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      Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΩ ΣΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 
ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ, ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ) ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ (ΕΙΚΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΕ).  
   «Η εικόνα είναι ζνα μζςο πιο δυνατό από τα λόγια» 

Οι τεχνικζσ τθσ Εικαςτικισ Θεραπείασ βαςίηονται ςτθ γνϊςθ ότι κάκε άτομο, εκπαιδευμζνο 

ι μθ ςτο χϊρο τθσ Σζχνθσ, ζχει μία ευριςκόμενθ ςε λανκάνουςα κατάςταςθ ικανότθτα να 

προβάλει τισ εςωτερικζσ του ςυγκροφςεισ ςε μία παραςτατικι μορφι.  

Χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ μορφζσ ζκφραςθσ  (εικόνα, γλυπτό κ.λ.π) εκείνοι που 

αρχικά ζχουν μπλοκαριςτεί ςτο λεκτικό επίπεδο ςυχνά αρχίηουν να εκφράηουν με λζξεισ τθν 

περαιτζρω  ερμθνεία (ςκζψεισ, προβλθματιςμό) 

γφρω από το καλλιτεχνικό τουσ ζργο.»  

Margaret Naumburg,Ψυχαναλφτρια,     

Η πρώτθ κεραπεφτρια μζςω των εικαςτικών)                                              

Θ κεραπεία μζςω των εικαςτικϊν τεχνϊν, διεκνϊσ 
γνωςτι ωσ Art Therapy, αξιοποιϊντασ τθν 
κεραπευτικι δφναμθ τθσ εικαςτικισ δθμιουργικισ 
πράξθσ  ςε χϊρουσ κεραπευτικοφσ, κζντρα 
υμβουλευτικισ, ομάδεσ αυτογνωςίασ κ.λ.π. 
εξυψϊνει τθν ζννοια τθσ δθμιουργίασ και τθσ 
προςφοράσ ωσ δυναμικό πεδίο  ίαςθσ και 
αυτοπραγμάτωςθσ. 
Με τθν ενκάρρυνςθ και τθν κακοδιγθςθ των 
εικαςτικϊν κεραπευτϊν, εκατομμφρια 
άνκρωποι(παιδιά, ζφθβοι, ενιλικεσ) ςε όλο τον 
κόςμο, ζχουν τθν δυνατότθτα να εκφραςκοφν ςε 

ζνα καινοφργιο   πεδίο φπαρξθσ πζρα από το ςφνορο τθσ διάγνωςθσ, τθσ αναπθρίασ, τθσ 
ειδικισ ανάγκθσ. 
Θ τζχνθ γίνεται μζςα από τθν παγκόςμια εικαςτικι τθσ γλϊςςα, αρωγόσ ςτθν οικουμενικι 
τθσ διάςταςθ δθμιουργϊντασ άνοιγμα ψυχισ και ορίηοντα για νόθμα ηωισ. 
Θ Art Therapy,αγκαλιάηοντασ τισ ζννοιεσ τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ, είναι 
ζνασ φμνοσ ςτθν αφυπνιςτικι δφναμθ τθσ ςυμβολικισ, μθ λεκτικισ  ζκφραςθσ και 
επικοινωνίασ. 
Θ κεραπεία μζςω των εικαςτικϊν τεχνϊν αξιοποιεί τθν δθμιουργικι διαδικαςία και το 
δθμιοφργθμα ωσ μζςο ζκφραςθσ και προβολισ και προάγει μία μζκοδο ςυμβολικισ 
επικοινωνίασ μεταξφ αςκενοφσ και κεραπευτι. 
Θ κεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν τεχνϊν βαςίηεται ςτθ γνϊςθ ότι ο κάκε άνκρωποσ ζχει 
τθν ικανότθτα να προβάλει μζςω των εικαςτικϊν δθμιουργθμάτων του τισ αςυνείδθτεσ 
πτυχζσ του εαυτοφ του, τισ εςωτερικζσ του ςυγκροφςεισ, αναμνιςεισ, ςκζψεισ, 
φανταςιϊςεισ. 



Θ κεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν τεχνϊν χρθςιμοποιεί διαφορετικά υλικά ζκφραςθσ πζρα 
από τουσ παραδοςιακοφσ μαρκαδόρουσ, κθρομπογιζσ, ακρυλικά κλπ και αφορά ςε υλικά 
τθσ κακθμερινότθτασ ετερόκλθτα ι/και ανακυκλϊςιμα αλλά και αναρίκμθτεσ τεχνικζσ από 
τον χϊρο τθσ τζχνθσ (collage, frottage, mixed media καταςκευζσ κλπ) πάντα με ςτόχο 
κεραπευτικό. 
Μζςα από τθν κάκε καλλιτεχνικι δθμιουργία ο άνκρωποσ μπορεί και εκφράηεται 
αςυνείδθτα και ςυμβολοποιεί τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά του. Σο ςχζδιο, το ίχνοσ ςε 
μία επιφάνεια είναι ζνασ τρόποσ εικαςτικισ γραφισ, τα πλαίςια τθσ Art Therapy τα 
ςφμβολα, οι αλλθγορίεσ και θ μεταφυςικι διάςταςθ τθσ κατά τα άλλα πεηισ 
πραγματικότθτασ, παίηουν κακοριςτικό ρόλο ωσ πεδίο διαλόγου ανάμεςα ςτον κεραπευτι 
και τον κεραπευόμενο αλλά και ευρφτερα ωσ πεδίο αυτογνωςίασ για τον  ςφγχρονο 
ςκεπτόμενο άνκρωπο. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

το πρόγραμμα χριςθσ τθσ Θεραπείασ 
μζςω των Εικαςτικϊν ςτθν Τγεία και τθν 
Εκπαίδευςθ, οι ςπουδαςτζσ 
διδάςκονται  ςε βάκοσ Εικαςτικά, 
Ιςτορία τθσ Σζχνθσ, Ψυχολογία, τθν 
γλϊςςα ανάγνωςθσ και ερμθνείασ των 
ςυμβόλων, τισ ψυχαναλυτικζσ 
προςεγγίςεισ που ςυνδζονται με τθν 
κεραπευτικι διαδικαςία μζςω των 
Εικαςτικϊν. 
Σα μακιματα γίνονται κεωρθτικά και 
βιωματικά.  τθν ολοκλιρωςθ του 
προγράμματοσ οι απόφοιτοι είναι ςε 

κζςθ να εφαρμόςουν τθν Θεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν ςτθν πράξθ ςτουσ τομείσ τθσ 
Τγείασ και Εκπαίδευςθσ ςε ατομικό ι ομαδικό πλαίςιο. 
  
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια των ςπουδών δίνεται 
ςτουσ μακθτζσ φλθ για μελζτθ κακώσ και 
αςκιςεισ (homework) ςχεδόν ςε εβδομαδιαία 
βάςθ για τθν εμπζδωςθ τθσ γνώςθσ και τθν 
εφαρμογι  τθσ ςτθν πράξθ. Επίςθσ δίνεται μία 
λίςτα με βιβλία και άρκρα θ οποία ςυςτινεται 
για περαιτζρω μελζτθ και διατίκενται κάποια 

βιβλία και άρκρα ςτθν 
βιβλιοκικθ του 
Ελλθνοβρετανικοφ, 
προσ δανειςμό 
ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ. Οι 150 ώρεσ τθσ προςωπικισ 
ανάπτυξθσ/κεραπείασ για τον/τθν κάκε φοιτθτι/τρια γίνονται 
κατά τθν διάρκεια και των 3 ετών ςπουδών, και βεβαιώνονται με 
γραπτι επιςτολι από τον/τθν κεραπευτι/τρια.    
  

