
 

 
 

LAMELLA 

Πρωτοποριακό Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης Διατροφής και Συναισθημάτων 

  

Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στα νότια προάστια, 
διαμορφωμένο κατάλληλα για να φιλοξενεί παιδιά από 4 έως 17 ετών, με πάνω από 20 
θεματικές αίθουσες, χώρους αναψυχής για συνοδούς δασκάλους και γονείς, 
προστατευμένο προαύλιο και ιδιόκτητο parking, περιμένουμε παιδιά και ενήλικες να 
ζήσουν την εμπειρία της LAMELLA! 

  

Επηρεασμένοι από τα ανησυχητικά ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, θελήσαμε να 
δημιουργήσουμε ένα πρότυπο Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης με ειδίκευση 
στα Συναισθήματα και τη Διατροφή, όπου θα καλλιεργείται η σχέση μεταξύ 
Συναισθηματικής Ευεξίας και Διατροφικών Συνηθειών μέσα από διαδραστικά εκπαιδευτικά 
παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα! 

  

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

Η έμπειρη επιστημονική μας ομάδα που απαρτίζεται από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, 
διατροφολόγους, παιδαγωγούς, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές κ.α. σε 
συνεργασία με επιστήμονες του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα έξυπνων και 
διαδραστικών παιχνιδιών, διαμορφωμένα με βάση τις αρχές της γνωσιακής-
συμπεριφορικής προσέγγισης  και της Θετικής Ψυχολογίας. 

Όλες οι δραστηριότητες είναι σύμφωνες με την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν και 
ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
πραγματοποιήσουν παραπάνω από μία επισκέψεις, εξελίσσοντας την εκπαιδευσή τους στα 
συναισθήματα και τη διατροφή.  



  Για παιδιά νηπιαγωγείου: 

ταξιδεύοντας στον δικό τους βυθό με συντροφιά ένα ζωηρό ψαράκι, εξοικειώνονται με την 
υγιεινή διατροφή και με τα πλάσματα του βυθού, τραγουδούν και μοιράζονται θετικά 
συναισθήματα 

  Για τα παιδιά 6-8 ετών: 

ξεκινώντας με ένα μαγικό παραμυθάκι με ήρωα του ένα ψαράκι, τα παιδιά καλούνται να 
διαχωρίσουν υγιεινές από ανθυγιεινές τροφές και συνήθειες για να βοηθήσουν τον 
αγαπημένο τους ήρωα να είναι πιο υγιής και χαρούμενος. Θα τα καταφέρουν; 

  Για τα παιδιά 9-11 ετών: 

επηρεασμένοι από μία ιστορία για «μεγάλα παιδιά», γεμίζουν το «σάκο» των καθημερινών 
τους συνηθειών με υγιεινές τροφές, θετικά συναισθήματα  και ωφέλιμες συνήθειες που οι 
ίδιοι έχουν επιλέξει να ακολουθούν στο εξής. Όταν το καταφέρουν, τους περιμένει το 
«μυστηριώδες escape room», από όπου θα πρέπει να δραπετεύσουν όλοι, χωρίς απώλειες! 

  Για τους εφήβους  12-17 ετών: 

μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση από τους εκπαιδευτές του κέντρου αλλά και 
βιωματικές ασκήσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, οι έφηβοι μαθαίνουν πολλά για τους 
συμμαθητές/φίλους τους αλλά και για τον εαυτό τους. Με κέντρο τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις και τις διατροφικές συνήθειες, διαμορφώνουν το διατροφικό πρόγραμμα που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, μαθαίνουν να επικεντρώνονται στα συναισθήματά τους 
και αναγνωρίζουν τον τρόπο που αυτά επιδρούν στη διατροφή και στις συνήθειές τους. 
Έτσι τώρα έχουν όλα τα εφόδια για να αποδράσουν από το «μυστηριώδες escape room»… 
ή μήπως όχι; 

  Για συνοδούς δασκάλους, καθηγητές και γονείς: 

οι συνοδοί των παιδιών δεν είναι υποχρεωμένοι να τα ακολουθούν στις δραστηριότητες, 
αλλά μπορούν εφόσον επιθυμούν. Για όσους επιλέξουν να μείνουν εκτός, υπάρχει 
φιλόξενος χώρος αναμονής όπου μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους και άλλες μικρές 
εκπλήξεις. Για τους πιο απαιτητικούς, όμως, η ομάδα της LAMELLA έχει ετοιμάσει ειδικά για 
ενήλικες, εκπαιδευτικά διαδραστικά προγράμματα διάρκειας 1,5 ώρας με ενδιαφέροντα 
θέματα ψυχολογίας και διατροφής (ενδεικτικά αναφέρουμε: άγχος - εργασιακό στρες, 
συναισθηματικές συγκρούσεις, διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, πως επηρεάζει η 
διάθεση μου τη διατροφή μου, και πολλά άλλα) και μάλιστα εντελώς δωρεάν! 

  

Στη LAMELLA θα ζήσετε μία ολοκληρωμένη εμπειρία τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες! 

  

* Διάρκεια: το πρόγραμμα διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά. 

*Κόστος: για κάθε παιδί  6-7 € ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. 



  

Όραμα – Φιλοσοφία - Στόχοι 

Στη LAMELLA οραματιζόμαστε ένα κόσμο με υγιή κι ευτυχισμένα παιδιά, που θα γίνουν 
θετικά πρότυπα ως ενήλικες για τα δικά τους παιδιά. Θεωρούμε την υγιεινή διατροφή και 
τη συναισθηματική ευεξία των παιδιών, τους δύο σημαντικότερους – αλλά και 
αλληλένδετους -  παράγοντες για την επίτευξη του στόχου μας. Με γνώμονα τις επιστήμες 
της διατροφής, της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής επιθυμούμε να αλλάξουμε τις 
διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και να κάνουμε τα παιδιά μας χαρούμενα! 

Στόχος στη LAMELLA είναι η πρόληψη της παχυσαρκίας και γενικότερα των διατροφικών 
διαταραχών με σύγχρονες εκλεπτυσμένες παρεμβάσεις που συνδέουν τη συναισθηματική 
κατάσταση με το φαγητό καθώς και η αύξηση της κατανάλωσης ψαριού – θαλασσινών, 
που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της υγείας  και της ψυχολογικής ευεξίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
το site μας  https://www.lamella.gr/ ,επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9600511 / 
6939750769 ή στο info@lamella.gr . 

 Στη LAMELLA πιστεύουμε ότι: 

 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ = ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

                                                                      ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ = ΥΓΙΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

  

Ακολουθήστε το ταξίδι μας, ζήστε τη δική σας εμπειρία και βοηθήστε μας να το 
διαδώσουμε παντού! 
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