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      H Παιγνιοκεραπεία ωσ μζκοδοσ 
κεραπείασ χρθςιμοποιεί το παιχνίδι ωσ 
βαςικό επικοινωνιακό και κεραπευτικό 
εργαλείο.  
Θ Παιγνιοκεραπεία χρθςιμοποιεί και 
πολλά άλλα μζςα όπωσ το κζατρο, το 
παιχνίδι ρόλων, τον αυτοςχεδιαςμό, το 
κουκλοκζατρο, τθ ηωγραφικι, τθ 
μουςικι, το παραμφκι, τθν αφιγθςθ 
ιςτορίασ, τθ μεταμφίεςθ, τθ μάςκα, τον 
πθλό, τθν άμμο . 
Θ Παιγνιοκεραπεία ωσ κεραπευτικι μζκοδοσ απευκφνεται ςε παιδιά, εφιβουσ και 

ενιλικεσ. 
Σο βαςικό κεραπευτικό μζςο είναι το 
παιχνίδι. Όλα τα παιδιά αγαποφν τα παιχνίδι 
και ζχουν τθ κζλθςθ και τθ διάκεςθ να 
παίξουν. Σο παιδί επικοινωνεί τισ ανάγκεσ 
του, τουσ προβλθματιςμοφσ του, τισ ςκζψεισ 
του μζςα από το παιχνίδι. Σο παιχνίδι είναι 
ζνα παιδαγωγικό μζςο μζςα από το οποίο το 
παιδί εκφράηεται ελεφκερα και μακαίνει να 
εξερευνά το περιβάλλον του. Σο παιχνίδι 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ διαγνωςτικό 

και κεραπευτικό εργαλείο. Σο παιδί παίηει ελεφκερα μζςα ςε ζνα αςφαλζσ πλαίςιο με τθν 
παρουςία του κεραπευτι. 
Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ το παιδί μπορεί να βιϊςει ςυγκροφςεισ και δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα , τα οποία αντζχει να αντιμετωπίςει γιατί γίνονται ςτθ διάρκεια του 
παιχνιδιοφ και όχι τθσ πραγματικι του ηωισ. 
Σο παιχνίδι δίνει ςτο παιδί τθν απαραίτθτθ ‘ ςυμβολικι απόςταςθ’ να αντιμετωπίςει 
αρνθτικά ςυναιςκιματα και καταςτάςεισ που τισ νιϊκει απειλθτικζσ ι επικίνδυνεσ και 
φοβάται να τισ προςεγγίςει. 
Σο παιχνίδι δίνει τθ δυνατότθτα ςτο παιδί να μπει ςε ρόλουσ και να εξερευνιςει 
εναλλακτικζσ λφςεισ . 
Βοθκά τα παιδιά να εκφράςουν τα ςυναιςκιματά τουσ και να αντιμετωπίςουν τισ 
ςυναιςκθματικζσ τουσ διακυμάνςεισ και εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ χρθςιμοποιϊντασ το 
παιχνίδι ωσ μορφι ζκφραςθσ και εκτόνωςθσ. 
Θ Παιγνιοκεραπεία είναι μία μθ κατευκυντικι μζκοδοσ ψυχοκεραπείασ που βοθκά το παιδί 
να εκφραςτεί μζςα ςε ζνα περιβάλλον αποδοχισ και ελευκερίασ. 
τόχοσ τθσ Παιγνιοκεραπείασ είναι θ αλλαγι ςτάςεων του παιδιοφ απζναντι ςτα πράγματα, 
θ ςυνειδθτοποίθςθ των εςωτερικϊν του ςυγκροφςεων,  θ επίτευξθ αυτοπεποίκθςθσ και 
θρεμίασ. 



 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Ο ςτόχοσ του προγράμματοσ  είναι να φζρει τουσ ςπουδαςτζσ ςε επαφι με τισ βαςικζσ 

αρχζσ και πρακτικζσ τθσ Παιγνιοκεραπείασ. Θ προςζγγιςθ των κεμάτων γίνεται με 

βιωματικό τρόπο ενϊ ακολουκεί θ ςφνδεςι τουσ με το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ 

Παιγνιοκεραπείασ. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ οι ςυμμετζχοντεσ διευκολφνονται ςτθν 

αυτοζκφραςι τουσ και ςτθν ανάπτυξθ του δθμιουργικοφ τουσ δυναμικοφ με ζναν μθ 

απειλθτικό τρόπο. το τζλοσ του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα ζχουν αποκτιςει βακφτερθ 

κατανόθςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ Παιγνιοκεραπείασ αλλά και τθσ εφαρμογισ τθσ ςε 

διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ (κλινικοφσ, μθ κλινικοφσ), ςε διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ 

(παιδιά, εφιβουσ, ενιλικεσ), κακϊσ και ςε διαφορετικά πλαίςια (κζντρα πρόλθψθσ- 

κεραπείασ- αποκατάςταςθσ, ςχολεία, νοςοκομεία, κλπ). Οι ςπουδαςτζσ κα πειραματιςτοφν 

με διαφορετικά μζςα (άμμο, μινιατοφρεσ, πθλό, πλαςτελίνθ, ηωγραφικι, αποκριάτικεσ 

μάςκεσ- κοςτοφμια, κλπ) ϊςτε να βρει ο κακζνασ ποιο είναι αυτό που τον διευκολφνει να 

εκφραςτεί καλφτερα. 

