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Δραματοκεραπεία είναι θ χριςθ του κεάτρου και του δρϊμενου με ςκοπό τθ 
κεραπεία.      
Θ Δραματοκεραπεία είναι ζνα 
μζςο προςζγγιςθσ του εςωτερικοφ 
εαυτοφ,ζνα ιςχυρό κεραπευτικό 
εργαλείο για τθ διερεφνθςθ και 
εκτόνωςθ μπλοκαριςμζνων 
ςυναιςκθμάτων, τθν επίγνωςθ 
εςωτερικϊν ςυγκροφςεων,τθν 
ανακάλυψθ εςωτερικϊν 
διλθμμάτων και τθν ανάπτυξθ και 
βελτίωςθ προςωπικϊν και 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων. 

‘Θ Δραματοκεραπεία ορίηεται ωσ θ κεραπευτικι – δθμιουργικι μζκοδοσ ςτθν οποία 
το κεραπευτικό αποτζλεςμα επιτυγχάνεται μζςω τθσ δραματικισ μεταφοράσ’  
( Jennings, 1990) 
Τα βαςικά δραματοκεραπευτικά μζςα είναι θ δραματοποίθςθ, θ μίμθςθ, θ 
μεταμφίεςθ, ο αυτοςχεδιαςμόσ, θ κεατρικι δράςθ, θ υπόδυςθ και απζκδυςθ 
ρόλου. 
Στόχοσ τθσ δραματοκεραπευτικισ διαδικαςίασ είναι θ ερμθνεία των προβολϊν που 
γίνονται κατά τθ διάρκεια τθσ υπόδυςθσ ρόλων  και θ ςφνδεςθ του «δρϊμενου» με 
τθν πραγματικότθτα. 

 Μζςα από τθν κεωρία αλλά και το 
βίωμα διαφόρων ρόλων αλλα και τθν 
ανάλυςθ των ρόλων και των 
ςυναιςκθμάτων που ςχετίηονται με 
αυτοφσ, οι μετζχοντεσ  βιϊνουν και  
κατανοοφν πωσ μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν ςτθν δουλειά τουσ το 
κζατρο και τθν Δραματοκεραπεία για 
να βοθκιςουν τα άτομα με τα οποία 
εργάηονται (παιδιά, ζφθβοι και 
ενιλικεσ). Επίςθσ κα μπορζςουν να 

κατανοιςουν ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν δικι τουσ προςωπικότθτα ςε 
προςωπικό, ςυναιςκθματικό και διαπροςωπικό επίπεδο. 

•  Το άτομο βοθκιζται να διερευνιςει τον Εαυτό του και τισ ανάγκεσ του 
• Να επιλφςει βακφτερεσ ςυγκροφςεισ που βρίςκονται μπλοκαριςμζνεσ ςτο 

αςυνείδθτο 
• Να ςυνδζςει το ‘ δρϊμενο’ με τθν πραγματικι του ηωι και προβλιματα 



• Να βελτιϊςει τθν ποιότθτα τθσ ηωισ του και των διαπροςωπικϊν του 
ςχζςεων 

• Να ζρκει ςτθν κάκαρςθ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σε αυτό το πρόγραμμα  κα παρουςιάςουμε τθν κεωρία και τθν πρακτικι για το πϊσ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το κζατρο, θ 
Δραματοκεραπεία και θ Εκπαίδευςθ  
του κεάτρου ςαν μζςο για τθν καλφτερθ 
γνωριμία με τον εςωτερικό εαυτό, τθν 
διερεφνθςθ και εκτόνωςθ 
μπλοκαριςμζνων ςυναιςκθμάτων, τθν 
επίγνωςθ εςωτερικϊν ςυγκροφςεων, 
τθν ανακάλυψθ εςωτερικϊν 
διλθμμάτων και τθν ανάπτυξθ 
προςωπικϊν και διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ  
1ο Ζτοσ 
 
Α’ Εξάμηνο 
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (100 ώρεσ) 
Τρίτθ 17:00-20:00 

·        Εξελικτικι Ψυχολογία 
·        Σχολζσ Ψυχοκεραπείασ 
·        Κλινικι Ψυχολογία 
(μάκθμα κορμοφ) 

ΘΕΑΣΡΟ (40 ώρεσ) 
Τετάρτθ 17:00 – 20:00 
·        Υποκριτικι 
·        Αυτοςχεδιαςμόσ 
·        Αρχαίο κζατρο 
LMA (Laban Movement Analysis) (40 
ώρεσ) 
 
Β’ Εξάμηνο 
Τρίτθ 17:00 – 20:00 
Σζχνεσ & Ψυχανάλυςη (50 ώρεσ) 

Γνωριμία με τισ άλλεσ θεραπείεσ μζςω 
τζχνησ  (30 ώρεσ) (μάθημα κορμοφ) 
 
Τετάρτη 17:00 – 20:00 
Θζατρο (40 ώρεσ) 
Ρζμπτθ 17: 00- 20:00 
Δραματοθεραπεία (40 ώρεσ) 



 
 
 
  

2ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο 

 Εξελικτική Ψυχολογία - 30 
ϊρεσ 
Μάθημα κορμοφ 

 Δραματοκερα
πεία 
(Θεραπευτικά 

μοντέλα-   Η 

προσέγγιση 

Sesame  

- 40 ϊρεσ) 
Μάθημα θεωρίασ προςζγγιςησ 

 Κλινική Ψυχολογία - 30  ϊρεσ 
Μάθημα κορμοφ 

 

 

 Βιωματική ομάδα – 
Δραματοθεραπείασ  - 40 ϊρεσ 

Μάθημα θεωρίασ προςζγγιςησ 
 Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ - 20 ϊρεσ 
Μάθημα κορμοφ 
 Κλινική Ψυχολογία (Ψυχομετρικά 

τεςτ) - 
10 ϊρεσ 
Μάθημα θεωρίασ προςζγγιςησ 

 Παιγνιοθεραπεία  -20 ώρεσ 

 Μουςικοθεραπεία -20 ώρεσ 
 
 Ομαδικι Εποπτεία: 40 ϊρεσ 
 Ρρακτικι εξάςκθςθ: 80 ϊρεσ 

 

3ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμηνο Β’ Εξάμηνο 

 Δεξιότητεσ ςτην 
Δραματοθεραπεία  -  40 ϊρεσ 

Μάθημα θεωρίασ Προςζγγιςησ 
 Μεθοδολογία Διατφπωςησ 

Περιπτώςεων (Case Study 
Methodology) - 10 ϊρεσ 

Μάθημα θεωρίασ προςζγγιςησ  
 Κλινική Ψυχολογία - 20 ϊρεσ 
Μάθημα θεωρίασ προςζγγιςησ 
 

 Μουςικοκεραπεία- 20 
ώρεσ 

 Παιγνιοκεραπεία – 20 ώρεσ 
Μάθημα επιλογήσ  

 
  

 Γιουνγκιανή Ανάλυςη ονείρων  
μζςα από τισ Σζχνεσ - φμβολα 
ςτην Δραματοθεραπεία  
(θεωρητικό - βιωματικό) - 60 ϊρεσ 

Μάθημα κορμοφ  
 Θεραπεία μζςω άμμου: 

εμβάθυνςη ςτην τεχνική  
(βιωματικό) - 30 ϊρεσ 

Μάθημα θεωρίασ Προςζγγιςησ 
 
 Ομαδικι Εποπτεία: 40  ϊρεσ 
 Ρρακτικι εξάςκθςθ: 80 ϊρεσ  

Εργαςία Γ’ ζτουσ:  
Ραρουςίαςθ και παράδοςθ ενόσ περιςτατικοφ (Case study), 

1.000-1.500 λζξεισ.  

