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Ζ μέθοδορ
Ζ Σςνθεηική Παιγνιόδπαζη είλαη κία βησκαηηθή κέζνδνο πκβνπιεπηηθήο &
Δκςύρσζεο νκάδσλ πνπ απνηειείηαη από ηε ζύλζεζε ηνπ παηρληδηνύ κε
άιιεο βησκαηηθέο κεζόδνπο & ηερληθέο θαη αλήθεη ζηηο ζεξαπεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο κέζσ ηέρλεο.
Απεςθύνεηαι ζε όζνπο εξγάδνληαη κε νκάδεο όισλ ησλ ειηθηώλ θαη
επηζπκνύλ λα ηελ εθαξκόζνπλ απηνύζηα ή λα ηε ζπλζέζνπλ κε ην δηθό ηνπο
γλσζηηθό αληηθείκελν. Μηα ηέηνηα είδνπο ζύλζεζε καδί κε ηελ εζηίαζή
ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα, θαζηζηά ηε κέζνδν απηή έλα μερσξηζηό
γλσζηηθό αληηθείκελν.
Μποπεί να εθαπμοζηεί ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εκςύρσζε, ηε δηδαζθαιία, ηε
ζεξαπεία.
Βάζη ηηρ μεθόδος είλαη ην παηρλίδη θαη θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ε
εκςύρσζε. Λέγονηαρ εμτύσυζη ελλννύκε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν κεηάδνζεο
ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, κηα δηαδηθαζία εληειώο δηαθνξεηηθή από ηελ
θιαζζηθνύ ηύπνπ δηδαζθαιία.
Με ηελ εκςύρσζε αλαπηύζζεηαη ε επηθνηλσλία, ε εκπηζηνζύλε, ε ειεπζεξία
έθθξαζεο, ε απνδνρή, ε θαηαλόεζε, ε ελζπλαίζζεζε.
Δπηδηώθεη ηε δεκηνπξγία κηαο απζεληηθήο ζρέζεο θαη επαθήο ηνπ εκςπρσηή
κε ηνλ εαπηό ηνπ, ηνπ εκςπρσηή κε ηελ νκάδα θαζώο επίζεο θαη ησλ κειώλ
ηεο νκάδαο κε ηνλ εαπηό ηνπο, ηνλ εκςπρσηή θαη κεηαμύ ηνπο.
Ζ μέθοδορ είναι ζςνθεηική θαζόζνλ επηρεηξεί λα ζπλζέζεη ηαπηόρξνλα
δηαθνξεηηθέο βησκαηηθέο ηερληθέο & κεζόδνπο από ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή,
ην ρνξό, ηε ζπλζεηηθή ςπρνινγία & ζπκβνπιεπηηθή, ηελ παηγληνζεξαπεία,
ηε δξακαηνζεξαπεία, ηελ εηθαζηηθή ζεξαπεία θαη ηε ινγνηερλία.
Ζ ζύλζεζε απηώλ ησλ ηερληθώλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα κηα
δηαθνξεηηθή δπλακηθή, απ’ όηη ε θάζε κηα απ’ απηέο κεκνλσκέλα. Δίλαη
αλνηρηή λα ππνδερηεί ηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο θαζώο θαη άιιεο πνπ
ελδερνκέλσο
ζα
πξνθύςνπλ.
Έηζη
απνθηά
ηε
δπλαηόηεηα
λα
κεηαζρεκαηίδεηαη θαη λα εμειίζζεηαη δηαξθώο θαη κπνξεί λα δηακνξθσζεί
αλάινγα κε ην βαζηθό γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ εκςπρσηή, ην ζηόρν
εκςύρσζεο πνπ έρεη γηα ηελ νκάδα ηνπ θαη ην ζπλδπαζκό ηερληθώλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί.
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Χπηζιμοποιεί ηεσνικέρ και μεθόδοςρ από:


πλζεηηθή ςπρνινγία - ζπκβνπιεπηηθή: Διεύζεξνο
ζπλεηξκόο, ελεξγεηηθή αθξόαζε, επηθέληξσζε ζην εδώ &
ηώξα, αλάιεςε επζύλεο, απνπζία θξηηηθήο, αύμεζε
επίγλσζεο, αλαηξνθνδόηεζε.



