Μετεκπαίδευςθ επαγγελματικισ εξειδίκευςθσ ςτθν
Ψυχαναλυτικι –ψυχοδυναμικι προςζγγιςθ (Sigmund Freud,
Carl G. Jung, Jacques Lacan)
(Μονοετζσ & τριετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν)

Το πρόγραμμα αυτό αναφζρεται και εςτιάηει ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
ψυχαναλφςθσ και οι ςπουδαςτζσ διδάςκονται ςε βάκοσ όλα τα
ψυχαναλυτικά μοντζλα των Sigmund Freud, Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ του
Carl G.Jung , Ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ του Jacques Lacan , Melanie
Klein, Margaret Mahler, , Anna Freud, Heinz Kohut ,Σχεςιακι
Ψυχανάλυςθ .
Ζρχονται ςε επαφι με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ψυχανάλυςθσ που είναι ο
Ψυχολογικόσ ντετερμινιςμόσ, θ Ψυχικι ενζργεια, θ ανακάλυψθ τθσ
αγνοθμζνθσ παιδικισ θλικίασ και των επιπτϊςεϊν τθσ ςτθ μετζπειτα
εξζλιξθ του ατόμου, Θ δομι τθσ προςωπικότθτασ, θ ανακάλυψθ των μθ
ςυνειδθτϊν λειτουργιϊν τθσ προςωπικότθτασ, ο Εντοπιςμόσ των
ψυχολογικϊν μθχανιςμϊν άμυνασ.
Ο Φρόιντ ωσ πατζρασ τθσ ψυχανάλυςθσ και του προχϊρθςε από τθ
κεραπεία των ςυμπτωμάτων, ςτθν ανακάλυψθ των αιτιϊν που
προκαλοφν τα ςυμπτϊματα .
Ρροςπάκθςαν να βοθκιςει τουσ πελάτεσ του να ανακαλζςουν ςτθ
μνιμθτουσ τα γεγονότα εκείνα τα οποία προκάλεςαν τισ τωρινζσ
ςυμπεριφορζσ
.

Ζδωςε ζμφαςθ ςτθν ζννοια των αςυνειδιτων κινιτρων ςτθ
ςυμπεριφορά του ανκρϊπου
Ο Φρόιντ ειςιγαγε τθν ζννοια του ψυχολογικοφ ντετερμινιςμοφ.
Ιςχυρίςτθκε ότι κάκε ψυχικό γεγονόσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου
προκακορίηεται από άλλα προθγοφμενα.
Ρολλζσ ψυχικζσ διεργαςίεσ που κακορίηουν και ελζγχουν τθ
ςυμπεριφορά του ατόμου ςυμβαίνουν αςυνείδθτα.
Ραλιζσ απωκθμζνεσ εμπειρίεσ
και γεγονότα παραμζνουν ςτο
αςυνείδθτο και επθρεάηουν τα ςυναιςκιματα και τθ ςυμπεριφορά του
ανκρϊπου χωρίσ τθ ςυνειδθτι επίγνωςι του.
Επίςθσ γνωρίηουν ςε βάκοσ το ςφςτθμα τθσ Αναλυτικισ Ψυχολογίασ του
Carl G. Jung. Μπαίνουν ςε βάκοσ ςτθ κεωρία των ςυμβόλων των
αρχετφπων, του ατομικοφ και ςυλλογικοφ αςυνειδιτου.
Ο Jung μετζφερε ζνα πολφ ςθμαντικό μινυμα ςε όςουσ κζλουν και
ενδιαφζρονται να γνωρίςουν πραγματικά τθν ανκρϊπινθ ψυχι:
‘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)
Θ Θεωρία για τα ςφμβολα είναι θ μεγαλφτερθ προςφορά του Καρλ
Γιουνγκ ςτθ γνϊςθ του ανκρϊπινου πνεφματοσ.
Ζνα ςφμβολο αντιπροςωπεφει μία πράξθ, ζνα πρόςωπο, μία ιδζα’
‘ Σφμβολο 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
Τα αρχζτυπα είναι παγκόςμια μοτίβα ςυμπεριφοράσ και εικόνεσ που
προζρχονται από το ςυλλογικό αςυνείδθτο και υϊοκετοφνται από γενιά