Ατομική θεραπεία (150 ώρεσ) 



 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
 
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (100 ώρεσ) 
Ειςηγήτρια : Μαρία Καρκανιά 
 
Ειςηγήτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευθφντρια 
του Τομζα Ψυχολογίασ, Παιδαγωγόσ- 
Ψυχολόγοσ 
Το μάκθμα χωρίηεται ςε τρία μζρθ 
(Εξελικτικι Ψυχολογία, Σχολζσ 
Ψυχοκεραπείασ, Κλινικι Ψυχολογία). 
Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθν γνωριμία 
των φοιτθτϊν με όλεσ τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ των Σχολϊν Ψυχοκεραπείασ. 
Συγκεκριμζνα διδάςκονται τθν Ψυχαναλυτικι Ρροςζγγιςθ του Sigmund Freud, τθν 
Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ του Carl G. Jung, τθ Λακανικι Ψυχανάλυςθ, τθν 
Μπθχεβιοριςτικι Ρροςζγγιςθ, τθν Αντλεριανι Ρροςζγγιςθ, τθν Ολιςτικι 
Ρροςζγγιςθ, τθν Ανκρωπιςτικι Ρροςζγγιςθ του Carl Rogers, τθν Υπαρξιςτικι 
Ρροςζγγιςθ του Irvin D. Yalom, τθν Ψυχοςυνκετικι Ρροςζγγιςθ του Robeto 
Assaggioli. Οι φοιτθτζσ προςεγγίηουν τισ ςχολζσ Ψυχοκεραπείασ ςε βάκοσ και 
παράλλθλα γίνονται case studies ανά προςζγγιςθ για καλφτερθ κατανόθςθ τθσ 
κεραπευτικισ ςχολισ. 

Επίςθσ οι ςπουδαςτζσ διδάςκονται Αναπτυξιακι Ψυχολογία, όλα τα αναπτυξιακά 

ςτάδια, τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ μζςα από τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 

του Sigmund Freud, Melanie Klein, D.W Winnicott, R.A Spitz, Margaret Mahler J. 

Lacan. 

Οι ςπουδαςτζσ διδάςκονται Κλινικι Ψυχολογία. Μακαίνουν να κάνουν κλινικι 

διάγνωςθ. Διδάςκονται τισ νευρωτικζσ και ψυχωτικζσ διαταραχζσ και τισ Διαταραχζσ 

Ρροςωπικότθτασ. 

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

 Να γνωρίηουν ςε βάκοσ όλεσ τισ βαςικζσ ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ  

 Να μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ μία επιλεγμζνθ ςχολι 
ψυχοκεραπείασ  

 Να μποροφν να διακρίνουν βάςθ ποιων εμπειριϊν που αναφζρονται ςε 
ςυγκεκριμζνα θλικιακά ςτάδια διαμορφϊκθκε θ δομι τθσ προςωπικότθτασ 

 Να μποροφν να διακρίνουν ςε ποιο αναπτυξιακό ςτάδιο υπάρχει κακιλωςθ  

 Να μποροφν να προτείνουν κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ανάλογα με το 
αναπτυξιακό ςτάδιο  



 Να μποροφν να κάνουν κλινικι διάγνωςθ ανάμεςα ςτισ τρεισ δομζσ ( 
νεφρωςθ, ψφχωςθ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ) 

 Να μποροφν να προτείνουν κεραπευτικι μζκοδο ανάλογθ με τθν 
ψυχοπακολογία του πελάτθ  
 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Ψυχαναλυτικι & νζο ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ (Sigmund Freud, Carl Gustav 
Jung, Jaques Lacan) 

 Θ αναλυτικι προςζγγιςθ του Carl Gustav Jung  

 Λακανικι ψυχανάλυςθ 

 Μπθχεβιοριςτικι προςζγγιςθ / ςυςτθμικι προςζγγιςθ  

 Αντλεριανι προςζγγιςθ  

 Ανκρωπιςτικι, ολιςτικι, υπαρξιςτικι προςζγγιςθ  

 Ψυχοςφνκεςθ (Roberto Assagioli) 

 Gestalt (Ψυχογενετικό μοντζλο Anne Teachworth) 

 Εξελικτικι ψυχολογία  ςτάδια ανάπτυξθσ Sigmund Freud-Eric Erikson, 
Melanie Klein, Margaret Malher, Heinz Kohut, Donald Winnikott 

 Στάδια ανάπτυξθσ ο ρόλοσ τθσ μθτζρασ & του πατζρα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικότθτασ, θ κεωρία τθσ αςφάλειασ (John Bolby ,Mary Ainsworth) 

 Κλινικι ψυχολογία (νευρϊςεισ, ψυχϊςεισ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ) 

 Νευρωτικζσ διαταραχζσ  (αιτιολογία – διάγνωςθ - αντιμετϊπιςθ) 

 Ψυχωτικζσ διαταραχζσ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ (αιτιολογία, διάγνωςθ, 
αντιμετϊπιςθ) 

 
 
 
 ΤΠΟΚΡΙΣΙΚΗ - ΑΤΣΟΧΕΔΙΑΜΟ  - ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (80 ώρεσ) 
Ειςθγιτρια: Νικόλ Δθμθτρακοποφλου 

 
Το μάκθμα αυτό ζχει ωσ ςτόχο τθν βιωματικι 
ςταδιακι γνωριμία των ςυμμετεχόντων με τθν 
υποκριτικι τζχνθ και τθν κεατρικι δθμιουργία. 
Ξεκινϊντασ από τον κεατρικό αυτοςχεδιαςμό 
και τισ ανεξάντλθτεσ δυνατότθτεσ ζκφραςθσ 
που προςφζρει, προχωρϊντασ ςτουσ 
διαφορετικοφσ τρόπουσ και ςτάδια 
προςζγγιςθσ ενόσ ρόλου και τζλοσ ερχόμενοι 

ςε επαφι με το Αρχαίο Δράμα και τα αρχζτυπα τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ειςαχκοφν ςτο χϊρο του κεάτρου και κα αποκτιςουν τα 
βιωματικά και κεωρθτικά εργαλεία που κα τουσ προςφζρουν μια εςωτερικι κζαςθ 
τθσ κεατρικισ πράξθσ. 
 
 
 
 
 



ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΗΗ (Laban/Bartenieff 

Movement Analysis) (40 ώρεσ) 

ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ: ΕΡΙΦΤΛΗ ΔΑΦΕΡΜΟΤ- 

ΚΛΑΙΡΗ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ 

Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να ζρκουν 
οι ςπουδαςτζσ ςε επαφι με το ςϊμα τουσ και 
ςτθν ςυνζχεια να μάκουν να το 
χρθςιμοποιοφν ωσ μζςο ζκφραςθσ. 
Να αποκτιςουν τα κατάλλθλα εργαλεία για να 
δϊςουν μορφι ςτθν φανταςία τουσ και 

παίηοντασ με το ςϊμα τουσ να μάκουν να υποκρίνονται και να αυτοςχεδιάηουν. 

Μζςω των αςκιςεων ο ςπουδαςτισ ανακαλφπτει τθν γεωμετρία του ςϊματόσ του, 
του χϊρου και του χρόνου. Μακαίνει να χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ ρυκμοφσ και 
ποιότθτεσ κίνθςθσ.  Μακαίνει να μετακινεί το βάροσ του ζτςι ϊςτε να εκφράηει 
αντίςταςθ, προςπάκεια, ζλλειψθ βαρφτθτασ. 

 

Οι ςπουδαςτζσ Κα διδαχκοφν το βαςικό λεξιλόγιο του ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κίνθςθσ όπωσ 

αυτό διδάςκεται ςτο Laban Centre του Λονδίνου. Κα δοκοφν τα εργαλεία με τα οποία οι 

ςπουδαςτζσ κα μάκουν να παρατθροφν, να αντιλαμβάνονται, να ςθμειϊνουν και να 

αναλφουν τισ διαφορετικζσ ποιότθτεσ κίνθςθσ και τθν μθ λεκτικι επικοινωνία. 

