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10 χρόνια ‘Παιχνιδοκαμώματα’!
Συμπληρώνοντας 10 συναρπαστικά χρόνια κοντά σας 
και έχοντας αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες από την 
ενασχόληση με την εμψύχωση & την ψυχαγωγία μικρών 
& μεγάλων, συνεχίζουμε τις δράσεις μας στο «εργαστήρι 
παιχνιδιού & φαντασίας». 

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το κόστος των 
εργαστηρίων στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα 
επιλέγοντας πάντα για εισηγητές μας, τους πιο 
εξειδικευμένους επαγγελματίες της αγοράς.

Ελάτε να γνωριστούμε, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά 
και να μοιραστούμε μαζί σας το κέφι, την πείρα και 
την αγάπη μας για αυτό που κάνουμε.

Επιλέγοντας μέσα από πολλές διαφορετικές δράσεις 
και θεματικές ενότητες, που απευθύνονται σε μικρούς 
& μεγάλους, με κοινό στόχο να διασκεδάσουμε, 
να απελευθερώσουμε τα συναισθήματά μας, να 
ενεργοποιήσουμε την έμπνευσή μας, να «ξυπνήσουμε» 
τη δημιουργικότητα και την παιχνιδιάρικη διάθεσή μας!

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά το εργαστήρι 
μας, να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες και 
τους συνεργάτες μας, να ανακαλύψετε ποιο πρόγραμμα 
ταιριάζει καλύτερα σε σας ή στο παιδί σας και να 
βιώσετε μία «περιπετειώδη» περιήγηση στον κόσμο της 
φαντασίας, της γνώσης και της τέχνης!

Φρόσω Μπενετή
ηθοποιός - σκηνοθέτης



Παιδιά

Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς το παιχνίδι;  Χωρίς αυτήν 
την πρωτόγνωρη εμπειρία που προσφέρουν κάθε φορά, 
οι εναλλασσόμενοι ρόλοι, η αναμέτρηση με τον εαυτό μας, 
με τους άλλους, με την τύχη;

Το εργαστήρι ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο, 
αποκαλύπτει τους ποικιλόμορφους τρόπους που έχουν 
μηχανευτεί τα παιδιά, σε διαφορετικούς τόπους και 
εποχές, για να επικοινωνούν και να διασκεδάζουν και 
χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού.  Από το 
αρχαίο συριακό kalaha και το περσικό σκάκι έως το 
ιαπωνικό origami και από τα αρχαιοελληνικά πεντέλιθα 
και το  παραδοσιακό τζαμί έως το σύγχρονο jenga!

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη χαρά 
του «παίζειν» και στις άπειρες μορφές και παραλλαγές 
με τις οποίες αυτό κατορθώνει να ενεργοποιεί, 
παράλληλα, το μυαλό, το σώμα και την ψυχή των 
παιδιών.

Απευθύνεται σε παιδιά:  6 - 10 χρονών 
Διάρκεια προγράμματος:  8 μήνες (1 ώρα την εβδομάδα)

Όλου του κόσμου τα παιχνίδια!
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Παιδιά

Απευθύνεται σε παιδιά:  4 - 6 χρονών 
Διάρκεια προγράμματος:  8 μήνες (1 ώρα την εβδομάδα)

Παραμύθι ν’ αρχινίσει...

Μια φορά κι έναν καιρό …
Κάπως έτσι αρχίζει κάθε απόπειρα αφήγησης και ερμηνείας 
του κόσμου και ο άνθρωπος αποκτά παρελθόν, ρίζες, 
συνέχεια.  Γι’ αυτό οι λαοί όλων των εποχών δημιουργούν 
τους μύθους τους, τους κληροδοτούν από γενιά σε γενιά,  
δημιουργώντας έναν παγκόσμιο θησαυρό ιστοριών και 
ηρώων. 

Το εργαστήρι περιπλανιέται στο συμβολικό σύμπαν 
παλιών και σύγχρονων μύθων και παραμυθιών και 
επιδιώκει, μέσα από την αφήγηση, τη δημιουργική 
γραφή, τη δραματοποίηση και την αναπαράστασή 
τους, να καλλιεργήσει τη φαντασία, το γλωσσικό  
πλούτο και την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών. 

Ευρύτερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί, μέσα από τον 
αφαιρετικό και υπερβατικό χαρακτήρα της τέχνης του 
παραμυθιού,  να απελευθερώσει τα παιδιά και να τα 
ενθαρρύνει σε μία προσωπική θέαση και εξήγηση της 
ανθρώπινης περιπέτειας.
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Παιδιά

Απευθύνεται σε παιδιά:  6 - 12 χρονών
Διάρκεια προγράμματος:  8 μήνες (1 ώρα την εβδομάδα)

Κουκλοπαιχνιδίσματα...

Ένα εργαστήρι που ζωντανεύει την ιστορία του 
κουκλοθεάτρου και τις διαφορετικές εκδοχές του, από το 
δισδιάστατο θέατρο σκιών έως τις πολύπλοκες μαριονέτες, 
από τις γαντόκουκλες  και τα μάπετ έως τις μαρότες και 
τις δακτυλόκουκλες και φιλοδοξεί, αξιοποιώντας τις 
εκφραστικές δυνατότητες κάθε είδους, να μεταμορφώσει 
τα παιδιά από απλούς θεατές σε ενεργούς συντελεστές της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά έχουν 
την ευκαιρία να κατασκευάσουν με ποικίλες τεχνικές 
και υλικά τις δικές τους κούκλες, να τους δώσουν 
φωνή, κίνηση και χαρακτήρα, να γράψουν όλα μαζί 
μια ιστορία, να μοιράσουν ρόλους και στο τέλος να 
ζωντανέψουν επί σκηνής τους δικούς τους ήρωες!

6    



Παιδιά

Απευθύνεται σε παιδιά:  6 - 12 χρονών 
Διάρκεια προγράμματος:  8 μήνες (1 ώρα την εβδομάδα)

Το εργαστήρι  βασίζεται στην πρωτόγονη χαρά της ποίησης 
και μεταποίησης αντικειμένων και υλικών, στην εσωτερική 
ανάγκη για προσωπική παρέμβαση και μεταμόρφωση 
του περιβάλλοντός μας και στην επιθυμία εκτόνωσης της 
δημιουργικής μας ορμής.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα παιδιά έχουν 
την ευκαιρία να πειραματιστούν με ποικιλόμορφα 
υλικά, ύφασμα, πηλό, γυαλί χαρτί, πέτρες κ.ά., να 
μάθουν τα όρια, τις δυνατότητες και τις τεχνικές 
επεξεργασίας τους και να τα μετουσιώσουν σε χρηστικά 
αντικείμενα ή σε μικρά, προσωπικά έργα τέχνης.

Φτιάχνω τον κόσμο με τα χέρια μου!
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Παιδιά

Υπάρχουν πόλεις με κόκκινα και 
πράσινα σπίτια;  Άνθρωποι-πουλιά;  
Ήχοι μαγικοί;  Ξόρκια για τη λύπη;  
Ναι, υπάρχουν!  Η ανθρώπινη 
φαντασία είναι ικανή να γκρεμίζει 
και να πλάθει τον κόσμο ξανά από 
την αρχή.   Με χρώματα, με νότες, με 
λέξεις, με χορευτικές τελετές…

Ένα πρόγραμμα που εισάγει τα παιδιά στις πρωταρχικές 
έννοιες και τεχνικές των εικαστικών και παραστατικών 
τεχνών, της μουσικής, της φωτογραφίας, του 
κινηματογράφου και της λογοτεχνίας και φιλοδοξεί να τα 
μυήσει στην ιεροτελεστία της δημιουργίας. 

Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό εργαστήρι, που 
κάθε μήνα  έχει ως θέμα ένα διαφορετικό είδος 
τέχνης αλλά στο σύνολο του έναν κοινό στόχο: να 
συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η τέχνη μπορεί 
να αποτελέσει ένα πολύτιμο μέσο αυτοέκφρασης, 
επικοινωνίας και ερμηνείας των αντιφατικών 
συναισθημάτων και εμπειριών που βιώνουμε.

