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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΈΡΓΟΥ

ΈΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΚΣΔΕΟ ΕΔΡΑ
Ελλάδα

www.edra-coop.gr

COOSS Marche
Ιταλία

www.cooss.it

Σχολή Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Ελλάδα

en.phed.uoa.gr

Fundación Intras
Ισπανία

www.intras.es

Πανελλήνιος 
Γυμναστικός Σύλλογος 
Ελλάδα

www.panelliniosac.gr

Fokus Praha
Τσεχική Δημοκρατία

www.fokus-praha.cz

European Network 
of Active Living for 
Mental Health
Βέλγιο

enalmh.eu

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.

ΠΈΡΙΈΧΟΜΈΝΟ ΤΟΥ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αναμένεται να εφοδιάσει 
τους επαγγελματίες Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού με νέες γνώσεις 
και δεξιότητες, καθώς και με 
σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Οι 
επαγγελματίες θα έρθουν σε επαφή 
με τους χρήστες των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, ενώ θα αποκτήσουν 
τις απαιτούμενες δεξιότητες για να 
συνεργαστούν με την συγκεκριμένη 
ομάδα, προσαρμόζοντας υπάρχοντα 
προγράμματα αθλητισμού και φυσικής 
δραστηριότητας και εφαρμόζοντάς τα 
σε αυτή την ομάδα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες:

• Θέματα Ψυχικής Υγείας
• Φυσική Άσκηση / Αθλητισμός και 

Ψυχική Υγεία
• Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της 

Φυσικής Άσκησης / του Αθλητισμού 
και της Ψυχικής Υγείας

• Ηλικία, Φύλο, Κουλτούρα και συναφή 
θέματα

ΤΟ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ASAL

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 
ASAL είναι ένα ολοκληρωμένο και 
εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο 
απευθύνεται σε επαγγελματίες 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι 
οποίοι, προσαρμόζοντας κατάλληλα 
το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, 
θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν 

ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής 
υγείας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
αναπτύχθηκε υπό την επιστημονική 
καθοδήγηση της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΑΡΚΈΙΑ ΤΟΥ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο 
τριμηνιαίες περιόδους κατάρτισης 
διάρκειας περίπου 192 ωρών και μία 
τρίμηνη πρακτική άσκηση διάρκειας 30–36 
ωρών. Θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 
2019 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 
2020. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί 
στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της 
«ΕΔΡΑΣ», Αισχύλου 5–7, Περιστέρι, κοντά 
στο σταθμό του μετρό «Περιστέρι».

ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΈΣ

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές, οι οποίοι 
διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στους τομείς 
του Αθλητισμού, της Φυσικής Άσκησης και 
της Ψυχικής Υγείας

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα του έργου ASAL 
asalproject.eu ή την ιστοσελίδα 
της «ΕΔΡΑΣ» www.edra-coop.gr

ΚΟΣΤΟΣ

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν


