
 

Conferinţa Națională de Psihodramă – cu participare 
internațională „Ancore”,  

04-06 Noiembrie 2022, online pe platforma ZOOM 

Workshop-uri  

 

NR. 
CRT. 

 
Workshop-uri 

 

  

1. Autor Gabriela Dima (România) 

Titlul 
workshopului 

A1. „Dincolo De Traumă: Creșterea Post-Traumatică” 

Rezumat Cu siguranță ați cunoscut oameni - în propria familie, printre prieteni, colegi, clienți - sau sunteți 

chiar voi unul dintre aceia care au suferit o traumă. Trauma lasă urme... în corp, în suflet, emoții, 

gândire și limitează acțiunile. Oare cum au supraviețuit? Oare eu cum i-am făcut față? Prin 

amorțire și clivaj, maturizare precoce? Cum a fost drumul după experiența dureroasă, cum s-a 

schimbat sau mi s-a schimbat viața? O traumă psihică poate fi eliminată din conștient, atunci 

când realitatea, durerea, frica, furia devin insuportabile. Însă ea rămâne stocată în corpul 

nostru. Calea spre vindecare este prin conștientizarea și trăirea emoțiilor, reașezarea lor și 

resemnificarea evenimentului. Dincolo de traumă există șansa evoluției, a dezvoltării post-

traumatice, a înțelegerii mai profunde a Sinelui și a celorlalți, a construirii unui sistem de valori 

nou, a învățării unor lecții importante de viață și nu în ultimul rând, găsirea unui sens. 

Workshopul va explora partea rănită, vulnerabilă și partea puternică, de maturitate dezvoltată 

post-traumatic, facilitând cunoașterea, înțelegerea și integrarea lor, resemnificarea experienței 

traumatice  prin metode de acțiune specifice psihodramei. 

Detalii 
profesionale 

Gabriela Dima, psihoterapeut, formator în psihodramă în cadrul Asociației Române de 
Psihodramă Clasică (ARPsiC), conferențiar la Universitatea Transilvania din Brașov. Experiența 
de peste 20 de ani de aplicare a tehnicilor de psihodramă în medii diverse - clinic, 
organizațional, educațional, cu grupuri defavorizate - a dus la cunoașterea aplicabilității largi, a 
profunzimii de acțiune și schimbare și eficienței metodei.  Interes pentru domeniul cercetării în 
psihodramă, pentru a demonstra și altora eficiența ei; coordonator al comisiei de cercetare din 
cadrul ARPsiC.  

   

2. Autor Irina Ștefănescu (România) 

Titlul 
workshopului 

B1. „Ancorează schimbarea în etapa de integrare” 

Rezumat Când lucram la Geneva sociodramă în prezența lui Norbert Apter, la discuțiile de la cină, 

Norbert îmi spunea că urmăresc prea mult rezultatul și că ar trebui să am încredere în proces și 

grijă de acesta și rezultatul va veni. Și a avut dreptate. De atunci mă concentrez mult mai mult 

pe proces, care este prioritar. Cu toate acestea, îmi doresc ca intervențiile pe care le fac cu 

psihodramă / sociodramă să genereze schimbările dorite de protagonist / grup. Pentru ca 

rezultatul să fie consistent în timp, iar intervenția să fie generativă, am înțeles că am nevoie să 
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creez un proces de integrare care să ancoreze pentru protagonist sau pentru întregul grup 

schimbarea generată în ultima scenă.Pentru a ancora cât mai potrivit acest moment am nevoie 

ca pe parcursul încălzirii, contractării și intervenției să observ ce tip de simțuri folosește 

protagonistul și să construiesc un format de integrare potrivit simțului / simțurilor dominant/e. 

În cazul grupurilor, să creez un format de integrare care să stimuleze toate simțurile 

importante, astfel încât pentru fiecare să existe câte o ancoră dedicată și gata să fie puse la 

treaba! În atelier vom crea împreună câteva formate de integrare cu ancore adecvate. 