 Στθν εκμάκυνςθ δεξιοτιτων παρατιρθςθσ και ανάλυςθσ τθσ κίνθςθσ 

 Τθν υϊοκζτθςθ του ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κίνθςθσ του Laban (LMA)  

 Τθν εκμάκυνςθ των τεςςάρων βαςικϊν ςτοιχείων ςτθν κίνθςθ ( ςϊμα, χϊροσ, 

πρόκεςθ, ςχιμα) 

  Θ παρατιρθςθ τθσ κίνθςθσ περιλαμβάνει και τα 4 ςτοιχεία κακϊσ και τθ 

ςχζςθ μεταξφ τουσ. 

 Συγκεκριμζνα τθν βιωματικι πρακτικι και παρατιρθςθ των ποιοτιτων κίνθςθσ 

ςε ςχζςθ με τισ  κατευκφνςεισ (ΧΩΟΣ) , το (ΣΧΘΜΑ) , το ςϊμα του,(ΣΩΜΑ),  

Τισ προκζςεισ (EFFORTS) και πϊσ αυτζσ εκδθλϊνονται ςτθν κίνθςθ κακϊσ το 

ςϊμα κινείται.  

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

 

 Να παρατθροφν διαφορετικζσ ποιότθτεσ κίνθςθσ ςε ςχζςθ με το χϊρο, ςχιμα, 

ςϊμα και προκζςεισ του ατόμου 

 Να μποροφν να παρατθριςουν και να αντιλθφκοφν τισ προκζςεισ ( efforts) 

ςτθν κίνςθ ενόσ ατόμου  

 Να μποροφν να φτιάξουν ζνα κινθτικό προφίλ  



 
 
  
ΔΡΑΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (160 ώρεσ) 
Ειςθγιτρια: Διμθτρα Σταφρου  
 
Στόχοσ αυτοφ του μακιματοσ είναι να 
γνωρίςουν και να αναπτφξουν οι ςπουδαςτζσ 
τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ τθσ δραματοκεραπείασ 
και τα βαςικά δραματοκεραπευτικά μζςα ςε 
ςε κεωρθτικό και βιωματικό επίπεδο .  

Γνωρίηουν τα βαςικά δραματοκεραπευτικά μοντζλα  

• ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ SESAME  
ΔΑΜΑΤΟΚΛΝΘΤΛΚΘ ΚΕΑΡΕΛΑ  

• Κοινωνικό-ανκρωπολογικό μοντζλο (Σωματοποίθςθ-Ρροβολι-όλοσ / 
Embodiment-Projection-Role: EPR) ,(Jennings 1993) 

• Μζκοδοσ του ρόλου (Landy, 1993)  

• Το αφθγθματικό μοντζλο (Αφιγθςθ και καταςκευι ιςτορίασ / Therapeutic 
Storytelling and Storymaking    ), (Gersie, Cattanach, Lahad)  

• Ραρακετικό μοντζλο (Steve Mitchel)  

• Τελετουργία  (Scheff-Mitchell-Grainger)  

• Απελευκζρωςθ     (Boal)  

• Δραματοκεραπευτικι Ραράςταςθ  (Emunah, Johnson, Cox) 

 

Αναπτφςουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ και μζςα τθσ Δραματοκεραπείασ όπωσ : 
• Το ςωματικό βίωμα: πρόςωπο, ςϊμα, φωνι 

• Θ ανάπτυξθ του παιχνιδιοφ 

• Θ ςφνδεςθ του δρϊμενου με τθν πραγματικότθτα 

• Θ μεταμόρφωςθ 
• Κεατρικθ δραςθ 
• Υπόδυςθ- απζκδυςθ ρόλου 
•  Αυτοςχεδιαςμόσ 
•  Μιμικι  
• Μεταμφίεςθ 
•  Ψυχόδραμα 
•  Κοινωνιόδραμα  
• Ραιχνίδι ρόλων 
• Μουςικι 
• Κίνθςθ 
• Χορόσ 
• Ηωγραφικι 
• Κουκλοκζατρο-μαριονζτεσ 
• Αφιγθςθ ιςτορίασ-παραμυκιοφ 
• Κεωρία και Ρρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ Κίνθςθσ με Άγγιγμα και Ιχο 

 



ΒΙΩΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  (40 ΩΡΕ) 
τόχοσ του μαθήματοσ αυτοφ είναι η Ρρακτικι Συντονιςμοφ Ομάδασ (Αξιολόγθςθ) 
Άνοιγμα & Κλείςιμο Δραματοκεραπευτικϊν Ραρεμβάςεων 
 
ΣΕΧΝΕ & ΨΤΧΑΝΑΛΤΗ(50 ώρεσ) 
Ειςθγιτρια: Μαρία Καρκανιά 
Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μπει ο ςπουδαςτισ ςε βάκοσ ςτισ 
κεωρθτικζσ  προςεγγίςεισ οι οποίεσ  ςυνδζουν τισ Τζχνεσ με τθ κεραπεία.Ο 
ςπουδαςτισ κα μελετά τισ  Ψυχαναλυτικζσ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ Δραματοκεραπεία. 
Το μάκθμα είναι προςανατολιςμζνο ςτθν Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ του CarlG. Jung. 

  
ΒΙΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΜΕΩ ΣΕΧΝΗ (30 ώρεσ) 

Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να ζρκουν οι ςπουδαςτζσ ςε γνωριμία με τισ 
άλλεσ κεραπείεσ μζςω Τζχνθσ (Κεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν, Μουςικοκεραπεία, 
Δραματοκεραπεία, Ραιγνιοκεραπεία).  Οι ςπουδαςτζσ παρακολουκοφν  βιωματικά 
εργαςτιρια από τισ άλλεσ κεραπείεσ μζςω Τζχνθσ.   

Από το πρόγραμμα ορίηεται θ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον πζντε ωρϊν από τισ 
υπόλοιπεσ προςεγγίςεισ, μποροφν όμωσ να παρακολουκιςουν και περιςςότερεσ 
ϊρεσ. 

Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει:  

 Θ κίνθςθ (ςτθν αυκεντικι κίνθςθ) είναι μία διαδικαςία που οδθγεί το 
αςυνείδθτο ςτο ςυνειδθτό.  

 Στθν αυκεντικι κίνθςθ οι μετζχοντεσ οδθγοφνται από μόνοι τουσ ςτο 
αςυνείδθτό τουσ , είναι μία γζφυρα επικοινωνίασ μεταξφ τθσ ςυνειδθτισ και 
αςυνείδθτθσ πλευράσ.  

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ικανότθτα: 

 να μποροφν να οδθγοφν ςυνεδρίεσ Αυκεντικισ Κίνθςθσ 

 να μποροφν να μπαίνουν ςτθ κζςθ του μάρτυρα και να παρατθροφν τθν 
κίνθςθ  

 να είναι ςε κζςθ να αναλφουν ψυχαναλυτικά και ψυχοδυναμικά το 
αναδυόμενο υλικό από τθν πρακτικι τθσ αυκεντικισ κίνθςθσ 

 να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τθ ςυμβολικι γλϊςςα του κινοφμενου και 
να μποροφν να ανοίξουν το δρόμο για τθ ςφνδεςθ του αςυνείδθτου υλικοφ 
με τθ ςυνειδθτι ηωι του κινοφμενου  
 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Στθν τεχνικι τθσ αυκεντικισ κίνθςθσ χρθςιμοποιοφμε ζναν ανοιχτό χϊρο 
ςτον οποίο ο κεραπευόμενοσ κινείται με κλειςτά τα μάτια για ζνα 
ςυμφωνθμζνο χρονικό διάςτθμα. Πταν ολοκλθρωκεί ο χρόνοσ (μπορεί να 
είναι λεπτά ι ϊρεσ) ο παρατθρθτισ (που αποκαλείται μάρτυρασ ςτθν 
αυκεντικι κίνθςθ), καταγράφει τθν τελευταία κίνθςθ χτυπϊντασ ζνα 



κουδουνάκι. Ο παρατθρθτισ ςυνικωσ παραμζνει ςιωπθλόσ μζχρι αυτόσ που 
κινείται να ηθτιςει τθ «μαρτυρία»και αυτι δίνεται με πολφ μεγάλθ προςοχι.  

