“Το έτσι - αλλιώς…”- Εργαστήρια χωρίς σκοπό και τέλος
Θυμάσαι πως είναι η ξεγνοιασιά; να βρίσκεις χαρά και να παίζεις με τα πιο απλά πράγματα;
να περνάς κοινό χρόνο με αγαπημένα σου πρόσωπα μακριά από έγνοιες και αγωνίες της
καθημερινότητας; Ελάτε να θυμηθούμε πως είναι να αφήνεσαι, να παρασύρεσαι και να
ξεχνιέσαι στο παιχνίδι, ξεκινώντας από κάτι απλό, με οδηγό αυτούς που το καταφέρνουν
καλύτερα από τον καθένα...τα παιδιά! Για 60 λεπτά μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να
παίξουν αυθόρμητα μαζί, ένας προς έναν, σε ένα χώρο γνώριμο, τον οποίο θα αξιοποιήσουν
αλλιώς! Επικοινωνούμε και ανακαλύπτουμε μαζί!
Έτοιμοι να σκεφτούμε διαφορετικά;
Τα εργαστήρια χωρίς σκοπό και τέλος είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους συμμετέχοντες ένα
«ελεύθερα» οργανωμένο περιβάλλον ανακάλυψης και δημιουργίας, χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα και
στόχο επίτευξης. Ενήλικες και παιδιά αξιοποιούν τα υλικά του εργαστηρίου ως μέσα για να:
• περάσουν χρόνο μαζί ένας προς έναν
• επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να συνδεθούν
• παρατηρήσουν τον ξεχωριστό τρόπο που ο καθένας μεταφράζει τον κόσμο γύρω του
• δημιουργήσουν, στο δικό τους ρυθμό
• ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους
• πειραματιστούν
• εκφραστούν

- Ημερομηνίες υλοποίησης:
Εργαστήρια Υλικών: Παίζουμε με απλά υλικά και τις ιδιότητές τους με τρόπους που ακόμα δεν έχουμε

σκεφτεί. Πειραματιζόμαστε, δοκιμάζουμε και αλλάζουμε τα υλικά, τον τρόπο και την οπτική μας. Για
να δούμε, τι θα ανακαλύψουμε;
➔ 14/11/21 ώρα 11:00- 12:00: Με χαρτί… κόβω, σχίζω, τσαλακώνω, ή μήπως όχι μόνο;
➔ 21/11/21 ώρα 11:00- 12:00: Με σχοινί... δοκιμασία, δύναμη, συνεργασία,
εφευρετικότητα...δημιουργία!
➔ 28/11/21 ώρα 11:00- 12:00: Με ύφασμα... μουσική, κίνηση, κατασκευές… αισθήσεις!
- Διάρκεια εργαστηρίων: 60’
- Αριθμός συμμετεχόντων: 10 παιδιά και 10 ενήλικες (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής)
- Κόστος συνάντησης: 18€ (τιμή για έναν ενήλικα και ένα παιδί)

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: KidIn the Field

Λίγα λόγια για την ομάδα….
Το KidIn the Field δημιουργήθηκε με στόχο να ενισχύσει τα περιβάλλοντα στα οποία εμπλέκονται
παιδιά 0-6 ετών, προσεγγίζοντας εκπαιδευτικά τους ενήλικες που αλληλεπιδρούν με αυτά και
εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα αγωγής, ανάπτυξης και
φροντίδας του παιδιού. Για να μάθετε περισσότερα για εμάς, τη φιλοσοφία μας και τους τομείς
στους οποίους δραστηριοποιούμαστε επισκεφθείτε τη σελίδα μας www.kidinthefield.gr και
ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram.
Και για τις συντονίστριες των εργαστηρίων…
Η Ειρήνη δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά με το πως τα παιδιά θα γίνουν ορατά ως άτομα, από τη στιγμή
της γέννησης τους, και πως οι ενήλικες που τα περιβάλλουν μπορούν να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους
προς αυτό. Με βασικές σπουδές στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του
Πανεπιστημίου Αθηνών, και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ειδίκευση στα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει εργαστεί στην ιδιωτική
προσχολική εκπαίδευση καθώς και στη μη τυπική εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για βρέφη, οικογένειες και παιδιά προσχολικής ηλικίας του
Ελληνικού Παιδικού Μουσείου και του The Whitworth Art Gallery στο Μάντσεστερ (Αγγλία). Συνεχίζει την
ερευνητική της ενασχόληση στις πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν το ευ ζην των ατόμων, μέσα από
την αλληλεπίδραση, φέρνοντας σε επαφή παιδιά και ενήλικες μαζί.
Η Μαρία είναι παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ενδιαφέρον της
εστιάζεται στους γονείς/φροντιστές των μικρών παιδιών την υποστήριξη τους και την ενίσχυση του ρόλου
τους μέσα από τη εκπαίδευσή τους. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου στον τομέα της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με ειδίκευση στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων και Υλικού και έχει επιμορφωθεί στο συντονισμό προγραμμάτων Εκπαίδευσης Γονέων. Με
επαγγελματική εμπειρία στην τυπική ιδιωτική προσχολική εκπαίδευση στο Μόναχο (Γερμανία) και δράση
στη μη τυπική τυπική εκπαίδευση αποφάσισε επιστρέφοντας στην Ελλάδα να ασχοληθεί με την παιδαγωγική
υποστήριξη, ενίσχυση και εκπαίδευση της οικογένειας και των ενηλίκων που περιβάλλουν τα παιδιά 0-6
ετών με στόχο τη λειτουργική επικοινωνία και προσωπική ανάπτυξη.