Detalii 
profesionale 

Irina Ștefănescu, este un partener de învățare curios și pasionat. Chimist fiind, ea a adăugat 
acreditări ca trainer (1997), coach (2005), psihodramatist (ARPsiC, 2009) și sociodramatist 
(BPA, 2012).Fondator al FLUX Training and Consultancy (2004) prin care oferă experiențe de 
creștere echipelor și membrilor acestora din organizații prin coaching, facilitare și training. 
Lucrează cu companii din sănătate, finanțe, industrie, comunicații, servicii, IT și educație. 
Fondator al Sociodrama Centre Romania (2010), Irina lucrează ca trainer de sociodramă cu școli 
de psihodramă din Elveția, Grecia, România, Serbia și Ucraina. Colaborează cu ODeF Geneva 
pentru certificarea în sociodramă și metode de acțiune. 

   

3. Autor Giovanni Boria (Italia) 

Titlul 
workshopului 

A2. „ Invitație la o întâlnire cu Giovanni Boria” 

Rezumat Workshop-ul are ca obiectiv prezentarea și cunoașterea participanților „ încălzirea” și 
introducerea acestora în tematica conferinței în vederea stimulării exprimării de către aceștia a 
experiențelor profesionale semnificative. Prin aplicarea tehnicilor psihodramatice (inversiune 
de rol, dublu, interviul, oglinda, tehnica întâlnirii etc.) sunt stimulate energii empatice , stări de 
sponteneitate care declanșază o expansivitate non-invazivă la nivelul Eu-lui capabilă să 
descchida noi rețele de comunicare. 

Detalii 
profesionale 

Giovanni Boria, psiholog clinician și psihoterapeut. Are la bază o formare în Psihanaliză 
Freudiană (1965-1975) și în Psihodramă Clasică (1978-1982). A studiat Psihodrama la Institutul 
Moreno din Beacon (New York) unde profesoara lui principală a fost Zerka Moreno. Începând cu 
anul 1981 activează la propriul Studio de Psihodrama din Milano – acesta fiind primul centru de 
promovare a psihodramei din Italia. Iar începând din 2001 devine formator în Psihodramă 
Clasică. 

   

4. Autor Cristina Schmidt (România) 

Titlul 
workshopului 

B2. „Călătoria transgenerațională a furiei - o abordare psihogenealogică” 

Rezumat Furia, una dintre componentele de bază ale fondului nostru emoțional, ne semnalizează în mod 
sănătos situațiile în care ne este încălcat teritoriul, generând reacții interne care ne permit să 
acționăm pentru rezolvarea ei.Energia emoțională activată și, uneori, chiar și comportamentele 
puse în acțiune nu sunt proporționale cu situațiile în care ne aflăm. Explorarea genealogiei 
poate scoate la iveală evenimente, întâmplări, traume ale stramoșilor noștri,  suferințe rămase 
fără rezolvare, suspendate în neantul timpului. Moștenite conștient sau nu, toate aceste lucruri 
neîncheiate emoțional “călătoresc” de-a lungul generațiilor căutând parcă o 
încheiere.Psihogenealogia ne permite prin instrumentele sale să găsim în harta familiei locul 
traumatic, generator de suferințe până în prezent, precum și căi de procesare generatoare de 
vindecare. În acest workshop mă voi concentra pe utilizarea tehnicilor de psihodramă pentru a 
găsi formule de reziliență a furiei moștenite transgenerational. 
Vino la workshop si traieste experienta modelului de lucru transgenerational! 

Detalii 
profesionale 

Cristina Schmidt, psihoterapeut, psihodramă și psihoterapie transgeneratională; este membru 

fondator și președinte la International Center for Psychogenealogy; Profesor asociat – 

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea Bucuresti.Premiul Senatului 
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Universitatii Bucuresti 2019 – profesorul asociat al anului; Co-chair International Committee 

ASGPP. Numeroase prezentari si workshopuri în cadrul congreselor si conferintelor IAGP, 

ASGPP, Asociatia de Psihologie din Indonezia. Workshopuri, cursuri si reatreaturi in Romania, 

Italia, Indonezia, Egipt, Iordania, Turcia. Practica privata, ONG. Workshopuri, grupuri de 

psihoterapie transgenerationala, precum si de dezvoltare personala: Anger Management, Body 

Talks (abordarea psihosomatica), Emotional Intelligence, Life script, Calatoria Eroului 

(psihoterapie transgenerationala). În prezent: coordonează un program baza si avansati Curs 

Psihoterapie Transgenerationala2019- program Transgenerational Trauma & Collective 

Trauma, Universitatea Atma Jaya, Indonezia2011-2012 parte din echipa International 

Souldrama Institute, workshopuri in Universitatea din Jakarta, Salatiga si Denpasar. 