ςε γενιά.
Τα αρχζτυπα βρίςκονται ατο αςυνείδθτο κομμάτι του ανκρϊπου και
γίνονται αντιλθπτά μζςω των εικόνων, των ςυμπεριφορϊν,τθσ τζχνθσ,
τθσ κρθςκείασ, των ονείρων.’
 O Freud και o Jung αςχολικθκαν και οι δφο πάρα πολφ με το
αςυνείδθτο. O Jung ζδωςε ακόμθ μεγαλφτερθ διάςταςθ ςτθν
ζννοια του αςυνείδθτου γιατί κεωροφςε ότι περιλαμβάνει τισ
κλθρονομοφμενεσ εμπειρίεσ από προθγοφμενεσ γενιζσ ανκρϊπων
αλλά και ειδϊν πριν τον άνκρωπο (ςυλλογικό αςυνείδθτο)
Επίςθσ ςτο πρόγραμμα οι ςπουδαςτζσ γνωρίηουν τθ ηωι και το
ζργο του πιο αμφιλεγόμενου γάλλου ψυχαναλυτι μετά τον Freud
, του Jacques Lacan.
Το ζργο του Ηακ Λακάν άςκθςε ςθμαντικι επιρροι ςε πολλοφσ
τομείσ
 Στθ Λογοτεχνία, Τθ Φιλοςοφία, Τθ φεμινιςτικι κεωρία, Τθ
κεωρία του κινθματογράφου, Τθν Κλινικι Ψυχανάλυςθ, Ειςιγαγε
ζνα καινοφργιο λεξιλόγιο ςτθν ψυχανάλυςθ , Ειςιγαγε νζουσ
όρουσ οι οποίοι δεν υπιρχαν ςτθ φροχδικι ανάλυςθ , ζδωςε
μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ λειτουργία τθσ ομιλίασ και ςτο πεδίο τθσ
γλϊςςασ. Μίλθςε για τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλλα
 Μίλθςε για τον ‘ζρωτα’ ωσ ζνα φανταςιακό φαινόμενο
 Ειςιγαγε τθν ζννοια τθσ ‘απόλαυςθσ και τθσ επικυμίασ’
Ανζπτυξε τθ κεωρία του για τισ επτά εκδοχζσ τθσ απόλαυςθσ
απολαυςθ του πραγματοσ ,απολαυςθ του είναι , απολαυςθ του
αλλου,απολαυςθ τθσ εικονασ του ςωματοσ, φαλλικθ απολαυςθ,
ςεξουαλικθ απολαυςθ, απολαυςθ τθσ ηωθσ.
 Μίλθςε για τουσ τζςςερισ λόγουσ ςτθν Ψυχανάλυςθ (Ο λόγοσ του
κυρίου,Ο λόγοσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ γνϊςθσ,Ο Ψυχαναλυτικόσ
λόγοσ,Ο λόγοσ τθσ Τςτερίασ
Ο Λακάν μίλθςε για τρεισ τάξεισ ςυμβολικό, φανταςιακό και
ςυμβολικό επίπεδο.
Τον κάκε αςκενι πρζπει να τον ακοφμε ςαν να είναι ο πρϊτοσ
μασ αςκενισ’
Ηουντίκ Μιλλζρ
Ο ςτόχοσ τθσ Λακανικισ ανάλυςθσ είναι να οδθγθκεί ο

αναλυόμενοσ ςτθν άρκρωςθ τθσ αλικειασ γφρω από τθν
επικυμία του.

