ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Είναι ένα ιδιαίτερο εργαστήρι καθαρά καλλιτεχνικό. Είναι μέσα στο
παιδαγωγικό πρόγραμμα του σχολείου και δεν είναι προαιρετικό.
Στο σχολείο μας, εκτός από το παιδαγωγικό πρόγραμμα που είναι το
προτεινόμενο απ το πανεπιστήμιο και που το ακολουθούμε καθημερινά, για
παιδιά άνω των 2,5 ετών, ακολουθούμε κι ένα πρόγραμμα συστηματικά
μέσα στην χρονιά, που στόχο έχει να αναπτύξει την δημιουργικότητα των
παιδιών, την φαντασία τους, τη συγκέντρωση της προσοχής τους, να
ανελίξει την προσωπικότητα τους, με σεβασμό στους προσωπικούς τους
ρυθμούς και να δικαιώσει την ανθρώπινη ύπαρξη!
Αυτό το έχουμε ονομάσει Καλλιτεχνικό εργαστήρι, το επιμελούμαι η ίδια,
μέσα από τις ειδικές σπουδές που έχω κάνει και όπως βλέπετε και στη
μεγάλη έκθεση των έργων στον κήπο μας, πρόκειται για συστηματική
παιδεία που δέχονται τα παιδιά στην «Συννεφούλα» και που συμπληρώνει
αρμονικά το ευαίσθητο και τόσο υπεύθυνο έργο όλων μας, απέναντι στο
πολυαγαπημένο μας Παιδί!
Πραγματοποιείται από τις ίδιες τις Νηπιαγωγούς κατόπιν της συνεργασίας
τους μαζί μου και ολοκληρώνεται σε μεγαλύτερα παιδιά από εμένα
προσωπικά.
Γίνεται στα παιδιά από 2,5 ετών κυρίως από την άνοιξη και στα παιδιά από
3,5 ετών και άνω συστηματικά κάθε Παρασκευή, αλλά και πολύ συχνότερα
τον Μάιο.
ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ. Περιλαμβάνει ποικίλα υλικά, με τα οποία
συνδιαλέγονται τα παιδιά προς σύνθεση ελεύθερων δημιουργιών ή με
θέμα και παραδίδονται στα παιδιά Τεχνικές Ζωγραφικής, Κολλάζ,
Κατασκευών, Ψηφιδωτού, Χαρακτικής και διάφορα άλλα, που δεν
γνώριζαν. Επίσης κάθε πρωί την Άνοιξη λειτουργεί και το εργαστήρι του
πηλού στον κήπο με στόχους ανάλογους!
Θέλουμε μόνο να είμαστε το κλειδί που θα πάρει το παιδί για να οδηγηθεί
εκεί που θέλει το ίδιο πρώτα κι έπειτα, σίγουρα κατά την επιστημονική και
δική μας γνώμη, σ’ ένα κόσμο όμορφο γεμάτο δικαίωση, πίστη, γνώση,
ομορφιά, ζωή! Πιστεύουμε σ’ αυτό το σχολείο, που διαμορφώνει με
εμπνευσμένη αφοσίωση και σεβασμό τον χαρακτήρα των παιδιών,
δημιουργώντας το όμορφο περιβάλλον στο οποίο και μόνο είμαστε
καλεσμένοι να τα «μεγαλώσουμε» για πάντα!
Η Ψυχολόγος-Παιδαγωγός στα Καλλιτεχνικά