Παηγληνζεξαπεία: Δλζσκαηηθό
παηρλίδη, παηρλίδη ξόισλ.



Γξακαηνζεξαπεία:
Μίκεζε,
θαληαζία, ζπκβνιηζκνί.



Δηθαζηηθή ζεξαπεία: Εσγξαθηθή,
θνιιάδ, εξκελεία ζπκβόισλ.



Μνπζηθή - κνπζηθνζεξαπεία: Μνπζηθή δεκηνπξγία &
αθξόαζε, ε αλζξώπηλε θσλή σο κνπζηθό όξγαλν θαη
εξγαιείν επηθνηλσλίαο, ήρνη & δνλήζεηο.



Υνξόο - ρνξνζεξαπεία: σκαηηθή επίγλσζε & έθθξαζε,
ελεξγνπνίεζε
αηζζήζεσλ,
δηαδνρή
ηεο
θίλεζεο,
θηλαίζζεζε, ξνή, βιέκκα.



Θέαηξν: Απηνζρεδηαζκνί, ιεθηηθή & κε ιεθηηθή
επηθνηλσλία, ζπγθηλεζηαθή κλήκε, αθνπζηηθή αληίιεςε,
δηαθξαγκαηηθή
αλαπλνή,
ζσκαηηθή
δξάζε.



Θεαηξηθό
παηρλίδη:
Παληνκίκα,
δξακαηνπνίεζε,
παηρλίδηα ξόισλ, έθζεζε, θαληαζία, παξαηεξεηηθόηεηα,
αηζζήζεηο.



Λνγνηερλία:
Αθεγεκαηηθέο
δξάζεηο,
εθθξαζηηθά κέζα, κύζνη & παξακύζηα.

παηρλίδη,

θίλεζε,

πξνβνιηθό

θαζνδεγνύκελε

κάζθεο,

εηθόλεο,

εηθόλεο,

Ζ Σςνθεηική Παιγνιόδπαζη ξεκίνηζε ηο ηαξίδι ηηρ ην 2002
από ηελ εηαηξεία ‘Δκςύρσζηο – παηρλίδη – ηέρλε – ηξόπνο
δσήο’ θαη ηε Φξόζσ Μπελεηή.
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Το Δκπαιδεςηικό ππόγπαμμα:
Έλα πιήξεο εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν έρεη ζαλ ζηόρν λα ζπλζέζεη
ηελ Δκςύρσζε κε ην βησκαηηθό παηρλίδη & ηηο ηέρλεο.
Ζ πλζεηηθή Παηγληόδξαζε είλαη κία βησκαηηθή κέζνδνο πκβνπιεπηηθήο &
Δκςύρσζεο νκάδσλ πνπ πξνζεγγίδεη απηή ηε ζύλζεζε, ρξεζηκνπνηώληαο
δηαθνξεηηθέο βησκαηηθέο κεζόδνπο & ηερληθέο.
Απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη κε νκάδεο όισλ ησλ ειηθηώλ, ζηα
πιαίζηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη επηζπκνύλ λα ηελ
εθαξκόζνπλ απηνύζηα ή λα ηε ζπλζέζνπλ κε ην δηθό ηνπο γλσζηηθό
αληηθείκελν. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εκςύρσζε, ηε
δηδαζθαιία, ηε ζεξαπεία.

