ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΥΕ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ
& ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ ΣΩΝ ΕΙΗΓΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 12 ΜΑΗΟΤ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ/ ΔΚΦΡΑΣΗΚΖ ΓΡΑΦΖ
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ: ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΗΓΑΓΓΔΛΟΤ, ΦΤΥΟΛΟΓΟ, MSc, ΔΗΓΗΚΔΤΖ
ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΦΖ
«Κοίτα βαθιά μέσα στη υύση και τότε θα κατανοήσειρ τα πάντα καλύτεπα…»
Άλμπεπτ Αϊνστάιν
Έλα εξγαζηήξην πνπ ελώλεη ηελ αγάπε καο γηα ηελ απηνγλσζία θαη ηε θύζε.
Ζ επαλαζύλδεζε κε ηε θύζε κπνξεί λα καο θέξεη πην θνληά ζηνλ απζεληηθό
εαπηό καο θαη λα βνεζήζεη λα βξνύκε ηελ ηζνξξνπία κέζα καο. Αλ ηελ
παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά κε όιεο ηηο αηζζήζεηο καο, κπνξνύκε λ’
απνθηήζνπκε κεγαιύηεξε απηνγλσζία θαη πάξνπκε καζήκαηα απ’ ηε ζνθία
ηεο…
Σι είναι η εκθραζηική γραθή - Πώς δοσλεύει;
Ζ εθθξαζηηθή γξαθή είλαη κηα κέζνδνο ζηελ νπνία ην γξάςηκν
ρξεζηκνπνηείηαη σο θύξην κέζν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
ζθέςεσλ. Πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο κε ηηο νπνίεο ν
θαζέλαο κπνξεί λα εθθξαζηεί ειεύζεξα, λα πεη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη λα
δηνρεηεύζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζην ραξηί ρσξίο λα ππάξρεη
ζσζηό ή ιάζνο. Από ηα κεγαιύηεξα πξνηεξήκαηα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη όηη
είλαη πνιύ νηθνλνκηθή, θαζώο απ’ ηε ζηηγκή πνπ ζα κάζεη θαλείο ηηο αζθήζεηο
θαη ηερληθέο, ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξεί λα ηηο εθαξκόδεη κόλνο ηνπ. Δίλαη
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνο ηξόπνο έθθξαζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζην
εμσηεξηθό (ΖΠΑ θαη Δπξώπε) γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο, πλεπκαηηθήο θαη
ζσκαηηθήο πγείαο.

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ
Ζ Γήκεηξα Γηδαγγέινπ είλαη ςπρνιόγνο, MSc Media Psychology, Δηδηθεπκέλε
ζηε Θεξαπεπηηθή Γξαθή.
Γηα πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζηελ
ηειεόξαζε (ΔΡΣ), ζε έληππα (NEA, Σαρπδξόκνο) θαη ηζηνζειίδεο θαη ζηε
ζπλέρεηα, δεκηνύξγεζε ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ςπρνινγίαο «Φπρνγξαθήκαηα» θαη ην Ηλζηηηνύην Φπρηθήο Έθθξαζεο Φ-Υ. Δίλαη ηαθηηθή
εηζεγήηξηα εξγαζηεξίσλ ζην The Reader Berlin ζην Βεξνιίλν.
Έρεη ζπνπδάζεη Φπρνινγία (Αξηζηνηέιεην Παλ/κην Θεζ/θεο) κε Μεηαπηπρηαθό
Γίπισκα ζηελ «Φπρνινγία θαη Μ.Μ.Δ» (Πάληεην Παλ/κην). Έρεη εθπαηδεπηεί
ζηε ζεξαπεπηηθή γξαθή (Therapeutic Writing Institute, Denver, USA), ζηε
θηινζνθηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία, ζηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ζηνλ
επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό.
H λνπβέια ηεο «Ζ ύβη θαη ν Νηάληπ» θπθινθόξεζε ην 2014 από ηηο εθδόζεηο
Γαβξηειίδε, ελώ ην βηβιίν ηεο «Wabi Sabi» είλαη ππό έθδνζε. Γηεγήκαηά ηεο
έρνπλ δηαθξηζεί ζε δηαγσληζκνύο θη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο
θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά.
Γείηε εδώ ζπλεληεύμεηο ηεο θαη νκηιίεο:
http://ekfrastiki-grafi.gr/329/sinentefxis-ke-omilies/