 
 
 
 



ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

1ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμθνο Β’ Εξάμθνο 

 Ψυχολογία – 100 ϊρεσ 

- Αναπτυξιακι ψυχολογία - 30 ϊρεσ 
- Ψυχοκεραπευτικζσ 

χολζσ/προςεγγίςεισ -  40  ϊρεσ 
- Κλινικι Ψυχολογία - 30 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ 

 Ελεφθερο χζδιο & Εικαςτικά -40 ϊρεσ 
Μάκθμα Θεωρίασ Προςζγγιςθσ 

 Ιςτορία τησ Σζχνησ- 40 ϊρεσ Μάκθμα 
κεωρίασ Προςζγγιςθσ 

 Σζχνεσ & Ψυχανάλυςη: γνωριμία με τισ 
δημιουργικζσ θεραπείεσ - 50 ϊρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

 Βιωματικά εργαςτήρια: γνωριμία με τισ 
θεραπείεσ μζςω τζχνησ - 30 ϊρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

 Θεραπεία μζςω των Εικaςτικών 
Σεχνών -40 ώρεσ Μάκθμα 
Θεωρίασ Προςζγγιςθσ 

 Ανάλυςθ & Ερμθνεία των 
υμβόλων -40 ώρεσ Μάκθμα 
Θεωρίασ Προςζγγιςθσ 

Εργαςία Α’ ζτουσ 

1) Γραπτι εργαςία 1.500 λζξεων με κζμα επιλογισ από τθν φλθ του μακιματοσ ψυχολογίασ 
2)  

 

2ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμθνο Β’ Εξάμθνο 

 Θεραπεία μζςω των Εικαςτικών 
Σεχνών- 40 ώρεσ Μάκθμα κεωρίασ 
προςζγγιςθσ 

 Ανάλυςθ & Ερμθνεία των υμβόλων- 40 

ώρεσ Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ  

 Κλινικι Ψυχολογία -30  ώρεσ 

(Ψυχομετρικά τεςτ) – 10 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ 
 
 

 

 Εξελικτική Ψυχολογία- 20 ϊρεσ Μάκθμα 

κεωρίασ προςζγγιςθσ 

 Θεραπεία μζςω των Εικαςτικών Σεχνών 

για παιδιά & Εφήβουσ- 20 ϊρεσ 

 Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ – 40 ϊρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ  

 Εξελικτικι ψυχολογία -30 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ  
 

 Ομαδικι Εποπτεία: 40 ϊρεσ 
 Πρακτικι εξάςκθςθ: 80 ϊρεσ κεραπείασ  

 

  



3ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμθνο Β’ Εξάμθνο 

 Θεραπεία μζςω των Εικαςτικών -40 ώρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ 

 Μεθοδολογία Διατφπωςησ Περιπτώςεων 
(Case Study Methodology) – 10 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ 
 Κλινική Ψυχολογία – 30 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ  
 

 Γιουνγκιανή Ανάλυςη ονείρων  μζςα από 
τισ Σζχνεσ- φμβολα ςτη Θεραπεία μζςω 
των Εικαςτικών (θεωρητικό-βιωματικό) – 
60 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ  

 Εξελικτική  Ψυχολογία – 30 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ  

 Ανάλυςθ ζργων μεγάλων 
ηωγράφων με ζντονεσ 
προςωπικότθτεσ  – 20 ώρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ 

 Ομαδικι Εποπτεία: 35 ϊρεσ 
 Πρακτικι εξάςκθςθ: 80 ϊρεσ κεραπείασ 

Εργαςία Γ’ ζτουσ:  
Παρουςίαςθ και παράδοςθ ενόσ περιςτατικοφ (Case study), 1.000-1.500 λζξεισ.  

ΑΣΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ : 150 ΪΡΕ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ  
 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (100 ώρεσ) 
 
Ειςθγιτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευκφντρια του Τομζα Ψυχολογίασ, Παιδαγωγόσ- Ψυχολόγοσ 
Σο μάκθμα χωρίηεται ςε τρία μζρθ (Εξελικτικι Ψυχολογία, χολζσ Ψυχοκεραπείασ, Κλινικι 
Ψυχολογία). 
Σο μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθν γνωριμία των φοιτθτϊν με όλεσ τισ κεωρθτικζσ 
προςεγγίςεισ των χολϊν Ψυχοκεραπείασ. υγκεκριμζνα διδάςκονται τθν Ψυχαναλυτικι 
Προςζγγιςθ του Sigmund Freud, τθν Αναλυτικι Προςζγγιςθ του Carl G. Jung, τθ Λακανικι 
Ψυχανάλυςθ, τθν Μπθχεβιοριςτικι Προςζγγιςθ, τθν Αντλεριανι Προςζγγιςθ, τθν Ολιςτικι 
Προςζγγιςθ, τθν Ανκρωπιςτικι Προςζγγιςθ του Carl Rogers, τθν Τπαρξιςτικι Προςζγγιςθ 
του Irvin D. Yalom, τθν Ψυχοςυνκετικι Προςζγγιςθ του Robeto Assaggioli. Οι φοιτθτζσ 
προςεγγίηουν τισ ςχολζσ Ψυχοκεραπείασ ςε βάκοσ και παράλλθλα γίνονται case studies ανά 
προςζγγιςθ για καλφτερθ κατανόθςθ τθσ κεραπευτικισ ςχολισ. 

Επίςθσ οι ςπουδαςτζσ διδάςκονται Αναπτυξιακι Ψυχολογία, όλα τα αναπτυξιακά 

ςτάδια, τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ μζςα από τισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ του 

Sigmund Freud, Melanie Klein, D.W Winnicott, R.A Spitz, Margaret Mahler J. Lacan. 

Οι ςπουδαςτζσ διδάςκονται Κλινικι Ψυχολογία. Μακαίνουν να κάνουν κλινικι 

διάγνωςθ. Διδάςκονται τισ νευρωτικζσ και ψυχωτικζσ διαταραχζσ και τισ Διαταραχζσ 

Προςωπικότθτασ. 