 
Θ αξιολόγθςθ γίνεται μζςω  βιωματικϊν αςκιςεων και γραπτϊν εργαςιϊν. 

Οι απόφοιτοι μποροφν να αςκιςουν το επάγγελμα ςε Λδιωτικό χϊρο παιγνιοκεραπείασ, ςε 

Κζντρα ψυχικισ υγείασ , Κζντρα φιλοξενίασ παιδιϊν, Κζντρα ειδικισ αγωγισ, Κζντρα με 

παιδιά, εφιβουσ, Γθροκομεία ,Χϊρουσ εκπαίδευςθσ , ςχολεία, Κζντρα Απεξάρτθςθσ , 

Κλινικζσ, νοςοκομεία, Κζντρα Αποκατάςταςθσ . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
 

1ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμθνο Β’ Εξάμθνο 

 Ψυχολογία - 100 ϊρεσ 
- Αναπτυξιακι ψυχολογία - 30 ϊρεσ 
- Ψυχοκεραπευτικζσ χολζσ/προςεγγίςεισ 

-  40  ϊρεσ 
- Κλινικι Ψυχολογία - 30 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ 

 Παιγνιοκεραπεία- Σο παιχνίδι ωσ μζςο 
ζκφραςθσ  - 40 ϊρεσ 

   Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

 Βιωματικι ομάδα Ροτηεριανι 
Προςζγγιςθ -40 ϊρεσ 

Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ  
 

 Σζχνεσ & Ψυχανάλυςθ: γνωριμία με τισ 
δθμιουργικζσ κεραπείεσ - 50 ϊρεσ 

Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

 Βιωματικά εργαςτιρια: γνωριμία με τισ 
κεραπείεσ μζςω τζχνθσ - 30 ϊρεσ 

Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

 Παιγνιοκεραπεία - 40 ϊρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

 Art Therapy - 40 ϊρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

Εργαςία Α’ ζτουσ 

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

 

2ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμθνο Β’ Εξάμθνο 

 Εξελικτικι Ψυχολογία - 40 ϊρεσ  
Μάκθμα κορμοφ Παιγνιοκεραπεία - 40 

ϊρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 
Κλινικι Ψυχολογία - 30  ϊρεσ 

(Ψυχομετρικά τεςτ) -  
10 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ  
 

 

 

 Βιωματικι ομάδα - ροτηεριανι 

Προςζγγιςθ - 40 ϊρεσ 

Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 
 Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ -20 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ   

 Ψυχολογικθ ανάλυςη του 
παραμυιιοφ – 20 ώρεσ  

 Δραματοκεραπεία -20 ώρεσ  

 Μουςικοκεραπεία -20 ώρεσ 
 
 Ομαδικι Εποπτεία: 40 ϊρεσ 
 Πρακτικι εξάςκθςθ: 80 ϊρεσ κεραπείασ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3ο Ζτοσ 

Α’ Εξάμθνο Β’ Εξάμθνο 

 Δεξιότθτεσ ςτθν Παιγνιοκεραπεία -  20 
ϊρεσ 

Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ 
 Μεκοδολογία Διατφπωςθσ 

Περιπτώςεων (Case Study 
Methodology) - 10 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ  
 Κλινικι Ψυχολογία - 30 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ 
 
  
 

  

 Γιουνγκιανι Ανάλυςθ ονείρων  μζςα 
από τισ Σζχνεσ - φμβολα ςτθν 
Παιγνιοκεραπεία (κεωρθτικό - 
βιωματικό) - 60 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ  
Εξελικτικι  Ψυχολογία - 30 ϊρεσ 
Μάκθμα κορμοφ 
 Θεραπεία μζςω άμμου: εμβάκυνςθ 

ςτθν τεχνικι  (βιωματικό) - 30 ϊρεσ 
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.  