Απευθύνεται σε παιδιά:  5 - 7 χρονών 
Διάρκεια προγράμματος:  8 μήνες (1 ώρα την εβδομάδα)

Κι όλα γίνονται αλλιώς...
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Παιδιά9

Απευθύνεται σε παιδιά:  6 - 12 χρονών 
Διάρκεια προγράμματος:  15 έως 30 ημέρες

Το εργαστήρι παιχνιδιού και φαντασίας συνεχίζει με κέφι 
και σκανδαλιάρικη διάθεση, ακόμα και το καλοκαίρι, 
μεταμορφώνοντας την αναγκαστική παραμονή  στην 
Αθήνα σε μία αξέχαστη εμπειρία. 
 
Από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου, 
γινόμαστε μία 10 μελής ομάδα φίλων και κάθε πρωί 
συναντιόμαστε για να απολαύσουμε μία  καινούργια 
ημέρα, γεμάτη εκπλήξεις!

Μαθαίνουμε διασκεδαστικά παιχνίδια, κόλπα μαγικά, 
φτιάχνουμε λιχουδιές, διαβάζουμε παραμύθια, 
ζωγραφίζουμε, κατασκευάζουμε, παίζουμε κουκλοθέατρο, 
γράφουμε το δικό μας τραγούδι ... 

Και κανείς δε θα θέλει να τελειώσει αυτός ο μήνας!

Καλοκαίρι στην πόλη!



Παιδιά 10

Απευθύνεται σε παιδιά:  6 - 12 χρονών 
Διάρκεια προγράμματος:  ανάλογα με το πρόγραμμα

Τα ‘Παιχνιδοκαμώματα’ ταξιδεύουν! 

Πού μπορεί κανείς να παίξει;  Παντού! 

Γι’ αυτό και εμείς, φτιάχνουμε τη βαλίτσα με τους 
θησαυρούς μας και ταξιδεύουμε σε πόλεις και χωριά για 
να παρουσιάσουμε τα προγράμματά μας. 

Επισκεπτόμαστε σχολεία, συλλόγους και άλλες ομάδες 
παιδιών, που βρίσκονται εκτός Αθήνας και δεν έχουν 
την ευκαιρία να επισκεφτούν το εργαστήρι ή να 
παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις μας.

Με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο αποκτούμε καινούργιους 
φίλους σε όλη την Ελλάδα αλλά ανακαλύπτουμε παλιές 
ιστορίες, ξεχασμένα έθιμα και παιχνίδια του τόπου μας 
εντάσσοντάς τα δημιουργικά στις δράσεις μας.



Παιδιά

Απευθύνεται σε παιδιά:  4 - 12 χρονών (ανάλογα με το είδος του προγράμματος)
Διάρκεια προγραμμάτων:  1 ½ ώρα
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Τα ‘Παιχνιδοκαμώματα’ εκπαιδεύουν!

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, έχουν σαν στόχο να 
βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν και να κατανοήσουν 
ένα θέμα, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη γνώση.

Απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής & σχολικής 
ηλικίας και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από 
πρωτότυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που τους 
δίνουν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν μέσω του 
παιχνιδιού.
  
Οι συμμετέχοντες, καλούνται να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους αλλά και να δράσουν μέσα από εργαστήρια, 
κατασκευές & θεατρικό παιχνίδι.  Καλούνται να 
συνεργαστούν, να παρατηρήσουν και να δημιουργήσουν.

Δέκα τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες, φωτίζουν 
ενδιαφέρουσες πτυχές του κόσμου μας και ενθαρρύνουν 
τα παιδιά να τον ανακαλύψουν!  Όλα τα προγράμματα 
μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χώρο εκπαίδευσης.



Παιδιά 12

Θεματολογία:

Όλου του κόσμου τα παιχνίδια: 
Ένα ταξίδι που χαρτογραφεί την ιστορία του παιχνιδιού.

Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια:  
Παιχνίδια από άλλες εποχές που διασώθηκαν μέσα στο χρόνο. 

Η μαγεία του θεάτρου:
Το θέατρο ως αναπαράσταση της ζωής και καθρέφτης όλων των τεχνών.

Μεγάλοι ζωγράφοι:
Γνωρίζω το έργο των μεγάλων ζωγράφων.