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

 Να γνωρίηουν ςε βάκοσ όλεσ τισ βαςικζσ ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ  

 Να μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ μία επιλεγμζνθ ςχολι ψυχοκεραπείασ  



 Να μποροφν να διακρίνουν βάςθ ποιων εμπειριϊν που αναφζρονται ςε 
ςυγκεκριμζνα θλικιακά ςτάδια διαμορφϊκθκε θ δομι τθσ προςωπικότθτασ 

 Να μποροφν να διακρίνουν ςε ποιο αναπτυξιακό ςτάδιο υπάρχει κακιλωςθ  

 Να μποροφν να προτείνουν κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ανάλογα με το αναπτυξιακό 
ςτάδιο  

 Να μποροφν να κάνουν κλινικι διάγνωςθ ανάμεςα ςτισ τρεισ δομζσ ( νεφρωςθ, 
ψφχωςθ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ) 

 Να μποροφν να προτείνουν κεραπευτικι μζκοδο ανάλογθ με τθν ψυχοπακολογία 
του πελάτθ  
 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Ψυχαναλυτικι & νζο ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ (Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, 
Jaques Lacan) 

 Θ αναλυτικι προςζγγιςθ του Carl Gustav Jung  

 Λακανικι ψυχανάλυςθ 

 Μπθχεβιοριςτικι προςζγγιςθ / ςυςτθμικι προςζγγιςθ  

 Αντλεριανι προςζγγιςθ  

 Ανκρωπιςτικι, ολιςτικι, υπαρξιςτικι προςζγγιςθ  

 Ψυχοςφνκεςθ (Roberto Assagioli) 

 Gestalt (Ψυχογενετικό μοντζλο Anne Teachworth) 

 Εξελικτικι ψυχολογία  ςτάδια ανάπτυξθσ Sigmund Freud-Eric Erikson, Melanie Klein, 
Margaret Malher, Heinz Kohut, Donald Winnikott 

 τάδια ανάπτυξθσ ο ρόλοσ τθσ μθτζρασ & του πατζρα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικότθτασ, θ κεωρία τθσ αςφάλειασ (John Bolby ,Mary Ainsworth) 

 Κλινικι ψυχολογία (νευρϊςεισ, ψυχϊςεισ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ) 

 Νευρωτικζσ διαταραχζσ  (αιτιολογία – διάγνωςθ - αντιμετϊπιςθ) 

 Ψυχωτικζσ διαταραχζσ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ (αιτιολογία, διάγνωςθ, 
αντιμετϊπιςθ) 
 

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (40 ώρεσ) 
Ειςθγιτρια: Τραγζα Ελζνθ, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, ΜΑ In Art History and Theory, ΜΑ in Film 
Studies – University of Essex, PhD ςτθν Θεωρία του Κινθματογράφου – Πάντειο 
Πανεπιςτιμιο 
 
τόχοσ του μακιματοσ είναι να γίνει μια γνωριμία με βαςικζσ ενότθτεσ τθσ Ιςτορίασ τθσ 
τζχνθσ (καλλιτζχνεσ, τεχνικζσ, επιρροι κινθμάτων 20ου αιϊνα ςτθν Art Therapy). 
 
Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι οι μακθτζσ να γνωρίςουν και να εξοικειωκοφν με τθν εξζλιξθ 
τθσ τζχνθσ μζςα ςτουσ αιϊνεσ και να μποροφν να αναγνωρίςουν τισ κφριεσ εποχζσ και 
καλλιτεχνικά ρεφματα. Πιο ςυγκεκριμζνα το μάκθμα διατρζχει ολόκλθρθ τθν ιςτορία τθσ 
Ευρωπαϊκισ τζχνθσ με αφετθρία τα πρϊτα δείγματα τθσ ανκρϊπινθσ τζχνθσ ςτθν 
Προϊςτορικι εποχι και κατάλθξθ ςτουσ ςφγχρονουσ πειραματιςμοφσ. Μεγαλφτερθ ζμφαςθ 
δίνεται ςτθ μοντζρνα και ςφγχρονθ τζχνθ θ οποία ςυνδζεται ςε μεγαλφτερο βακμό με τθ 
ψυχανάλυςθ κακϊσ οι ιςτορικζσ ςυνκικεσ επιτρζπουν τθ μεταςτροφι τθσ τζχνθσ από τθν 
αντιπροςϊπευςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου ςτθν ατομικι ζκφραςθ. Επίςθσ οι φοιτθτζσ 
διδάςκονται τισ βαςικζσ ζννοιεσ και όρουσ τθσ Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ και βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
αιςκθτικισ κεωρίασ. Θ αναφορά ςε ςυγκεκριμζνουσ καλλιτζχνεσ είναι περιοριςμζνθ και 
πραγματοποιείται μόνο όταν αυτι ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ και τθσ 
ςυνζχειασ ευρφτερων καλλιτεχνικϊν κινθμάτων κακϊσ ο ςτόχοσ δεν είναι θ εκ βακζων 
ανάλυςθ αλλά θ ςφαιρικι αντίλθψθ τθσ αιςκθτικισ τθσ τζχνθσ μζςα ςτο χρόνο. 



Ενδεικτικό περιεχόμενο:  

 Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ιςτορίασ τθσ τζχνθσ 

 πθλαιογραφίεσ, Μεςοποταμία, Αίγυπτοσ  

 Κυκλαδικά, Μινωικά και Μυκθναϊκά  

 Αρχαία Ελλθνικι τζχνθ (γλυπτικι και αγγειογραφία)  

 θ τζχνθ των Ετροφςκων 

  θ Ρωμαϊκι τζχνθ 

  θ Βυηαντινι τζχνθ (Αγιογραφία) 

  θ Μεςαιωνικι τζχνθ (αρχιτεκτονικι, γλυπτικι και ηωγραφικι) 

  Αναγζννθςθ, Μπαρόκ, Ροκοκό 

 Νεοκλαςικιςμόσ, Ρομαντιςμόσ 

  Μοντζρνα ρεφματα (Ιμπρεςιονιςμόσ, Κυβιςμόσ, Εξπρεςιονιςμόσ, ουρεαλιςμόσ) 

 φγχρονθ τζχνθ (Bauhaus, Ανεικονικι τζχνθ, Ποπ Αρτ) 

 φγχρονοι Πειραματιςμοί (Land Art, Actions, Performances, Light Art, ωματικι 

τζχνθ) 

 

 

ΕΙΚΑΣΙΚΑ (40 ΩΡΕ) 
Ειςθγιτρια: Εβίτα Μπάρτηελθ, Ψυχολόγοσ– Art Therapist, Accademia di Belle Arti di Bari, 
University of Wales, MA in Art Therapy – Università 
di Napoli (Υπεφκυνθ του Προγράμματοσ)  
 
Βαςικό ςχζδιο, γνωριμία με τον ηωγραφικό χϊρο και 
τθν ςφνκεςθ (ςθμείο, γραμμι, ςχιμα, ςφμβολο) και 
ψυχολογικζσ δυναμικζσ του δθμιουργιματοσ και 
βιωματικι διδαςκαλία εικαςτικϊν τεχνικϊν.  Θα 
γίνει αφιζρωμα ςτο χρϊμα και τθν 
χρωματοκεραπεία. 
  

ΣΕΧΝΕ & ΨΤΧΑΝΑΛΤΗ (50 ΩΡΕ) 
Ειςηγήτρια: Μαρία Καρκανιά 
τόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μπει ο 
ςπουδαςτισ ςε βάκοσ ςτισ κεωρθτικζσ  
προςεγγίςεισ οι οποίεσ  ςυνδζουν τισ Σζχνεσ με τθ 
κεραπεία. Ο ςπουδαςτισ μελετά  τισ  
Ψυχαναλυτικζσ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ οι οποίεσ 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν Θεραπεία μζςω των 
εικαςτικϊν. 
Σο μάκθμα είναι προςανατολιςμζνο ςτθν Αναλυτικι 
Προςζγγιςθ του Carl G. Jung. 

  το μάκθμα αυτό οι ςπουδαςτζσ διδάςκονται ςε βάκοσ τθν Αναλυτικι Προςζγγιςθ 
του Carl G. Jung.   

 Εκπαιδεφονται ςτθν ανάλυςθ και ερμθνεία των ςυμβόλων, ςτα αρχζτυπα και τα 
όνειρα.  

