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ACTIVE: Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Η ομάδα της δράσης ACTIVE διεξήγαγε με επιτυχία την εκπαίδευση εκπαιδευτών στις 22 και 24 

Φεβρουαρίου 2021. Η CARDET, με την υποστήριξη της Children 1st, πραγματοποίησε την online εκπαίδευση 

στους εταίρους, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Κύπρο. Ο κύριος στόχος 

της διήμερης εκπαίδευσης ήταν να εφοδιάσει τους εκπαιδευτές του ACTIVE με τις κατάλληλες δεξιότητες 

και γνώσεις προκειμένου να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια στις χώρες τους, στοχεύοντας σε 

αθλητικούς προπονητές και επαγγελματίες. 

 

13 εκπαιδευτές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σκωτία είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν τα θέματα του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων της δράσης ACTIVE και να ανταλλάξουν 

ιδέες και ανησυχίες σχετικά με το πώς μπορούν να παρέχουν τις εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες που 

εργάζονται σε αθλητικούς και ψυχαγωγικούς συλλόγους στις χώρες τους. Το πρόγραμμα ανάπτυξης 

ικανοτήτων για επαγγελματίες φιλοδοξεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές προστασίας των παιδιών 

και να προωθήσει ένα ασφαλές και φιλικό προς τα παιδιά περιβάλλον, σε αθλητικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες. 

Δελτίο Τύπου 
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Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων αποτελείται από 6 ενότητες, που καλύπτουν τα 

ακόλουθα θέματα: 

• Προστασία των παιδιών σε αθλητικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• Προσδιορισμός και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης σε αθλητικές / ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες 

• Συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές / ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• Πρόληψη και παρέμβαση περιστατικών βίας και διακρίσεων παιδιών σε αθλητικές / ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες 

• Εμπόδια, προκλήσεις και ορθές πρακτικές κατά την ανάπτυξη πολιτικών προστασίας των παιδιών στον 

αθλητισμό  

• Ανάπτυξη πολιτικής προστασίας των παιδιών για οργανισμούς αθλητικών / ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων 

Εάν εργάζεστε στον αθλητικό τομέα και θέλετε να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην καταπολέμηση της 

βίας κατά των παιδιών, επικοινωνήστε μαζί μας ή μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για τις 

επερχόμενες εκπαιδεύσεις. 

Ακολουθήστε μας στο twitter: https://twitter.com/active_eu  
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