ΑΒΒΑΣΟ 13 ΜΑΗΟΤ
ΓΡΑΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ: ΓΔΦΤΡΔ ΤΜΦΗΛΗΧΖ
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ, ΦΤΥΟΛΟΓΟ –
ΓΡΑΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΗΑ
Ύζηεξα από ηελ εζπρία/παύζε ηνπ Υεηκώλα, ν εξρνκόο ηεο Άλνημεο
ζεκαηνδνηεί ην άλνηγκα ζηελ θαηλνύξηα δσή, ζηελ γέλλεζε θαη αλά-γέλλεζε.
Όια αξρίδνπλ θαη πάιη λα δσληαλεύνπλ, δίλνληαο ρξώκα θαη θαξπνύο ζηελ
θύζε.
Ο Κύθινο ηεο Φύζεο κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρώλ ζπλδέεηαη κε ηηο ελαιιαγέο
θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ πξνζσπηθό καο Κύθιν ηεο δσήο.
Ζ κεηάβαζε από ηελ κία θάζε ηεο δσήο καο ζε κία θαηλνύξηα εκπεξηέρεη
πνηθίια ζπλαηζζήκαηα όπσο ζιίςε, θόβν, ραξά, αλππνκνλεζία,
ελζνπζηαζκό.

’ απηό ην εξγαζηήξην δξακαηνζεξαπείαο, ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ηνλ
πξνζσπηθό καο ηξόπν πνπ βηώλνπκε ηελ αιιαγή θαη ζα δηεξεπλήζνπκε
ηξόπνπο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ κεηάβαζή καο από ηελ κία θάζε ζηελ άιιε
θαη καο βνεζάλε λα αληηκεησπίζνπκε ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληάκε ζηελ πνξεία
πξνο ηελ εμέιημή καο.
Θα έξζνπκε ζε επαθή κε ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο πνπ ελεξγνπνηνύληαη
κέζα καο γηα λα θαισζνξίζνπκε ην θαηλνύξην θαη λα απνραηξεηήζνπκε ην
παιηό θη απηό πνπ δελ καο είλαη ρξήζηκν πηα.
Όηαλ ν άλζξσπνο ζπκθηιησζεί κ’ απηό πνπ ηνπ θέξλεη θάζε θνξά ν Kύθινο
ηεο Zσήο ηόηε κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη πξνζεγγίδνληαο ηελ
απζεληηθή Φύζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ εαπηό θαη κε ηνπο άιινπο αλνίγνληαο ηελ
θαξδηά ηνπ.
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ
Ζ Βαρβάρα Μποσκοσβάλα ζπνύδαζε ζην παλεπηζηήκην «KEELE» ηεο
Αγγιίαο Φπρνινγία θαη Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία θαη ζην παλεπηζηήκην
«LOUIS PASTEUR» ηεο Γαιιίαο, Κιηληθή Φπρνινγία θαη Φπρνινγία ηνπ
Παηδηνύ.
Δθπαηδεύηεθε σο ζεξαπεύηξηα – δξακαηνζεξαπεύηξηα από ην Διιεληθό
Ηλζηηηνύην Γξακαηνζεξαπείαο θαη Παηγληνζεξαπείαο ‘Σν Άζπξκα’ ζηελ Αζήλα.
Εεη ζην Βόιν θαη εξγάδεηαη ηδησηηθά σο ζεξαπεύηξηα.

ΑΒΒΑΣΟ 13 ΜΑΗΟΤ
ΦΤΥΟΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ: ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ
ΜΑΣΗΑ ΣΧΝ ΑΛΛΧΝ
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΝΑΣΑΛΗΑ ΒΑΛΑΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ, ΦΤΥΟΛΟΓΟ –
ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΗΑ
Ζ απηό-εηθόλα, δειαδή ε ππνθεηκεληθή άπνςε πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηνλ
εαπηό ηνπ είλαη ε ζπνπδαηόηεξε πηπρή ηεο δηακόξθσζεο ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ηνπ θαη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ. Ζ
απηό-εηθόλα, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απηνεθηίκεζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ
αμία πνπ απνδίδεη ην άηνκν ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ε νπνία ζε κεγάιν βαζκό
επεξεάδεηαη από ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη άιινη , γηα ην πξόζσπό ηνπ . Απηνί
νη ζεκαληηθνί άιινη, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ‘’θαηνπηξηθό εαπηό’’, θαζώο
είλαη ν ηξόπνο πνπ ην άηνκν θαληάδεηαη όηη ην βιέπνπλ.

