
Βιογραφικό 

Μάρθα Κλουκίνα, χορογράφος – κινησιολόγος, δασκάλα 

δημιουργικής κίνησης & σύμβουλος κινητικής ανάπτυξης βρεφών και 

νηπίων (Τhe Child’Space Method)  

 

Απόφοιτος του Laban Centre for Μovement and Dance με ΒΑ (Ηons) 

degree & υπότροφος του American Dance Festival 2001.  

 

• Χορογράφος και κινησιολόγος στο θέατρο και συνεργασίες με το 
Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το θέατρο Αμόρε, το 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Δ.Παπαϊωάννου για τις Τελετές 
Εναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004 
κ.α.  
 

• Χορογράφος στη Μικρή Πόρτα Ξένια Καλογεροπούλου για τις 
παραγωγές παιδικού θεάτρου «To αγόρι με τη βαλίτσα», «Η 
Κοιμωμένη ξύπνησε», «Poυμπελστίλσκιν», «Παραμυθι-ssimo».  

 
• Σκηνοθεσία και χορογράφία στις παραστάσεις «Έλα έλα» και 

«Πού είναι;» (συν-σκηνοθεσία με την Ξ. Καλογεροπούλου) για 
παιδιά ηλικίας 1 1/2 ως 6 ετών. ,«Από που πάνε για το 
κάστρο,παρακαλώ;" (παραγωγή Θεατρο Ρετρο), "Μικρή μουσική 
παράσταση" (παραγωγή Child'SpaceΑthens) για βρέφη από 6 ως 
18 μηνών.  

 
• Διδασκαλία δημιουργικής κίνησης και αυτοσχεδιασμού σε 

νήπια, παιδιά, εφήβους, ενήλικές επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
(1996-2018). 

 
• Συνεργάτης του Θεατρικού Εργαστηρίου της Ξένιας 

Καλογεροπούλου στον τομέα της κίνησης (2006-2018).  
 

• Παρουσίαση τoυ εκπαιδευτικού της έργου στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Βρεφονηπιαγωγών 2011, στα ΤΕΙ της Αθήνας στο 
Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας και σε Ημερίδες Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 

 



• Συμμετοχή στο 1o Feldenkrais Training (Awareness through 
movement) στην Αθήνα.  

 
• Μετεκπαίδευση και πρακτική με την Dr.Chava Shelhav στη 

μέθοδο Child’SpaceΤhe ChavaShelhavMethod, "Developmental 
monitoring for babies and toddlers" (Ολλανδία 2009-2013 ) 
(Μέθοδος αξιολόγησης και υποστήριξης της ανάπτυξης βρεφών 
και νηπίων )  

 
• Δημιουργία του Child’SpaceAthens, του πρώτου επίσημου 

κέντρου εφαρμογής της μεθόδου Child’Space στην Αθήνα (2013). 
Στο πλαίσιο του Child’SpaceAthens πραγματοποιούνται 
παρουσιάσεις και ομιλίες για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος σε 
σχέση με την βρεφική ανάπτυξη και συνεργάσίες με χώρους που 
προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε γονείς και παιδιά.  

 
• Assistant trainer στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα International 

Child'Space Training στη Βιέννη (2019-2021). 
 

• Σκηνοθέτης και χορογράφος της παράστασης «Ένα Αλλιώτικο 
Καλοκαίρι» του Μάικ Κένι στην Παιδική Σκηνή του Δημοτικού 
Θεάτρου Πειραιά (2019). 


