτηση - Κλείσιμο Εκδήλωσης

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocu2pqTojH9CO31ZJCvf2T6KmvezgvHDe
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMocu2pqTojH9CO31ZJCvf2T6KmvezgvHDe
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