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Περίληψη 

Η μουσική αποκαλύπτει  και απελευθερώνει συναισθήματα. Έχει τη δύναμη να μας συγκινεί, 

να μας ενεργοποιεί ή να μας χαλαρώνει, να μας δημιουργεί εικόνες και να μας «φέρνει πιο 

κοντά». Σύμφωνα με τη μουσικοθεραπεύτρια Dr. Diane Austin, «H μουσική μπορεί να 

δώσει φωνή σε αυτό που ακόμη δεν έχει ακουστεί, μπορεί να μας δώσει πρόσβαση στον 

αόρατο κόσμο – τον κόσμο των εικόνων, των αναμνήσεων και των συνειρμών» (1996. The 

Role of Improvised Music in Psychodynamic Music Therapy with Adults.  Music Therapy, 

14/1, p.32.). Με όχημα τη μουσική θα δημιουργήσουμε εικόνες και λέξεις που θα μας 

φέρουν πιο κοντά στον βαθύτερο δικό μας αόρατο κόσμο. 

 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 

Με αφετηρία τη μουσική ακρόαση, με βάση την τεχνική του ελεύθερου συνειρμού και 

μέσω εμπειριών ελεύθερης δημιουργικής αυτοέκφρασης, όπως η ζωγραφική και η 

δημιουργική γραφή, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με βαθύτερες σκέψεις, 

συναισθήματα και επιθυμίες τους με έναν άμεσο και πολύ δημιουργικό τρόπο.  

Το εργαστήριο βοηθά τους συμμετέχοντες να αφυπνίσουν την δημιουργικότητά τους, να 

διευρύνουν την αυτεπίγνωσή τους και να εισπράξουν χαρά και συναισθηματική ικανοποίηση. 

Επιπλέον, τους βοηθά να αναπτύξουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Πιο συγκεκριμένα, τους βοηθά να: 

 Εκφράσουν συναισθήματα, σκέψεις και επιθυμίες τους με δημιουργικό τρόπο. 

 Συνειδητοποιήσουν βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες και επιθυμίες τους. 

 Ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους και να αποκτήσουν αίσθηση και αποδοχή εαυτού. 

 Βελτιώσουν την ικανότητα τους να επικεντρώνουν την προσοχή τους και να 

συγκεντρώνονται. 

 Μειώσουν το άγχος τους, να οργανώσουν τη σκέψη και να δομήσουν τον λόγο τους. 

 Αναπτύξουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται. 

 Μάθουν να βάζουν προτεραιότητες και να κάνουν επιλογές. 

 Βελτιώσουν την ικανότητα τους να ελέγχουν την παρορμητικότητά τους και να  

διοχετεύουν την ενέργειά τους με δημιουργικό τρόπο. 
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  

 

2.1. Πλαίσιο 

Το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Συνάντηση με τον δημιουργικό εαυτό μας» 

πραγματοποιείται σε σχετικά μεγάλη και ήσυχη αίθουσα.  

 

2.2. Χρησιμοποιούμενα μέσα 

Για την πραγματοποίηση του εργαστηρίου χρειαζόμαστε στρώματα γυμναστικής και 

καρέκλες ή μαξιλάρια, ένα CD player, μαρκαδόρους, στυλό και λευκά χαρτιά Α4. Ο  

συντονιστής θα πρέπει να έχει επιλέξει εκ των προτέρων ένα ορχηστρικό μουσικό κομμάτι 

(και όχι τραγούδι) για μουσική ακρόαση. Το μουσικό κομμάτι θα ήταν προτιμότερο να έχει 

διάρκεια 5 έως 6 λεπτά και να βοηθά στη χαλάρωση και στη δημιουργία εικόνων. Επίσης, 

θα ήταν καλό να μην περιλαμβάνει ήχους από τη θάλασσα ή από άλλα στοιχεία της φύσης 

για να αποφύγουμε τη δημιουργία συγκεκριμένων εικόνων. 

 

 

3. ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

3.1.   Γνωριμία  

Καθόμαστε σε κύκλο. Ο κάθε ένας αναφέρει το όνομά του και καλείται να συμπληρώσει 

με λίγες λέξεις τη φράση: «Η μουσική είναι για εμένα…». Πρώτος συστήνεται ο 

συντονιστής, στη συνέχεια το μέλος που κάθεται δίπλα του και ούτω καθεξής. 

 

3.2. Χαλάρωση  

Σηκωνόμαστε όρθιοι σε κύκλο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να πάρουν βαθιές αναπνοές, 

να τεντώσουν τα χέρια και τα πόδια, να χαλαρώσουν. Στη συνέχεια καλούνται να κλείσουν 

τα μάτια και να παράγουν έναν ήχο με τη φωνή τους ο οποίος θα έχει διάρκεια, έναν 

ισοκράτη, προφέροντας «μμμ». Τα μέλη της ομάδας καλούνται «να συναντηθούν» σε αυτόν 

τον ήχο που θα τους βοηθήσει να χαλαρώσουν.  

 

3.3. Μουσική ακρόαση (5-6 λεπτά) 

Οι συμμετέχοντες παίρνουν από ένα στρώμα. Καλούνται να επιλέξουν ένα σημείο στον 

χώρο όπου να νιώθουν άνετα και να ξαπλώσουν ή να καθίσουν (ότι επιθυμεί ο κάθε ένας). 

Στη συνέχεια, καλούνται να κλείσουν τα μάτια, να ακούσουν μουσική και να «αφήσουν» 

τον εαυτό τους να νιώσει, να δει εικόνες, να ταξιδέψει. 

 

3.4. Αυτόματη γραφή  

Όταν τελειώσει η μουσική ο συντονιστής μοιράζει στους συμμετέχοντες από ένα χαρτί και 

ένα στυλό και τους ζητά να γράψουν τις πρώτες πέντε λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό. 

 

3.5. Ζωγραφική  

Στη συνέχεια τους ζητά να ζωγραφίσουν με τους μαρκαδόρους, χωρίς να τους δίνει κάποιο 

θέμα ή οδηγία. Το θέμα είναι ελεύθερο. Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, ο συντονιστής ζητά 

από τους συμμετέχοντες να δώσουν ένα τίτλο στη ζωγραφιά τους. 
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3.6. Δημιουργική γραφή  

Μετά την ολοκλήρωση της ζωγραφιάς τους ο συντονιστής ζητά από τους συμμετέχοντες 

να γράψουν ένα μικρό κείμενο, ένα παραμύθι ή ένα ποίημα (ότι προτιμούν). Το θέμα είναι 

ελεύθερο. Όταν τελειώσουν καλούνται να δώσουν ένα τίτλο σε αυτό που έγραψαν. 

 

3.7.   Μοίρασμα  

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργικής γραφής, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

μιλήσουν για την εμπειρία τους στο εργαστήριο συνολικά. Επιπλέον, καλούνται να 

μοιραστούν τα δημιουργήματά τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (αν κάποιος δεν το 

θέλει είναι σεβαστό). Ενθαρρύνεται να μιλήσει πρώτος για την εμπειρία του όποιος το 

επιθυμεί, στη συνέχεια εκείνος που κάθεται δίπλα του και ούτω καθεξής. Η σύντομη 

ανατροφοδότηση (feedback) από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στον συμμετέχοντα που 

μοιράζεται τα δημιουργήματα του γίνεται δεκτή από τον συντονιστή, βάζοντας όμως σαφή 

όρια στις περιπτώσεις που η ανατροφοδότηση μετατρέπεται σε κριτική και υποθέσεις σε ότι 

αφορά τον χαρακτήρα του μέλους που μοιράζεται τα δημιουργήματα του.  
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