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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο αυτό καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους στη 

χρήση της μεθόδου Sherborne με διαφορετικές ομάδες ατό-

μων όπως άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες, μαθησιακές δυ-

σκολίες, αυτιστικές διαταραχές, εγκεφαλική παράλυση κτλ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
Η μέθοδος Sherborne είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση. 

Το σεμινάριο είναι κατάλληλο για θεραπευτές (εργοθεραπευ-

τές, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές κτλ.), δασκάλους και 

ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.

ΕΠΙΠΕΔΟ
Βασική εκπαίδευση: επίπεδα 1 & 2 (Basic course: level 1 & 2) 

Επίπεδο 1: Θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο 

Επίπεδο 2: Ημερίδα follow-up – Παιδαγωγική στάση  

και επίλυση προβλημάτων

ΠΟΤΕ;
01-02 Νοεμβρίου, 9 π.μ. -16.30 π.μ. (επίπεδο 1)

03 Νοεμβρίου, ημερίδα follow-up (επίπεδο 2)  

9 π.μ. – 14.30 π.μ.

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

(2-4/11/2012)

ΠΟY;
Arte Movimento, Μεσογείων 186, 15561, Χολαργός,

Tηλ.: 210 6545150,  

www.arte-movimento.gr/modern.html

ΤΙΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

(ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΚΡΟΥΠ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (2-4/11/2012)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

300 ευρώ (για τα επίπεδα 1 & 2, ) Στην τιμή περιλαμβάνονται 

επίσης φυλλάδια σχετικά με τις διαλέξεις και ελαφρύ μεση-

μεριανό γεύμα.

Μετά την παρακολούθηση και των τριών ημερών του σεμινα-

ρίου οι συμμετάσχοντες θα λάβουν αναγνωρισμένο πιστο-

ποιητικό παρακολούθησης της βασικής εκπαίδευσης στη 

μέθοδο Sherborne (Certificate for Basic Course in Sherborne 

Developmental Movement).

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
SHERBORNE:

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευ-

σή τους στα: Επίπεδο 3: International Advanced Practitioners 

Course – Το ψυχοδυναμικό θεωρητικό πλαίσιο και η κινητική 

ανάπτυξη, η ανάλυση κίνησης του Rudolf Laban κ.α. Επίπεδο 

4: International Course Leader – Πρακτικη

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Sherborne (International Sherborne Co-

operation) και η Φλαμανδική Ένωση Sherborne (Flemish Sherborne 

Association στοχεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων θεραπευτών και παρακινούν πρωτοβου-

λίες για έρευνα και μελέτη.

Αριθμοί λογαριασμού: 

EFG EUROBANK 

Αρ. Λογ/μού/Account No.: 00260048200200161505 

IBAN No: GR1302600480000200200161505 

Swift Code: EFGBGRAA

Δικαιούχος/Beneficiary: FIRSTEVENT ΕΠΕ/Ltd 

Στο σεμινάριο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και 

θα είναι μέχρι 25 άτομα. 

σας ή την επωνυμία της εταιρίας σας καθώς επίσης και 

σαφή αιτιολογία. Ο δεύτερος κύκλος του σεμιναρίου θα 

πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος 

αριθμός συμμετεχόντων. 

 

10 Οκτωβρίου 2013.



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΜΕΘΟΔΟ SHERBORNE
KΙΝΗΣΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ SHERBORNE

(SHERBORNE DEVELOPMENTAL MOVEMENT) BASIC COURSE – LEVELS I & II

«Οι κινητικές εμπειρίες είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη όλων 

των παιδιών αλλά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες τα οποία συχνά δυσκολεύονται να συσχετιστούν με το ίδιο 

τους το σώμα και με άλλους ανθρώπους»

Veronica Sherborne, 1990

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (INTERNATIONAL REGISTERED SHERBORNE 
COURSE LEADERS) 

Veronique Goethals
Φυσιοθεραπεύτρια, Διεθνής Εκπαιδεύτρια Sherborne 

(International Registered Sherborne Course Leader), Γραμματέας 

της Βελγικής Ένωσης Sherborne. Η Veronique εργάζεται σε ειδικό 

σχολείο με παιδιά με νοητική υστέρηση, αυτιστικές διαταραχές 

κ.α. Το 1990 παρακολούθησε τη βασική εκπαίδευση στη μέθοδο 

Sherborne (Basic Course: Level 1 & 2) και από τότε χρησιμοποιεί 

τη μέθοδο καθημερινά στη δουλειά της. Έχει επίσης εφαρμόσει 

τη μέθοδο στη δουλειά της με βρέφη, προσχολικά παιδιά και 

παιδιά δημοτικού, καθώς και με παιδιά με βαριά και ήπια νοητική 

υστέρηση. Ως International Course Leader έχει συμμετάσχει σε 

διάφορα σεμινάρια βασικής εκπαίδευσης Sherborne (επίπεδα 1 

& 2) καθώς και σε σεμινάρια για προχωρημένους (International 

Advanced Practitioners Course: επίπεδο 3), στην Πολωνία το 2006 

και στο Βέλγιο το 2006 και 2008. Εργάζεται επίσης ως μέντωρ για 

μελλοντικούς διεθνείς εκπαιδευτές Sherborne.

Marleen Van Renterghem
Η Marleen είναι λογοπεδικός και έχει λάβει επιπλέον πιστοποίη-

ση στις μεθόδους Hanen Parent Programm και VIB/VHT (Video 

Interaction/ Video Home Training). Είναι επίσης πιστοποιημένη 

διεθνής εκπαιδεύτρια στη μέθοδο Sherborne (Sherborne ICL). 