Μέζα από ηελ νκαδηθή εκπεηξία, κέζα ζε έλα πην πξνζηαηεπκέλν πιαίζην
αιιειεπίδξαζεο, κπνξνύκε λα αληαιιάμνπκε απόςεηο, λα θαζξεθηηζηνύκε
πάλσ ζηνπο άιινπο θαη λα βξεζνύκε αληηκέησπνη κε πεξίηερλα θξπκκέλα
κέξε ηνπ εαπηνύ καο.
Έλα εξγαζηήξη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ κπνξείο θη εζύ λα
βξεηο ηνλ ρώξν ζνπ κέζα ζηελ νκάδα θαη ρσξίο απαξαίηεηα λα ρξεηάδεηαη λα
έρεηο βηώζεη κέρξη ηώξα θάπνηα παιηόηεξε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο
απηνγλσζίαο. Με ηελ βνήζεηα ηεο νκάδαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο, βιέπνληαο
κε κηα άιιε νπηηθή ηνλ εαπηό ζνπ, βξίζθνληαο πηπρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζνπ
πνπ κπνξεί λα κελ θαληαδόζνπλ ή λα κελ είρεο ζπλεηδεηνπνηήζεη κέρξη ηώξα,
ζα κπνξέζεηο λα αλαθαιύςεηο λέα δώξα δύλακεο πνπ θξύβεηο θαη είλαη όια
δηθά ζνπ.
"Δεν είμαι αςτό πος μος σςνέβη. Είμαι αςτό πος επέλεξα να γίνω".
Καπλ Γκούσταβ Γιοςνγκ / Ελβετόρ Γιατπόρ &Ψςσολόγορ
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ
Ζ Ναηαιία-Διέλε Βαιακνπηνπνύινπ,ζπνύδαζε Φπρνινγία ζην Κεληξηθό
Παλεπηζηήκην ηεο όθηαο,''Κιηκέληηνο ηεο Ορξίδαο'' κε εηδίθεπζε ζηελ
Φπρνινγία ηνπ Παηδηνύ & ηνπ Δθήβνπ.
Δξγάζηεθε ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ Βόινπ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε
Κνηλσληθά Απνθιεηζκέλσλ Πεξηνρώλ.
Δξγάζηεθε σο εμσηεξηθή ζπλεξγάηηδα ζην ΚΔΘΔΑ, ζηελ έξεπλα απνηίκεζεο
ησλ Θεξαπεπηηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ ΚΔΘΔΑ & εξγάζηεθε σο Θεξαπεπηηθό
Πξνζσπηθό κε έθεβνπο,ελήιηθεο ρξήζηεο & ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απν ην 2002
σο ην 2015.
Οινθιήξσζε θύθιν εθπαίδεπζεο, κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ πάλσ ζηελ
Σνμηθνεμάξηεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ αλ Νηηέγθν ( UC San
Diego).Οινθιήξσζε παξάιιεια ην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθήο επηκόξθσζεο
ζηε Γηνίθεζε θαη ηνλ Κνηλσληθό ρεδηαζκό ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο
ηνμηθνεμάξηεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο θαη ην
Παλεπηζηήκην
ηνπ
αλ
Νηηέγθν(UC
San
Diego).
Έρεη εθπαηδεπηεί ζηελ πζηεκηθή Θεξαπεία απν ην 2003 σο ην 2010,
θάλνληαο παξάιιεια ηελ πξνζσπηθή ηεο αλάπηπμε σο ζεξαπεπόκελε ζε
Αηνκηθό
&
Οκαδηθό
επίπεδν
Έρεη εθπαηδεπηεί πάλσ ζην Γελεόγξακα θαη ην ηη θέξλνπκε σο ''θιεξνλνκηά''
από ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο καο.
Οινθιήξσζε ηελ πεληαεηή ηεο εθπαίδεπζε ζηελ Οκαδηθή Αλάιπζε σο
ύκβνπινο Οξγαληζκώλ & Δηαηξηώλ ην 2013, ζηελ Hope in G.A ζηελ Αζήλα.

Εεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη σο επαγγεικαηίαο Φπρνιόγνο- Φπρνζεξαπεύηξηα
ζηελ πόιε ηεο θαηαγσγήο ηεο, ηνλ Βόιν θαη είλαη Ηδξπηηθό κέινο ηεο ΚνηλΔπ
''La
Petite
Cantine''.
Έρνληαο γηα ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ηελ αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν, ηηο αμίεο ηνπ
ζεβαζκνύ θαη ηεο ππνζηήξημεο, πξνάγεη ηελ ζεηηθή ελέξγεηα, ηελ
ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ςπρηθή δύλακε γηα λα κπνξεί λα θάλεη ηελ δσή ηεο πην
όκνξθε. Βιέπεη θαη πηζηεύεη ζηελ δύλακε πνπ έρνπκε λα εμειηζζόκαζηε
αιιάδνληαο θαη ην κνηξάδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε, ηελ θαηαλόεζε, ηελ
ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή ηεο σο επαγγεικαηίαο κε όπνηνλ ζέιεη
λα ην δνθηκάζεη θαη λα ην βηώζεη σο κηα πνιύ πινύζηα θαη μερσξηζηή εκπεηξία
δσήο.

ΚΤΡΗΑΚΖ 14 ΜΑΗΟΤ
ΠΑΗΓΝΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ: ΠΔΡΔΦΟΝΖ & ΓΖΜΖΣΡΑ: ΑΝΑΕΖΣΧΝΣΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΑΠΟΣΑΖ
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΟΛΓΑ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟΤ, ΦΤΥΟΛΟΓΟ –
ΠΑΗΓΝΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΡΗΑ
Ο κύζνο ηεο Γήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθόλεο είλαη γλσζηόο ζε όινπο καο θαη
ζπλήζσο ζπκβνιίδεη ην ζξήλν ηεο κάλαο γηα ηνλ απνρσξηζκό από ηελ θόξε
ηεο, ζε ηέηνην βαζκό πνπ έρεη δηακνξθώζεη αθόκε θαη ηνλ θύθιν ησλ επνρώλ:
ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη πνπ ε Πεξζεθόλε επηζηξέθεη ζηε κεηέξα ηεο ε
ζεά αλζίδεη ηε γε θαη νη αγξνί θαξπνθνξνύλ, ελώ ην θζηλόπσξν θαη ηνλ
ρεηκώλα πνπ ε θόξε ιείπεη, ε ζεά ζιίβεηαη θαη ε γε δελ βιαζηαίλεη.
Όκσο, ηη λα ζεκαίλεη άξαγε απηό από ηε κεξηά ηεο Πεξζεθόλεο; Ζ Πεξζεθόλε
μεθίλεζε ηε λέα ηεο νηθνγέλεηα κε κηα αξπαγή, ρσξίο λα έρεη δώζεη ηε
ζπγθαηάζεζή ηεο. Δπίζεο, σο θόξε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
αλάγθε ηεο κεηέξαο ηεο απνρσξίδεηαη θάζε ρξόλν ηελ νηθνγέλεηά ηεο γηα 6
κήλεο. ε όιε ηεο ηε δσή κεηαθηλείηαη αλάκεζα ζηελ παηξηθή ηεο νηθνγέλεηα
θαη ζηε δηθή ηεο νηθνγέλεηα, ρσξίο λα κπνξεί λα είλαη θαη κε ηηο δύν
ηαπηόρξνλα. Δίλαη δηαξθώο κνηξαζκέλε, αλάκεζα ζην παιηό θαη ην λέν. Σελ
απόθαζε ηελ πήξαλ άιινη γηα εθείλε: ν Πινύησλαο, ε Γήκεηξα, ν Γίαο…
Άξαγε ε Πεξζεθόλε ηη ζα δηάιεγε, αλ είρε ηε δπλαηόηεηα;
Ζ δηακόξθσζε θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζηελώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, είλαη
ίζσο ν δπζθνιόηεξνο ζηόρνο γηα έλαλ άλζξσπν. Όζν πεξηζζόηεξνη
άλζξσπνη ζε κηα ζρέζε, ηόζν κεγαιύηεξνο ν αξηζκόο ησλ αλαγθώλ πνπ
ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηεζνύλ ηαπηόρξνλα. Πνιύ ζπρλά, ν ηξόπνο γηα λα