Σν πξόγξακκα έρεη πνιιαπιά ζεξαπεπηηθά νθέιε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο
θαη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε & απηνγλσζία ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ. Απνζθνπεί λα εκπλεύζεη ηνλ ζπληνληζηή νκάδαο λα
γλσξίζεη θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα εκπινπηίζεη ηα εθθξαζηηθά ηνπ
κέζα, αμηνπνηώληαο ηα δεκηνπξγηθά ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Να
εμαζθήζεη ηερληθέο εκςύρσζεο & λα βειηηώζεη ηε κεηαδνηηθή ηνπ
ηθαλόηεηα. Να πξνζεγγίζεη ηξόπνπο έληαμεο ηεο κεζόδνπ ζηελ νκάδα, κε
ζηόρν ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηε
κεηαηξνπή ηνπ ζε κηα δεκηνπξγηθή & γόληκε εκπεηξία.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε
λα ζπλζέζνπλ ηε κέζνδν κε ην δηθό ηνπο γλσζηηθό αληηθείκελν, λα
νξγαλώζνπλ & λα ζπληνλίζνπλ ηε δηθή ηνπο νκάδα εκςύρσζεο.
Μπνξνύλ
επίζεο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην εμεηδηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθό
Πξόγξακκα πκβνπιεπηηθήο & Δκςύρσζεο νκάδαο.
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Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε δηάθνξεο εηδηθόηεηεο ησλ αλζξσπηζηηθώλ
επηζηεκώλ:
πκβνύινπο
ςπρηθήο
πγείαο,
θνηλσληθνύο
ιεηηνπξγνύο,
ζεξαπεπηέο,
άηνκα
κε
επζύλε
δηνίθεζεο
αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ,
θαιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ θαζώο θαη ζε άηνκα θάζε
εηδηθόηεηαο πνπ εξγάδνληαη κε νκάδεο.

Σηόσοι ηος ππογπάμμαηορ:












Ζ θαηαλόεζε & ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ξόινπ ηνπ
Δκςπρσηή νκάδσλ, σο κηα αέλαε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο &
ηξόπνπ δσήο.
Ζ απόθηεζε ζεσξεηηθώλ & βησκαηηθώλ ηερληθώλ θαη
δεμηνηήησλ
ηεο
κεζόδνπ,
ώζηε
λα
κπνξέζεη
ν
εθπαηδεπόκελνο
λα
είλαη
ζε
ζέζε
λα
αζθήζεη
απνηειεζκαηηθά ην επάγγεικα ηνπ Δκςπρσηή.
Ζ
εθκάζεζε
ηεο
βειηίσζεο
ηεο
εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε κηα δεκηνπξγηθή
βησκαηηθή εκπεηξία, ηόζν γηα ηνλ εκςπρσηή όζν θαη γηα
ηνλ ζπκκεηέρνληα.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθήο εμέιημεο, κέζα από ηε
ζύλζεζε ησλ ηερλώλ & ηεο πκβνπιεπηηθήο, κε ζηόρν ηελ
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ καο & ησλ άιισλ.
Ζ
αλαγλώξηζε
ηνπ
ζεξαπεπηηθνύ
ραξαθηήξα
ηνπ
παηρληδηνύ, ηνπ ζεάηξνπ θαη άιισλ ηερλώλ, κε ζηόρν ηε
βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο & επαγγεικαηηθήο θαζεκεξηλήο
καο δξαζηεξηόηεηαο.
Ζ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ε
ζπλζεηηθή δηαδηθαζία κε ζηόρν ηε βειηίσζε & εμέιημε ηνπ
ηξόπνπ δσήο.
Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ & ε θηλεηνπνίεζε λνπ –
ζπλαηζζήκαηνο – ζώκαηνο, κε ζηόρν ηελ επζπγξάκκηζε.
Ζ αέλαε εμέιημε θαη αλάπηπμε, κέζα απ’ ηελ έξεπλα
θαη ηνλ πεηξακαηηζκό.
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Θεμαηικέρ ενόηηηερ:
1. Σςνθεηική Παιγνιόδπαζη - θευπηηική & βιυμαηική πποζέγγιζη
ηηρ μεθόδος
• πλζεηηθή Φπρνινγία - πκβνπιεπηηθή: Διεύζεξνο ζπλεηξκόο, ελεξγεηηθή
αθξόαζε, επηθέληξσζε ζην εδώ & ηώξα, αλάιεςε επζύλεο, αλαηξνθνδόηεζε.
• Παηγληνζεξαπεία: Δλζσκαηηθό παηρλίδη, πξνβνιηθό παηρλίδη, παηρλίδη
ξόισλ.
•
Γξακαηνζεξαπεία:
Μίκεζε,
θίλεζε,
θαζνδεγνύκελε
θαληαζία,
ζπκβνιηζκνί.
• Υνξόο - ρνξνζεξαπεία: σκαηηθή επίγλσζε & έθθξαζε, ελεξγνπνίεζε
αηζζήζεσλ, θηλαίζζεζε, ξνή, βιέκκα.
• Μνπζηθή - κνπζηθνζεξαπεία: Μνπζηθή δεκηνπξγία & αθξόαζε, ήρνη &
δνλήζεηο.
• Δηθαζηηθή ζεξαπεία: Εσγξαθηθή, κάζθεο, εηθόλεο, θνιιάδ, εξκελεία
ζπκβόισλ.
•
Θέαηξν:
Απηνζρεδηαζκνί,
ιεθηηθή
&
κε
ιεθηηθή
επηθνηλσλία,
ζπγθηλεζηαθή κλήκε, αθνπζηηθή αληίιεςε, ζσκαηηθή δξάζε.
• Λνγνηερλία: Αθεγεκαηηθέο δξάζεηο, εηθόλεο, εθθξαζηηθά κέζα, κύζνη &
παξακύζηα.