 Ο κεραπευτισ περιςςότερο παρατθρεί παρά μιλάει και όταν μιλάει 
χρθςιμοποιεί τα λόγια που ζχει χρθςιμοποιιςει ο κεραπευόμενοσ. 
 

ΨΤΧΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ (40 ώρεσ) 

Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία των ςπουδαςτϊν με τισ βαςικζσ 
Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ , τθν κεραπευτικι ςχζςθ, τθν ςχζςθ αναλυόμενου-αναλυτι.  

Διδάςκονται ςε βάκοσ οι βαςικζσ Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ όπωσ θ κεραπευτικι 
ςυμμαχία, θ ζννοια τθσ μεταβίβαςθσ, ειδικζσ μορφζσ μεταβίβαςθσ, θ 
αντιμεταβίβαςθ. 

Μζχρι το τζλοσ του μακιματοσ αυτοφ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ κεραπευτικζσ δεξιότθτεσ 

 Να μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ ( 
μεταβίβαςθ, αντιμεταβίβαςθ) 

 Να είναι ςε κζςει να ερμθνεφουν τθ δικι τουσ ςτάςθ απζναντι ςτθ κεραπεία 
και αυτι του πελάτθ 

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Θ κεραπευτικι ςυμμαχία 

 Μεταβίβαςθ 

 Ειδικζσ μορφζσ Μεταβίβαςθσ 

 Αντι-Μεταβίβαςθ 

 Αντίςταςθ 

 Εκδραμάτιςθ 

 Ερμθνείεσ, Ραρεμβάςεισ, Επίγνωςθ 

 Κεραπευτικι Επεξεργαςία 
 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ  (60 ώρεσ) 
Ειςθγιτρια : Μαρία Κατςιφαράκθ 
Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία των ςπουδαςτϊν με όλεσ τισ δομζσ, 
νεφρωςθ, ψφχωςθ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ. Στο μάκθμα αυτό αναλφονται 
όλεσ οι δομζσ ςε βάκοσ και θ κάκε χωριςτι διαταραχι μελετάται από όλεσ τισ 
προςεγγίςεισ Ψυχαναλυτικι, Μπθχεβιοριςτικι, Υπαρξιςτικι. Θ κάκε διαταραχι 
μελετάται με βάςθ τα κλινικά κριτιρια DSM όςον αφορά τθ διάγνωςθ, τα 
ςυμπτϊματα, τθν αιτιογζνεια και τισ κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ. 
Μζχρι το τζλοσ του μακιματοσ αυτοφ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 
Να κάνουν κλινικι διάγνωςθ 
Να προτείνουν κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ανάλογα με τθ μορφι διαταραχισ  
 
Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 Νεφρωςθ- Ψφχωςθ 

 Διαταραχζσ προςωπικότθτασ 



 Κλινικά κριτιρια DSM-IV-TR 

 Διαταραχζσ άγχουσ 

 Διαταραχζσ Διάκεςθσ  

 Διαταραχζσ διατροφισ 

 Διαταραχζσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ ουςιϊν 

 Ψυχομετρικά τεςτ 
 

 

 
ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (60 ώρεσ) 
ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΡΙΣΗ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ 
Θ Εξελικτικι ψυχολογίασ μελετάει τθν διαρκι αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά, τθν νόθςθ, 
τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ, τισ βιολογικζσ διαδικαςίεσ, τθν κοινωνικοποίθςθ και τθν 
ολικι εξζλιξθ του ανκρϊπινου είδουσ απο τθν αρχι μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ.  
Θ παιδικι θλικία είναι πολφ ςθμαντικι για όλθ τθν μετζπειτα ηωι κακϊσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ παιδικισ θλικίασ μακαίνουμε κρίςιμεσ λειτουργίεσ και δεξιότθτεσ και 
είμαςτε ευάλωτοι τόςο ςε ςυναιςκθματικά αλλά και ςε φυςικά ερεκίςματα. Θ 
ανάπτυξθ θ αλλιϊσ εξζλιξθ, δεν ςταματάει ποτζ και είναι κάτι που ςυμβαίνει 
ςυνεχϊσ.  

 
 
Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

• Βιολογικά και Γνωςτικά Στάδια Ανάπτυξθσ *μθχανιςμοί φπνου, μάκθςθσ, 
κλαςςικι λειτουργικι προετοιμαςία (classical/operant conditioning), 
μονιμότθτα αντικειμζνων (object permanence), κεωρία του νοφ (theory of 
mind)] 

• Ψυχοςυναιςκθματικι Ανάπτυξθ Ραιδιϊν *Freud (ψυχοςεξουαλικά ςτάδια), 
εςωτερικοποίθςθ (internalization), αυτορρφκμιςθ (self-regulation), Erikson 
(ψυχοκοινωνικά ςτάδια), Klein, φφςθ ζναντι ανατροφισ (nature versus 
nurture debate)]  

• Κεωρία και Μθχανιςμοί Ρροςκόλλθςθσ Bowlby (attachment)   
• Ψυχοπακολογία ςτθν Ραιδικι Θλικία  
• Ειςαγωγι ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ, Asperger, Δ.Ε.Ρ.Υ., Δυςλεξία; 

Συνοςυρρότθτα, Διαφοροδιάγνωςθ, Ενδείξεισ  
 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΔΡΑΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (40 ΩΡΕ) 

ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΔΗΜΗΣΡΑ ΣΑΤΡΟΤ 

 

Στόχοσ του μακιματοσ είανι να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ κεωρθτικά και βιωματικά 

τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ, τεχνικζσ και μζςα ςτθ Δραμτοκεραπεία και να μποροφν να 

τισ κζςουν ςε εφαρμογι μζςα ςε μία δραμτοκεραπευτικι ςυνεδρία. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

 

 



 ΔΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ,ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΔΡΑΗ,ΤΠΟΔΤΗ- 

ΑΠΕΚΔΤΗ ΡΟΛΟΤ ΑΤΣΟΥΕΔΙΑΜΟ, 

ΜΙΜΙΚΗ,ΜΕΣΑΜΦΙΕΗ,ΠΑΙΥΝΙΔΙ ,ΠΑΙΥΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

• ΑΦΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΑ-ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ ,ΚΟΤΚΛΟΘΕΑΣΡΟ-ΜΑΡΙΟΝΕΣΕ 
ΜΟΤΙΚΗ,ΚΙΝΗΗ,ΧΟΡΟ,ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
H ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΩΝ, ΚΕΨΕΩΝ Ε ΔΡΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 
Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΗ 
Η ΣΑΤΣΙΗ ΜΕ ΡΟΛΟΤ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΑΙΟΠΟΙΗΗ 
Η ΠΡΟΩΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ 

             ΣΟ ‘ΚΟΙΝΟ’ Ω ΜΑΡΣΤΡΙΑ 
ΣΟ ΩΜΑΣΙΚΟ ΒΙΩΜΑ: ΠΡΟΩΠΟ, ΩΜΑ, ΦΩΝΗ 
Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ 
Η ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΔΡΩΜΕΝΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Η ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 

 
 ΓΙΟΤΓΚΙΑΝΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΣΕΧΝΕ - 
ΤΜΒΟΛΑ ΣΗ ΔΡΑΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (60 ΩΡΕ) 

ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΚΑΝΙΑ 

ΕΦΗ ΝΣΑΪΑΝΑ ΣΖΑΚΑ  

Σηότος ηοσ μαθήμαηος ασηού είναι να γνωρίζοσν οι ζποσδαζηές ζε βάθος ηην 

Αναλσηική Προζέγγιζη ηοσ Γιοσνγκ  

Να γνωρίςουν ςε βάκοσ τθν αναλυτικι προςζγγιςθ (όνειρα, ςφμβολα, 
αρχζτυπα, τζχνεσ)  