 Διδάςκονται ςε βάκοσ όλεσ τισ δθμιουργικζσ κεραπείεσ Χοροκεραπεία, 
Δραματοκεραπεία, Μουςικοκεραπεία, Παιγνιοκεραπεία, Θεραπεία μζςω των 
Εικαςτικϊν Σεχνϊν. 



 

Μζχρι το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

 Ολοκλθρϊνοντασ αυτό το μάκθμα οι ςπουδαςτζσ κα γνωρίηουν όλεσ τισ μεκόδουσ 
κεραπείασ μζςω τεχνϊν, χοροκεραπεία, μουςικοκεραπεία, δραματοκεραπεία, 
παιγνιοκεραπεία, κεραπεία μζςω των εικαςτικϊν τεχνϊν.  

 Θα γνωρίηουν όλα τα κεωρθτικά μοντζλα που ςυνδζονται με αυτζσ τισ 
προςεγγίςεισ, κυρίωσ Αναλυτικι χολι Ψυχολογίασ (Γιουνγκιανι Ανάλυςθ), 
Ανκρωπιςτικι χολι Ψυχοκεραπείασ (Carl Rogers) και Ψυχοδυναμικι χολι 
Ψυχοκεραπείασ.  

 Θα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ τζχνεσ ωσ μζςω διάγνωςθσ και κεραπείασ.  
 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Αναπτυξιακά μοτίβα ( Laban-Βartenieff) , αυκεντικι κίνθςθ (authentic movement) 
από τθ Χοροκεραπεία  

 Ανάλυςθ παιδικϊν παραμυκιϊν ,καταςκευι ιςτορίασ και μφκου, δραματοποίθςθ 
μζςα από τθν Παιγνιοκεραπεία και Δραματοκεραπεία) 

 Σεχνικι ενεργοφσ φανταςίασ (guided imagery) από τθ Μουςικοκεραπεία  

 Προβολικά τεςτ (HTP, Kinetic Family, Draw a mother with her child, TAT,Fairy Tale 
Test) από τθ Χριςθ τθσ Θεραπείασ μζςω των Εικαςτικϊν Σεχνϊν 

 Ανάλυςθ και ερμθνεία των Ονείρων ( Αναλυτικι προςζγγιςθ, Carl G. Jung) 

 φμβολα και Αρχζτυπα ( Αναλυτικι προςζγγιςθ, Carl G. Jung) 
 
 

ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ Ω ΓΛΩΑ ΣΟΤ ΑΤΝΕΙΔΗΣΟΤ (80 ώρεσ) 
Ειςηγήτρια: Μαρία Καρκανιά 

 Θ Θεωρία για τα ςφμβολα είναι θ μεγαλφτερθ προςφορά του Καρλ Γιουνγκ ςτθ γνϊςθ του  

 ανκρϊπινου πνεφματοσ. 
‘Ο άνκρωποσ ολοκλθρϊνεται μόνο όταν ζχει αιςκθτι γνϊςθ τθσ αςυνείδθτθσ ηωισ του 
μζςα από τα όνειρα και τα ςφμβολα τουσ’ 
 (Καρλ Γιουνγκ, Οι άνκρωποι και τα ςφμβολά τουσ) 
Ζνα ςφμβολο αντιπροςωπεφει μία πράξη, ζνα πρόςωπο, μία ιδζα’ 
‘φμβολο είναι ζνασ όροσ, ζνα όνομα, μία εικόνα που μπορεί να μασ είναι προςιτά ςτθν 
κακθμερινι ηωι αλλά ζχουν και ςθμαςίεσ που προςτίκενται ςτο ςυμβατικό εμφανζσ νόθμά 
τουσ’  
Σο ςφμβολο ςθμαίνει κάτι αόριςτο , άγνωςτο θ απόκρυφο ςε μασ. 
Οι κρθςκείεσ χρθςιμοποιοφν ςυμβολικι γλϊςςα και εκφράηονται με εικόνεσ.  
Ο άνκρωποσ δθμιουργεί ςφμβολα εντελϊσ αςυνείδθτα και αυκόρμθτα. 
φμβολα βρίςκουμε μζςα ςτθν τζχνθ, τθ γλϊςςα, τα όνειρα, τουσ ελεφκερουσ ςυνειρμοφσ. 
‘Ο ςυμβολιςμόσ ζχει τόςθ ψυχικι ενζργεια ϊςτε είμαςτε υποχρεωμζνοι να τθν 
προςζχουμε’ 
 ‘Ο ςυμβολιςμόσ ςυνδζεται με τα βακφτερα ζνςτικτα μασ’ (Καρλ Γιουνγκ)  
 
 
το μάκθμα αυτό οι ςπουδαςτζσ αςκοφνται ςτθν γλϊςςα τθσ ανάγνωςθσ των ςυμβόλων 
και τθν ερμθνεία τουσ. Τπάρχουν ατομικά και ςυλλογικά ςφμβολα. Σα ςφμβολα βρίςκονται 
μζςα ςτισ εικόνεσ και τα όνειρα. Σα ςφμβολα είναι κοινά ςτουσ ανκρϊπουσ, ζχουν όμωσ μία 
διαφορετικι ςθμαςία για τον κακζνα και ερμθνεφονται με τθ βοικεια ενόσ ατομικοφ 
κϊδικα. 
  



 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΩ ΣΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (120 ώρεσ) 
Ειςηγήτρια: Εβίτα Μπάρτηελθ 
 
Σο μάκθμα αυτό είναι  κεωρθτικό και βιωματικό. Οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτθν 
εφαρμογι τθσ κεραπείασ μζςω των Εικαςτικϊν ςτθν πράξθ. 
Αναγνωρίηοντασ μζςα από τθν ελεφκερθ ζκφραςθ τθν αφυπνιςτικι δφναμθ τθσ Σζχνθσ, 
καταρτιςμζνοι επιςτθμονικά, με μια μεκοδολογία θ οποία εμπεριζχει τισ κεραπευτικζσ 
ιδιότθτεσ των εικαςτικϊν υλικϊν και επιφανειϊν ςτθν ιςτορία του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, 
ανακαλφπτουμε μια εςωτερικι πθγι, γεμάτθ ιδζεσ και οράματα θ οποία μπορεί να μασ 
ςτθρίξει και να μασ τροφοδοτιςει προςωπικά και επαγγελματικά. 
το μάκθμα κα δοκοφν από το χϊρο τθσ επιςτιμθσ (Ψυχολογία –Ψυχιατρικι) πολφτιμεσ 
πλθροφορίεσ γφρω από τθν εφαρμογι του ανεξάντλθτου φάςματοσ των εικαςτικϊν τεχνϊν 
(τεχνικζσ, ςφμβολα, γνωριμία με ςφγχρονθ τζχνθ και πολυμζςα κλπ) ςε χϊρουσ  κεραπείασ, 
υμβουλευτικισ και αυτογνωςίασ. 
Ο ςπουδαςτισ εκπαιδεφεται ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ μζςω των εικαςτικϊν δθμιουργιϊν. 
Μακαίνει να κατανοεί τθ δυναμικι τθσ Ψυχικισ διαταραχισ ζτςι όπωσ αυτι αποδίδεται 
μζςα από το ζργο. Εκπαιδεφεται ςτθν απεικονιςτικι ζκφραςθ, τθν προβολι, τθν ερμθνεία 
και τθ κεραπεία μζςω τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ. 
Οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται ςτθν εφαρμογι τθσ κεραπείασ μζςω των Εικαςτικϊν Σεχνϊν 
ςε ατομικό και ομαδικό πλαίςιο. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΕΣ (80 ώρεσ) 
Ενδεικτικό περιεχόμενο  

Θ ηωγραφιά αποτελεί το πρϊτο και κυρίαρχο μζςο ζκφραςθσ του παιδιοφ και του 

ςυναιςκθματικοφ του κόςμου, αλλά και το πρϊτο ενδεικτικό μζςο τθσ νοθτικισ- γνωςτικισ 

του ανάπτυξθσ. 