2. Δμτύσυζη ομάδαρ
• Δκςύρσζε νκάδαο - ν ξόινο ηνπ Δκςπρσηή
• Γεκηνπξγία νκάδαο: δηάξθεηα, κέγεζνο & επηινγή κειώλ
• Ζ πνξεία ηνπ πκβνύινπ - Δκςπρσηή σο έλαο δηαξθήο
εθπαίδεπζεο, έξεπλαο & ηξόπνπ δσήο
• Δλζπλαίζζεζε, γλεζηόηεηα, άλεπ όξσλ απνδνρή
• Σερληθέο εκςύρσζεο
• Δξγαιεία επηθνηλσλίαο
• Αλαγλώξηζε δεμηνηήησλ
• πγθξόηεζε νκάδαο
• Ζ δνκή ηεο ζπλάληεζεο
• Ζ δπλακηθή ηεο νκάδαο
• Σν ζπκβόιαην
• Οξηνζέηεζε ζηόρσλ εκςύρσζεο
• Βαζηθέο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο νκαδηθήο εξγαζίαο
• ύλζεζε πξνγξακκάησλ εκςύρσζεο - ζπλδηδαζθαιίεο - εξγαζηήξηα
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ηξόπνο

3. Τεσνικέρ θεάηπος
• Ζ δπλακηθή ηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο
• Δπαθή κε ην ζώκα, ηε θσλή, ην ρώξν
• Δθθξαζηηθά κέζα, θίλεζε, ξπζκόο, ιόγνο
• Σόλνο - παύζε - ηνληζκόο - έληαζε - ρξνηά
• Έθζεζε - πξνζαξκνζηηθόηεηα
• Βαζηθέο αξρέο ζπζηήκαηνο ηαληζιάβζθη
• Πνιιαπιή ρξήζε αληηθεηκέλνπ
• Μεηάθξαζε ηνπ εξεζίζκαηνο ζε δξάζεο - εθκεηάιιεπζε ηνπ ηπραίνπ αλαηξνπή - επειημία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο
• Αλάιπζε - ζύλζεζε ξόινπ - πξννπηηθή ζην πιάζηκν ηνπ ξόινπ
• Αθνπζηηθή αληίιεςε

