
 

 

 
 

 

Δ/νςθ Τφπου, Επικοινωνίασ, Δθμοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Φλϊρινα, 8 Μαρτίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Κφκλοσ Διαδικτυακϊν Βιωματικϊν Σεμιναρίων με κζμα «Πιο ψθλά μαηί: Προςωπικι 

ανάπτυξθ και επικοινωνία» από το Περιφερειακό Τμιμα Ε.Ε.Σ. Φλϊρινασ 

Το Περιφερειακό Τμιμα Φλϊρινασ του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ εγκαινίαςε κφκλο βιωματικϊν 

ςεμιναρίων-εργαςτθρίων με κζμα «Πιο ψθλά μαηί: Προςωπικι ανάπτυξθ και επικοινωνία» και με 

ςυντονιςτζσ και ςυντονίςτριεσ ζμπειρουσ/εσ και διακεκριμζνουσ/εσ επιςτιμονεσ, κατά κφριο λόγο από 

τουσ χϊρουσ τθσ ψυχολογίασ και τθσ κοινωνιολογίασ. Οι ςτόχοι του κφκλου των ςεμιναρίων είναι: 

• Η ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ και των ανκρωπίνων ςχζςεων κατά τθν ιδιαίτερθ περίοδο που 

διανφουμε. 

• Η παροχι γνωςτικϊν και ςυναιςκθματικϊν εφοδίων, κατά προτεραιότθτα ςε εκελοντζσ/ντριεσ και 

μζλθ του Ε.Ε.Σ., για τθν αρτιότερθ υποςτιριξθ ςυνανκρϊπων μασ που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ.  

Τα βιωματικά ςεμινάρια κα πραγματοποιοφνται ανά ζνα μινα περίπου και κα απευκφνονται ςε μικρό 

ςχετικά αρικμό ατόμων, δεδομζνου ότι εξ’ οριςμοφ προβλζπεται θ ενεργόσ εμπλοκι και ζκφραςθ κάκε 

ςυμμετζχοντα/ουςασ ςε αυτά.  

Τθν Τετάρτθ, 3 Μαρτίου 2021, ςτο πρϊτο βιωματικό ςεμινάριο, ςυντονίςτρια ιταν θ διακεκριμζνθ 

Κατερίνα Βάςιου, Δρ. Παιδαγωγικισ Ψυχολογίασ και ΕΔΙΠ Σχολικισ Ψυχολογίασ & Πρακτικισ Άςκθςθσ 

ςτο Παιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. Το 

βιωματικό ςεμινάριο, που είχε κζμα «Οδεφοντασ προσ τθ Θετικι Ψυχολογία», ιταν θ ευκαιρία για μια 

ακόμα δθμιουργικι ςυνάντθςθ ανκρϊπων, μελϊν του Ερυκροφ Σταυροφ και μθ, από ολόκλθρθ τθν 

Ελλάδα.  

Στο κεωρθτικό μζροσ, παρουςιάςτθκαν τα είδθ των ςυναιςκθμάτων (κετικά-αρνθτικά) και θ ςθμαςία 

τουσ, κακϊσ και θ κεωρία τθσ Fredrickson για το ρόλο των κετικϊν ςυναιςκθμάτων ςτθ κωράκιςθ που 

παρζχουν ζναντι των αρνθτικϊν και ςτθν ενεργοποίθςθ κετικϊν ςυμπεριφορϊν. Επιπλζον, 

κατανοικθκαν βαςικζσ ζννοιεσ τθσ κετικισ ψυχολογίασ, κακϊσ και θ ςυμβολι τθσ ςτθν προαγωγι τθσ 

ανκρϊπινθσ ευθμερίασ. Στο βιωματικό μζροσ, μζςω τθσ αφιγθςθσ, αναδφκθκαν τρόποι κωράκιςθσ του 

εαυτοφ απζναντι ςτθν αρνθτικι επικαιρότθτα, καταγράφθκαν κετικζσ και αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ ςτθν 

περίοδο του εγκλειςμοφ και εκφράςτθκαν αιτίεσ που προκαλοφν το ςυναίςκθμα τθσ ευγνωμοςφνθσ. 

*** 