Ατομικι ανάλυςθ : 150 ώρεσ 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ 
  
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) 

 



 

 

 

 

ΣΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ω ΜΕΟ ΕΚΦΡΑΘ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (40 ώρεσ) 
         
Ενδεικτικό περιεχόμενο      
Θ άμμοσ, Θ μουντηοφρα, Κάρτεσ,Ιςτορία με τθ 

χριςθ τθσ μπάλασ, Κολάη , Ζμβλθμα ,Χταπόδι – 

χλαπάτςα, Ηωγραφικι ,Περίγραμμα 

ςώματοσ,Σο μονοπάτι τθσ 

ηωισ ,Πλαςτελίνθ ,Μάςκα ,Ιςτορία με 6 

κομμάτια , Παραμφκι , πιρτόκουτα , Άςκθςθ 

με λουλοφδι , Άςκθςθ αυτογνωςίασ- 

ςυνάντθςθ με το ςοφό 

 

 

 Παίηοντασ και παρατθρϊντασ τα παιδιά 

 Δραματοκεραπεία για παιδιά 

 Μουςικοκινθτικι αγωγι 

 Σο παιδικό ιχνογράφθμα 

 To παιδικό παραμφκι 
 
ΣΑΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΤ ΣΘ ΗΩΘ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ  

 ΣΟ ΣΑΔΛΟ ΣΘ ΕΝΩΜΑΣΩΘ (EMBODIMENT)  

 ΣΟ ΣΑΔΛΟ ΣΘ ΠΡΟΒΟΛΘ (PROJECTION)  

 ΣΟ ΣΑΔΛΟ ΣΩΝ ΡΟΛΩΝ (ROLE PAYING) 
       
             

ΣΕΧΝΕ & ΨΤΧΑΝΑΛΤΘ (50 ώρεσ) 
Ειςθγιτρια: 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 Κεραπεία 
μζςω των εικαςτικϊν. 
Σο μάκθμα είναι προςανατολιςμζνο ςτθν 
Αναλυτικι Προςζγγιςθ του CarlG. Jung. 
  

 

 

 

 



 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΩ ΣΘ ΑΜΜΟΤ     -  SAND PLAY THERAPY ( 40 ϊρεσ) 

 

Θ Κεραπεία μζςω τθσ άμμου εφαρμόηεται 
ςε  παιδιά και ενιλικεσ και  ζχει κεαματικά 
αποτελζςματα. 
Ο κεραπευόμενοσ ζχει ςτθ διάκεςι του ζνα 
δοχείο με άμμο και μία υλλογι από 
μινιατοφρεσ ( ςπιτάκια, δεντράκια, πζτρεσ,  
καραβάκια, ανκρωπάκια, ςφμβολα). Είναι 
καλό θ ςυλλογι να είναι μεγάλθ και να 
περιζχει πολλζσ διαφορετικζσ μινιατοφρεσ 
που μποροφν να εκφράςουν διαφορετικζσ 
καταςτάςεισ . 

Οι Μινιατοφρεσ δρουν ωσ ςφμβολα- αρχζτυπα . 
Ο κεραπευόμενοσ ςχθματίηει ελεφκερα και χωρίσ κακοδιγθςθ αναπαραςτάςεισ ςτθν άμμο 
και τοποκετεί τισ μινιατοφρεσ . 
Ο κεραπευτισ παραμζνει ςιωπθλόσ, αφινει τον κεραπευόμενο να εκφραςτεί ελεφκερα, 
απλά παρατθρεί χωρίσ να κακοδθγεί τθ διαδικαςία ι να προτείνει ιδζεσ και λφςεισ. 
τόχοσ είναι να εκφραςτεί ο κεραπευόμενοσ εντελϊσ ελεφκερα και αβίαςτα ϊςτε να‘ 
ςυμβολίςει’ το πρόβλθμα , να εκφράςει τον εςωτερικό του κόςμο, να προβάλει τισ 
ςυγκροφςεισ του με τθν τοποκζτθςθ των μινιατοφρων πάνω ςτθν άμμο . 

 
Θ ΠΡΟΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΣΟΤ CARL ROGERS (80 ΩΡΕ) 
ΒΙΩΜΑΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ  
Ειςθγιτρια : Κρίςτθ Λαγογιάννθ 
 Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν γνωριμία των φοιτθτϊν με όλεσ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Ροτηεριανισ 
Προςζγγιςθσ. υγκεκριμζνα, το μάκθμα διδάςκεται ςαν βιωματικι ομάδα και ςκοπόσ τθσ είναι 
να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ να κατανοιςουν όλεσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ ςφμφωνα με τον Ρότηερσ 
μζςα από τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν 
προςωπικζσ εμπειρίεσ και ςκζψεισ, να εκφραςτοφν ςε ομαδικό αλλά και προςωπικό επίπεδο 
και να αλλθλεπιδράςουν με τισ εμπειρίεσ των ςυμφοιτθτϊν τουσ. Ουςιαςτικά, οι φοιτθτζσ 
γίνονται οι ίδιοι case studies με ςκοπό τθσ κατανόθςθ όχι μόνο τθσ προςζγγιςθσ αλλά και τθσ 
δυςκολίασ να εκφράηονται, να κατανοοφν, και να χειρίηονται τα δικά τουσ ςυναιςκιματα αλλά 
και να αντιδροφν ςε άλλα άτομα υπό ευάλωτεσ ςυνκικεσ.  
 

