


Εργαστήριο Εισαγωγής στο Ψυχόδραμα για εφήβους στην βιβλιοθήκη Νέου 
Φαλήρου 

 
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά και το Τμήμα Θεάτρου και Κινηματογράφου του 
Δήμου Πειραιά διοργανώνει Ψυχοδραματικό Εργαστήριο για εφήβους απο 14 εως 17 
ετών, στο παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Γ΄ Διαμέρισμα Νέου Φαλήρου 
(Δημητρίου Φαληρέως 5, 1ος όροφος). Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε 6 
συναντήσεις (κάθε Τρίτη 7.00 μμ – 8.30μμ.) 

Το Ψυχόδραμα είναι μια μέθοδος ανάπτυξης της προσωπικότητας που δημιούργησε 
ο ψυχίατρος Jacob Levy Moreno (1889-1974), ο οποίος είχε ως όραμά του την 
ισότιμη και από καρδιάς σύνδεση των ανθρώπων μεταξύ τους. Οι τεχνικές που 
ανέπτυξε, η θεωρία των ρόλων, η κοινωνιομετρία με την πάροδο του χρόνου έδωσαν 
μορφή στο Ψυχόδραμα ως μια πολύ ζωντανή, διαδραστική και βιωματική μέθοδο 
έκφρασης του εσωτερικού κόσμου των ατόμων που χρησιμοποιείται από 
ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς και ανθρωπιστικούς επιστήμονες.  

Μέσα σε μια ομάδα ψυχοδράματος εκδραματίζουμε επί σκηνής ό,τι υπάρχει μέσα 
μας, με την βοήθεια των υπόλοιπων μελών και με τη συμβολική χρήση αντικειμένων 
που υπάρχουν στο χώρο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ομάδας, οι έφηβοι 
σταδιακά αναπτύσσουν την ικανότητά τους να αντιδρούν στις προϋπάρχουσες 
καταστάσεις της ζωής με νέους τρόπους, να προσαρμόζονται βιωματικά στις 
προκλήσεις και να αποκτούν εφόδια για να διαχειριστούν το σχολικό άγχος. 

Το ψυχόδραμα δεν αποτελεί μέθοδο λύσης προβλημάτων, αλλά δίνει στα μέλη της 
ομάδας την δυνατότητα να εξερευνήσουν τον εαυτό και τις ικανότητες τους, 
διευρύνοντας τους ρόλους τους. Τα άτομα δημιουργούν έναν αρχικό κύκλο, 
συμμετέχουν σε ασκήσεις γνωριμίας, και ενισχύονται στο να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης και να δεσμευτούν μεταξύ τους. Τότε η ομάδα είναι έτοιμη να 
πειραματιστεί επί σκηνής και για να δουλέψει θέματα που απασχολούν τα μέλη της. 

Σε αυτό το ταξίδι οι έφηβες/οι θα έχουν την καθοδήγηση των δυο συντονιστών, του 
Νίκου- Άγγελου Παγώνη & της Φαίης Τσιγαρίδα, οι οποίοι είναι ψυχοδραματιστές, 
θεατρολόγος και ψυχολόγος αντίστοιχα, τελειόφοιτοι της εκπαιδευτικής ομάδας του 
ΨΥΚΑΠ  (http://www.psychodrama.gr/). 

 

 

 

Πληροφορίες-εγγραφές: 

T: 214 4090155 09:00-14:00  

K: 6938524479 12:00-19:00 Νίκος Άγγελος 

K: 6985859845 12:00-19:00 Φαίη 

 

 

 

 

 

 

 

 


