
 

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 

 
 

 

 

 

 

Ο πολυχώρος Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Εμπειρικής Έρευνας 

προκηρύσσει την έναρξη του προγράμματος «Η Ακαδημία των Μικρών» διάρκειας 6 

μηνών. 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 
 

Η Ακαδημία των Μικρών είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που συνδυάζει τις νεότερες 

θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της παιδοψυχολογίας, της συμβουλευτικής 

γονέων, της δημιουργικής σκέψης και της αυτοεκτίμησης με την μάθηση μέσω 

περιπέτειας στο πεδίο (και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου 

Domotel στο Καστρί) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, συνεργατικότητας, 

επιρροής, ηγετικών ικανοτήτων, επικοινωνίας και αποτελεσματικότητας.  

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι τα "μαθήματα" είναι στην 

πραγματικότητα συζητήσεις, διαλεκτικές περιπέτειες και βιωματικές δραστηριότητες 

πεδίου σε εξωτερικό χώρο, που περιλαμβάνουν προσωπικές αφηγήσεις,  

συμβουλευτικές προσπελάσεις και τη  μάθηση μέσω περιπέτειας, σε ένα υψηλής 

ποιότητας φυσικό περιβάλλον, στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Domotel στο 

Καστρί. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

 



 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

• σε γονείς που επιθυμούν να καλλιεργήσουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες των 

παιδιών τους, να αναδείξουν τα χαρισματικά τους στοιχεία, να μελετήσουν τις 

νεότερες εξελίξεις στην παιδοψυχολογία και να αναπτύξουν μαζί με τα παιδιά 

τους, 

• σε παιδιά, τα οποία μπορούν να διερευνήσουν τις δεξιότητες και τα 

χαρισματικά τους στοιχεία μέσω τεστ πολλαπλής και συναισθηματικής 

νοημοσύνης και να εμπλακούν στη μάθηση μέσω περιπέτειας στο πεδίο. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις παρακάτω ενότητες: 

Ενότητα1 

Διακρίβωση των δεξιοτήτων και των χαρισματικών στοιχείων των παιδιών με 

δοκιμασίες πολλαπλής και συναισθηματικής νοημοσύνης (15 ώρες)  

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά στη θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης 

του Gardner, θα αναφερθούν τα εννιά είδη νοημοσύνης και θα ακολουθήσει ο 

συσχετισμός της με την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, θα 

παρουσιαστούν οι κυριότεροι ορισμοί και τα μοντέλα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, καθώς και η σχέση της με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Θα γίνει λόγος 

για τον ρόλο την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών και θα 

αναφερθούν τα κυριότερα εργαλεία μέτρησης της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Τέλος, μέσω δοκιμασιών πολλαπλής και συναισθηματικής νοημοσύνης θα γίνει 

προσπάθεια διακρίβωσης των δεξιοτήτων και των χαρισματικών στοιχείων των 

παιδιών. 

Ενότητα 2  



 

Συμβουλευτική γονέων και εκπαίδευση στην παιδοψυχολογία για γονείς (15 ώρες)  

Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της ψυχικής υγείας και 

ευεξίας των παιδιών και εφήβων. Σκοπός της είναι να παρουσιάσει διεξοδικά και 

εμπεριστατωμένα τα βασικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυϊκή μέχρι 

τη μετεφηβική ηλικία. Έμφαση δίνεται στο γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και 

συμπεριφορικό τομέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης 

και αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας στο πλαίσιο του 

οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και 

μέθοδοι που διέπουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 

αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την πρόληψη προβλημάτων καθώς και την 

προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων. 

Ενότητα 3 

Καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης των παιδιών (15 ώρες)  

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνει αναφορά στους κυριότερους ορισμούς της 

αυτοεκτίμησης, στις βασικότερες θεωρίες της και θα γίνει λόγος για την ανάπτυξη 

της Αυτοεκτίμησης κατά την Βρεφική, Παιδική Ηλικία και Εφηβική ηλικία. Επιπλέον, θα 

γίνει αναφορά στη διαδικασία δημιουργίας αυτοεκτίμησης στα παιδιά και τους 

εφήβους καθώς και σε διάφορα προγράμματα, βιωματικές δράσεις και παρεμβάσεις 

για την ενίσχυσή της. 

