Η Σςομπανάκη Ελζνη γεννήθηκε το 1979 ςτη Θεςςαλονίκη. Είναι κάτοχοσ τριϊν πτυχίων
ανϊτατησ εκπαίδευςησ ςτο ςφγχρονο χορό ςε πανεπιςτήμια τησ Αγγλίασ, όπωσ Bachelor in
Dance and Professional Practice (Coventry University), Master of Philosophy in Dance and
Theatre Arts (University of Birmingham), PhD in Dance in Education (University of
Birmingham). Ζχει διδάξει ςφγχρονο χορό, δημιουργικό χορό και αυτοςχεδιαςμό ςτο
πανεπιςτήμιο του Κόβεντρι, ςτην Κρατική χολή Ορχηςτικήσ Σζχνησ και ςε πολυάριθμεσ
εραςιτεχνικζσ ςχολζσ χοροφ. Τπήρξε μζλοσ ομάδων χοροφ τόςο ςτην Ελλάδα όςο και ςτην
Αγγλία και ζχει παρακολουθήςει
μαθήματα και ςεμινάρια
με καταξιωμζνουσ
χορογράφουσ και όμαδεσ όπωσ DV8, MotionhouseDanceCompany, KeriNickolls, BarisMihci,
NederlandsDansTheatre 2 DanceCompany, MiltonMyers, Candoco, JasminVardimon,
κ.α.Επίςησ, ζχει δουλζψει με ηθοποιοφσ,κάνοντασ επιμζλεια κίνηςησ ςε διάφορεσ
θεατρικζσ ομάδεσ ςτη Αθήνα και την Θεςςαλονίκη, καθϊσ και ζχει διδάξει κινηςιολογία ςε
διάφορα θεατρικά εργαςτήρια. Σα τελευταία δζκα χρόνια είναι υπεφθυνη για τον
ςχεδιαςμό προγράμματοσ ςπουδϊν (coursedesign) και την διδαςκαλία χοροφ του
International Baccalaureate ςτο Αμερικάνικο κολζγιο Ανατόλια, για τουσ μαθητζσ που
επιθυμοφν να ςπουδάςουν χορό ςτο εξωτερικό.
το πλαίςιο τησ εκπαιδευτικήσ διάςταςησ του χοροφ, ζχει ςυμμετάςχει ςε διάφορα
ερευνητικά προγράμματα που ςυνδζουν την τζχνη του χοροφ με την εκπαίδευςη, τα άτομα
με ειδικζσ ανάγκεσ και μειονότητεσ, όπωσ ςτο επιχειρηςιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευςη και
Δια Βίου Μάθηςη, Εκπαίδευςη των παιδιϊν Ρομά ςτισ Περιφζρειεσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ,
Δυτικήσ Μακεδονίασ και Ανατολικήσ Μακεδονίασ και Θράκησ», ειςηγήτρια ςτο «Προαγωγή
τησ Ιςότιμησ υμμετοχήσ των Α.με.Α. ςτην Β/θμια Εκπαίδευςη, Επιτροπή Κοινωνικήσ
Πολιτικήσ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ». Τπήρξε επί 10 χρόνια
επιμορφϊτρια ςε δαςκάλουσ δημοτικοφ και νηπιαγωγοφσ με το Πρόγραμμα «ΜελίναΕκπαίδευςη και Πολιτιςμόσ» του Τπουργείου Παιδείασ πάνω ςτη διαθεματική προςζγγιςη
τησ δημιουργικήσ κίνηςησ και του χοροφ με την εκπαίδευςη.
την τριτοβάθμια εκπαίδευςη υπήρξε ειςηγήτρια ςτο μεταπτυχιακό ‘Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ
του τμήματοσ Νηπιαγωγϊν του πανεπιςτημίου Δυτικήσ Μακεδονίασ ςτα μαθήματα:
‘Εφαρμογζστησ γνωςτικήσ ψυχολογίασ και τησ ειδικήσ αγωγήσ ςε τάξεισ μικτϊν ικανοτήτων’
και ‘Εφαρμογζσ Πολυτροπικήσ ημειωτικήσ’. Σα τελευταία τρία χρόνια είναι επίκουροσ
διδάςκουςα ςτο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ, ςτο τμήμα Προςχολική Εκπαίδευςησ, με
γνωςτικό αντικείμενο την ςωματική ζκφραςη.
Ζχει ζντονη ςυμμετοχή ςε ςυνζδρια και δημοςιεφςεισ και είναι κριτήσ άρθρων ςε δφο
περιοδικά, ςτην Αγγλία και ςτην Ελλάδα.