Σα προβολικά τεςτ “drawing techniques” αποτελοφν ζνα πολφ ιςχυρό διαγνωςτικό μζςο για 

παιδαγωγοφσ και παιδοψυχολόγουσ. Όπωσ καταλαβαίνουμε και από τθν ονομαςία τουσ τα 

‘προβολικά’ τεςτ ςτθρίηονται ςτθν ερμθνεία των ‘προβολϊν’ που κάνει ο άνκρωποσ πάνω 

ςτο χαρτί. Μζςω των ζργων του ο άνκρωποσ προβάλει τον εαυτό του, τα ςυναιςκιματά 

του, τθν ιδιοςυγκραςία του, τισ επικυμίεσ του, τισ φανταςιϊςεισ του. 

Σα προβολικά τεςτ παρουςιάηουν πολφ μεγάλο ενδιαφζρον ςτο κομμάτι τθσ διάγνωςθσ 

ςυναιςκθματικϊν αλλά και πιο ςοβαρϊν διαταραχϊν όπωσ διάφορεσ μορφζσ ψφχωςθσ. 

Μποροφν να αποκαλφψουν κρυμμζνεσ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτασ και να βοθκιςουν 

πάρα πολφ τον ψυχολόγο ςτθ διάγνωςθ και κεραπεία διαταραχϊν. 

Σο κάκε προβολικό τεςτ ζχει κάποιεσ ςτανταριςμζνεσ κλίμακεσ εγκυρότθτασ και 

αξιοπιςτίασ.  



Ο βακμόσ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ αναγράφεται πάνω ςτο κάκε τεςτ. 

Σα περιςςότερα τεςτ όςον αφορά τθν ερμθνεία τουσ ςτθρίηονται ςε ζρευνεσ με όςον το 

δυνατόν μεγαλφτερο δείγμα πλθκυςμοφ, γι’ αυτό και μποροφμε να ζχουμε κάποιεσ 

ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ όςον αφορά τθν ερμθνεία τουσ.  

Από κει και πζρα ο ψυχολόγοσ χρθςιμοποιεί παράλλθλα το ζνςτικτο του, τθ διορατικότθτά 

του,  τισ εμπειρίεσ του από προθγοφμενεσ παιδικζσ ηωγραφιζσ.  

 

 Σεςτ τθσ ανκρωπινθσ φιγοφρασ (DAP) 

 Σεςτ τθσ οικογενειασ    

 Χρωμοτεςτ  

 Σο τεςτ των ηώων  

 TAT ( Thematic Apperception Test) 

 FTT (Fairy Taly Test) 

 Family Kinetic test 

 H.T.P ( Draw a house, a tree and a person)  

 Mother and Child ( Draw a mother with her child)  

 Family Kinetic Test( Draw a family)  

 Visual Motor Gestalt Test  

 T.A.T ( Thematic Apperception Test)  

 Bender- Gestalt  

 Goodenough- Harris drawing test  

 Rorschach Test  

 

Σρόποι διδαςκαλίασ: 

Σο μάκθμα είναι κεωρθτικό και βιωματικό  

ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ART THERAPY 
ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΕΒΙΣΑ ΜΠΑΡΣΖΕΛΗ 
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τρόπων προςζγγιςθσ και ψυχολογικισ 
παρζμβαςθσ παιδιϊν και εφιβων μζςα από τθ χριςθ τθσ ςυμβολικισ ζκφραςθσ και θ 
εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ τθσ τζχνθσ ςτθ ςυμβουλευτικι για παιδιά. 
  

 
ΒΙΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΜΕΩ ΣΕΧΝΗ (30 ώρεσ) 
 
τόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να ζρκουν οι ςπουδαςτζσ ςε γνωριμία με τισ άλλεσ 
κεραπείεσ μζςω Σζχνθσ (Θεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν, Μουςικοκεραπεία, 
Δραματοκεραπεία, Παιγνιοκεραπεία, Χοροκεραπεία ).  Οι ςπουδαςτζσ παρακολουκοφν  
βιωματικά εργαςτιρια από τισ άλλεσ κεραπείεσ μζςω Σζχνθσ.  Από το πρόγραμμα ορίηεται 
θ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον τριϊν ωρϊν από τισ υπόλοιπεσ προςεγγίςεισ, μποροφν 
όμωσ να παρακολουκιςουν και περιςςότερεσ ϊρεσ. 

 
 

Από το πρόγραμμα ορίηεται θ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον πζντε ωρϊν από τισ υπόλοιπεσ 

προςεγγίςεισ, μποροφν όμωσ να παρακολουκιςουν και περιςςότερεσ ϊρεσ. 

 

 



ΨΤΧΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ (40 ώρεσ) 

Σο μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία των ςπουδαςτϊν με τισ βαςικζσ Ψυχαναλυτικζσ 

ζννοιεσ , τθν κεραπευτικι ςχζςθ, τθν ςχζςθ αναλυόμενου-αναλυτι.  

Διδάςκονται ςε βάκοσ οι βαςικζσ Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ όπωσ θ κεραπευτικι ςυμμαχία, θ 

ζννοια τθσ μεταβίβαςθσ, ειδικζσ μορφζσ μεταβίβαςθσ, θ αντιμεταβίβαςθ. 

Μζχρι το τζλοσ του μακιματοσ αυτοφ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

 Να κατανοοφν τισ βαςικζσ κεραπευτικζσ δεξιότθτεσ 

 Να μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τισ ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ ( μεταβίβαςθ, 
αντιμεταβίβαςθ) 

 Να είναι ςε κζςει να ερμθνεφουν τθ δικι τουσ ςτάςθ απζναντι ςτθ κεραπεία και 
αυτι του πελάτθ 

 

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Θ κεραπευτικι ςυμμαχία 

 Μεταβίβαςθ 

 Ειδικζσ μορφζσ Μεταβίβαςθσ 

 Αντι-Μεταβίβαςθ 

 Αντίςταςθ 

 Εκδραμάτιςθ 

 Ερμθνείεσ, Παρεμβάςεισ, Επίγνωςθ 

 Θεραπευτικι Επεξεργαςία 
 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ  (60 ώρεσ) 

ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΑΦΑΡΑΚΗ  

Σο μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία των ςπουδαςτϊν με όλεσ τισ δομζσ, νεφρωςθ, 

ψφχωςθ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ. το μάκθμα αυτό αναλφονται όλεσ οι δομζσ ςε 

βάκοσ και θ κάκε χωριςτι διαταραχι μελετάται από όλεσ τισ προςεγγίςεισ Ψυχαναλυτικι, 

Μπθχεβιοριςτικι, Τπαρξιςτικι. Θ κάκε διαταραχι μελετάται με βάςθ τα κλινικά κριτιρια 

DSM όςον αφορά τθ διάγνωςθ, τα ςυμπτϊματα, τθν αιτιογζνεια και τισ κεραπευτικζσ 

παρεμβάςεισ. 