 

 



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

 να κατανοιςουν τθ ςφνδεςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ Ροτηεριανισ προςζγγιςθσ με τθν 
Ψυχολογία και πϊσ αυτζσ ςυνδζονται με τθν ψυχικι υγεία και ιςορροπία  

 να εξοικειωκοφν με τισ κεωρίεσ προςωπικότθτασ ςφμφωνα με τον Rogers 

 να μποροφν να κατανοιςουν πωσ εφαρμόηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ προςζγγιςθσ 
ςτθν ανάλυςθ προβλθμάτων  

 να κατανοιςουν γιατί οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ προςζγγιςθσ είναι τόςο ςθμαντικζσ   
 

Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

 Εαυτόσ 
 Σάςθ Πραγμάτωςθσ  
 Σάςθ Αυτοπραγμάτωςθσ  
 Πραγματικόσ και Λδανικόσ Εαυτόσ 
 Αντίλθψθ Εαυτοφ  
 Κεραπευτικζσ υνκικεσ  
 Άνευ Όρων Αποδοχι/Ανεπιφφλακτθ Κετικι Αναγνϊριςθ  
 Ενςυναιςκικι Κατανόθςθ  
 Εναρμόνιςθ και Γνθςιότθτα  

 

 
ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (120 ώρεσ) 
Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να φζρει τουσ ςπουδαςτζσ 
ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ και πρακτικζσ τθσ 
Παιγνιοκεραπείασ. Θ προςζγγιςθ των κεμάτων γίνεται με 
βιωματικό τρόπο ενϊ ακολουκεί θ ςφνδεςι τουσ με το 
κεωρθτικό υπόβακρο τθσ Παιγνιοκεραπείασ. Μζςω αυτισ 
τθσ διαδικαςίασ οι ςυμμετζχοντεσ διευκολφνονται ςτθν 
αυτοζκφραςι τουσ και ςτθν ανάπτυξθ του δθμιουργικοφ 
τουσ δυναμικοφ με ζναν μθ απειλθτικό τρόπο. το τζλοσ 
του μακιματοσ, οι ςπουδαςτζσ κα ζχουν αποκτιςει 
βακφτερθ κατανόθςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ 
Παιγνιοκεραπείασ αλλά και τθσ εφαρμογισ τθσ ςε 
διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ (κλινικοφσ, μθ κλινικοφσ), ςε 
διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ (παιδιά, εφιβουσ, 

ενιλικεσ), κακϊσ και ςε διαφορετικά πλαίςια 
(κζντρα πρόλθψθσ- κεραπείασ- 
αποκατάςταςθσ, ςχολεία, νοςοκομεία, κλπ). 
Οι ςπουδαςτζσ κα πειραματιςτοφν με 
διαφορετικά μζςα (άμμο, μινιατοφρεσ, πθλό, 
πλαςτελίνθ, ηωγραφικι, αποκριάτικεσ μάςκεσ- 
κοςτοφμια, κλπ) ϊςτε να βρει ο κακζνασ ποιο 
είναι αυτό που τον διευκολφνει να εκφραςτεί 
καλφτερα. 
Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει ωσ κφριο 

μζλθμα τθ γνωριμία και τθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τισ τεχνικζσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν Παιγνιοκεραπεία. Για αυτό το ςκοπό χρθςιμοποιοφνται: φωνι, 

κίνθςθ, πθλόσ, ηωγραφικι, χριςθ τθσ άμμου, παίξιμο ρόλων, παραμφκια και άλλοι 

μζκοδοι. Οι βιωματικζσ αςκιςεισ δθμιουργικισ ζκφραςθσ βοθκοφν τουσ φοιτθτζσ να 

αποκτιςουν τθν εμπειρία και τον τρόπο εφαρμογισ τουσ, ςυνδζοντασ τα παράλλθλα με τθ 

https://myneurology.eu/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%80%ce%b5%ce%b4%ce%bf-%cf%86%ce%bb%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d


κεωρία. Πιο ςυγκεκριμζνα οι ςπουδαςτζσ κα γνωρίςουν και κα εξοικειωκοφν με τα 

παρακάτω: 

Μζχρι το τζλοσ του ζτουσ οι ςπουδαςτζσ κα μποροφν: 

1. Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Παιγνιοκεραπείασ 
2. Σο παιχνίδι ωσ κεραπευτικό μζςο και ο ρόλοσ τθσ παιγνιοκεραπείασ  
3. Σα μοντζλα τθσ Παιγνιοκεραπείασ (Κατευκυντικι και μθ κατευκυντικι) 
4. Κεραπευτικό ςυμβόλαιο με γονείσ-παιδί-ομάδα  
5. Θ ςθμαςία του πρωταρχικοφ δεςμοφ και θ παιγνιοκεραπευτικι ςχζςθ  
6. Σα βαςικά ςτάδια εξζλιξθσ του παιχνιδιοφ (μοντζλο EPR) και γνωριμία με τα 

παιχνίδια και τθ χριςθ αυτϊν  
7. Σο πωσ φτιάχνουν το κεραπευτικό ςυμβόλαιο με το παιδί 
8. Σα ςτάδια κατά τθν Παιγνιοκεραπευτικι διαδικαςία  
9. Σο ρόλο του Παιγνιοκεραπευτι  
10. Σον τρόπο εφαρμογισ διάφορων τεχνικϊν και αςκιςεων τθσ άμμου, του πθλοφ, 

των ηϊων και τθσ ηωγραφικισ  
 
 
 

 ΔΕΚΣΙΚΘΜΟΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
GUIDED IMAGERY & MUSIC (GIM) 
(40 ώρεσ) 
ΕΙΗΓΗΣΗ: ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΚΑΡΡΑ  
Θ κακοδθγοφμενθ φανταςία 

     είναι μία τεχνικι που εφαρμόηεται  ςε    παιδιά , 
εφιβουσ και ενιλικεσ με ςθμαντικά κεραπευτικά 
αποτελζςματα 
Ο κεραπευτισ βάηει μία ιρεμθ μουςικι και ο 
πελάτθσ ξαπλϊνει χαλαρά 
Ο κεραπευτισ περιγράφει εικόνεσ τοπία μνιμεσ που 
εικονοποιοφνται μζςα από τθ φανταςία 
Ο πελάτθσ μπορεί να αφεκεί ελεφκεροσ να βιϊςει μνιμεσ , εικόνεσ , παιδικζσ αναμνιςεισ , 
μελλοντικά ςχζδια  

Θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιεί τθ δφναμθ τθσ μουςικισ 
ςυνδυάηοντάσ τθν και με άλλεσ μεκόδουσ. 
Θ μουςικι κινθτοποιεί τον ανκρϊπινο ψυχιςμό 
,διεγείρει ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ. 
Με τθ βοικεια τθσ μουςικισ ακρόαςθσ ο 
κεραπευόμενοσ βιϊνει ςυναιςκιματα, ζχει νοθτικζσ 
εικόνεσ, ανακαλεί μνιμεσ και γεγονότα του 
παρελκόντοσ. 
Σο υλικό που αναδφεται μζςω τθσ τεχνικισ αυτισ 
μπορεί να αξιοποιθκεί κεραπευτικά με διάφορεσ 
ψυχοκεραπευτικζσ μεκόδουσ λεκτικζσ ι μζςω άλλων 
τεχνϊν . 

Ο κεραπευόμενοσ φαντάηεται ςκθνζσ, τοπία, εικόνεσ, μελωδίεσ, ιχουσ, χρϊματα, ζρχεται 
ςε επαφι με όλεσ του τισ αιςκιςεισ 

Σο μυαλό ζρχεται ςε επαφι με το ςϊμα. 
Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ αποδεικνφουν ότι θ τεχνικι 
αυτι ζχει ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτθ 
ςυναιςκθματικι και ςωματικι υγεία. Είναι μία ενεργι 
διαδικαςία από πλευράσ του κεραπευόμενου. Ζχει 



κεαματικά αποτελζςματα ςτθν ανάρρωςθ και ςτθν ενδυνάμωςθ του ανοςοποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ. 
 
 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΙ ΑΛΛΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΜΕΩ ΣΕΧΝΘ (30 ώρεσ) 
τόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να ζρκουν οι ςπουδαςτζσ ςε γνωριμία με τισ άλλεσ 
κεραπείεσ μζςω Σζχνθσ (Χοροκεραπεία, Μουςικοκεραπεία, Δραματοκεραπεία, Κεραπεία 
μζςω των Εικαςτικϊν Σεχνϊν). 
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. 
 
 

ΚΛΙΝΙΚΘ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ  (60 ώρεσ) 

ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΦΑΡΑΚΗ 

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 
 

ΕΞΕΛΙΚΣΙΚΘ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (60 ώρεσ) 

ΕΙΘΓΘΣΡΙΑ:  ΚΡΙΣΘ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΘ 

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 από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ τθσ ηωισ.  