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ικανότθτα: 

Να αναλφςουν και να ερμθνεφςουν ηωγραφιζσ και όνειρα πελατϊν βάςθ τθσ 
Γιουνγκιανισ Αναλυτικισ Ρροςζγγιςθσ  

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Θ Κεωρία   του Ατομικοφ και Συλλογικοφ Αςυνειδιτου 

 Θ Κεωρία Ρροςωπικότθτασ ςτθν Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ 

 Σφμβολα- Αρχζτυπα – όνειρα 

 Το εςωτερικό παιδί ( the inner child) 

 Μάνταλα και θ χριςθ του ςτθν Γουγκιανι ανάλυςθ  

 Το Αρχζτυπο του Εαυτοφ (Self Archetype) 

 Το Αρχζτυπο τθσ Σκιάσ ( Shadow Arcetype) 

 Οι Τζχνεσ ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Θ Δραματοκεραπεία  ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Τεχνικι ενεργοφσ φανταςίασ ( active imagination) ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Ο Συμβολιςμόσ ςτισ Τζχνεσ 
 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ (80 ώρεσ) 

Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτο να υιοκετιςουν οι ςπουδαςτζσ βαςικζσ ζννοιεσ ςτθ 
κεραπεία,Ρϊσ ανοίγουμε μία κεραπευτικι ςυνεδρία, πϊσ τθν προχωράμε,Άνοιγμα- 



κλείςιμο ατομικισ και ομαδικισ ςυνεδρίασ, Κεραπευτικι ςχζςθ ( χτίςιμο 
εμπιςτοςφνθσ ),Μεταβίβαςθ – αντιμεταβίβαςθ ςτθ κεραπεία, θ χριςθ των 
δεξιοτιτων τθσ Δραματοκεραπείασ ςτθ κεραπεία. 
Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ικανότθτα: 

 Να αναλαμβάνουν ατομικζσ ι ομαδικζσ ςυνεδρίεσ  
Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Ραρουςίαςθ περιςτατικϊν από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ 

 Ανατροφοδότθςθ από τθν ειςθγιτρια- επόπτρεια και τθν υπόλοιπθ ομάδα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ 
 
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι  
Ψυχολογίασ, Ψυχιατρικισ, Φιλολογίασ, 

Ραιδαγωγικϊν 
και άλλων 
ανκρωπιςτικϊν 

επιςτθμϊν, 
Απόφοιτοι 

Σχολϊν Κεάτρου  
και επαγγελματίεσ θκοποιοί.  Στο πρόγραμμα 
μποροφν να γίνουν επίςθσ δεκτοί και απόφοιτοι 
άλλων ςχολϊν, κατόπιν ςυνζντευξθσ. 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ - ΕΝΑΡΞΕΙ 



2019/2020 

Νζα ζναρξη: 14/10/2019 

Σο πρόγραμμα είναι ετήςιο ή τριετζσ.  

Οι απόφοιτοι του μονοετοφσ προγράμματοσ μποροφν προαιρετικά να 
παρακολουκιςουν και 2ο ζτοσ (ι και παραπάνω) που περιλαμβάνει πρακτικι 
άςκθςθ  με εποπτεία και ατομικι ανάλυςθ, για επί πλζον εμβάκυνςθ ςτο 
αντικείμενο. 

 ΚΟΣΟ 

Το ετιςιο κόςτοσ είναι 2.500€ 

 (Εγγραφι 250€ - Το υπόλοιπο ποςό μπορεί να κατατεκεί ςε δόςεισ) 

 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

Φορζασ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: Ελλθνικι Εταιρεία 
Συμβουλευτικισ (τελική πιςτοποίηςη αναμζνεται το Σεπτζμβριο του 2019) 
 

 

  

  

 

 

 

 

Ε Ι  Η Γ Η Σ Ε   

Μαρία Καρκανιά (Διευκφντρια Τομζα Ψυχολογίασ) 

Θ Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτοσ του Ραιδαγωγικοφ 
Τμιματοσ του Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
(2002) και του τμιματοσ Ψυχολογίασ του University of 
Wales (2006). Συνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτο 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA με κατεφκυνςθ ςτθν  
Διοίκθςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ του University of 
Wales (2008). 

Ζχει ςπουδάςει Χορό μοντζρνο, ζχει δίπλωμα του 
μοντζρνου χοροφ (Modern Theater, ISTD) (2010), και ςτο 
φλαμζνκο (Spanish Dance Society ) και Trinity Guildhall 



(2009). Επίςθσ ζχει αςχολθκεί με το ςφγχρονο χορό (τεχνικι release), jazz , μοντζρνο 
αφρικάνικο χορό (afro-modern, τεχνικι Katherine Dunham) ςτισ ςχολζσ Χοροφ 
Ντιάνα Κεοδωρίδου, Φωκάσ Ευαγγελινόσ, studio Χορόσ - Χϊροσ (Μζτςθσ), ςχολι 
χοροφ PK Dance school. 

Ζχει ςπουδάςει πιάνο και αρμονία ςτο Εκνικό Ωδείο (Ραράρτθμα Ψυχικοφ). 

Ζχει παρακολουκιςει ςεμιναριακοφσ κφκλουσ με αξιόλογουσ χορευτζσ του Flamenco 
όπωσ θ Roza Belmonte, ο Mario Maya και Cristina Hoyos.  Ζχει παρακολουκιςει 
ςειρά ςεμιναριακϊν μακθμάτων και ρεπερτόριο με τθν Elizabeth Roxas –Dorish 
(Former principal dancer «Alvin Ailey» American Dance Theater με εξειδίκευςθ ςτθν 
τεχνικι Horton (Modern Dance, Horton Technique και με τον Bernard Gaddis 
(Contemporary West Dance Theater) με τεχνικι ςφγχρονου μπαλζτου (contemporary 
ballet) τα ζτθ 2016-17. 

Θ βακιά αγάπθ τθσ και ενδιαφζρον για το αντικείμενο του χοροφ  και τθν ανάλυςθ 
κίνθςθσ και τθ ςφνδεςθ ςϊματοσ, ψυχισ και ςυναιςκθμάτων τθν οδιγθςε ςτθ 
Χοροκεραπεία. Ραρακολοφκθςε τρεισ κφκλουσ ςεμιναρίων ςτθ Χοροκεραπεία με 
κζμα «Συνειδθτοποιιςεισ και εκφραςτικότθτα» από τθ Leda Shandala ςτον 
πολυχϊρο πολιτιςμοφ και τεχνϊν Shantom (2014-15-16). Ραρακολοφκθςε ςεμινάρια 
με κζμα «Ρροςζγγιςθ ςτθ Χοροκινθτικι κεραπεία» και «Ρρωτόγονθ ζκφραςθ» ςτθν 
Ζνωςθ Χοροκεραπείασ (2014). Ζχει ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα Γιουγκιανισ 
Συμβουλευτικισ μζςω τθσ Χοροκεραπείασ του Ελλθνοβρετανικοφ (2017). 
Εκπαιδεφτθκε ςτο ςφςτθμα ανάλυςθσ κίνθςθσ Laban Movement Analysis από τθν 
Εριφφλθ Δαφζρμου. Ζχει παρακολουκιςει ςειρά ςεμιναρίων ςωματικισ 
αυτογνωςίασ, ελεφκερου αυτοςχεδιαςμοφ και somatics. 