Συναισθήματα: Γνωριμία με τα συναισθήματα:  
Αγάπη - φόβος - θυμός - ζήλια - λύπη - ευτυχία - μοναξιά.

Όλη η γη ένα χωριό:
Μαθαίνω πώς ζουν τα παιδιά σ’ολόκληρο τον κόσμο.

Σοκολατοιστορίες:
Μαθαίνω την ιστορία & τις ιδιότητες της σοκολάτας.

Διατροφή:
Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά.

Επαγγέλματα:   
Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο - σύγχρονα επαγγέλματα.

Αγαπώ το βιβλίο: 
1001 δραστηριότητες για να μάθω να αγαπώ τα βιβλία. 

Ανακύκλωση υλικών:
Δημιουργώ κάτι καινούργιο, χρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά.

Οικολογία - περιβάλλον - εξοικονόμηση ενέργειας:  
Φτιάχνω την πόλη μου όπως θα ήθελα να είναι.

Κυκλοφοριακή αγωγή:
Μαθαίνω τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.



Μαμά, μπαμπά, ελάτε να παίξουμε!

Πρόκειται για μία σειρά τριήμερων προγραμμάτων 
σε οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες κοντά στην 
Αττική, που συνδυάζουν την ασφάλεια και τις 
ανέσεις με την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος 
και προσφέρουν την ευκαιρία σε όλα τα μέλη 
της οικογένειας να μοιραστούν ποιοτικό χρόνο, 
μέσα από κοινές δημιουργικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το  πρόγραμμα 
έχει ως στόχο αφ’ ενός να 
ενθαρρύνει την αυτοέκφραση, 
να καλλιεργήσει την αυτονομία, 
την προσαρμοστικότητα και 
την ικανότητα για ουσιαστική 
επικοινωνία και αφ’ ετέρου 
να βοηθήσει τους γονείς να 
πλησιάσουν περισσότερο τα 
παιδιά τους μέσα από τη χαρά 
του παιχνιδιού.

Απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά:  6 - 12 χρονών
Διάρκεια προγράμματος:  Από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι
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Γονείς & Παιδιά



Ενήλικες

Εικαστικά σεμινάρια 

Πιστεύοντας στο πρωτότυπο, το χειροποίητο, το μοναδικό, 
εγκαινιάζουμε μία σειρά σεμιναριακών μαθημάτων και 
εργαστηρίων για άτομα με δημιουργικές ανησυχίες, που 
έχουν ως κεντρικό άξονα την αξιοποίηση διαφόρων υλικών 
και τη μεταμόρφωση τους μέσα από την καλλιτεχνική 
επεξεργασία, σε χρηστικά αντικείμενα υψηλής αισθητικής: 
αρώματα, σαπούνια, κεριά, καλλυντικά, τσάντες,  σανδάλια, 
κοσμήματα,  κούκλες, μάσκες …   

Στόχοι μας είναι, να μεταδώσουμε τη γνώση βασικών 
τεχνικών, ώστε όλο και περισσότεροι φίλοι να 
μπορούν να φτιάχνουν τα δικά τους δημιουργήματα.

Να εφαρμόσουμε τεχνικές που σχετίζονται με τη 
δημιουργία, τη φαντασία & την ανακύκλωση υλικών που 
ήδη έχουμε, ομορφαίνοντας το χώρο και τα προσωπικά 
μας αντικείμενα, με το δικό μας μοναδικό γούστο και στυλ.  
Να παρέχουμε τα υλικά που χρειάζονται προκειμένου 
να μπορεί κανείς να δοκιμάσει μια τεχνική, χωρίς να 
χρειάζεται να επενδύσει άμεσα σ΄αυτήν. 
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Ενήλικες

Απευθύνονται σε άτομα:  18 χρονών και άνω
Διάρκεια εργαστηρίων:  3 - 16 ώρες (ανάλογα με το θέμα του σεμιναρίου)

Να διατηρούμε το κόστος των εργαστηρίων στα 
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα & να επιλέγουμε για 
εισηγητές μας, τους πιο εξειδικευμένους επαγγελματίες 
της αγοράς.