Θ παιδικι θλικία είναι πολφ ςθμαντικι για όλθ τθν μετζπειτα ηωι κακϊσ κατά 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)]  

• Κεωρία και Μθχανιςμοί Προςκόλλθςθσ Bowlby (attachment)   

• Ψυχοπακολογία ςτθν Παιδικι Θλικία  

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

Διαφοροδιάγνωςθ, Ενδείξεισ  

 

ΓΙΟΤΓΚΙΑΝΘ ΑΝΑΛΤΘ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΣΕΧΝΕ (60 ώρεσ) 

 

ΑΝΑΛΤΘ ΚΑΙ ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΣΩΝ ΤΜΒΟΛΩΝ 
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. 
 

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 Κεωρία   του Ατομικοφ και υλλογικοφ Αςυνειδιτου 

 Θ Κεωρία 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 Χοροκεραπεία ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Σεχνικι ενεργοφσ φανταςίασ ( active imagination) ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Ο υμβολιςμόσ ςτισ Σζχνεσ 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΩ ΣΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ (40 ώρεσ) 

Ειςθγιτρια: 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. 

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο  

 Σεςτ τθσ ανκρϊπινθσ φιγοφρασ (DAP) 

 Σεςτ τθσ οικογζνειασ    

 Χρωμοτζςτ  

 Σο τεςτ των ηϊων  

 
 

ΔΡΑΜΑΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (20 ώρεσ) 

ΕΙΘΓΘΣΡΙΑ: Διμθτρα ταφροου 

Αναπτφςςουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ και μζςα τθσ Δραματοκεραπείασ όπωσ : 
• Σο ςωματικό βίωμα: πρόςωπο, ςϊμα, φωνι 
• Θ ανάπτυξθ του παιχνιδιοφ 
• Θ ςφνδεςθ του δρϊμενου με τθν πραγματικότθτα 
• Θ μεταμόρφωςθ 
• Κεατρικθ δραςθ 
• Τπόδυςθ- απζκδυςθ ρόλου 
•  Αυτοςχεδιαςμόσ 
•  Μιμικι  
• Μεταμφίεςθ 
•  Ψυχόδραμα 
•  Κοινωνιόδραμα  
• Παιχνίδι ρόλων 
• Μουςικι 
• Κίνθςθ 
• Χορόσ 
• Ηωγραφικι 
• Κουκλοκζατρο-μαριονζτεσ 
• Αφιγθςθ ιςτορίασ-παραμυκιοφ 

• Κεωρία και Πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ Κίνθςθσ με Άγγιγμα και Ιχο 

 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ 



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, Κεραπευτικι ςχζςθ (χτίςιμο εμπιςτοςφνθσ ), 

Μεταβίβαςθ – αντιμεταβίβαςθ ςτθ κεραπεία, θ χριςθ των δεξιοτιτων τθσ 

παιγνιοκεραπείασ  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  

 

ΕΙΘΓΘΣΕ 
 

Μαρία Καρκανιά (Διευιφντρια Σομέα Ψυχολογίασ) Τπεφιυνη του Προγράμματοσ 

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 Κεοδωρίδου, 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»  
(Ανακαλφπτω τα επαγγζλματα Τγείασ, Αςφαλείασ, Καλλιτεχνικά), (Εκδοτικι Άλφα). 
 
Κάλλι Φιλιανοφ, Ψυχολόγοσ - Παιγνιοιεραπεφτρια 

 
 Θ Κάλλι Φιλιανοφ ςποφδαςε Κοινωνικι Ψυχολογία 
(Bachelor of Arts) ςτο De Montford University ςτθν Αγγλία 
και ζκανε το μεταπτυχιακό τθσ ςτθν Αναπτυξιακι 
Παιδοψυχολογία (Master of Science) ςτο Institute of 
Education University of London. 
Είναι Ψυχοκεραπεφτρια - Παιγνιοκεραπεφτρια, μζλοσ του 
υλλόγου Ελλινων Ψυχολόγων και τθσ Πανελλινιασ 
Επαγγελματικισ Ζνωςθσ Δραματοκεραπευτϊν - 
Παιγνιοκεραπευτϊν ΠΕΕΔΠ. 
Επιπλζον, είναι υπεφκυνθ του Κζντρου Ψυχοκεραπείασ - 
Παιγνιοκεραπείασ (Ενδυνάμωςθσ, Ζκφραςθσ και 
Δθμιουργίασ) "Σο Δζντρο", όπου εργάηεται με παιδιά, 

εφιβουσ και ενιλικεσ. Διοργανϊνει βιωματικά ςεμινάρια, ςυντονίηει ομάδεσ αυτογνωςίασ 
και ομάδεσ γονζων. 
Σζλοσ, ζχει παρακολουκιςει πλθκϊρα ςεμιναρίων και ςυνεδρίων με Παιγνιοκεραπευτικι 
και Δραματοκεραπευτικι προςζγγιςθ ςε κάποια εκ των οποίων και ωσ ειςθγιτρια. 
 
