ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ






Θεραπεία μέσω των εικαστικών (Art Therapy)
Χοροθεραπεία (Dance Movement Therapy)
Μουσικοθεραπεία ( Music Therapy)
Δραματοθεραπεία (Drama Therapy )
Παιγνιοθεραπεία (Play Therapy)

Με βάση την μακρόχρονη εμπειρία μας στην προσφορά σύντομων
προγραμμάτων στα ανωτέρω αντικείμενα ξεκινούμε από το 2015-16 την
προσφορά πλήρων προγραμμάτων στις ανωτέρω εξειδικεύσεις.
Οι θεραπείες μέσω της τέχνης βασίζονται στην εξωλεκτική έκφραση,
στη συμβολική λεκτική έκφραση, στη δημιουργική έκφραση στην
προβολή.
Η θεραπεία βασίζεται στην ασυνείδητη έκφραση του εσωτερικού του
ατόμου, την αποκωδικοποίηση των συμβόλων , τη δημιουργία νέων
γραμμών θεραπείας και έκφρασης. Μέσω της Τέχνης ο άνθρωπος
μπορεί και εκφράζεται συμβολικά και έτσι το ασυνείδητο
αποδεσμεύεται.
Οι θεραπείες μέσω Τέχνης μπορούν να εφαρμοστούν σε παιδιά και
ενήλικες με νευρωτικές ή ψυχωτικές διαταραχές. Επίσης είναι
κατάλληλες για απεξάρτηση από ουσίες και εφαρμόζονται με πολύ
μεγάλη επιτυχία στα προγράμματα θεραπείας και επανένταξης
τοξικομανών.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον προς αυτού του
είδους τις θεραπείες γιατί τα αποτελέσματα τους μπορεί να είναι
θεαματικά.
ΠΟΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ
 Πτυχιούχοι Σχολών Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικών ή Σχολών σε
Επαγγέλματα Υγείας ή άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών
 Επαγγελματίες με εμπειρία και σπουδές στα ανωτέρω
αντικείμενα
 Είναι δυνατόν να εξετασθούν αιτήσεις ενδιαφερομένων με
διαφορετικά προσόντα και εμπειρία

ΔΟΜΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια δύο εκπαιδευτικών τετραμήνων
και ενός θερινού διμήνου πρακτικής.
Στο πρώτο εξάμηνο κάθε προγράμματος θα υπάρχουν δύο
κατευθύνσεις: η μία για όσους έχουν σπουδές Ψυχολογίας Παιδαγωγικών - Υγείας και η άλλη για όσους έχουν σπουδές-εμπειρία
στους αντίστοιχους ειδικούς τομείς.
Στο δεύτερο εξάμηνο ακολουθείται κοινό πρόγραμμα τριών ή τεσσάρων
μαθημάτων ενώ στην θερινή περίοδο γίνεται πρακτική άσκηση.
Το κάθε ένα από τα εκπαιδευτικά τετράμηνα έχει διάρκεια 120 ώρες και
η συνολική διάρκεια του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 240
ώρες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε απογευματινές ώρες εννιά ώρες ανά
εβδομάδα και στο τέλος κάθε τετραμήνου θα γίνονται οι εξετάσεις.
Η αξιολόγηση στα θεωρητικά μαθήματα θα γίνεται με βάση τη
συμμετοχή των σπουδαστών, σχετικές εργασίες και τελική εξέταση. Στα
βιωματικά εργαστήρια η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση την συμμετοχή
των σπουδαστών ενώ στην πρακτική με βάση την αξιολόγηση του
επιβλέποντα.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τον κάθε κύκλο σπουδών το ετήσιο κόστος θα είναι 2.750€
Για εγγραφές μέχρι και 31/7/15 το ετήσιο κόστος θα είναι 2.500€
Προκαταβολή 500€