Είναι Ψυχολόγοσ με Ψυχοδυναμικι  (Αναλυτικι –Γιουγκιανι) κατεφκυνςθ, 
κεραπεφτρια μζςω τθσ κίνθςθσ  και χρθςιμοποιεί κεραπείεσ μζςω Τεχνϊν 
(χοροκεραπεία και κεραπεία μζςω των εικαςτικϊν) ςτθ κεραπευτικι δουλειά τθσ με 
παιδιά και εφιβουσ και νζουσ.  Χρθςιμοποιεί τεχνικζσ κεραπείασ μζςα από τισ 
τζχνεσ (active imagination, authentic movement, guided imagery).  Εξειδικεφεται ςτθ 
χοριγθςθ των  ιχνογραφικϊν προβολικϊν  τεςτ διάγνωςθσ , Θ.T.P. (House – Tree - 
Person), Draw a mother with her child, Kinetic Family, Fairy TaleTest.  Είναι 
πιςτοποιθμζνθ από τθν Άριςτον Ακαδθμία Υπολογιςτϊν για τθ χοριγθςθ των τεςτ 
Career Guidance και Ariston Learning Styles (τεςτ προςωπικότθτασ, κλίςεων και 
δεξιοτιτων) και Τεςτ των Θμιςφαιριϊν.  Ζχει εκπαιδευτεί ςτθν χοριγθςθ του τεςτ 
επιλογισ ςυντρόφων «Why we chose the mates we do» τθσ Anne Teachworth 
(ψυχογενετικό μοντζλο). 

Είναι ςυγγραφζασ τθσ Ραιδικισ ςειράσ βιβλίων «Ανακαλφπτω τα Επαγγζλματα»  
(Ανακαλφπτω τα επαγγζλματα Υγείασ, Αςφαλείασ, Καλλιτεχνικά), (Εκδοτικι Άλφα). 

Νικόλ Δθμθτρακοποφλου 
 
 Γεννικθκε και μεγάλωςε ςτθν Ακινα. 
Φοίτθςε ςτθν Δραματικι ςχολι του Ωδείου 
Ακθνϊν και αποφοίτθςε από τθν Ανϊτερθ 
Σχολι Δραματικισ Τζχνθσ Μοντζρνοι Καιροί 



ενϊ παράλλθλα είναι πτυχιοφχοσ του Τμιματοσ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν 
του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά. Φοίτθςε ςτο Ρανεπιςτιμιο Goldsmithsτου Λονδίνου 
και απζκτθςε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςτο PerformanceMakingεξειδικεφοντασ τθν 
πρακτικι τθσ ςε διάφορα είδθ ςωματικισ ζκφραςθσ όπωσ Butoh, 
Contactimprovisation,Στροβιλιςμόσ/ Whirling  αλλά και  παραδοςιακϊν 
παραςτατικϊν τεχνϊν όπωσ το Σανςκριτικό και το Λαπωνικό Κζατρο. Στθν 
Διπλωματικι τθσ εργαςία με τίτλο:   Prison/Punishment/Performance: Does theatre 
in prisons functions as an aspect of punishment, or can it operate as an agent of 
institutional change? Αναλφεται ο ρόλοσ που μπορεί να παίξουν οι παραςτατικζσ 
τζχνεσ ςτθν κοινωνικι ζνταξθ περικωριοποιθμζνων και ευαίςκθτων κοινωνικϊν 
ομάδων, κακϊσ και οι δυνατότθτεσ αλλαγισ παγιωμζνων αντιλιψεων μζςω τθσ 
τζχνθσ. 

 Ζχει παίξει ςε παραςτάςεισςτοΦεςτιβάλ Ακθνϊν και Επιδαφρου, Κζατρο του Νζου 
Κόςμου, Μδρυμα ΜιχάλθσΚακογιάννθσ, Shunt, the Deptford Project, Queen Mary 
University of London κ.άκαι ζχει ςυνεργαςτεί με ςκθνοκζτεσ όπωσ 
ΧρίςτοσΣτζργιογλου,  Ζνκε Φεηολάρι, Βαγγζλθσ Κεοδωρόπουλοσ, Julia Bardsley, 
Anna Furse. Ζχει ςκθνοκετιςει παραςτάςεισ ςε διάφορα κζατρα του Λονδίνου. 
Είναι μζλοσ τθσ Κεατρικισ ομάδασ Athletes of the heart, τθσ AnnaFurse-επικεφαλισ 
του τμιματοσ Κεάτρου του Ρανεπιςτθμίου Goldsmithsτου Λονδίνου. 

 Διδάςκει υποκριτικι ςε μακθτζσ και ενιλικεσ και από το 2014 είναι μζλοσ τθσ 
Οργανωτικισ  Επιτροπισ του Ρρογράμματοσ «Το Αρχαίο Δράμα το ςχολείο του 21ου 
αιϊνα» του Λδρφματοσ Μιχάλθσ Κακογιάννθσ, με το οποίο ταξίδεψε ςε ακριτικζσ 
περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ για να πραγματοποιιςει ςεμινάρια Αρχαίου Δράματοσ και 
διοργάνωςε το «1ο Διεκνζσ Ρροςκινιο Σπουδαςτϊν και Νζων» ςτθν Αρχαία 
Ολυμπία τον Μάιο του 2015. 

Μετά το τζλοσ των ςπουδϊν τθσ ιταν μζλοσ τθσ ομάδασ ‘Moveo Teatro’ και 
παράλλθλα παρζδιδε μακιματα  Σωματικισ Μιμικισ ςτθν ίδια ςχολι. Είναι 
πιςτοποιθμζνθ δαςκάλα ςτθ μζκοδο Pilates και τα τελευταία χρόνια ςυνεχίηει τθ 
διδαςκαλία ςε ςχολζσ και φεςτιβάλ.  

  

 

 

 Διμθτρα Σταφρου 
Σποφδαςε ψυχολογία ςτθν Ελλάδα και τθν Γαλλία. 
Ειδίκευςθ ςτθν Δραματατοκεραπεία από το κζντρο 
ΑΛΩΝ. Εξειδίκευςθ ςτθν PerformanceArt από 
πρόγραμμα του Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ 
Ακινασ, επίςθσ ςτθν εκνογραφικι ζρευνα από το 
πανεπιςτιμιο Λωαννίνων και ςτισ τεχνικζσ του κεάτρου 
του Καταπιεςμζνου για τθν κοινωνικι ζνταξθ νζων 



από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράςμουσ+ ςτθν Λταλία. Ζχει επίςθσ εκπαιδευτεί ςτθν 
μζκοδο ςωματικοφ κεάτρου του Κεόδωρου Τερηόπουλου και ζχει παρακολουκιςει 
πλικοσ ςεμιναρίων ςε διαφορετικζσ καλλιτεχνικζσ και κεραπευτικζσ τεχνικζσ και 
μεκόδουσ. 
Δφο χρυςά μετάλλια ςτουσ Μεςογειακοφσ Αγϊνεσ (2017) για τθν πολεμικι τζχνθ 
Ται-Τςι-Τςουάν και ζνα χρυςό ςτουσ Ρανελλινιουσ διαςυλλογικοφσ αγϊνεσ. 
Εργάηεται κυρίωσ κεραπευτικά με άτομα και ομάδεσ ςτον Ρολυχϊρο Κεραπείασ και 
Τζχνθσ ςτθν Ρεφκθ. Ζχει επίςθσ εργαςτεί με πλθκυςμοφσ, μακθτϊν, 
τοξικοεξαρτθμζνων, κρατουμζνων, καλλιτεχνϊν, τοπικζσ κοινότθτεσ, με 
εργαηόμενουσ μεγάλων εταιρειϊν και οργανιςμϊν.Ρερφόρμερ, κυρίωσ με τθν 
ομάδα Liminals που δθμιοφργθςε μετά από ερευνθτικι ομάδα ανζργων. 
Εκνογράφοσ ςτθν Ελλάδα και τα  Βαλκάνια, χρθςιμοποιεί τθν μζκοδο τθσ 
εκνογραφικισ ζρευνασ για να φτιάξει κεραπευτικζσ περφόρμανσ ςτον δθμόςιο 
χϊρο.Με τθν Φϊφθ Τριγάηθ το 2016 παρουςιάηουν ζνα νζο δραματοκεραπευτικό 
μοντζλο, το μοντζλο τθσ διαςυνδετικισ δραματοκεραπείασ, εμπνευςμζνο από τθν 
κεωρία του Γιοφνγκ και κεωρίεσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ. 
Μζλοσ του ΣΕΨ, τθσ ΕΔΡΕ και επίτιμο μζλοσ τθσ Γαλλικισ Ζνωςθσ 
Δραματοκεραπευτϊν. Συγγραφζασ πολλϊν άρκρων ςε βιβλία και επιςτθμονικά 
περιοδικά, επιμελιτρια ζκδοςθσ βιβλίου ςτθ Γαλλία για τθν δραματοκεραπευτικι 
μζκοδο, μεταφράςτρια βιβλίων ψυχικισ υγείασ από τα γαλλικά.  
 