δηαηεξεζεί ε ζρέζε είλαη λα παξακειήζεη θαλείο ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο
αλάγθεο, πξνο όθεινο ησλ αλαγθώλ ησλ άιισλ. Κη όηαλ θηάζεη λα θηλδπλεύεη
λα ράζεη ηνλ εαπηό ηνπ ηόηε απνκαθξύλεηαη, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνλ
δηαθπιάμεη. Αιιά ηόηε έξρεηαη ε κνλαμηά, θαη ε επηζηξνθή ζηε ζρέζε κνηάδεη ν
ηδαληθόο ηόπνο γηα ζπλαηζζεκαηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Κη έηζη, αθνινπζεί
κνηξαία ην δξόκν ηεο Πεξζεθόλεο…
…από ηε κηα νηθνγέλεηα ζηελ άιιε…
…από ηε κηα ζρέζε ζηελ άιιε…
…από ηε ζρέζε ζηε κνλαμηά θαη απ’ ηε κνλαμηά ζηε ζρέζε…
ην βησκαηηθό απηό εξγαζηήξην ζα αλαδεηήζνπκε ηελ θαηάιιειε απόζηαζε
ζηηο ζρέζεηο καο ώζηε λα αηζζαλόκαζηε αξθεηά θνληά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
θεύγνπκε καθξηά. Δθηόο από ηνλ κύζν ηεο Πεξζεθόλεο ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζώκα καο, δηάθνξα παηρλίδηα θαη ζπκβνιηζκνύο
πξνθεηκέλνπ λα αλαθηλήζνπκε ζπλαηζζήκαηα, λα ηα επεμεξγαζηνύκε θαη λα
αλαθαιύςνπκε
ηε
«ζέζε»
πνπ
καο
ηαηξηάδεη.
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ
Ζ Όιγα Γεκνπνύινπ εξγάδεηαη σο ςπρνιόγνο από ην 2002. Έρεη
εμεηδηθεπηεί ζηε ρνξήγεζε ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ (ηέζη λνεκνζύλεο
θαη πξνζσπηθόηεηαο) θαη έρεη κεηεθπαηδεπηεί ζηελ ςπρνζεξαπεία
(παηλγηνζεξαπεία). Σν 2006 ίδξπζε ζηε Λάξηζα ην Υώξν
Φπρνζεξαπείαο κέζα από Παηρλίδη & Παξακύζηα, ΑΝΔΜΖ, όπνπ
εξγάδεηαη ςπρνζεξαπεπηηθά αιιά θαη σο επόπηξηα ςπρνιόγσλ θη
εθπαηδεπηηθώλ. Δθηόο από ςπρνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο, ζηελ ΑΝΔΜΖ
πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ζεκηλάξηα δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη
απηνγλσζίαο γηα ελήιηθεο, παηδηά αιιά θαη νηθνγέλεηεο. Από 2014
ζπλεξγάδεηαη κε ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Παηγληνζεξαπείαο θαη
Γξακαηνζεξαπείαο, ΣΟ ΑΘΤΡΜΑ, θαη θηινμελεί ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα
ζηελ
ςπρνζεξαπεία
(παηγληνζεξαπεία
–
δξακαηνζεξαπεία) πνπ πηζηνπνηνύληαη από ην ΑΘΤΡΜΑ.

ΚΤΡΗΑΚΖ 14 ΜΑΗΟΤ
ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ/ ΔΚΦΡΑΣΗΚΖ ΓΡΑΦΖ
ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ: ΑΠΟ ΣΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΚΗ ΣΟ ΑΝΘΟ
ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΗΓΑΓΓΔΛΟΤ
Ζ άλνημε είλαη ε επνρή πνπ αθήλνπκε πίζσ καο ό,ηη παιηό έρεη θιείζεη ηνλ
θύθιν ηνπ ή δελ καο ηθαλνπνηεί πηα θαη ππνδερόκαζηε ην λέν θαη ηηο αιιαγέο
ζηε δσή καο. Όπσο ηελ άλνημε ηα κπνπκπνύθηα κεηακνξθώλνληαη ζε άλζε,

