
Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 δίωρες ομαδικές συναντήσεις. Η κάθε 
ομάδα θα αποτελείται από 5-8 παιδιά και τις δυο υπεύθυνες θεραπεύτριες. 

Κατά την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά θα ξανα-ανακαλύψουν και 
θα διερευνήσουν τις αισθήσεις τους μέσα από μια πληθώρα εικαστικών και 
άλλων υλικών. Μέσα από αυτή την εικαστική διερεύνηση των αισθήσεων 
θα τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν την εικόνα που έχουν για τον 
εαυτό τους, να την αναδημιουργήσουν μέσα από θεατρικό παιχνίδι και να 
την επαναπροσδιορίσουν μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας.

 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο συναισθηματικό μοίρασμα της εμπειρίας 
ανάμεσα στα παιδιά, στην αποδοχή και στην δημιουργική έκφραση της 
μοναδικότητας του κάθε παιδιού. Τα παιδιά θα ενθαρρύνονται και θα 
παροτρύνονται από τις δυο θεραπεύτριες και όπου χρειάζεται θα υπάρχει 
καθοδήγηση.

Ανακαλύπτοντας 
τον κόσμο των αισθήσεων

Βιωματική παρέμβαση / Αrt Therapy για παιδιά



Στις συναντήσεις, τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα δοκιμάσουν μια μεγάλη 
γκάμα υλικών και τεχνικών (π.χ. ζωγραφική σε χαρτί, ζωγραφική σε ύφασμα, 
πεπιεσμένο χαρτί, γλυπτική με χαρτί). Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές θα 
φτιάξουν μια προσωπογραφία τους και κάποια αντικείμενα που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων (π.χ. μουσικά όργανα).

Μέσα σε ένα ευχάριστο χώρο θα διηγηθούμε στα παιδιά ένα παραμύθι. Στο 
παραμύθι υπάρχουν 5 ήρωες, ο καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει 
μια αίσθηση και ζει μόνος του στον δικό του πλανήτη.

Κάθε παιδί θα διαλέξει έναν ήρωα και με την βοήθεια των θεραπευτριών και 
των άλλων παιδιών θα κατασκευάσει τον πλανήτη του. Κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων θα επεξεργαζόμαστε μία αίσθηση και τα συναισθήματα που 
εκφράζει για το παιδί και στο σύνολο των συναντήσεων θα έχει τη δυνατότητα 
να τα αναγνωρίσει και να τα μοιραστεί με τα υπόλοιπα παιδιά.

 Στη συνέχεια όλοι οι ήρωες θα συναντηθούν στο σπίτι όπου ξεκίνησε το 
παραμύθι για να μοιραστούν με τα άλλα παιδιά, την μοναδικότητα τους μέσα 
από αυτό το ταξίδι.

Μέσα σ’ ένα σύντομο χρονικό διάστημα  από την λήξη των συναντήσεων το 
κάθε παιδί θα παραλάβει τα ατομικά του έργα, ένα βιβλίο- παραμύθι 
βασισμένο στο θέμα των συναντήσεων και συμπληρωμένο από την δουλειά 
όλων των παιδιών που συμμετείχαν.

Περιγραφή Εργαστηρίου

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 23/11, 30/11 ΚΑΙ 7/12/14
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10€ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗ 

(ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ)
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ 

(ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ)

ΤΗΛ: 6942056459 / 6973391780
Δ/ΝΣΗ: ΒΛΑΧΑKH 5, ΑΘΗΝΑ
(ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ)