Μζχρι το τζλοσ του μακιματοσ αυτοφ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

Να κάνουν κλινικι διάγνωςθ 

Να προτείνουν κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ανάλογα με τθ μορφι διαταραχισ  

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 Νεφρωςθ- Ψφχωςθ 

 Διαταραχζσ προςωπικότθτασ 

 Κλινικά κριτιρια DSM-IV-TR 

 Διαταραχζσ άγχουσ 

 Διαταραχζσ Διάκεςθσ  

 Διαταραχζσ διατροφισ 

 Διαταραχζσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ ουςιϊν 



 Ψυχομετρικά τεςτ 
 

ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (60 ώρεσ) 

ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΚΡΙΣΗ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ 

 

Θ Εξελικτικι ψυχολογίασ μελετάει τθν διαρκι αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά, τθν νόθςθ, τισ 

γνωςτικζσ ικανότθτεσ, τισ βιολογικζσ διαδικαςίεσ, τθν κοινωνικοποίθςθ και τθν ολικι 

εξζλιξθ του ανκρϊπινου είδουσ απο τθν αρχι μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ.  

Θ παιδικι θλικία είναι πολφ ςθμαντικι για όλθ τθν μετζπειτα ηωι κακϊσ κατα τθ διάρκεια 

τθσ παιδικισ θλικίασ μακαίνουμε κρίςιμεσ λειτουργίεσ και δεξιότθτεσ και είμαςτε ευάλωτοι 

τόςο ςε ςυναιςκθματικά αλλά και ςε φυςικά ερεκίςματα. Θ ανάπτυξθ θ αλλιϊσ εξζλιξθ, δεν 

ςταματάει ποτζ και είναι κάτι που ςυμβαίνει ςυνεχϊσ.  

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

• Βιολογικά και Γνωςτικά τάδια Ανάπτυξθσ *μθχανιςμοί φπνου, μάκθςθσ, κλαςςικι 

λειτουργικι προετοιμαςία (classical/operant conditioning), μονιμότθτα 

αντικειμζνων (object permanence), κεωρία του νοφ (theory of mind)] 

• Ψυχοςυναιςκθματικι Ανάπτυξθ Παιδιϊν *Freud (ψυχοςεξουαλικά ςτάδια), 

εςωτερικοποίθςθ (internalization), αυτορρφκμιςθ (self-regulation), Erikson 

(ψυχοκοινωνικά ςτάδια), Klein, φφςθ ζναντι ανατροφισ (nature versus nurture 

debate)]  

• Θεωρία και Μθχανιςμοί Προςκόλλθςθσ Bowlby (attachment)   

• Ψυχοπακολογία ςτθν Παιδικι Θλικία  

• Ειςαγωγι ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ, Asperger, Δ.Ε.Π.Τ., Δυςλεξία; υνοςυρρότθτα, 

Διαφοροδιάγνωςθ, Ενδείξεισ  

 

ΓΙΟΤΓΚΙΑΝΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΣΕΧΝΕ - 

ΤΜΒΟΛΙΜΟ ΣΙ ΕΙΚΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΕ  (60 ΩΡΕ) 

τόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ ςε βάκοσ τθν 
Αναλυτικι Προςζγγιςθ του Γιουνγκ  

 Να γνωρίςουν ςε βάκοσ τθν αναλυτικι προςζγγιςθ (όνειρα, ςφμβολα, αρχζτυπα, 
τζχνεσ)  

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ικανότθτα: 

Να αναλφςουν και να ερμθνεφςουν ηωγραφιζσ και όνειρα πελατϊν βάςθ τθσ Γιουνγκιανισ 

Αναλυτικισ Προςζγγιςθσ  

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Θ Θεωρία   του Ατομικοφ και υλλογικοφ Αςυνειδιτου 

 Θ Θεωρία Προςωπικότθτασ ςτθν Αναλυτικι Προςζγγιςθ 

 φμβολα- Αρχζτυπα – όνειρα 

 Σο εςωτερικό παιδί ( the inner child) 

 Μάνταλα και θ χριςθ του ςτθν Γουγκιανι ανάλυςθ  

 Σο Αρχζτυπο του Εαυτοφ (Self Archetype) 



 Σο Αρχζτυπο τθσ κιάσ ( Shadow Arcetype) 

 Οι Σζχνεσ ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Θ Θεραπεία μζςω των εικαςτικϊν τεχνϊν  ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Σεχνικι ενεργοφσ φανταςίασ ( active imagination) ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Ο υμβολιςμόσ ςτισ Σζχνεσ 

 
ΕΠΟΠΣΕΙΑ (80 ώρεσ) 

Σο μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτο να υιοκετιςουν οι ςπουδαςτζσ βαςικζσ ζννοιεσ ςτθ 

κεραπεία,Πϊσ ανοίγουμε μία κεραπευτικι ςυνεδρία, πϊσ τθν προχωράμε,Άνοιγμα- 

κλείςιμο ατομικισ και ομαδικισ ςυνεδρίασ, Θεραπευτικι ςχζςθ ( χτίςιμο εμπιςτοςφνθσ 

),Μεταβίβαςθ – αντιμεταβίβαςθ ςτθ κεραπεία, θ χριςθ των δεξιοτιτων τθσ κεραπείασ 

μζςω των Εικαςτικϊν ςτθ κεραπεία 

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ικανότθτα: 

 Να αναλαμβάνουν ατομικζσ ι ομαδικζσ ςυνεδρίεσ  

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Παρουςίαςθ περιςτατικϊν από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ 

 Ανατροφοδότθςθ από τθν ειςθγιτρια- επόπτρεια και τθν υπόλοιπθ ομάδα  

ΕΙΗΓΗΣΕ 
 

Μαρία Καρκανιά (Διευκφντρια των  Προγραμμάτων  Ψυχολογίασ) 
 
Θ Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτοσ του Παιδαγωγικοφ 

Σμιματοσ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν(2002) 

και του τμιματοσ Ψυχολογίασ του University of Wales ( 2006) 

. υνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

MBA με κατεφκυνςθ ςτθν  Διοίκθςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

του University of Wales(2008). 

Ζχει ςπουδάςει Χορό μοντζρνο, ζχει δίπλωμα του μοντζρνου 

χοροφ (Modern Theater, ISTD) (2010) , και ςτο φλαμζνκο 

(Spanish Dance Society ) και Trinity Guildhall (2009) Επίςθσ 

ζχει αςχολθκεί με το ςφγχρονο χορό( τεχνικι release) , jazz , 

μοντζρνο   αφρικάνικο χορό (afro-modern, τεχνικι Katherine 

Dunham) ςτισ ςχολζσ Χοροφ Ντιάνα Θεοδωρίδου, Φωκάσ Ευαγγελινόσ, studio Χορόσ- Χϊροσ 

(Μζτςθσ)  , ςχολι χοροφ PK Dance school. 

Ζχει ςπουδάςει πιάνο και αρμονία ςτο Εκνικό Ωδείο (Παράρτθμα Ψυχικοφ). 

Ζχει παρακολουκιςει ςεμιναριακοφσ κφκλουσ με αξιόλογουσ χορευτζσ του Flamenco όπωσ 

θ Roza Belmonte, ο Mario Maya και Cristina Hoyos. 