Aproximativ, 10.000 h soft skills training pentru profesionisti din companii nationale si 

internationale. 

 
   

5. Autori Speranța Munteanu și  Monica-Maria Pecican (România) 

Titlul 
workshopului 

A3. „Microspațiul ca ancoră în abordarea psihodramei în mediul online” 

Rezumat Trecerea în mediul online și cerința adaptării psihoterapiei la acest mediu a adus cu sine 

provocări și schimbări de abordare a metodelor și strategiilor psihodramatice. Astfel, pentru a 

păstra concretizarea și "aici și acum"-ul specifice psihodramei s-a recurs la metode inovative 

care să păstreze spiritul morenian al scenei și teatrului de psihodramă. Munca scenică are rolul 

de a stimula în protagonist funcții mentale care pot determina o schimbare atât obiectivă cât și 

subiectivă: dublul, oglinda, inversiunea de rol. Microspațiul oferă posibilitatea unei analize a 

vieții interioare a protagonistului ca o vedere la microscop, o cunoaștere de foarte aproape, 

unde totul se întâmplă foarte rapid. Atelierul "Microspațiul ca ancoră în abordarea psihodramei 

în mediul online" va demostra practic utilitatea kit-ului propus și adaptat de Giovanni Boria 

pentru psihodrama individuală în microspațiu, la ședințele de psihodramă individuală sau de 

grup, în condițiile în care nu poate fi folosit decât contactul online. 

Detalii 
profesionale 

Monica-Maria Pecican, psiholog clinician specialist autonom. Psihoterapeut psihodramă 
clasică specialist autonom. Formator în specialitatea psihoterapie-psihodramă clasică. 
Supervizor în specialitatea psihoterapie-psihodramă clasică. Membru în Asociația română de 
psihodramă clasică.  

Speranța Munteanu, psiholog clinician practicant autonom. Psihoterapeut psihodramă clasică 
practicant autonom. Asistent formator senior în cadrul Asociației Române de Psihodramă 
Clasică. Membru în Asociația Română de Psihodramă Clasică. 

 

   

6. Autori Lázár Sarolta şi Alina - Maria Loiș (România) 

Titlul 
workshopului 

B3. „ Ancora rezolvă ce nu poate colacul de salvare - dezvoltare personală prin proverb” 

Rezumat Proverbul, deseori figurativ și concis, conține o generalizare a experienței de viață trăită sub 

forma unui gând înțelept, sintetic, o învățătură morală sugerată. O fi adevărat sau fals acest 

proverb? Ce este ancora, ce este colacul de salvare? Ancora, definită ca o piesă de metal cu 

brațe ca niște gheare, se coboară cu un lanț, o frânghie sau o parâme în fundul apei, unde se 

agață pentru a ține nava în loc. O ancoră te ajută să rămâi locului, să nu fi luat de curenți. Vasul 
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îți permite să navighezi în apele învolburate, să traversezi, să virezi, să păstrezi direcția, 

echilibrul. Ancora ca și simbol al speranței se întâlnește cu colacul de salvare ca și siguranță, 

scăpare, eliberare, dar și mântuire, cu originea în religie. Putem obține o funcționare personală - 

socială mai eficientă, o stare de bine prin explorarea acestui proverb? Utilizând metodele 

psihodramatice abordabile online-ului vom găsi răspunsuri împreună. Vă așteptăm cu mult 

drag! 

Detalii 
profesionale 

Lázár Sarolta, psiholog clinician principal supervizor, expert de dezvoltare personală, 

psihoterapeut principal pentru copii și adulți, formator de psihodramă. Practica privată: 

„Asociație Civilă Profesională de Psihologie Lázár Sarolta & Homa Ildikó”,Cluj Napoca 

(www.psycho-logos.ro) Membru:SPJLM, COPSI, PAFE, FRP, FEPTO.  