Ψαρομηλίγκου Ντορέτα 
 
Θ Ψαρομθλίγκου Ντορζτα είναι απόφοιτθ Κοινωνικισ 
Εργαςίασ, του τμιματοσ Τγείασ κι Πρόνοιασ του Α.Σ.Ε.Λ. 
Πατρϊν. υνζχιςε τισ ςπουδζσ τθσ, ςτθ Κλινικι 
Ψυχοπακολογία Ενθλίκων ςτο Αιγινιτειο Νοςοκομείο, ενϊ 
ειδικεφτθκε ςτθν Ψυχοεκπαίδευςθ και τθ υμπεριφορικι 
Κεραπεία Οικογζνειασ ςτθν Ψφχωςθ από το Ερευνθτικό 
Πανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Ψυχικισ Τγιεινισ (Ε.Π.Λ.Ψ.Τ.). 
Ζχει παρακολουκιςει μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθν 
εκπαίδευςθ ςτον αυτιςμό και τθν προςζγγιςθ τθσ 
Εφαρμοςμζνθσ Ανάλυςθσ τθσ υμπεριφοράσ (Applied 
Behavior Analysis, A.B.A.) και μετεκπαίδευςθ ςτθν 
Παιγνιοκεραπεία από το ψυχοκεραπευτικό και 
εκπαιδευτικό κζντρο «Σο Ζρμα». Ζχει ςτο ενεργθτικό τθσ 
δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά και ομιλίεσ ςε ςυνζδρια. 
Ζχει εργαςτεί ςε φορζα ψυχικισ υγείασ, (προγράμματοσ Αντι-τίγμα του Ερευνθτικοφ 
Πανεπιςτθμιακοφ Λνςτιτοφτου Ψυχικισ Τγιεινισ), αλλά και ςε ςχολεία, τθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. υνεργάηεται με κζντρα ειδικϊν κεραπειϊν και ςυντονίηει 
παιγνιοκεραπευτικζσ ομάδεσ παιδιϊν που νοςοφν από ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου1 



(Δ1).Διατθρεί γραφείο, όπου  εργάηεται κεραπευτικά μζςω του παιχνιδιοφ με παιδιά 
προςχολικισ, ςχολικισ θλικίασ και με εφιβουσ. 
 
 
 
Κρίςτη Λαγογιάννη, 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 Κατςιφαράκη, 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. 

 
Χριςτόφοροσ Καρράσ 
Ο Χριςτόφοροσ Καρράσ ςποφδαςε Μουςικολογία ςτο 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, είναι κακθγθτισ μουςικισ και Coach 
Trainer ςτθν Athens Coaching Institute Ltd.Από το 2017 φοιτεί 
ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουςικισ και Κοινωνίασ με 
κατεφκυνςθ ςτθ Μουςικοκεραπεία ςτο Πανεπιςτιμιο 
Μακεδονίασ. Ζχει εκπαιδευτεί  πάνω ςτο Evidence-



basedCoaching, ςτο Athens Coaching Institute. Είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ γραφισ 
ατόμων με τφφλωςθ Braille(επάρκεια). 
υνεργάηεται με το AthensCoachingInstitute, εκπαιδεφοντασ ενιλικεσ ςτθν Σζχνθ του 
Coaching. Είναι λάτρθσ του Εποικοδομιςμοφ και του Ουμανιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ αλλά 
και ςτθ κεραπεία. 
Παρζχει Coachingυπθρεςίεσ ςε Performers, ςε «άτομα που εκτίκενται ςε κοινό και 
επιτελοφν ζργο ςε πραγματικό χρόνο», όπωσ επαγγελματίεσ ςτο εταιρικό περιβάλλον, 
publicspeakers, καλλιτζχνεσ επιτελεςτικϊν Σεχνϊν, ακλθτζσ κτλ. 
Μζχρι ςιμερα ζχει ςυνεργαςτεί με μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ, 
επαγγελματίεσ και δομζσ ψυχικισ υγείασ. 
Ζχει διςκογραφιςει με τθν Universal music ent. και τραγοφδια του ζχουν χρθςιμοποιθκεί 
ωσ μουςικι επζνδυςθ τθλεοπτικϊν διαφθμίςεων και ραδιοφωνικϊν jingles. Ζχει 
ςκθνοκετιςει τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ εκ των οποίων θ τελευταία ιταν το τθλεοπτικό 
μινυμα τθσ Κιβωτοφ του Κόςμου με μουςικι επζνδυςθ το τραγοφδι του «Μπορϊ». 
 
Εβίτα Μπάρτζελη 
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 (ΕΠΛΨΤ).  
Είναι κάτοχοσ Master ςτο ArtTherapyαπό το 
Πανεπιςτιμιο τθσ Νάπολθσ ςυνεργαηόμενο με το 
UCLA τθσ Αμερικισ.  Χρθςιμοποιεί τα Art-test τθσ 
Ψυχολόγου Ερευνιτριασ PaolaFederici 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. 

