
 

Εισηγήτριες: Έλενα Καβροχωριανού  
Ψυχολόγος- Ψυχοδραματίστρια, Επόπτρια, εκ. Εκπαιδεύτρια στο ΨΥ.Κ.Α.Π 
 
Σοφία Δήμου  
Ψυχολόγος- Ψυχοδραματίστρια, εκ. Εκπαιδεύτρια στο ΨΥ.Κ.Α.Π 
 

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:  Μιχαλακοπούλου 163 – Αθήνα, 3ος όροφος-  
Ψυχοδραματικός χώρος Ε. Καβροχωριανού σε συνεργασία με το ΨΥΚΑΠ 
  

 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 

Ειδικούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας: 
 ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, θεραπευτές άλλων κατευθύνσεων 
 εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές  
 κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, επαγγελματίες υγείας, 

νοσηλευτές 
 ειδικούς που ασχολούνται ατομικά ή ομαδικά με νήπια, παιδιά, εφήβους, ενήλικες 

μαθητές, γονείς και με οποιαδήποτε  πληθυσμιακή ομάδα.  
 

Σκοπός του σεμιναρίου:  Εισαγωγή στην εκπαίδευση της μεθόδου του Ψυχοδράματος 

 Βιωματική & θεωρητική εκπαίδευση στις βασικές θεωρίες, τις τεχνικές και την 
φιλοσοφία της Ψυχοδραματικής μεθόδου 

 Εποπτική διαχείριση θεμάτων που προκύπτουν στο εκπαιδευτικό – εργασιακό 
περιβάλλον  

 Προσωπική ανάπτυξη και διεύρυνση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 

Διάρκεια σεμιναρίου: Οκτώβριος 2016 - Ιούλιος 2017 (ολοκληρώνουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου). 
Το σεμινάριο περιλαμβάνει 100 ώρες βιωματικής και θεωρητικής εκπαίδευσης. 
 
Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης σε μία από τις δύο προτεινόμενες ομάδες: 

 2 Πέμπτες τον μήνα  και ώρες 6.30μ.μ- 10μ.μ 

 ή 1 Σάββατο το μήνα (10.30π.μ- 5.30μ.μ)  
 

Έναρξη σεμιναρίου:  Το σεμινάριο ξεκινάει: 
 -Πέμπτη 6 Οκτωβρίου για την 1η ομάδα  
- Σάββατο 15 Οκτωβρίου για την 2η ομάδα.  

Κόστος:   90Ε /μήνα 

Εγγραφές-προεγγραφές 
 
 

Δηλώνετε την συμμετοχή σας μέχρι 1 εβδομάδα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 
Εισαγωγική συνάντηση γνωριμίας την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 6μ.μ 

Βεβαίωση Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, δίνεται βεβαίωση 
παρακολούθησης, με αναγραφή των ωρών διεξαγωγής του για την ενδυνάμωση του 
βιογραφικού σας.  

Πλήρης εκπαίδευση στο 
ψυχόδραμα 

Ολοκληρώνοντας το ετήσιο αυτό σεμινάριο, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συνεχίσουν 
στην 4ετή εκπαίδευση ψυχοδράματος για την πιστοποίηση του ψυχοδραματιστή,  που θα 
ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2017 σε συνεργασία με το ΨΥΚΑΠ. 



Περιγραφή ετήσιου σεμιναρίου: 

 
To σεμινάριο αποτελεί μία εισαγωγική βιωματική και θεωρητική εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα 
και περιλαμβάνει 100 ώρες βιωματικής εμπειρίας, θεωρητικής διδασκαλίας και εποπτικής 
ομαδικής προσέγγισης θεμάτων, που άπτονται της καθημερινής απασχόλησης με:  

 νήπια & παιδιά 
 εφήβους  
 ενήλικες μαθητές   
 γονείς 
 ομάδες ενηλίκων  

 

Θέματα του ετήσιου σεμιναρίου:  

 Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές του ψυχοδράματος 
 Ρίζες και φιλοσοφία του Ψυχοδράματος 
 Στάδια ανάπτυξης της προσωπικότητας 
 Ασκήσεις γνωριμίας, εμπιστοσύνης, χαλάρωσης, ομαδικής συνοχής & συνεργασίας  
 Θεωρία των ρόλων στο ψυχόδραμα  
 Η γλώσσα του σώματος σαν εργαλείο 
 Νιώθοντας τον άλλο (ενσυναίσθηση)- ο ρόλος του συντονιστή 
 Εμψύχωση και δυναμική των ομάδων 
 Κοινωνιομετρία (εισαγωγή στην θεωρία και ασκήσεις εφαρμογής) 
 Δημιουργώντας βαθιές αμοιβαίες σχέσεις- Τήλε 
 Το μοίρασμα (sharing) στην ομαδική βιωματική εμπειρία 
 Διαχείριση συγκρούσεων & όρια 
 Αντιμετωπίζοντας δύσκολες καταστάσεις και άτομα στο εργασιακό/σχολικό 

περιβάλλον (εποπτεία μέσω του ψυχοδράματος) 

Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ) 
 Το Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ), ιδρύθηκε το 

2000, από τον Κωνσταντίνο Λέτσιο, με σκοπό, την ανάπτυξη του ψυχοδράματος και 
των ψυχοδραματικών τεχνικών στην Ελλάδα, εναρμονίζοντας την δραστηριότητά του 
με το διεθνές ψυχοδραματικό κίνημα και πιο συγκεκριμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Εκπαιδευτικών Οργανισμών (FEPTO: Federaderation of European Training 
Organisations), της οποίας και είναι πλήρης μέλος.  

 To ΨΥΚΑΠ θέσπισε τα κριτήρια, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επαρκή και 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην ψυχοδραματική αντίληψη και παρέχει πλήρη 4ετή 
εκπαίδευση στο ψυχόδραμα με στόχο την πιστοποίηση και απόκτηση του τίτλου του 
ψυχοδραματιστή (www.psychodrama.gr).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ: 

 ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΥ 

210 74 84 117       

 6942 62 42 00                             

e.kavrohorianou@gmail.com 

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΥ                        

210 50 24 295                               

 6945 33 27 75                            

sofiadimou@yahoo.com 

www.psychodrama.gr                                                                              

Facebook/ ψυχόδραμα στην εκπαίδευση & την εργασία 

Downloads/www.psychodrama.gr
http://www.psychodrama.gr/
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1568335456747135%2F%3Ffref%3Dts


 

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών σεμιναρίου 

Έλενα Καβροχωριανού: Ψυχολόγος- Ψυχοδραματίστρια- Επόπτρια, Εκ. Εκπαιδεύτρια στο ΨΥΚΑΠ.  

 Αριστούχος πτυχιούχος του τμήματος Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Παν/μίου Αθηνών και νωρίτερα πτυχιούχος του τμήματος Φ.Π.Ψ του Παν/ μίου Αθηνών.  

 Σαν ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτηκε στην μέθοδο και τις τεχνικές του Ψυχοδράματος από το 

2004-2009 στο Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας (ΨΥΚΑΠ). Κύριος 

εκπαιδευτής και επόπτης της ήταν ο Κωνσταντίνος Λέτσιος. Εξετάστηκε και πιστοποιήθηκε με 

τον τίτλο της Ψυχοδραματίστριας από τον Max Clayton και την Christine Hosking (ΤΕP της 

Αυστραλιανής και Νεοζηλανδέζικης Εταιρείας Ψυχοδράματος).  

 Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής της πορείας, εργάστηκε σαν 

ψυχολόγος στον Δήμο Ζωγράφου, συνεργάστηκε επιστημονικά με την ΠΟΚΕΠΕ, το ΚΕΜΥΛΟ και 

άλλους φορείς ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης, προσέφερε εθελοντικές υπηρεσίες  στο 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών, το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Δ. Ζωγράφου κ.α , 

μετεκπαιδεύτηκε στον συντονισμό σχολών γονέων, παρακολούθησε πλήθος άλλων σεμιναρίων  

και συμμετείχε ως εισηγήτρια σε επιστημονικά συνέδρια.  