Loiș Alina-Maria, psihodramaturg în supervizare, având cod CPR 13836. Exersez în cadrul 

online: consultații monodramatice (de șapte ani) și conduc grupuri de psihodramă (de trei ani), 

muncă avizată de către SPLM. Lucru în cabinet a început acum zece ani. În fața individualității 

clientului, fac apel și la alte metode terapeutice: NLP rezonance, psihoterapie pozitivă, EFT, 

EMDR, Recall Healing, NMG și The Journey.  

   

7. Autori Angela Ionescu și Sabina Brândușe (România) 

Titlul 
workshopului 

A4. „Scena fantastică în Immersive View” 

Rezumat Experiența ultimilor doi ani, marcată la nivel global de restricțiile impuse de pandemie, a fost 

una provocatoare și neașteptată pe toate planurile. Mai ales pentru cei care lucrează în mod 

direct cu clienții. Psihoterapia a fost, pe cât de necesară în această perioadă încărcată de stres, 

pe atât de contrariată prin afectarea uneia dintre componentele de bază ale relației terapeutice 

– întâlnirea cu clientul. Una dintre soluțiile cele mai eficiente pentru această perioadă dificilă, a 

fost utilizarea mediului on-line și a întâlnirilor în spațiul virtual. În cazul intervențiilor verbale, 

modificarea a însemnat în principal înlocuirea spațiului cabinetului cu ecranul monitorului. 

Psihodrama însă, așa cum o știm toți cei care o iubim și o utilizăm, este o formă de terapie 

bazată pe acțiune, care presupune concretizarea pe scenă a conținuturilor lumii interne, 

utilizarea spațiului și a recuzitei, a interacțiunilor dintre participanții grupului.  De aceea, a fost 

pusă în situația de a se adapta creativ și semnificativ interdicțiilor de întâlnire față în față, în 

studio. Am adaptat sesiunile de psihodramă, activitățile specifice, strategiile regizorale, 

tehnicile utilizate la mediul on-line. Printre variantele adaptative, se numără utilizarea 

butoanelor și facilităților puse la dispoziție de platforma Zoom, pe care am desfășurat cea mai 

mare parte a activităților din timpul pandemiei. Una dintre adaptări, se referă la utilizarea 

butonului Immersive View, în diferite momente ale sesiunilor: în cadrul încălzirii, în desfășurarea 

activităților de grup sau cu protagonist, la Sharing. Scena fantastică este una dintre strategiile 

regizorale psihodramatice care poate beneficia de pe urma acestui instrument. Ne propunem să 

vă invităm într-o imersiune exploratorie a universului interior folosind această facilitate. Vom 

așeza laolaltă concepte diferite și de actualitate: tehnologie, on-line, psihodramă, creativitate și 

vom descoperi împreună rezultatul! 

Detalii 
profesionale 

Angela Ionescu, psihoterapeut principal autonom Angela Ionescu. Doctor în psihologie, 

formator-supervizor în cadrul Asociației Române de Psihodramă Clasică. Formare și acreditare 

în psihodramă, psihoterapie experiențială și analiză reichiană.  Experiență didactică și de lucru 

în domeniul psihoterapiei individuale și de grup de peste 20 de ani. Organizare și susținere de 

cursuri, work-shop-uri de dezvoltare personală, didactice  sau de formare profesională  în 

http://www.psycho-logos.ro/
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diferite contexte. Articole și lucrări publicate în domeniul psihoterapiei. A susținut cursurile de 

psihodramă la masterul de Performing Art-therapy, organizat de Universitatea Națională de  

Artă Teatrală și Cinematografică  „Ion Luca Caragiale” în colaborare cu Facultatea de psihologie 

și Științele Educației din cadrul Universității București și ARPsiC. 

Sabina Brândușe, art-terapeut, trainer și pedagog teatral. În prezent, este în anul trei de 

formarea în psihoterapie-Psihodramă Clasică, la ARPsiC, București.A lucrat cu sute de 

adolescenți-membri ai unor trupe de teatru tânăr, cu copii proveniți din medii defavorizate și cu 

grupuri de adulți. În calitate de trainer. Ca terapeut, a debutat cu o suită de ședințe art-

terapeutice de cuplu pe tema „Stimularea intimității în cuplu”. De curând și-a deschis propriul 

studio de teatru și art-terapie unde lucrează sesiuni individuale și de grup.  