 

Συνεργατικές ασκήσεις πεδίου (15 ώρες) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους γονείς: 

Οι συμμετέχοντες έχουν: 

• πρόσβαση σε ψηφιακά βιβλία και επιστημονικά περιοδικά, ενθαρρύνονται 

να δημοσιεύουν κείμενα τους στην ομάδα "Η Ψυχολογία με λόγια απλά" με 

80.000 μέλη ή σε επιστημονικά journals, εφόσον οι εργασίες τους πληρούν 

τα κριτήρια.  

 

• διαρκή ενημέρωση για τις δράσεις του Πολυχώρου Ψυχοθεραπείας, 

Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Εμπειρικής Έρευνας, συμμετοχή σε 

δωρεάν ημερίδες και εγγραφή με χαμηλό κόστος διδάκτρων σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. 

 

Μέθοδος διδασκαλίας  

▪ Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος βασίζεται στη δια ζώσης- σύγχρονη 

εκπαίδευση, η οποία αποτελείται από 45 ώρες (1 τρίωρη συνάντηση την 

εβδομάδα, Σάββατο ή Κυριακή, 15 στο σύνολο, στον Πολυχώρο 

Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Εμπειρικής Έρευνας στην  

Αγία Παρασκευή Αττικής (Παραδείσου 5, 15342), ή εναλλακτικά στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω zoom). 

▪ Το πρακτικό μέρος του προγράμματος, οι συνεργατικές δηλαδή ασκήσεις 

πεδίου (15 ώρες - 1 τρίωρη συνάντηση την εβδομάδα, Σάββατο ή Κυριακή, 5 

στο σύνολο), θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου 

Domotel Νέας Ερυθραίας. 

**** Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς, 

ώστε να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της Παιδοψυχολογίας, 

αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναδείξουν τις δεξιότητες 

των παιδιών τους και την αυτοεκτίμησή τους. 

Το πρακτικό μέρος του προγράμματος απευθύνεται και στους γονείς και στα παιδιά, 

οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν από κοινού στις συνεργατικές δραστηριότητες, 



 

εφόσον το επιθυμούν ή μόνο στα παιδιά, σε περίπτωση που οι γονείς δεν επιθυμούν 

τη συμμετοχή τους στις βιωματικές δραστηριότητες, αλλά μόνο στη θεωρητική 

εκπαίδευση. 

 

 

Διάρκεια: 6 μήνες, Οκτώβριος 2022- Απρίλιος 2023  

 

Δίδακτρα: 490€ 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κώστας Σταματόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Adventure 

Trainer 

 

Πληροφορίες: 

Πολυχώρος Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Εμπειρικής Έρευνας 

(https://bit.ly/3QHMHCM) 

 

 

Τηλέφωνα & email επικοινωνίας: 6978991040 & 6982213401 και στα email: 

kostis.stamatopoulos@yahoo.gr & mariayioumouki@hotmail.com  

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για τους γονείς μετά το πέρας του προγράμματος 

από τον Πολυχώρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Εμπειρικής Έρευνας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 
490€  

 

 

 

https://bit.ly/3QHMHCM
mailto:kostis.stamatopoulos@yahoo.gr
mailto:mariayioumouki@hotmail.com


 

 

Διαδικασία Εγγραφής 

Η εγγραφή γίνεται μέσω συμπλήρωσης της παρακάτω φόρμας εγγραφής: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclkChEpiV1Qm77sDQ9DPk-

kBlp2Ijn3zrX4Cd2xwDVKgyC8g/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclkChEpiV1Qm77sDQ9DPk-kBlp2Ijn3zrX4Cd2xwDVKgyC8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclkChEpiV1Qm77sDQ9DPk-kBlp2Ijn3zrX4Cd2xwDVKgyC8g/viewform