Ζχει παρακολουκιςει ςειρά ςεμιναριακϊν μακθμάτων και ρεπερτόριο με τθν Elizabeth 

Roxas –Dorish (Former principal dancer ‘Alvin Ailey’ American Dance Theater με εξειδίκευςθ 

ςτθν   τεχνικι Horton ( Modern Dance ,Horton Technique και με τον Bernard Gaddis 

(Contemporary West Dance Theater) με τεχνικι ςφγχρονου μπαλζτου ( contemporary 

ballet) τα ζτθ 2016-17. 

                   Θ βακιά αγάπθ τθσ και ενδιαφζρον για το αντικείμενο του χοροφ  και τθν 

ανάλυςθ κίνθςθσ και τθ ςφνδεςθ ςϊματοσ, ψυχισ και ςυναιςκθμάτων τθν οδιγθςε ςτθ 



Χοροκεραπεία. Παρακολοφκθςε τρεισ κφκλουσ ςεμιναρίων ςτθ Χοροκεραπεία με κζμα ‘ 

υνειδθτοποιιςεισ και εκφραςτικότθτα’ από τθ Leda Shandala ςτον πολυ χϊρο πολιτιςμοφ 

και τεχνϊν Shantom (2014-15-16). Παρακολοφκθςε ςεμινάρια με κζμα ϋΠροςζγγιςθ ςτθ 

Χοροκινθτικι κεραπεία ‘ και ‘Πρωτόγονθ ζκφραςθ’ ςτθν Ζνωςθ Χοροκεραπείασ (2014). Ζχει 

ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα Γιουγκιανισ  υμβουλευτικισ μζςω τθσ Χοροκεραπείασ του 

Ελλθνοβρετανικοφ( 2017) . Εκπαιδεφτθκε ςτο ςφςτθμα ανάλυςθσ κίνθςθσ   Laban 

Movement Analysis από τθν Εριφφλθ Δαφζρμου. Ζχει παρακολουκιςει ςειρά ςεμιναρίων 

ςωματικισ αυτογνωςίασ, ελεφκερου αυτοςχεδιαςμοφ και somatics. 

Είναι Ψυχολόγοσ με Ψυχοδυναμικι  ( Αναλυτικι –Γιουγκιανι) κατεφκυνςθ ,κεραπεφτρια 

μζςω τθσ κίνθςθσ  και χρθςιμοποιεί κεραπείεσ μζςω Σεχνϊν (χοροκεραπεία και κεραπεία 

μζςω των εικαςτικϊν) ςτθ κεραπευτικι δουλειά τθσ με παιδιά και εφιβουσ και νζουσ.  

Χρθςιμοποιεί τεχνικζσ κεραπείασ μζςα από τισ τζχνεσ ( active imagination, authentic 

movement , guided imagery) . 

Εξειδικεφεται ςτθ χοριγθςθ των  ιχνογραφικϊν προβολικϊν  τεςτ διάγνωςθσ , Θ.T.P(House–

Tree- Person), Draw a mother with her child, Kinetic Family, Fairy TaleTest. 

Είναι πιςτοποιθμζνθ από τθν Άριςτον Ακαδθμία Τπολογιςτϊν για τθ χοριγθςθ των τεςτ 

Career Guidanceκαι Ariston Learning Styles( τεςτ προςωπικότθτασ, κλίςεων και δεξιοτιτων) 

και Σεςτ των Θμιςφαιριϊν .Ζχει εκπαιδευτεί ςτθν χοριγθςθ του τεςτ επιλογισ ςυντρόφων ‘ 

Why we chose the mates we do ‘ τθσ Anne Teach worth (  ψυχογενετικό μοντζλο). 

Είναι ςυγγραφζασ τθσ Παιδικισ ςειράσ βιβλίων «Ανακαλφπτω τα Επαγγζλματα»   
  
Εβίτα Μπάρτηελθ 
Ψυχολόγοσ, Art – Therapist 

   
Θ Ευδοκία Μπάρτηελθ είναι Απόφοιτοσ Αριςτοφχοσ 
Καλϊν Σεχνϊν του Bari, ηωγράφοσ – χαράκτθσ.  
Επίςθσ είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Ψυχολογίασ 
του University of Wales, μζλοσ τθσ BPS. 
Απόφοιτοσ του Μετεκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ 
«υμβουλευτικι οικογζνειασ ςε άτομα με 
χιηοφρζνεια και διπολικι διαταραχι» τθσ Α’ 
Πανεπιςτθμιακισ Ψυχιατρικισ Κλινικισ (ΕΠΙΨΤ).  
Είναι κάτοχοσ Master ςτο Art Therapy από το 
Πανεπιςτιμιο τθσ Νάπολθσ ςυνεργαηόμενο με το 
UCLA τθσ Αμερικισ.  Χρθςιμοποιεί τα Art-test τθσ 
Ψυχολόγου Ερευνιτριασ Paola Federici τα οποία είναι 
«Σο τεςτ τθσ οικογζνειασ με ηϊα» και το «Σεςτ των 
χρωμάτων» διαγνωςτικά και αποκλειςτικά ςτθν 
Ελλάδα. 
Εξειδικεφεται ςε διερευνθτικά ηωγραφικά τεςτ, 
ζχοντασ ωσ απϊτερο ςτόχο τουσ τθν εξωτερίκευςθ των εςωτερικϊν ηθτθμάτων. Ζχει 
ςπουδάςει πιάνο και ζχει πτυχίο ςτθν κεωρία και ιςτορία τθσ μουςικισ. Εργάηεται ζωσ 
ςιμερα ωσ εκπαιδευτικόσ και ψυχολόγοσ. 

  
Σραγζα Ελζνθ 
Διδάκτωρ τθσ κεωρίασ Σζχνθσ- Ιςτορικόσ Σζχνθσ 
 
 ποφδαςε Αρχαιολογία / Ιςτορία Σζχνθσ ςτο Πανεπιςτιμιο 
Κριτθσ. το Αγγλικό Πανεπιςτιμιο  Essexζκανε το 



Μεταπτυχιακό τθσ πάνω ςτθ Θεωρία και τθν Ιςτορία τθσ Μοντζρνασ Σζχνθσ και ςτον 
Κινθματογράφο. Ολοκλιρωςε το διδακτορικό ςτθν Θεωρία του Κινθματογράφου ςτο 
Πάντειο Πανεπιςτιμιο. 
Διακζτει μακρόχρονθ εμπειρία ςτθnδιδαςκαλία ενθλίκων και τα ερευνθτικά τθσ 
ενδιαφζροντα ςχετίηονται με τθν κοινωνικι, φιλοςοφικι και ψυχαναλυτικι ανάλυςθ τθσ 
κινθματογραφικισ εικόνασ. 
Είναι επίςθσ, εραςιτζχνθσ φωτογράφοσ με εκκζςεισ ςτο ενεργθτικό τθσ. 
  
