
Βιωματικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό εργαστήρι για παιδιά σχολικής ηλικίας με τίτλο 

«Ανακαλύπτοντας την Ευτυχία εν καιρώ πανδημίας!» 

Διδάσκουσα: Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καλαϊτζάκη Αργυρούλα 

Διάρκεια: 8 ώρες 

Το πρόγραμμα 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου διοργανώνει εξ αποστάσεως ένα βιωματικό, εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό εργαστήρι 

για παιδιά σχολικής ηλικίας, 8 διδακτικών ωρών, διάρκειας 1 Μήνα, για την ενίσχυση της θετικής 

ανάπτυξης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας παιδιών σχολικής ηλικίας, την περίοδο 

της πανδημίας του COVID-19. 

Αντικείμενο 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών την 

περίοδο της πανδημίας του COVID-19.  

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

και ευεξίας των παιδιών σχολικής ηλικίας μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων βασισμένων στη 

Θετική Ψυχολογία.  

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από διαδικτυακές βιωματικές και άκρως 

καλοκαιρινές δραστηριότητες, να ψυχαγωγηθούν, μαθαίνοντας παράλληλα για πτυχές του 

χαρακτήρα τους, προσωπικές δυνάμεις και αρετές που μπορούν να τους βοηθήσουν να γίνουν πιο 

ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Μέσα από τρισδιάστατες ιστορίες, ταξίδια σε διάφορα μέρη της γης, 

μουσική και εκπαιδευτικά παιχνίδια, όχι μόνο θα ενισχύσουν τις αρετές και τις δυνατότητές τους 

αλλά ταυτόχρονα θα ενδυναμωθούν ψυχικά για να επιστρέψουν πιο δυναμικά στην 

καθημερινότητα τους. 

Ποιους αφορά 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά σχολικής ηλικίας επτά (7) έως δώδεκα (12) ετών.  

Η αυξημένη ανάγκη ψυχικής ενδυνάμωσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών, λόγω 

των αιφνίδιων αλλαγών που επέφερε ο COVID-19 στη σχολική και κοινωνική ζωή οδήγησε στον 

σχεδιασμό του προγράμματος Βιωματικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό εργαστήρι για παιδιά 

σχολικής ηλικίας «Ανακαλύπτοντας την Ευτυχία εν καιρώ πανδημίας!»  

Περιεχόμενο προγράμματος 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 8 ενότητες. 

Ενότητα 1: Απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή της ζωής μου 

Ενότητα 2: Οι αρετές και οι δυνάμεις του εαυτού μου 



Ενότητα 3: Εγώ στα καλύτερά μου 

Ενότητα 4: Αντιμετωπίζοντας τη ζωή με Θάρρος 

Ενότητα 5: Απολαμβάνοντας τις ομορφιές της ζωής 

Ενότητα 6: Πράττοντας Δίκαια και με Ανθρωπιά 

Ενότητα 7:  Μαθαίνοντας για την Εγκράτεια 

Ενότητα 8: Η συνταγή της Ευτυχίας, βάζοντας στόχους και κάνοντας σχέδια για το μέλλον 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει πλούσιο ψηφιακό, οπτικοακουστικό υλικό (σημειώσεις, παραμύθια, 

βίντεο, εικόνες για προβληματισμό) προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά των συμμετεχόντων και 

στους στόχους του προγράμματος. 

Τις εκπαιδευτικές ενότητες επιμελείται επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικό του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Επιστημονική επιμέλεια: Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, 

Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, ΕΛΜΕΠΑ. Ταμιωλάκη Αλεξάνδρα, Επιστημονικός Συνεργάτης 

ΕΛΜΕΠΑ. 

Τρόπος και τόπος διεξαγωγής 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με 

διαδικτυακό τρόπο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία, για την 

καλύτερη προστασία των συμμετεχόντων από τον COVID-19. 

Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος 

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 8 διδακτικές ώρες που θα 

ολοκληρωθούν εντός Ιουλίου 2022. Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα είναι συνολικά 8, διάρκειας 1 

ώρας και θα πραγματοποιούνται δυο φορές την εβδομάδα. 

Ως επίσημη έναρξη το προγράμματος Βιωματικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό εργαστήρι για 

παιδιά σχολικής ηλικίας «Ανακαλύπτοντας την Ευτυχία εν καιρώ πανδημίας!» ορίζεται η 4η 

Ιουλίου και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιουλίου 2022. Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα 

γίνονται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή με δυνατότητα επιλογής της ώρας και της ομάδας (16:00-

17:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00). 

Αιτήσεις, Κόστος Συμμετοχής, Τρόπος Πληρωμής 

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται στα 50 ευρώ 

Για την εξασφάλιση της θέσης στο πρόγραμμα το ποσό προκαταβάλλεται. 

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας στο πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρώσετε την πληρωμή 

σας -online, ή σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα- στον τραπεζικό λογαριασμό, με σαφή αναφορά στο 

ονοματεπώνυμο σας: 



 

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 205/010271-79 

ΙΒΑΝ: GR5101102050000020501027179 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/06/2022 έως και 30/06/2022. 

Υπενθυμίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταβολής 

διδάκτρων. 

 

Πληροφορίες 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71410 

Email: kedivim@hmu.gr 

 

 


