
«Τόποι & τοπία μέσα μου & γύρω μου» 

ένα εργαστήρι εμψύχωσης για νέους/ες

Στις 21 Οκτωβρίου 2012 ξεκινά το εργαστήρι εμψύχωσης «Τόποι 

και τοπία μέσα μας και γύρω μας» για νέες και νέους 12-18 ετών, 

το οποίο συντονίζουν οι Σωτηρία Παπαλουκά (σύμβουλος ψυχικής 

υγείας) και Τίνα Λυγδοπούλου (εμψυχώτρια-κοινωνική επιστήμων). 

Οι  έφηβοι/ες  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εξερευνήσουν  πλευρές-

τοπία του  εαυτού  τους,  συναισθήματα,  ανάγκες,  στόχους,  όνειρα, 

σκέψεις,  ερωτήματα.  'Ετσι,  εξερευνώντας  τον  εαυτό  τους, 

γνωρίζοντάς τον, μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση για 

τις  σχέσεις  με  τους  ανθρώπους  γύρω  τους:  με  τους  φίλους,  την 

οικογένεια, το σχολείο, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο σε 

μία περίοδο έντονων μεταβολών.

Μέσα στην  ομάδα – σε κλίμα εμπιστοσύνης, σεβασμού και ασφάλειας – με βασική αφετηρία την 

τέχνη  (την αφήγηση, τη ζωγραφική, τη μουσική, την κίνηση, το κολάζ, τις κατασκευές κ.ο.κ.), όπως  

και  τη  συζήτηση  ή/και  τις  ασκήσεις  αυτογνωσίας,  οι  έφηβες  και  οι  έφηβοι,  επεξεργάζονται  όσα 

τους/τις απασχολούν αναζητώντας τις δικές τους δημιουργικές απαντήσεις. Σε σύνδεση με τον εαυτό 

τους και τον κόσμο γύρω τους, επικοινωνούν, αποκτούν νέες εμπειρίες και δεξιότητες.

Θα πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις κάθε μήνα (οι ημερομηνίες αναφέρονται στο 

τέλος του εγγράφου αυτού), ξεκινώντας στις 21/10/2012 και μέχρι τις 28/04/2013.  Οι 

συναντήσεις  θα φιλοξενούνται  στο  καλλιτεχνικό εργαστήρι μ17 (Μαρκορά 17, Άνω 

Πατήσια – www.m17.gr). Κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς των εφήβων, κάποιες από 

αυτές ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σε  υπαίθριους χώρους,  καθώς πιστεύουμε ότι η 

έμφαση στη σύνδεση ανθρώπου-περιβάλλοντος είναι απολύτως αναγκαία. Έτσι τόσο οι εξωτερικοί, 

όσο και οι εσωτερικοί μας τόποι αξιοποιούνται σαν αφορμές εξερεύνησης, αλλά και εμβάθυνσης.

http://www.m17.gr/


Στις  10  Οκτωβρίου  2012  προβλέπεται  συνάντηση  των  συντονιστριών  του 

σεμιναρίου  με  τους  ενδιαφερόμενους  γονείς,  έτσι  ώστε  να  γνωριστούμε,  να 

απαντήσουμε σε ερωτήματα και να συζητήσουμε διεξοδικότερα τους στόχους του 

εργαστηρίου. Επίσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα  πραγματοποιηθούν άλλες 

τρεις συναντήσεις με όσους γονείς το επιθυμούν, ώστε να εμβαθύνουμε σε θέματα 

που θα ήθελαν να φέρουν οι ίδιοι ή προβληματισμούς. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις,  αλλά  και  δηλώσεις  συμμετοχής  μπορείτε  να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την εμψύχωση ως μεθοδολογία συντονισμού, αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης  

ομάδων θα βρείτε εδώ: http://mythoplasieskiafigiseis.wordpress.com (τίτλος άρθρου «Εμψύχωση... μην  

είναι τα βουνά κι οι κάμποι;», δημοσιευμένο στις 28/02/2012).

Ημερομηνίες συναντήσεων : Κυριακές - 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/1, 27/1, 3/2, 17/2, 3/3, 

31/3, 14/4, 28/4

Ώρα/ διάρκεια συναντήσεων : 2,5 ώρες, από τις 11:00 μέχρι τις 13:30

Χώρος συναντήσεων : Καλλιτεχνικό Εργαστήρι μ17, Μαρκορά 17, Άνω Πατήσια (www.m17.gr)

Κόστος ανά συνάντηση : 20 ευρώ* - τα υλικά των συναντήσεων (χρώματα, υλικά κατασκευών, 

χαρτικά, λοιπές υποδομές) καλύπτονται από το ποσό αυτό

Eπικοινωνία : 6936630356, info@papalouka.gr (Σωτηρία Παπαλουκά)

2108044240, iritha@pathfinder.gr (Τίνα Λυγδοπούλου)

* Επειδή οι δυνατότητες συμμετοχής στην ομάδα αυτή είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες, είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε ότι το κόστος ανά συνάντηση καταβάλλεται ακόμα και αν κάποιος απουσιάζει από μία συνάντηση, καθώς η 
δήλωση συμμετοχής του ενός, ενδεχομένως σημαίνει αποκλεισμό κάποιου άλλου. 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, αλλά λόγω οικονομικών συνθηκών δυσκολεύεστε, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας ούτως ή άλλως – υπάρχουν κάποια περιθώρια για 'υποτροφίες'. 
Σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν αδέρφια, προβλέπεται διαφορετικός οικονομικός διακανονισμός.
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