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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το 
Mediterranean College σας προσκαλούν την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 
2023 και ώρα 18.00 - 19.30 στην εκδήλωση με θέμα «Ενισχύοντας την 
ψηφιακή και κοινωνική ευημερία μαθητών/ τριών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης», που θα πραγματοποιηθεί στο Mediterranean college 
campus (Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων 94, Αθήνα). 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία iWell, η 
οποία εστιάζει στην ενδυνάμωση των μαθητών δημοτικού σχολείου, 
ηλικίας 6 – 12 ετών, ώστε να καταφέρουν να διαμορφώσουν μια 
υγιή διαδικτυακή ζωή. Θα μιλήσουμε, παράλληλα, για την ψηφιακή, 
κοινωνική και συναισθηματική ευημερία των μαθητών/τριών και θα 
παρουσιάσουμε εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς 
και ψυχολόγους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:
• Εκπαιδευτικό προσωπικό (δάσκαλους/ες , καθηγητές/ριες) και

σχολεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα
•  Φοιτητές/ριες Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών Τμημάτων
•  Εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών
•  Ευρύ κοινό

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ
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Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Αριάδνη Ματράκα, Διαχειρίστρια του έργου iWell και 
Εκπαιδεύτρια -ΚΜΟΠ 

18:00 – 18:10 Προσέλευση και καλωσόρισμα

18:10 – 18:20 Βασικά ευρήματα έρευνας 

18:20 – 18:50 Εργαλεία εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας

18:50 – 19:15 Workshop: Αξιολόγηση εργαλείων

19:15 – 19:30 Ερωτήσεις και κλείσιμο της εκδήλωσης

Λίγα λόγια για το iWell

Το πρόγραμμα iWell εστιάζει στην ενδυνάμωση των μαθητών δημοτικού σχολείου, 
ηλικίας 9 – 12 ετών, ώστε να καταφέρουν να διαμορφώσουν μια υγιή διαδικτυακή 
ζωή και να ενισχύσουν την κοινωνική τους ευημερία.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση 

α) των μαθητών ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για τη λήψη 
τεκμηριωμένων και υγιών αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών μέσων.

β) των εκπαιδευτικών ώστε  να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να 
διδάξουν τους μαθητές τους σχετικά και να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις 
δεξιότητές τους στον ψηφιακό γραμματισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο iWell-project@kmop.org ή 
στο τηλ. 2103637547
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