Εργάζεται στο κέντρο αποκατάστασης «Ter Kouter» και στον γει-

τονικό του εξειδικευμένο παιδικό σταθμό «De elfjes» στο Deinze, 

στο Βέλγιο. Στα παραπάνω πλαίσια εργάζεται με βρέφη και νήπια 

με αναπτυξιακές διαταραχές. Η καθοδήγηση και η συνεργασία με 

τους γονείς, που καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στη θερα-

πευτική διεργασία, αποτελούν κύριο μέρος της δουλειάς της.  Η 

μέθοδος Sherborne χρησιμοποιείται σταθερά από την διεπιστη-

μονική ομάδα πρώιμης παρέμβασης στην οποία η Marleen συμμε-

τέχει, με εβδομαδιαίες συνεδρίες εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.  

Ως διεθνής εκπαιδεύτρια της μεθόδου (Sherborne ICL), η Marleen 

έχει συμμετάσχει σε πολλές βασικές εκπαιδεύσεις στη μέθοδο 

Sherborne. Αποτελεί επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 

Βελγικής Ένωσης Sherborne από την ίδρυσή της.

ΣΧΕΤΙΚΑ SITES
www.sherborne.be 

www.sherbornemovement.org

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Birmingham University 2001. ISBN 1-903269-04-0 

Worth Publishing 2001 www.Worthpublishing.com

perspective. 

Cyndi Hill ISBN 0-9550568-0-2 Sunfield Publications – Clent 2006 

www.sunfield.uk

Developmental Movement 

Elizabeth Marsden and Jo Egerton ISBN 0-9550568-3-7 Sunfield 

Publications – Clent 2007 www.sunfield.uk

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη φιλοσοφία και θεωρία γύρω από 

την ανθρώπινη κίνηση που δημιούργησε ο Rudolf Laban (πρωτο-

πόρος και ιδρυτής της ανάλυσης κίνησης).

Η μέθοδος διαμορφώθηκε από τη Veronica Sherborne κατά τη 

διάρκεια μιας τριαντάχρονης πορείας με βάση τη δουλειά της με 

παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Τώρα η μέθοδος εφαρ-

μόζεται με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν δια-

φορετικών ειδών δυσκολίες.

Οι κινητικές εμπειρίες είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη όλων 

των ανθρώπων αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για άτομα με ειδι-

κές ανάγκες και δυσκολίες. Η δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικές 

εμπειρίες οφείλει να είναι συχνότερη και πιο συνεχής για άτομα τα 

οποία αντιμετωπίζουν διαφορετικών ειδών εμπόδια στο να πραγ-

ματοποιήσουν το πλήρες δυναμικό τους.

Η μέθοδος Sherborne δίνει ίση έμφαση στην ανάπτυξη των σωμα-

τικών ικανοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της ικανότητας δημιουρ-

γίας θετικών σχέσεων με άλλους μέσω κοινών κινητικών εμπειριών 

(www.sherborne-association.org.uk)

«Η κίνηση χαρακτηρίζεται από κάποια ποιότητα και αυτή η ποιότη-

τα δεν σχετίζεται με τον σκοπό ή την εξωτερική μορφή της κίνησης 

αλλά με την αίσθησή της. Κανείς πρέπει να κάνει κινήσεις με τον 

ίδιο τρόπο που πρέπει να ακούει ήχους ώστε να είναι σε θέση να 

εκτιμήσει την πλήρη τους δύναμη και το πλήρες τους νόημα.»

“Effort” – Rudolf Laban και F.C. Laurence (1974)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΣΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ SHERBORNE;
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Η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας και τους άλλους και 

η δημιουργική έκφραση του εαυτού είναι θεμελιώδεις ιδέες αυτής 

της κινητικής προσέγγισης. Έτσι, διαμορφώνονται δύο ειδών βα-

σικοί στόχοι:

Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
Αυτή κατακτάται μέσω κινητικών εμπειριών που βοηθούν το άτομο 

να συγκεντρωθεί στο τι συμβαίνει στο σώμα του, που το βοηθούν 

να αναπτύξει την ικανότητα να «ακούει» το σώμα του μέσω της 

αφής και των εσωτερικών σωματικών αισθήσεων αντί να το αντι-

λαμβάνεται μέσω της οπτικής εικόνας και της σκέψης, στα οποία 

είμαστε συνηθισμένοι. Το παραπάνω βοηθά στη μείωση της αυτο-

κριτικής και επιτρέπει στο άτομο να αναπτυχθεί όσον αφορά την 

αυτοπεποίθησή του σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
Ως επόμενο βήμα το άτομο αρχίζει να μαθαίνει να κινείται μέσα 

στο περιβάλλον και να αλληλεπιδρά με τους άλλους, με τρόπους 

που υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη εμπιστοσύνης και τη 

δημιουργία θετικών σχέσεων. Οι κινητικές αυτές εμπειρίες υποστη-

ρίζουν το άτομο κατάλληλα και το ενθαρρύνουν να εξερευνήσει τη 

μοναδικότητα και τη δημιουργικότητά του μέσα από κοινές κινη-

τικές δραστηριότητες. Μετά από την πλήρη παρακολούθηση του 

σεμιναρίου οι συμμετάσχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη 

μέθοδο στη δουλειά τους με ποικίλες ομάδες.