έηζη θαη ε ςπρή καο κπνξεί λα κεηακνξθσζεί θαη λ’ αλαπηπρζεί ζύκθσλα κε
ηνλ πξννξηζκό ηεο.
’ απηό ην εξγαζηήξην ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε αζθήζεηο εθθξαζηηθήο γξαθήο
κε ζηόρν ηε δηαρείξηζε ησλ αιιαγώλ ζηε δσή καο θαη ηελ πξνζσπηθή
αλάπηπμε ζύκθσλα κε ηνλ απζεληηθό εαπηό καο.
Γελ ρξεηάδεηαη θακία πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ηε ζπγγξαθή. Σν κνίξαζκα
ησλ πξνζσπηθώλ γξαπηώλ είλαη πξναηξεηηθό.
Σι είναι η εκθραζηική γραθή - Πώς δοσλεύει;
Ζ εθθξαζηηθή γξαθή είλαη κηα κέζνδνο ζηελ νπνία ην γξάςηκν
ρξεζηκνπνηείηαη σο θύξην κέζν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
ζθέςεσλ. Πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο κε ηηο νπνίεο ν
θαζέλαο κπνξεί λα εθθξαζηεί ειεύζεξα, λα πεη ηελ ηζηνξία ηνπ θαη λα
δηνρεηεύζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζην ραξηί ρσξίο λα ππάξρεη
ζσζηό ή ιάζνο. Από ηα κεγαιύηεξα πξνηεξήκαηα απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη όηη
είλαη πνιύ νηθνλνκηθή, θαζώο απ’ ηε ζηηγκή πνπ ζα κάζεη θαλείο ηηο αζθήζεηο
θαη ηερληθέο, ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξεί λα ηηο εθαξκόδεη κόλνο ηνπ. Δίλαη
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνο ηξόπνο έθθξαζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζην
εμσηεξηθό (ΖΠΑ θαη Δπξώπε) γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο, πλεπκαηηθήο θαη
ζσκαηηθήο πγείαο.
Κάνει ασηό ηο εργαζηήριο για μένα;
Αλ ζέιεηο:


Να θάλεηο αιιαγέο ζηε δσή ζνπ, αιιά θνβάζαη



Να μεπεξάζεηο ηα εκπόδηα πνπ εζύ βάδεηο ζηνλ εαπηό ζνπ



Να κάζεηο λ’ αθνύο ηελ εζσηεξηθή θσλή ζνπ



Ν’ απνθηήζεηο κεγαιύηεξε απηνγλσζία



Να βξεηο ηζνξξνπία ζηε δσή ζνπ

Σόηε απηό ην εξγαζηήξην είλαη γηα ζέλα.
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ
Ζ Γήκεηξα Γηδαγγέινπ είλαη ςπρνιόγνο, MSc Media Psychology, Δηδηθεπκέλε
ζηε Θεξαπεπηηθή Γξαθή.
Γηα πεξηζζόηεξα από δέθα ρξόληα εξγάζηεθε σο δεκνζηνγξάθνο ζηελ
ηειεόξαζε (ΔΡΣ), ζε έληππα (NEA, Σαρπδξόκνο) θαη ηζηνζειίδεο. ηε
ζπλέρεηα, δεκηνύξγεζε ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ςπρνινγίαο «Φπρνγξαθήκαηα» θαη ην Ηλζηηηνύην Φπρηθήο Έθθξαζεο Φ-Υ. ε αηνκηθέο θαη
νκαδηθέο ζπλεδξίεο ρξεζηκνπνηεί ην γξάςηκν σο ςπρνζεξαπεπηηθό εξγαιείν,
αιιά θαη σο κέζν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ.

Δίλαη ηαθηηθή εηζεγήηξηα εξγαζηεξίσλ ζην The Reader Berlin ζην Βεξνιίλν.
Έρεη ζπνπδάζεη Φπρνινγία (Αξηζηνηέιεην Παλ/κην Θεζ/θεο) κε Μεηαπηπρηαθό
Γίπισκα ζηελ «Φπρνινγία θαη Μ.Μ.Δ» (Πάληεην Παλ/κην). Έρεη εθπαηδεπηεί
ζηε ζεξαπεπηηθή γξαθή (Therapeutic Writing Institute, Denver, USA), ζηε
θηινζνθηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία, ζηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη ζηνλ
επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό.
Έρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ςπρνιόγνπ θαη είλαη κέινο ηνπ
International Association for Journal Writing, ηεο ΔΖΔΑ θαη ηνπ Science
View. Δίλαη κέληνξαο ζην δίθηπν Women on Top.
H λνπβέια ηεο «Ζ ύβη θαη ν Νηάληπ» θπθινθόξεζε ην 2014 από ηηο εθδόζεηο
Γαβξηειίδε, ελώ ην βηβιίν ηεο «Wabi Sabi» είλαη ππό έθδνζε. Γηεγήκαηά ηεο
έρνπλ δηαθξηζεί ζε δηαγσληζκνύο θη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο
θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά.
Γείηε εδώ ζπλεληεύμεηο ηεο θαη νκηιίεο:
http://ekfrastiki-grafi.gr/329/sinentefxis-ke-omilies/

