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A Chance for Change: Empowerment & Restoration  
 

  
Το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, έργο με τίτλο  «A Chance for Change» εγκαινιάζει 
τα δύο ηλεκτρονικά σεμινάρια του, που θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στον εκπαιδευτικό ιστότοπο rj4all. 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, το κέντρο κατάρτισης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ» είχε τη χαρά να 
ανακοινώσει στους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους, τους συνεργάτες του και το ευρύ κοινό, την 

ολοκλήρωση των δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων του έργου  «A Chance for Change: Empowerment and 

Restoration» (20191-UK01-KA205-061341), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ : 

1)”Πρόληψη της έμφυλης βίας σε χώρους που συχνάζουν νέοι,  μέσω της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

και της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης”  και 2) “Εκπαιδεύστε τον εκπαιδευτή: εκπαίδευση στην 

οπτικοακουστική εκπαίδευση, με βάση την πρόληψη της έμφυλης βίας”. 

Μέσω Facebook και ιστότοπου, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκλήθηκαν να λάβουν δωρεάν μέρος στην 

πιλοτική παρακολούθηση των σεμιναρίων και να παράσχουν πολύτιμα σχόλια. Η «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 
ΚΙΛΚΙΣ» θα ήθελε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που 

παρακολούθησαν πιλοτικά τα σεμινάρια. 

Την κοινοπραξία των εταίρων συντονίζει ο φορέας “Restorative Justice for All”, από την Αγγλία και 

αποτελείται από  4 ακόμη ευρωπαϊκούς οργανισμούς από την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη 

Γαλλία, που όλοι προσβλέπουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

Η Daniela Jaramillo-Dent, από το Πανεπιστήμιο HUELVA, δήλωσε: “Η ισπανική ομάδα είναι 

ενθουσιασμένη που συμμετέχει στην έναρξη των δύο ηλεκτρονικών σεμιναρίων του έργου, τα οποία 

προσφέρουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην έμφυλη βία. Η προσέγγιση αυτή έρχεται να  καλύψει 

την ανάγκη για περισσότερες ικανότητες των εργαζόμενων με νέους στην Ευρώπη. Μέσω της 

προσέγγισης αυτής, συνδυάζονται οι γνώσεις στην οπτικοακουστική εκπαίδευση  και την 



αποκαταστατική δικαιοσύνη σε δύο σεμινάρια, που είναι διαθέσιμα σε όλους, δωρεάν και 
πιστοποιημένα και στοχεύουν στην πρόληψη της έμφυλης βίας και στην εκπαίδευση μελλοντικών 

εκπαιδευτών. Θα αποτελέσουν σίγουρα από τα βασικά, διαθέσιμα σε όλους σεμινάρια, για τους 

εργαζόμενους με νέους, που στοχεύουν να μάθουν για την έμφυλη βία στην περιοχή τους”.  

Ο Theo Mavrosavva, από το φορέα “OTI”, δήλωσε: “Ένα άλλο επιτυχημένο αποτέλεσμα για τους 

εργαζόμενους με νέους, τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι διαθέσιμο από το 

έργο μας. Άλλο ένα εργαλείο κατά της έμφυλης βίας και της οικοδόμησης ικανοτήτων για ένα καλύτερο 
μέλλον με την οπτικοακουστική εκπαίδευση και την αποκαταστατική δικαιοσύνη. Δύο 

πολυεπιστημονικά ηλεκτρονικά σεμινάρια,  επικεντρωμένα σε συγκεκριμένα αντικείμενα, είναι τώρα 

διαθέσιμα, δωρεάν και μπορούν να προστεθούν στην εργαλειοθήκη μας με γνώσεις και μεθόδους, για 
την εκπαίδευση των κοινοτήτων μας”. 
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