4. Το παισνίδι υρ θεπαπεςηικό επγαλείο ανάπηςξηρ & εξέλιξηρ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αζθήζεηο επηθνηλσλίαο & ζπλεξγαζίαο
Αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο & αλάπηπμεο εκπηζηνζύλεο
Αλάπηπμε δεκηνπξγηθόηεηαο
Καιιηέξγεηα κηαο ζεηηθήο ζηάζεο δσήο, κέζα απ' ηε ραξά & ην παηρλίδη
Σερληθέο έθζεζεο
Λεθηηθή / κε ιεθηηθή επηθνηλσλία
Σερληθέο ελεξγνπνίεζεο θαληαζίαο / αηζζήζεσλ
Παληνκίκα - απηνζρεδηαζκόο
Παηρλίδηα ξόισλ - δξακαηνπνίεζε παξακπζηνύ
Σερληθέο θαζνδεγνύκελεο θαληαζίαο
Αζθήζεηο απηνζπγθέληξσζεο & ραιάξσζεο
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5. Μοςζικοκινηηική
•
•
•
•
•
•

Σν ζώκα καο σο κνπζηθό όξγαλν
Ζ νξρήζηξα Orff
Ρπζκόο - ξπζκηθή αγσγή
ρεκαηηζκνί ζην ρώξν
Θέκαηα έθζεζεο θαη ζπζηνιήο
Γεκηνπξγία κνπζηθνθηλεηηθήο παξάζηαζεο

6. Συμαηική έκθπαζη
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γλσξίδσ ην ζώκα κνπ, γλσξίδσ ηνλ θόζκν
Υεηξνλνκίεο & λνήκαηα - ρεηξνλνκίεο & ζπλαηζζήκαηα
Σν βιέκκα
Γηαδνρή ηεο θίλεζεο
Ζ ξνή
Καηεύζπλζε & απόθαζε
Ζ ρξήζε & ε ρξεζηκόηεηα ηεο αλαπλνήο
Ήρνο & θίλεζε
Ζ παύζε ρνξεύεη - θίλεζε & αθηλεζία
Ζ κνπζηθή σο κέζν έθθξαζεο
Κίλεζε & αθήγεζε: Σν ζώκα καο ιέεη κηα ηζηνξία
Ζ έθζεζε
Δπίγλσζε αηνκηθνύ & νκαδηθνύ ρώξνπ
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Γιάπκεια εκπαίδεςζηρ:
Σν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα δηαξθεί 240 ώξεο, θαηαλεκεκέλεο ζε δύν
αθαδεκατθά έηε.
Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε έλα αββαηνθύξηαθν ην
κήλα θαη νινθιεξώλεηαη κε έλα πελζήκεξν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εθηόο
Αζήλαο, ζην ηέινο θάζε έηνπο.
Σν πξόγξακκα εθηόο απ' ην βαζηθό θνξκό, ζπκπεξηιακβάλεη
άζθεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ έηνπο.

πξαθηηθή

Ππόγπαμμα εκπαίδεςζηρ:
Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πεξίνδν 2019-20, νη εκεξνκελίεο & νη ώξεο ηεο
βαζηθήο εθπαίδεπζεο νξίδνληαη ζε έλα αββαηνθύξηαθν ην κήλα θαη ώξεο
15.00-19.00.
Βαζική εκπαίδεςζη:
1. Οθηώβξηνο
2. Ννέκβξηνο
3. Γεθέκβξηνο
4. Ηαλνπάξηνο
5. Φεβξνπάξηνο
6. Μάξηηνο
7. Απξίιηνο
8. Μάηνο
9. Ηνύληνο
10. Ηνύιηνο

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5 & 6/10/19
2 & 3/11/19
30/11 & 1/12/19
11 & 12/1/20
1 & 2/2/20
7 & 8/3/20
4 & 5/4/20
9 & 10/5/20
13 & 14/6/20
4 & 5/7/20

Καλοκαιπινό εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα:
11. Αύγνπζηνο

:

24-29/8/20
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Βιογπαθικά εκπαιδεςηών:
Ζ
Φπόζυ
Μπενεηή
ζπνύδαζε
πκβνπιεπηηθή
κε
θαηεύζπλζε πλζεηηθή Φπρνελεξγεηαθή ζηε 'ύλζεζηο'
θαη Τπνθξηηηθή & θελνζεζία ζηελ Αλώηεξε ρνιή
Γξακαηηθήο Σέρλεο & ρνιή Κηλεκαηνγξάθνπ 'ΚΔΑ'.
Ζ
πξνζέγγηζή ηεο είλαη βησκαηηθή θαη έρεη ζαλ ζηόρν
λα ζπλζέζεη ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηελ Δκςύρσζε κε ην
βησκαηηθό παηρλίδη & ηηο ηέρλεο, κε ζθνπό ηελ
πξνζσπηθή εμέιημε.
Δίλαη πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα Team Animator από
ην National Open College Network ηεο Αγγιίαο,
πηζηνπνηεκέλν κέινο ηεο Διιεληθήο & Δπξσπατθήο
Δηαηξείαο πκβνπιεπηηθήο, κέινο ηνπ Παλειιήληνπ
Γηθηύνπ γηα ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηεο
Δηαηξείαο Διιήλσλ θελνζεηώλ.
Σν 2002 ίδξπζε ην Κέληξν Βησκαηηθήο Δθπαίδεπζεο & πκβνπιεπηηθήο
‘Δκςύρσζηο’,
όπνπ
δηνξγαλώλνληαη
εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα
&
επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζεκηλάξηα & εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε
ζηόρν ηελ απόθηεζε κηαο δηαθνξεηηθήο ζεώξεζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε & ηε
δσή, κέζα απ' ηε ραξά θαη ην παηρλίδη.
ηαδηαθά θαη κέζα από κηα ρξόληα πνξεία έξεπλαο & πεηξακαηηζκνύ,
ζπλεηδεηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ζύλζεζε
δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ & κεζόδσλ ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
εκπεηξίαο.
Έηζη πξνθύπηεη ε πλζεηηθή Παηγληόδξαζε, κηα βησκαηηθή
κέζνδνο
πκβνπιεπηηθήο
&
Δκςύρσζεο
νκάδσλ,
πνπ
ζπλζέηεη
ηε
πκβνπιεπηηθή & ηελ Δκςύρσζε, κε ην παηρλίδη & ηηο ηέρλεο.
Δξγάδεηαη αηνκηθά & νκαδηθά σο ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Δκςπρώηξηα
θαη Δθπαηδεύηξηα ηειερώλ Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ.
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Ζ Θεοδώπα Εαθειποπούλος ζπνύδαζε ρνξό ζηελ
Αλώηεξε
Δπαγγεικαηηθή
ρνιή
Υνξνύ
Νίθεο
Κνληαμάθε θαη κνπζηθή ζην Associated Board of
Royal Schools of Music.
Από ην 2007 έσο ζήκεξα, δηδάζθεη θιαζηθό θαη
ζύγρξνλν ρνξό, κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή, πηάλν θαη
ζεσξεηηθά ηεο κνπζηθήο ζε παηδηά & ελήιηθεο.
Παξάιιεια αζρνιείηαη κε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ
ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή κέζσ ησλ ηερλώλ, θαζώο
επίζεο εηζεγείηαη ζεκηλαξίσλ γηα παηδαγσγνύο κε
ζέκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο γηα παηδηά θαη
εθήβνπο.
Από ην 2011 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξεία
Δκςύρσζηο,
ζην
θνκκάηη
ηεο
δεκηνπξγίαο
&
εηζήγεζεο
εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ
θαη
ζεκηλαξίσλ.
Γηδάζθεη Κηλεζηνινγία - σκαηηθή Έθθξαζε, Ρπζκηθή &
Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ζην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ‘Δκςύρσζε νκάδαο κε
ηε πλζεηηθή Παηγληόδξαζε'.
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