  
Διμθτρα ταφρου 

ποφδαςε ψυχολογία ςτθν Ελλάδα και τθν Γαλλία. Ειδίκευςθ 
ςτθν Δραματατοκεραπεία από το κζντρο ΑΛΩΝ. Εξειδίκευςθ 
ςτθν PerformanceArt από πρόγραμμα του Καποδιςτριακοφ 
Πανεπιςτθμίου τθσ Ακινασ, επίςθσ ςτθν εκνογραφικι ζρευνα 
από το πανεπιςτιμιο Λωαννίνων και ςτισ τεχνικζσ του 
κεάτρου του Καταπιεςμζνου για τθν κοινωνικι ζνταξθ νζων 
από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράςμουσ+ ςτθν Λταλία. Ζχει 
επίςθσ εκπαιδευτεί ςτθν μζκοδο ςωματικοφ κεάτρου του 
Κεόδωρου Σερηόπουλου και ζχει παρακολουκιςει πλικοσ 
ςεμιναρίων ςε διαφορετικζσ καλλιτεχνικζσ και κεραπευτικζσ 
τεχνικζσ και μεκόδουσ. 



Δφο χρυςά μετάλλια ςτουσ Μεςογειακοφσ Αγϊνεσ (2017) για τθν πολεμικι τζχνθ Σαι-Σςι-
Σςουάν και ζνα χρυςό ςτουσ Πανελλινιουσ διαςυλλογικοφσ αγϊνεσ. 
Εργάηεται κυρίωσ κεραπευτικά με άτομα και ομάδεσ ςτον Πολυχϊρο Κεραπείασ και Σζχνθσ 
ςτθν Πεφκθ. Ζχει επίςθσ εργαςτεί με πλθκυςμοφσ, μακθτϊν, τοξικοεξαρτθμζνων, 
κρατουμζνων, καλλιτεχνϊν, τοπικζσ κοινότθτεσ, με εργαηόμενουσ μεγάλων εταιρειϊν και 
οργανιςμϊν. Περφόρμερ, κυρίωσ με τθν ομάδα Liminals που δθμιοφργθςε μετά από 
ερευνθτικι ομάδα ανζργων. Εκνογράφοσ ςτθν Ελλάδα και τα  Βαλκάνια, χρθςιμοποιεί τθν 
μζκοδο τθσ εκνογραφικισ ζρευνασ για να φτιάξει κεραπευτικζσ περφόρμανσ ςτον δθμόςιο 
χϊρο. Με τθν Φϊφθ Σριγάηθ το 2016 παρουςιάηουν ζνα νζο δραματοκεραπευτικό μοντζλο, 
το μοντζλο τθσ διαςυνδετικισ δραματοκεραπείασ, εμπνευςμζνο από τθν κεωρία του 
Γιοφνγκ και κεωρίεσ αναπτυξιακισ ψυχολογίασ. 
Μζλοσ του ΕΨ, τθσ ΕΔΠΕ και επίτιμο μζλοσ τθσ Γαλλικισ Ζνωςθσ Δραματοκεραπευτϊν. 
υγγραφζασ πολλϊν άρκρων ςε βιβλία και επιςτθμονικά περιοδικά, επιμελιτρια ζκδοςθσ 
βιβλίου ςτθ Γαλλία για τθν δραματοκεραπευτικι μζκοδο, μεταφράςτρια βιβλίων ψυχικισ 
υγείασ από τα γαλλικά.  
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΙΑΓΩΓΘ 
το πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι  Ψυχολογίασ Ψυχιατρικισ, Φιλολογίασ, 
Παιδαγωγικϊν , ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, ςχολϊν υποκριτικισ , και άλλων καλλιτεχνικϊν 
ςχολϊν. Μποροφν να γίνουν επίςθσ δεκτοί και απόφοιτοι άλλων ςχολϊν, κατόπιν 
ςυνζντευξθσ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ - ΕΝΑΡΞΕΙ 2019/2020 
Νζα ζναρξθ 14/10/2019 

 
Σο πρόγραμμα ζχει διάρκεια ζνα ι τρία ζτθ  
Οι απόφοιτοι του μονοετοφσ προγράμματοσ μποροφν προαιρετικά να παρακολουκιςουν 
και 2ο ζτοσ και 3ο ζτοσ 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) 

Β’ ζτοσ : 1.500€ 

Γ’ ζτοσ : 1.500€ 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ 



Φορζασ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: Ελληνικθ Εταιρεία υμβουλευτικθσ 

(τελικι πιςτοποίθςθ αναμζνεται το Σεπτζμβριο του 2019) 

 