Φιλοδοξούμε, στο τέλος καθενός από τους 22 συνολικά 
θεματικούς κύκλους, οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει 
και μία καινούργια ικανότητα, που θα μπορούν να 
αξιοποιήσουν στην καθημερινότητα, στο σπίτι τους, στα 
δώρα των φίλων τους και γιατί όχι και επαγγελματικά! 
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Ενήλικες

Το χώρο σας, μαθαίνοντας:
• Decoupage / τεχνική της χαρτοπετσέτας
• Τεχνοτροπίες διακόσμησης τοίχων & επίπλων
• Κατασκευή μάσκας
• Κατασκευή κούκλας
• Κατασκευή & διακόσμηση κεριού / λαμπάδας
• Κατασκευές για παιδιά

Την εμφάνισή σας, μαθαίνοντας: 
• Φόρεμα σε γραμμή Α
• Μετατροπή παλιών ρούχων & αξεσουάρ 
• Διακόσμηση σαγιονάρας
• Κατασκευή τσάντας
• Κοσμήματα από ευτελή υλικά – cheap art
• Κόσμημα από υγρό γυαλί  / ψυχρό σμάλτο
• Εικαστικό κόσμημα
• Κόσμημα felt
• Δημιουργίες με fimo, powertex – κόσμημα decoupage
• Felt

Τη διάθεσή σας, φτιάχνοντας:
• Αρώματα 
• Χειροποίητα σαπούνια
• Ποτ πουρί, άλατα & αρωματικές μπόμπες για το μπάνιο 
σας
• Κρέμες & φυτικά καλλυντικά 
• Σπιτικό φαρμακείο από βότανα

Τις εορταστικές στιγμές σας, μαθαίνοντας:
• Γούρια & διακοσμητικά στολίδια

Μεταμορφώστε, λοιπόν...
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Ενήλικες

Σεμινάρια θεατρικού παιχνιδιού

Όλοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι, στην 
προσωπική και κοινωνική μας ζωή,  με διαφορετικούς και 
πολύπλοκους ρόλους, που απαιτούν από εμάς ευελιξία, 
αντιφατικές συμπεριφορές και πολύπλευρες ικανότητες 
επικοινωνίας. 

Ένας κύκλος βιωματικών σεμιναρίων, βασισμένος στον 
ευφάνταστο κώδικα του θεατρικού παιχνιδιού, μας 
αποκαλύπτει και μας συμφιλιώνει με τις διαφορετικές 
πλευρές της προσωπικότητάς μας, καλλιεργώντας το 
χιούμορ και, ευρύτερα, τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, 
εξοικειώνοντάς μας με τα μυστικά της γλώσσας του 
σώματος και απελευθερώνοντας το μυαλό, τη φαντασία 
και την παιγνιώδη διάθεσή μας.

Ένα πρόγραμμα που μας μαθαίνει να δομούμε και να 
αποδομούμε τους ρόλους και την εικόνα μας, με στόχο τη 
βαθύτερη κατανόηση του εαυτού μας και των άλλων.

Απευθύνονται σε άτομα:  18 χρονών και άνω
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Ενήλικες

Σεμινάρια εμψύχωσης

Το εργαστήρι μας, διοργανώνει σεμινάρια θεατρικού 
παιχνιδιού για όσους ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να 
αξιοποιήσουν την εμψύχωση και την ψυχαγωγία στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
(παιδαγωγούς, θεατρολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς, 
animateurs κ.ά.).

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην πετυχημένη 
συγκρότηση ομάδας και προσεγγίζει την ευθραυστότητα, 
την έκθεση, την κίνηση, το ρυθμό, την επαφή με το σώμα 
και το χώρο.  Αναδεικνύει τις δεξιότητες & τη φαντασία 
και προσφέρει βασικές γνώσεις και τεχνικές επικοινωνίας, 
σωματικής και συναισθηματικής ενεργοποίησης και 
χαλάρωσης.

Απευθύνονται σε άτομα:  18 χρονών και άνω
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Ενήλικες

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Πιστεύοντας ότι το παιχνίδι και η φαντασία μπορούν 
να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στη διδασκαλία 
κάθε γνωστικού αντικειμένου, το εργαστήρι διοργανώνει 
σεμινάρια για τους ανήσυχους και καινοτόμους 
εκπαιδευτικούς, που διαρκώς αναζητούν νέες μεθόδους 
για τη βελτίωση της μεταδοτικής τους ικανότητας και την 
πρόκληση του ουσιαστικού ενδιαφέροντος των παιδιών 
για τη μάθηση. 