Eριφφλθ Δαφζρμου  
 
Θ Εριφφλθ Δαφζρμου αποφοίτθςε από τθν 
επαγγελματικι ςχολι χοροφ Μοριάνοβα – 
Τράςτα. Με υποτροφία του ΛΚΥ ςυνζχιςε τισ 
ςπουδζσ τθσ ςτο Laban Center Londonμε το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA Dance Theater 
Practice.  Στο πλαίςιο ςπουδϊν τθσ ςτο 
Λάμπαν χορογράφθςε τα ζργα Tetragramme 
και Tetragramme2 (Bonnie Bird theater 2003). 
Από  το 2006 – 2012 ιταν χορογράφοσ και 
βαςικι χορεφτρια των Dirty Granny Tales (ιδρυτικό μζλοσ) ζχει χορογραφιςει και 
χορζψει τα ζργα Inversed world(2006), Didi’sson(2009), Jealous(2010), 
Rejection(2011) με τα οποία θ ομάδα περιόδεψε ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  
(www.dirtygrannytales.org) 

Mεταξφ άλλων ζχει ςυνεργαςτεί με τουσ Θζαμα και Άλλη πλευρά (2001), 
Seresta(2002), Kreativ kompanie x thesis(2004, 2006), Tranzito(2008), Χορόνδε (2011, 
2012), Face the Fact (2013), τον Μιχάλθ Φραγκιαδάκθ και το Λφκειο Ελλθνίδων 
Σθτείασ (2013), κακϊσ και με το Μζγαρο μουςικισ Ακθνϊν (2005) και τθν Αποςτολία 
Ραπαδαμάκθ (2004, 2011). 

Ζχει παρακολουκιςει ςεμινάρια με τουσ Rina Shenfeld, Κϊςτα Φιλίππογλου, Vincent 
Cacialono, Michael Schumacher, Gwen Welliver, Katie Duck, Katrina Brown, Keren 
Levi, LauraMoro, Maryo’ DonnellFulkerson, Inaki Azpillaga, Vahid, Julyen Hamilton, 
Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola, Hofesh dance company, DV8 κ.α. 



Ωσ κακθγιτρια ςφγχρονου χοροφ και αυτοςχεδιαςμοφ ζχει ςυνεργαςτεί με τθν 
Ανωτζρα ςχολι χοροφ τθσ Εκνικισ Λυρικισ ςκθνισ(2011 – 2012), το Τμιμα 
Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ρροςχολικι Θλικία του Δθμοκρίτειου 
Ρανεπιςτθμίου  Κράκθσ(2008), τον Διμο Φιλοκζθσ, τθν ςχολι χοροφ Μαρίνασ 
Ρολλάτου, και το Ash in art.  Από το 2005 διδάςκει ςτθν επαγγελματικι ςχολι χοροφ 
ΜοριάνοβαΤράςτα ςφγχρονο χορό και αυτοςχεδιαςμό, για τθν οποία ζχει 
χορογραφιςει τα ζργα «Ρερνϊντασ…» (2011- 2012), «Λίγο πριν, λίγο μετά, λίγο 
ακόμθ…» (2013) «Κινοφμενεσ φωνζσ»(2013), «Νοικοκυρζματα»(2015), 
«Απολιτίκ»(2015). Το 2013 ίδρυςε τον χϊρο Lalo (www.choroslalo.gr) ωσ ζδρα τθσ 
ομάδασ Λαλϊ με ςτόχο τθν φιλοξενία ςεμιναρίων, προβϊν και τθν ςτζγαςθ ζρευνασ 
γφρω από τον χορό και τθν κίνθςθ.  Ραίηει πιάνο και αςχολείται με το κζατρο και τθν 
δθμιουργικι γραφι. 

Κρίςτθ Λαγογιάννθ, Ψυχολόγοσ, PhD 

Θ Κρίςτθ Λαγογιάννθ ζχει ςπουδάςει ψυχολογία ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Hertfordshire  με διαπιςτευμζνο πτυχίο 
Bachelor of Science (Hons) απο το British Psychological 
Society.   Συνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτο πανεπιςτιμιο του 
Nottingham για Master of Science ςτθν ψυχολογία τθσ 
αποκατάςταςθσ και αποκεραπείασ και ςτθ ςυνζχεια, 
ολοκλιρωςε το διδακτορικό (PhD) τθσ με υποτροφία, ςτθν 
εφαρμοςμζνθ ψυχολογία με ειδίκευςθ τθν διάκεςθ και 
τθν γνωςτικι ζκπτωςθ μετά από εγκεφαλικό επειςόδιο.   
Είναι επίςθσ κάτοχοσ ανωτζρου διπλϊματοσ (Level 5) 
ςυμβουλευτικισ (προςωποκεντρικι προςζγγιςθ) κακϊσ 
και διπλϊματοσ για τεχνικζσ ςυμβουλευτικισ για παιδιά 

και νζουσ.  

Ζχει κάνει τθν πρακτικι τθσ με ειδικό και γενικό πλθκυςμό και ζχει ερευνθτικό 
ενδιαφζρον ςτα ψυχογθριατρικά και το εγκεφαλικό επειςόδιο.  
Ζχει πείρα γφρω από τθν επιλθψία, τον αυτιςμό, τισ ειδικζσ ανάγκεσ κακϊσ και τισ 
δφςκολεσ και επικετικζσ ςυμπεριφορζσ που ςχετίηονται με αυτά. Στον ελεφκερο τθσ 
χρόνο αςχολείται με το Βραηιλιάνικο Jiu Jitsu και ςτο παρελκόν ζχει διδάξει παιδικά 
τμιματα ςτθν Αγγλία.  

Μαρία Κατςιφαράκθ, Ψυχολόγοσ, PhD 

 
Θ Μαρία Κατςιφαράκθ είναι διδάκτωρ Ψυχολογίασ. 
Μετά τθν αποφοίτθςι τθσ από το τμιμα Ψυχολογίασ του 
Ραντείου Ρανεπιςτθμίου, ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτο 
Swansea University τθσ Μ. Βρετανίασ, όπου ζκανε το 
Μεταπτυχιακό τθσ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία και το 
Διδακτορικό τθσ ςτθν Κλινικι και Οργανωτικι Ψυχολογία.  
Εργάςτθκε ωσ Μεταδιδακτορικι Ερευνιτρια ςτο National 
Institute of Occupational Health τθσ Νορβθγίασ για 2,5 
χρόνια. Ζχει εργαςτεί ωσ ψυχολόγοσ ςτα Ψυχολογικά 
τμιματα του Νοςοκομείου Ραίδων Ρεντζλθσ (Ακινα) και 



του Swansea Central Clinic (Μ. Βρετανία).  Κατά τθ διάρκεια των διδακτορικϊν 
ςπουδϊν τθσ εργαηόταν ωσ ςφμβουλοσ φοιτθτϊν ςτο Swansea University.   Άρκρα 
τθσ βρίςκονται δθμοςιευμζνα ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά, ενϊ ζχει 
παρουςιάςει το ερευνθτικό τθσ ζργο ςε διεκνι ςυνζδρια. Σποφδαςε κλαςςικό 
μπαλζτο και ςφγχρονο χορό μζχρι το προεπαγγελματικό επίπεδο, και πιάνο. Μιλάει 
Αγγλικά, Γαλλικά και Νορβθγικά.  
 