 
Θεοδώρα Παπαναςταςοποφλου, Εικαςτικι 
Θεραπεφτρια 
Θ Θεοδϊρα Παπαναςταςοποφλου είναι Εικαςτικι 
Θεραπεφτρια R.N.C.P.(ευρωπαϊκι πιςτοποίθςθ και 
αναγνϊριςθ),πτυχιοφχοσ Εφαρμοςμζνθσ Ψυχολογίασ 
και Ζρευνασ ςτθν Εικαςτικι Θεραπεία Arles, Γαλλίασ 
καιτου Σμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ 
Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Θλικία, Πανεπιςτθμίου 
Πατρϊν. Είναι διαπιςτευμζνο ενεργθτικό μζλοσ τθσ 
Διεκνοφσ Εταιρείασ Ψυχοπακολογίασ τθσ Ζκφραςθσ και 
Εικαςτικισ Θεραπείασ –SIPEAT, με ςυνεχι ςυμμετοχι 
ςε ςυνζδρια και επαγγελματικζσ καταρτίςεισ ςε Γαλλία και Ελλάδα. Ζχει δουλζψει ςτθ 
Γαλλία με παιδιά ςε Παιδοψυχιατρικι Κλινικι, Ιατρο-Παιδαγωγικό Κζντρο (ΙΜΕ) και Ιατρο-
Κοινωνικό Κζντρο Πρϊιμθσ Δράςθσ ςτθν πρϊτθ θλικία (CAMSP), του Νοςοκομείου Jacques 
Lacarin Vichy και με ενιλικεσ ςε Κζντρο Θμζρασ. Από το 2015 εργάηεται ςτθν Πάτρα ωσ 
ιδιϊτθσ Εικαςτικι Θεραπεφτρια και ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ ςε χϊρουσ ψυχικισ υγείασ 
και μθ, όπου πραγματοποιεί Βιωματικά Εργαςτιρια Εικαςτικισ Θεραπείασ για ενιλικεσ, 
Ατομικζσ ςυνεδρίεσ αλλά και Ομάδεσ παιδιϊν εικαςτικισ ζκφραςθσ και κεραπείασ. Θ 
εκελοντικι τθσ εργαςία ςτθν παιδοψυχιατρικι κλινικι του Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου 
Πατρϊν αλλά και ςε υλλόγουσ .Ο.Ψ.Τ., Άλμα Ηωισ και Φλόγα Πατρϊν, λειτοφργθςε ωσ 
ςθμείο αναφοράσ για τθν μετζπειτα επαγγελματικι τθσ πορεία. 
 
Κρίςτθ Λαγογιάννθ, Ψυχολόγοσ, PhD 

Θ Κρίςτθ Λαγογιάννθ ζχει ςπουδάςει ψυχολογία ςτο 
Πανεπιςτιμιο του Hertfordshire  με διαπιςτευμζνο πτυχίο 
BachelorofScience(Hons) απο το BritishPsychologicalSociety. 
  υνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτο πανεπιςτιμιο του 
Nottinghamγια MasterofScienceςτθν ψυχολογία τθσ 
αποκατάςταςθσ και αποκεραπείασ και ςτθ ςυνζχεια, 
ολοκλιρωςε το διδακτορικό (PhD) τθσ με υποτροφία, ςτθν 
εφαρμοςμζνθ ψυχολογία με ειδίκευςθ τθν διάκεςθ και τθν 
γνωςτικι ζκπτωςθ μετά από εγκεφαλικό επειςόδιο.   Είναι 
επίςθσ κάτοχοσ ανωτζρου διπλϊματοσ (Level5) 
ςυμβουλευτικισ (προςωποκεντρικι προςζγγιςθ) κακϊσ και 
διπλϊματοσ για τεχνικζσ ςυμβουλευτικισ για παιδιά και νζουσ. 
Ζχει κάνει τθν πρακτικι τθσ με ειδικό και γενικό πλθκυςμό και 

ζχει ερευνθτικό ενδιαφζρον ςτα ψυχογθριατρικά και το 
εγκεφαλικό επειςόδιο. 
 Ζχει πείρα γφρω από τθν επιλθψία, τον αυτιςμό, τισ ειδικζσ 
ανάγκεσ κακϊσ και τισ δφςκολεσ και επικετικζσ ςυμπεριφορζσ 
που ςχετίηονται με αυτά. τον ελεφκερο τθσ χρόνο αςχολείται 



με το Βραηιλιάνικο JiuJitsuκαι ςτο παρελκόν ζχει διδάξει παιδικά τμιματα ςτθν Αγγλία. 
 
 Μαρία Κατςιφαράκθ, Ψυχολόγοσ, PhD 
Θ Μαρία Κατςιφαράκθ είναι διδάκτωρ Ψυχολογίασ. Μετά τθν αποφοίτθςι τθσ από το 
τμιμα Ψυχολογίασ του Παντείου Πανεπιςτθμίου, ςυνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτο Swansea 
University τθσ Μ. Βρετανίασ, όπου ζκανε το Μεταπτυχιακό τθσ ςτθν Κλινικι Ψυχολογία και 
το Διδακτορικό τθσ ςτθν Κλινικι και Οργανωτικι Ψυχολογία. Εργάςτθκε ωσ 
Μεταδιδακτορικι Ερευνιτρια ςτο National Institute of Occupational Health τθσ Νορβθγίασ 
για 2,5 χρόνια. Ζχει εργαςτεί ωσ ψυχολόγοσ ςτα Ψυχολογικά τμιματα του Νοςοκομείου 
Παίδων Πεντζλθσ (Ακινα) και του Swansea Central Clinic (Μ. Βρετανία).  Κατά τθ διάρκεια 
των διδακτορικϊν ςπουδϊν τθσ εργαηόταν ωσ ςφμβουλοσ φοιτθτϊν ςτο Swansea 
University.   Άρκρα τθσ βρίςκονται δθμοςιευμζνα ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά, ενϊ 
ζχει παρουςιάςει το ερευνθτικό τθσ ζργο ςε διεκνι ςυνζδρια. ποφδαςε κλαςςικό μπαλζτο 
και ςφγχρονο χορό μζχρι το προεπαγγελματικό επίπεδο, και πιάνο. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά 
και Νορβθγικά. 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
το πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ψυχολογίασ, Ψυχιατρικισ, Φιλολογίασ, 
Παιδαγωγικϊν και άλλων ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν και επαγγελμάτων Τγείασ. 
Απόφοιτοι χολισ Καλϊν Σεχνϊν, Αρχιτεκτονικισ, Κινθματογράφου και άλλων 
καλλιτεχνικϊν ςχολϊν. 
το πρόγραμμα μποροφν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων ςχολϊν  κατόπιν 
ςυνζντευξθσ. 
  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ - ΕΝΑΡΞΕΙ 2019/2020 ΕΝΑ 

 

 
Νζα ζναρξη 14/10/2019 
Το πρόγραμμα είναι μονοετζσ ι τριετζσ.  Οι 
απόφοιτοι του μονοετοφσ προγράμματοσ 
μποροφν προαιρετικά να 
παρακολουκιςουν και 2ο ζτοσ (ι και 
παραπάνω) που περιλαμβάνει πρακτικι 
άςκθςθ  με εποπτεία και ατομικι ανάλυςθ, 
για επί πλζον εμβάκυνςθ ςτο αντικείμενο. 
  

  
  

 ΚΟΣΟ 
Σο ετιςιο κόςτοσ είναι 2.500€ 
 (Εγγραφι 250€ - Σο υπόλοιπο ποςό μπορεί 
να κατατεκεί ςε δόςεισ) 
Ετιςια δίδακτρα για το 2ο και το 3ο ζτοσ 
ςπουδϊν: 1500€ 
 



  
  

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

Φορζασ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: Ελλθνικι Εταιρεία υμβουλευτικισ 

(τελικι πιςτοποίθςθ αναμζνεται το Σεπτζμβριο του 2019) 

 

 