Πιο συγκεκριμένα, τα σεμινάρια στοχεύουν 
να εμπλουτίσουν τα εκφραστικά μέσα, που κάθε 
εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κατά την παράδοση της 
διδακτικής ύλης.  

Με ασκήσεις θεατρικού παιχνιδιού & σωματικής έκφρασης, 
στοιχεία δραματοθεραπείας, τεχνικές αυτοσχεδιασμού και 
πρακτικές διαλόγου & επικοινωνίας, ώστε να ενισχύσουν 
τη συγκέντρωση και την αφομοιωτική δυνατότητα των 
μαθητών και να τους παρασύρουν στον γοητευτικό κόσμο 
της γνώσης.

Απευθύνονται σε:  εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διάρκεια:  36 ώρες
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Ενήλικες

Σεμινάρια team building

Το εργαστήρι μας φιλοδοξεί να προσφέρει τις γνώσεις και 
την εμπειρία του, όχι μόνο στον τομέα της αυτοβελτίωσης 
και της ατομικής πρωτοβουλίας αλλά και στον συνήθως 
ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο, όπου η αρμονική 
συνεργασία αποτελεί ένα καθημερινό στοίχημα.  

Για το λόγο αυτό, παρέχουμε τη δυνατότητα στους 
εργαζόμενους ή τα μέλη εταιρειών, πολιτιστικών οργανισμών, 
εκπαιδευτικών ομάδων & συλλόγων που η επίτευξη των 
στόχων τους εξαρτάται κυρίως από την ομαδική εργασία, 
να παρακολουθήσουν σεμινάρια team building, που θα 
δομηθούν και θα λειτουργήσουν με βάση το αντικείμενο, το 
μέγεθος και τις ανάγκες της κάθε ομάδας, συγκεκριμένα. 

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι να  ενισχυθεί 
η συνεκτικότητα και η αποδοτικότητα της ομάδας, 
παράλληλα με το σεβασμό στην προσωπικότητα 
και τις ιδιαιτερότητες των μονάδων-μελών, μέσα 
από συγκεκριμένες πρακτικές επικοινωνίας και 
συνεργασίας.

Απευθύνονται σε άτομα:  18 χρονών και άνω
Διάρκεια:  ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και τις ανάγκες της ομάδας
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Ενήλικες

Εναλλακτικές διακοπές

Πρόκειται για τριήμερες αποδράσεις από το αστικό τοπίο 
και τους φρενήρεις ρυθμούς του, οι οποίες συνδυάζουν τη 
δημιουργική αυτοέκφραση, με την πρωτογενή απόλαυση 
που αισθανόμαστε μέσα στην ομορφιά του φυσικού 
τοπίου.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι, το οποίο αξιοποιεί  την ψυχική, 
σωματική και πνευματική κάθαρση που χαρίζει ακόμα και 
μια βραχύβια εμπειρία ενός φυσικότερου τρόπου ζωής, για 
να μεγιστοποιήσει  τη συναισθηματική απελευθέρωση 
και τη διανοητική διαύγεια, μέσω του παιχνιδιού & 
διαφόρων τεχνικών επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και 
χαλάρωσης.

Απευθύνονται σε άτομα:  18 χρονών και άνω
Διάρκεια:  από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι
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Προγράμματα εμψύχωσης

Eργαστήρια χειροτεχνίας & κατασκευών

Παραστάσεις - θεάματα

Γλυκιές λιχουδιές & catering

Φουσκωτά & διασκεδαστικά παιχνίδια

Ηχητική κάλυψη

Φωτογραφήσεις - βιντεοσκοπήσεις

εταιρικές εκδηλώσεις

Διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων

Παιδικά πάρτυ

βαφτίσεις

Διακόσμηση

Προώθηση προϊόντων



Δερβενίων 43, 106 81 Αθήνα
τηλ.: 210 8259.289  fax: 210 8256.203

www.paixnidokamomata.gr  info@paixnidokamomata.gr
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