Κλαίρθ Καρποδίνθ BA, MSc Dance Scientist 

Θ Κλαίρθ Καρποδίνθ είναι κακθγιτρια, 
κεωρθτικόσχοροφ με εξειδίκευςθ ςτθν επιςτιμθ 
του χοροφ.  ΚατζχειΒΑ(hons) of Artsin Dance 
Educationαπό το Royal Academy of Dance- 
UniversityofSurrey, Teaching Diploma από το 
Royal Academy of Dance και Master of Science 
όπου αρίςτευςε και απζςπαςε το πρϊτο 
βραβείο,  «βραβείο του Κοςμιτορα», από το 
Ρανεπιςτιμιο του Wolverhampton ςτθν Αγγλία. 
Θ επαγγελματικι τθσ εμπειρία ξεκινά το 1990 και  
μζχρι ςιμερα περιλαμβάνει διδαςκαλία 
κλαςςικοφ και μοντζρνου χοροφ, οργάνωςθ και 
ςυμμετοχι ςε  εκπαιδευτικά δρϊμενα ιδιωτικϊν 
και δθμόςιων φορζων, ςυμμετοχι ςε ομάδεσ 

χοροφ, ενϊ ταυτόχρονα παρακολουκεί ανελλιπϊσ ςεμινάρια ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό. Από το 2012 διδάςκει ςε προπτυχιακά προγράμματα ενϊ είναι 
ειςθγιτρια ςε ανοιχτζσ ομιλίεσ αλλά και  επιςτθμονικά ςυνζδρια.  Ραράλλθλα είναι 
αξιολογθτισ-PTS το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CBTSStudies τθσ Βαςιλικισ Ακαδθμίασ 
Χοροφ του Λονδίνου. Από το 2012 αςχολείται με τθν Εμβιομθχανικι του Ανκρϊπου, 
τθν Ανάλυςθ Κίνθςθσ κατά τθν Μζκοδο Λάμπαν  και τθν εφαρμογι των παραπάνω 
ςτο 3DAnimation.  
Το επιςτθμονικό τθσ ενδιαφζρον αφορά τθν κίνθςθ, τον χορό και τθν φυςικι 
άςκθςθ  ςε υγιείσ και μθ πλθκυςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με τα Research Centre for 
Sport Exercise and Performance, University of Wolverhampton, UK και Τμιμα 
Φυςικισ Επιςτιμθσ και Ακλθτιςμοφ Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ. 
Είναι υπό διαδικαςία ζναρξθσ Διδακτορικισ Διατριβισ με κζμα Χορόσ και 
Ράρκινςον.  
 
Ζφθ Νταΐάνα Τηάκα – Χοροκεραπεφτρια, Σωματικι 
Ψυχοκεραπεφτρια 
Θ Ζφθ γεννικθκε ςτθν Ακινα όπου από πολφ μικρι 
αςχολικθκε με τον χορό. Σε θλικία 15 ετϊν φεφγει για το 
εξωτερικό όπου και ολοκλιρωςε το ςχολείο και ςπουδζσ 
χοροφ ςτο LABAN CENTER  - LONDON. Μετζπειτα ολοκλιρωςε 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ - CITY UNIVERSITY 
LONDON και ςτα 26 τθσ χρόνια αρχίηει τον τριετζσ κφκλο 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Χοροκεραπεία όπου και 
ολοκλιρωςε με MA IN DANCE MOVEMENT THERAPY  - 



UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE. Γυρνϊντασ Ελλάδα ολοκλθρϊνει τον κφκλο 
ςπουδϊν τθσ ςτο UNIVERSITY OF WHALES  - ΕΛΛΘΝΟΒΕΤΑΝΛΚΟ ΚΟΛΛΕΓΛΟ με 
πτυχίο ςτθν Ψυχολογία. 
Θ αφοςίωςθ τθσ ςτθν Γιουνγκιανι Αναλυτικι Ψυχολογία τθν ϊκθςε να διευρφνει 
τθν ζρευνα τθσ ςτθν Αρχετυπικι και Διαπροςωπικι (TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY) 
όπωσ και εκπαιδεφτθκε για χρόνια ςε τεχνικζσ και τθν φιλοςοφία του Αρχζγονου 
Σαμανιςμοφ ςτθν Αγγλία με διάφορουσ δαςκάλουσ. 
Θ εναςχόλθςθ τθσ με τθν Αρχετυπικι Αναλυτικι και Διαπροςωπικι Ψυχολογία ζχει 
ωσ κζντρο μελζτθσ και εφαρμογισ μφκουσ και ςυμβολιςμό από τθν Ελλθνικι 
Μυκολογία και φιλοςοφία.  Τα τελευταία 10 χρόνια αςχολείται εντατικά μζςα από 
τθν εργαςία τθσ με τθν ενεργοποίθςθ τθσ μνιμθσ μζςα από το ςωματικό 
υποςυνείδθτο και ςωματικό αςυνείδθτο όπωσ αυτό μπορεί να ενεργοποιιςει για το 
άτομο τθν αυτογνωςία του εαυτοφ του. Το 2015 με 2016 ολοκλιρωςε τθν 
εκπαίδευςθ τθσ ςτθν ΚΕΑΡΕΥΤΛΚΘ ΦΡΝΩΣΘ  ςτο Ομακοείο Ακθνϊν όπωσ και μζςα 
από το HYPNOVISION INTESNIVE THERAPY COURSE - SILVA MEYHTOD  - AMERICAN 
ASSOCIATION OF HYPNOSIS. 
Εργάηεται ωσ ελεφκερθ επαγγελματίασ τα τελευταία 16 χρόνια κυρίωσ με ενιλικεσ. 
Ζχει ςυνεργαςτεί και με διάφορα κζντρα αναπτυξιακϊν διαταραχϊν για παιδιά 
όπου ζχει αναλάβει ομάδεσ χοροκεραπείασ και δθμιουργικισ κίνθςθσ για παιδιά με 
αυτιςμό και άλλεσ διαταραχζσ. Εδϊ και 15 χρόνια ςυνεργάηεται με το LOGOS 
INSTITUTE  όπου παρζχει χοροκεραπευτικι παρζμβαςθ ςε ομαδικά προγράμματα 
αντιμετϊπιςθσ και κεραπείασ του Τραυλιςμοφ. Πςο ιταν ςτθν Αγγλία δοφλευε ςε 
ψυχιατρικό κζντρο θμζρασ και ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςαν ςχολικι 
ςφμβουλοσ χοροκεραπεφτρια. 
Από το 2007 μζχρι και ςιμερα ζχει παρουςιάςει και διδάξει τθν μζκοδο τθσ πάνω 
ςτθν Σωματικι μνιμθ μζςα από τθν Αρχετυπικι Ψυχολογία ςε διάφορουσ φορείσ 
όπωσ ςτθν ΣΤΕΓΘ ΧΟΟΥ ςτθν Λεμεςό όπωσ και ςτο NEW SCHOOL OF PERFORMING 
ARTS - AMSTERDAM .  
Στο παρελκόν επίςθσ ζχει δουλζψει ςαν Ομαδικι Κεραπεφτρια ςε φορείσ 
απεξάρτθςθσ από Ναρκωτικά όπωσ το 18 Άνω και το Κζντρο Ζρευνασ τθσ 
Ανκρϊπινθσ Συμπεριφοράσ (2003-2006). Επίςθσ από το 2001 μζχρι το 2006 δίδαξε 
Ανάλυςθ Κίνθςθσ ςε Θκοποιοφσ όπωσ και ςε εφιβουσ με ειδικζσ ανάγκεσ ςτο 
πλαίςιο τθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ.   
 


