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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή 

απηχεί αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη και 
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν οποιαδήποτε 
χρήση των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ



ΤΟ ΈΡΓΟ ASAL

Το ASAL – “Advanced Skills for Active Living” είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα ERASMUS+ Sport, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα, την Ιταλία, 
την Ισπανία, την Τσεχία και το Βέλγιο. Το έργο αποτελεί μέρος μιας συνολικής 
στρατηγικής που αξιοποιεί τη φυσική άσκηση και τις αθλητικές δραστηριότητες 
στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Το ASAL, το οποίο βασίζεται στα αποτελέσματα 
δύο συναφών πρωτοβουλιών, του “MENS” (Mental European Network of Sport 
Events) και του “EVENTS” (European Voluntary Events for Therapy through Sports), 
προσθέτει το εκπαιδευτικό στοιχείο σε αυτή τη στρατηγική.

Βασικός στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες, 
προκειμένου να είναι σε θέση να απασχοληθούν σε δομές που εξυπηρετούν ψυχικά 
πάσχοντες, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συνδράμοντας έτσι στη 
θεραπευτική τους διαδικασία.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

• Να αναδείξει σχετικές καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και να 
ανιχνεύσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελματιών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, όσον αφορά την απασχόλησή τους σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

•  Να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που 
να απευθύνεται σε επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, έτσι ώστε, 
προσαρμόζοντας κατάλληλα το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, να είναι σε θέση να 
υποστηρίξουν ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας.

• Να εφοδιάσει τους επαγγελματίες που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα με νέες γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και με σημαντική 
επαγγελματική εμπειρία, μέσω της τρίμηνης πρακτικής άσκησης σε Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας.

• Να ενημερώσει την κοινή γνώμη στις συμμετέχουσες χώρες και γενικά στην 
Ευρώπη για το σημαντικό ρόλο των εξειδικευμένων υπηρεσιών σωματικής 
άσκησης στους ασθενείς ψυχικής υγείας.

ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ ΈΡΓΟΥ

Ερευνητικό Παραδοτέο

Το παραδοτέο αυτό θα είναι 
ένα ερευνητικό άρθρο, το 
οποίο θα παρουσιάζει τα 
ευρήματα της ερευνητικής 
διαδικασίας, τα οποία 
θα προσδιορίσουν τις 
καλές πρακτικές που 
εφαρμόζονται στους τομείς 
του Αθλητισμού και της 
Φυσικής Αγωγής σε σχέση 
με την Ψυχική Υγεία, 
καθώς και τις ανάγκες 

των επαγγελματιών όσον 
αφορά την απασχόλησή 
τους σε Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το παραδοτέο αυτό θα 
είναι ένα εξειδικευμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
που θα απευθύνεται 
σε επαγγελματίες 
Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, με στόχο να 
υποστηρίξουν ανθρώπους 

με προβλήματα ψυχικής 
υγείας.

Τελική Έκθεση του 
Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος

Οι συμμετέχοντες στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
θα συντάξουν μια έκθεση 
στην οποία θα συνοψίζουν 
τη μαθησιακή τους 
εμπειρία.
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