   

8. Autori Aurelia Drăghici și  Aureliana Tuță  (România) 

Titlul lucrării B4. „ANCORA -  ca modalitate de explorare a inconștientului cu ajutorul desenului oniric ” 

Rezumat Modalitate psihodramatică dezvoltată în italia de Lucia Moretto, desenul oniric retrezeste 

formele “adormite” ale inconștientului nostru și le reda pe coala de hartie. Tehnica 

automatismului grafic pe care o vom aborda în workshop faciliteaza ieșirea la suprafață a 

continuțurilor interne sub forma simbolică. Automatismul se exprimă independent de orice 

control al rațiunii cu tehnici specifice.În spatele ariilor psihologice de pe coala de hârtie cu 

ajutorul simbolului, culorilor, a punctului sau a liniei, clientul surprinde și descoperă în ritmul 

propriu curcubeul din el si din viața lui ghidat de terapeut. 

Detalii 
profesionale 

Aurelia Drăghici,  Lect. Univ. dr. , a absolvit facultatea de psihologie și masterul, urmate de 

doctorat în domeniul psihologie plus studiile postdoctorale. Este psiholog clinician principal, 

psihoterapeut și lector universitar doctor la Departamentul de Psihologie din cadrul Facultății 

de Științe Socio-Umane, ULBS. Predă cursul și seminariile de etică și comunicare, integritate 

academică la nivelul studiilor masterale din cadrul universității. 

Aureliana Tuță, psiholog, psihoterapeut, director de psihodrama, membru in cadrul Asociației 

Române de Psihodramă Clasică, acreditat de Colegiul Psihologilor din România. Desfășoară 

activități psihoterapeutice individuale și de grup. A condus ateliere si workshop-uri pentru elevi 

de liceu, studenți și părinți, folosind psihodrama și desenul oniric. Din tematicile abordate 

enumerăm: dezvoltare personală, explorarea sexualității, gestionarea emoțiilor , orientare 

profesională, cum comunic cu copilul meu?, copilul din mine / copilul meu, calea spre 

autenticitate. 

   

9. Autor Irina  Gruia (România) 

Titlul 
workshopului 

B. „Therapeutic Spiral Model, instrument în intervenția PTSD” 

Rezumat Te-ai gândit vreodată că în lucrul cu trauma, clientul poate fi retraumatizat? În acest workshop 

poți explora un model nou de lucru, o „scaletă” psihodramatică aplicabilă exclusiv lucrului cu 

clienți cu istorie de traumă. 

TSM este o formă de psihodramă modificată clinic, utilizată pentru tratamentul sigur și eficient 

al traumei. De la înființarea TSM în 1992, mii de oameni din peste 45 de tari au beneficiat de 

aplicarea acestui instrument. TSM abordează traume rezultate din abuz fizic/emoțional, abuz 
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sexual din copilărie, viol și agresiune sexuală, conflicte etnice, tortură și alte forme de violență 

politică sau structurală. TSM se bazează pe premisa că supraviețuitorii traumei trebuie să aibă 

resurse adecvate, cu un set de roluri care pot fi interiorizate pentru o mai mare conștientizare, 

reziliență și creștere post-traumatică. Doar atunci când acest lucru este realizat, supraviețuitorii 

pot explora, înțelege și elibera pe deplin de impactul debilitant al evenimentelor traumatice. 

TSM este o integrare a psihodramei clasice, a teoriei atașamentului și a progreselor recente în 
neurobiologia interpersonală și teoria traumei, pentru a oferi siguranță și structură 
suplimentară atunci când lucrăm cu trauma. 

Detalii 
profesionale 

Irina Gruia, psiholog și psihoterapeut, formator psihodramă, assistant trainer TSM, 19 ani de 
experiență de lucru cu clienți aflati în situație de vulnerabilitate emotională, om cu mult 
entuziasm în a descoperi și împarți lucruri noi! 
 

   

 

 

 

 

Așteptăm cu drag să ne reîntâlnim! 

 