 Σήμερα εργάζεται ως ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια  ιδιωτικά, παρέχει ατομικές συνεδρίες για 

ενήλικες, εφήβους και παιδιά, συντονίζει βιωματικές ομάδες ψυχοδράματος , οργανώνει 

εργαστήρια & εκπαιδευτικά σεμινάρια,  εποπτεύει εκπαιδευόμενους ψυχοδραματιστές και 

ξεκινά την πορεία της ως εκπαιδεύτρια ψυχοδράματος σε συνεργασία με το ΨΥΚΑΠ. 

Σοφία Δήμου: Ψυχολόγος- Ψυχοδραματίστρια- Εκ. Εκπαιδεύτρια- συνεργάτης ΨΥΚΑΠ.  

 Πτυχιούχος του τμήματος Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Ως Ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτηκε στη μέθοδο και τις τεχνικές του Κλασσικού Ψυχοδράματος 

του Moreno από το 2007-2012 στο Ψυχοδραματικό Κέντρο Ανάπτυξης της Προσωπικότητας 

(ΨΥΚΑΠ), με κύριο εκπαιδευτή και επόπτη της τον Κωνσταντίνο Λέτσιο. Το ΨΥ.Κ.Α.Π. είναι 

πιστοποιημένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Οργανισμών Ψυχοδράματος 

(FEPTO). 

 Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής της πορείας έχει εργαστεί στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αγίων Αναργύρων, στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Πετρούπολης, 

στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΚΑ και σε άλλους φορείς. Έχει προσφέρει εθελοντικά 

τις υπηρεσίες της στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο Κέντρο Πρόληψης «Οδοιπορικό» και στη 

Προστατευόμενη Δομή Διαβίωσης «Ιπποκράτης ΙΙ». Τέλος συνεργάζεται επιστημονικά με  

ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Από το 2007 ως σήμερα εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια- 

ψυχοδραματίστρια πραγματοποιώντας ατομικές συνεδρίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, 

συντονίζοντας βιωματικές ομάδες ψυχοδράματος για ενήλικες και ομάδες ψυχολογικής 

ανάπτυξης παιδιών. Οργανώνει αυτοτελή εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια και συμμετέχει σε εκπαιδευτική ομάδα ψυχοδράματος ως εκπαιδευόμενη 

εκπαιδεύτρια ψυχοδράματος σε συνεργασία με το ΨΥ.Κ.Α.Π.   

Οι εισηγήτριες έχουν συγγράψει και δημοσιεύσει τα επιστημονικά άρθρα: 

 “Ψυχόδραμα για Παιδιά” (2013), μέρος του τρίτομου συλλογικού έργου με τίτλο: “Βοήθημα 

Εκπαιδευτικού Μικρών Παιδιών. Θεωρία και Πράξη”, Αθήνα, Εκδόσεις: Μέλλου Ελ. & On 

demand [pdf] 

 «Ψυχόδραμα: μια φιλοσοφία ζωής και συσχέτισης για γονείς, εκπαιδευτικούς & παιδιά» (2014), 

μέρος του συλλογικού έργου με τίτλο «Η ψυχική υγεία των παιδιών στην κοινωνία της κρίσης», 

(2014), Αθήνα, Εκδόσεις: Ταξιδευτής [pdf]  

https://psychologynet.files.wordpress.com/2015/08/cf88cf85cf87cebfceb4cf81ceb1cebcceb1-ceb3ceb9ceb1-cf80ceb1ceb9ceb4ceb9ceb1.pdf
https://psychologynet.files.wordpress.com/2015/08/cf88cf85cf87cebfceb4cf81ceb1cebcceb1-cebcceb9ceb1-cf86ceb9cebbcebfcf83cebfcf86ceafceb1-ceb6cf89ceaecf82-cf83cf85cf83cf87ceadcf84ceb9.pdf

