
Η δσή καο ζην 
ζθάθνο 

Δλδπλάκσζε θαη 
επεμία



Ο ζηόρνο καο

Ο ηξόπνο
Μνλνήκεξν ζεκηλάξην 

κε workshops ςπρηθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, 

αζθήζεσλ γπκλαζηηθήο 

θαη δηαηξνθηθώλ 

παξεκβάζεσλ

Απνηειέζκαηα
• Καιύηεξε ςπρηθή 

πγεία

• Ληγόηεξν άγρνο 

Υςειόηεξε 

εξγαζηαθή απόδνζε

01
Να θξνληίζνπκε ην 

ζώκα θαη ηελ ςπρή καο 

θάησ από απαηηεηηθέο 

ζπλζήθεο

Η δηαδηθαζία
• Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ 

ςπρηθήο ελδπλάκσζεο

• Πξόγξακκα αζθήζεσλ

• Γηαηξνθηθή ζπλείδεζε

02

03 04

Υινπνίεζε παξέκβαζεο



Σεκηλάξην ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο & 

ελδπλάκσζεο



Σηόρνη
Δλεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγεία ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθόηεηαο

Παξαδείγκαηα θαη workshop αλάπηπμεο ηεο 

νκάδαο ζην crew

Αζθήζεηο ελδπλάκσζεο



Ο εηδηθόο καο

Σηαξάθεο Γεκήηξεο, MSc

• Απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο ςπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

• Μέινο ηνπ Γ.Σ. Φόξνπκ Χπραλάιπζεο ηνπ Λαθαληθνύ Πεδίνπ Αζήλαο. 

• Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ζηελ «Δθαξκνζκέλε Κιηληθή Χπρνινγία» (University of Central Lancashire –
UCLan)

• Γεκηνπξγόο ησλ βξαβεπκέλσλ παξεκβάζεσλ «Φξνληίδνπκε Ήξσεο» ηεο Septona γηα ηελ 
ελδπλάκσζε. 



Σηόρνη

Χπρηθή 

αλζεθηηθόηεηα

Χπρηθή 

ελδπλάκσζε
-Καιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο ηεο 

νκάδαο

-Αλάπηπμε θαζεκεξηλώλ 

πξαθηηθώλ πάλσ ζην πινίν

Η αλαθάιπςε πξνζηαηεπηηθώλ 

παξαγόλησλ γηα θάζε άηνκν ζην 

πιήξσκα



«Γηαηί νη άιινη δε ζπλεξγάδνληαη;» - Ο 

κύζνο ησλ πξνζδνθηώλ καο 

Πεξηερόκελν ςπρνινγηθνύ 

ζεκηλαξίνπ

Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα;

Αηνκηθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο 

σθέιηκσλ ζπκπεξηθνξώλ πάλσ ζην 

ζθάθνο

Έρσ ηόζνπο πνιινύο «πξνζηάηεο»; - Γεο ηε 

δπλακηθή βνήζεηαο ηνπ εαπηνύ ζνπ

Βησκαηηθό Workshop κε αζθήζεο αλάπηπμεο νκαδηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ



Πξόγξακκα 

Γηαηξνθηθήο 

Υπνζηήξημεο 

πιεξσκάησλ



Η νκάδα εηδηθώλ καο

Κνθθίλνπ Φσηεηλή, RDN

 Κιηληθόο Γηαηξνθνιόγνο-Γηαηηνιόγνο (Φαξνθόπεην

Παλεπηζηήκην Αζελώλ)

 Σηέιερνο θαη ηδξπηηθό κέινο ηεο εηαηξίαο nutrimed

από ην 2006

 Nutrition Science Director, International Sweeteners 

Association (2016-ζήκεξα)

 Κιηληθόο Γηαηξνθνιόγνο-Γηαηηνιόγνο (Φαξνθόπεην
Παλεπηζηήκην Αζελώλ)

 Δθπαηδεπηηθόο (Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 
Αζελώλ - ΔΚΠΑ) 

 Σύκβνπινο επηθνηλσλίαο ηεο δηαηξνθήο 

 Ιζηηνπιόνο (2014)

Βίθπ Ππξνγηάλλε, MSc



Σηόρνη

Γηαηξνθηθή 

ηζνξξνπία
Απνηειέζκαηα

Έιεγρνο ηνπ βάξνπο θαη 

αλάπηπμε θαιύηεξεο 

πλεπκαηηθήο ζπλζήθεο

Δλίζρπζε ηνπ ζώκαηνο κε 

απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

απόδνζε



Ο ξόινο ηεο πξσηεΐλεο ζηελ αληνρή θαη 

ηελ απόδνζε ζηε ζάιαζζα  

Πεξηερόκελν δηαηξνθηθνύ 

ζεκηλαξίνπ

Πώο εμαζθαιίδεηο ελέξγεηα πξηλ ηα ηαμίδηα

(ηα ζπζηαηηθά ησλ γεπκάησλ ζνπ) 

Ο παξεμεγεκέλνο ξόινο ηεο θαθεΐλεο 

θαη ηα ιάζε ηεο Γαζηξεληεξνινγηθά ζπκπηώκαηα θαη ιύζεηο

Δλπδάησζε ζηε ζάιαζζα, ε ζεκαζία ηεο ζηελ θόπσζε θαη ηελ 

αληνρή: Do’s & Dont’s



Πξόγξακκα 

Γπκλαζηηθήο 

πιεξσκάησλ



Η εηδηθόο καο

Γήκεηξα Χαξηιάνπ, MSc
• Απόθνηηε ηνπ ηκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ

• Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ΟΠΑΠ

• Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα Σηαύξνο Νηάξρνο, 
Κνιιέγην Αζελώλ θ.α.



Σηόρνη

Βειηίσζε ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο Απνηειέζκαηα

Μεγηζηνπνίεζε απηνεθηίκεζεοΘεξαπεπηηθά νθέιε από ηηο 

αζθήζεηο θαη δεκηνπξγία 

γπκλαζηηθήο ξνπηίλαο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ



Αζθήζεηο ζε κηθξό ρώξν

Πεξηερόκελν δηαηξνθηθνύ 

ζεκηλαξίνπ

Τα ελεξγά νθέιε ηεο γπκλαζηηθήο ζην ζθάθνο

Οκαδηθέο αζθήζεηο Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα αζθήζεηο κπτθώλ 

ζεκάησλ

Αζθήζεηο δηαηάζεσλ θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηε βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ



Γηάξθεηα

Χπρνινγία

2,5 ώξεο
Γηαηξνθή

2,5 ώξεο

Γπκλαζηηθή

1,5 ώξα



Δηθόλα & Σρέζε κε 

Πξνζσπηθό

Οξγαλσκέλν & 

Αζθαιέο Πεξηβάιινλ

Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα 

Σεκηλαξίνπ 

-Βνήζεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο ξνπηίλαο 
ηνπ πιεξώκαηόο ζαο 

-Κηλεηνπνίεζε πιεξώκαηνο γηα ηελ 
απηνθξνληίδα ηνπ

-Φξνληίδεηε γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, 
θόξκα & ηελ επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο

-Δλδηαθέξεζηε γηα ηελ καθξνπξόζεζκε πγεία 
& ηηο αλεζπρίεο ησλ εξγαδνκέλσλ