Περιγράψτε τον κοπό του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ
Ο ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι να γνωρίςουν οι
μακθτευόμενοι τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ψυχανάλυςθσ και να μποροφν
να τισ κζςουν ςε εφαρμογι ςτουσ χϊρουσ τθσ υγείασ και τθσ
εκπαίδευςθσ .
Ζρχονται ςε επαφι μζςα από κεωρθτικά και βιωματικά μακιματα με τα
ψυχαναλυτικά μοντζλα των Sigmund Freud, Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ του
Carl G.Jung , Ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ του Jacques Lacan , Melanie
Klein, Margaret Mahler, , Anna Freud, Heinz Kohut ,Σχεςιακι
Ψυχανάλυςθ .
Διδάςκονται τισ βαςικζσ τεχνικζσ και δεξιότθτεσ των ςυςτθμάτων
ψυχανάλυςθσ και όλων των ψυχοδυναμικϊν μοντζλων όπωσ (
ελεφκεροι ςυνειρμοί, ενεργθτικι φανταςία, , μεταβίβαςθαντιμεταβίβαςθ,
ελεφκεροι
απεικόνιςθ
αυκεντικι
κίνθςθ,
δραματοκεραπεία)
Δομι του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ (π.χ. Μακιματα - Κφκλοι –

Ϊρεσ Μακθμάτων – Ρεριεχόμενο – Ρρακτικι άςκθςθ – Ρροςωπικι
Θεραπεία – Εποπτεία – Τρόποι εκμάκθςθσ)

ΜΑΘΗΜΑΣΑ
1ο Ζτοσ
Α’ Εξάμθνο

Β’ Εξάμθνο

Ψυχολογία – 100 ϊρεσ

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
Δεξιότθτεσ, μζκοδοι, τεχνικζσ
τθσ ψυχανάλυςθσ (κεωρθτικόΒιωματικό) – 60 ϊρεσ
· Ελεφκεροι Συνειρμοί (Sigmund
Freud)
· Θ ηωγραφικι ςτθν
Ψυχανάλυςθ( Carl G. Jung)
· Ανάλυςθ & Ερμθνεία των Ονείρων
· Συμβολικι ζννοια τθσ γλϊςςασ
Σινεμά και Ψυχανάλυςθ
( Zacques Lacan)
Μάκθμα Θεωρίασ Προςζγγιςθσ

Αναπτυξιακι ψυχολογία 30 ϊρεσ
Ψυχοκεραπευτικζσ
Σχολζσ/προςεγγίςεισ - 40 ϊρεσ
Κλινικι Ψυχολογία - 30
ϊρεσ
Μάκθμα κορμοφ
Μοντζλα Ψυχανάλυςθσ – 60
ϊρεσ Η Ψυχαναλυτικι
προςζγγιςθ του Sigmund Freud (
Θεωρία και πράξθ)
·
Η Αναλυτικι Προςζγγιςθ
του Carl G.Jung ( Θεωρία και
πράξθ)
·
Η Ψυχαναλυτικι
προςζγγιςθ του Jacques Lacan (
κεωρία και πράξθ)
·
Ψυχοδυναμικά μοντζλα
από τθν κεωρία ςτθν πράξθ
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
 Αρχζσ
Βιοψυχολογίασ,

Β’ Εξάμθνο
 Αρχζσ
Βιοψυχολογίασ,

βιολογία των ςυναιςκθμάτων,
τραυματοκεραπεία – 30 ϊρεσ
Μάκθμα
κεωρίασ
προςζγγιςθσ
 Ψυχοδυναμικά μοντζλα–
40 ϊρεσ
Μάκθμα
κεωρίασ
Προςζγγιςθσ
Σχεςιακθ Ψυχανάλυςη -20
ώρεσ
Μάκθμα κεωρίασ
προςζγγιςθσ
Κλινικθ Ψυχολογία - 30 ώρεσ
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ
κεωρίασ προςζγγιςθσ

βιολογία των ςυναιςκθμάτων,
τραυματοκεραπεία και τρόποι
αυτορρφκμιςθσ
του
αυτόνομου
νευρικοφ
ςυςτιματοσ μζςα από το
ςϊμα – 20 ϊρεσ
Μάκθμα
κεωρίασ
προςζγγιςθσ
 Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ –
40 ϊρεσ
Μάκθμα
κεωρίασ
Προςζγγιςθσ

Κλινικι
Ψυχολογία
(Ψυχομετρικά τεςτ) – 10 ϊρεσ
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ

Ομαδικι Εποπτεία: 40 ϊρεσ

Ρρακτικι εξάςκθςθ: 80
ϊρεσ

3ο Ζτοσ
Α’ Εξάμθνο

Ψυχαναλυτικζσ ζννοιεσ - 20 ϊρεσ
Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ

Μεκοδολογία
Διατφπωςθσ
Περιπτϊςεων
(Case Study Methodology) – 10
ϊρεσ
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ

Κλινικι Ψυχολογία – 30
ϊρεσ
Μάκθμα κορμοφ

Β’ Εξάμθνο

Γιουνγκιανι
Ανάλυςθ
ονείρων μζςα από τισ Σζχνεσφμβολα ςτoατομικό μίασ
ανάλυςθσ
(κεωρθτικόβιωματικό) – 60 ϊρεσ
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ

Κλινικι Ψυχολογία – 20
ϊρεσ
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ

Αυκεντικι
Κίνθςθ:
εμβάκυνςθ
ςτθν
τεχνικι
(βιωματικό) – 30 ϊρεσ
Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ

Ομαδικι Εποπτεία: 40
ϊρεσ

Ρρακτικι εξάςκθςθ: 80
ϊρεσ

Εργαςία Γ’ ζτουσ:
Ραρουςίαςθ και παράδοςθ ενόσ περιςτατικοφ
(Case study), 1.000- 1.500 λζξεισ.
Προςωπικι κεραπεία : 150 ϊρεσ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (100 ϊρεσ)
Ειςθγιτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευκφντρια του Τομζα Ψυχολογίασ,
Παιδαγωγόσ- Ψυχολόγοσ
Το μάκθμα χωρίηεται ςε τρία μζρθ (Εξελικτικι Ψυχολογία, Σχολζσ
Ψυχοκεραπείασ, Κλινικι Ψυχολογία).
Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθν γνωριμία των φοιτθτϊν με όλεσ τισ
κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ των Σχολϊν Ψυχοκεραπείασ. Συγκεκριμζνα
διδάςκονται τθν Ψυχαναλυτικι Ρροςζγγιςθ του Sigmund Freud, τθν
Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ του Carl G. Jung, τθ Λακανικι Ψυχανάλυςθ, τθν
Μπθχεβιοριςτικι Ρροςζγγιςθ, τθν Αντλεριανι Ρροςζγγιςθ, τθν
Ολιςτικι Ρροςζγγιςθ, τθν Ανκρωπιςτικι Ρροςζγγιςθ του Carl Rogers,
τθν Υπαρξιςτικι Ρροςζγγιςθ του Irvin D. Yalom, τθν Ψυχοςυνκετικι
Ρροςζγγιςθ 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 Ρροςωπικότθτασ.
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
Στάδια 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)
ΨΤΧΟΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ γνωριμία των ςπουδαςτϊν με όλα τα
ψυχοδυναμικά μοντζλα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Donald Winnicott
Heinz Kohut
MELANIE KLEIN
χεςιακι Ψυχανάλυςθ

ΣΕΧΝΕ & ΨΤΧΑΝΑΛΤΗ
Ειςθγιτρια: Μαρία Καρκανιά
Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μπει ο
ςπουδαςτισ ςε βάκοσ ςτισ κεωρθτικζσ
προςεγγίςεισ οι οποίεσ ςυνδζουν τισ Τζχνεσ με τθ κεραπεία. Ο
ςπουδαςτισ μελετά τισ Ψυχαναλυτικζσ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ οι
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτθν Θεραπεία μζςω των εικαςτικϊν.
Το μάκθμα είναι προςανατολιςμζνο ςτθν Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ του
Carl G. Jung.
Στο μάκθμα αυτό οι ςπουδαςτζσ διδάςκονται ςε βάκοσ τθν
Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ 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,
Ραιγνιοκεραπεία, Θεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν Τεχνϊν.
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 Σχολι Ψυχολογίασ
(Γιουνγκιανι Ανάλυςθ), Ανκρωπιςτικι Σχολι Ψυχοκεραπείασ
(Carl Rogers) και Ψυχοδυναμικι Σχολι 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 Ραιγνιοκεραπεία και
Δραματοκεραπεία)
Τεχνικι ενεργοφσ φανταςίασ (guided imagery) από τθ
Μουςικοκεραπεία
Ρροβολικά τεςτ (HTP, Kinetic Family, Draw a mother with her
child, TAT,Fairy Tale Test) από τθ Χριςθ τθσ Θεραπείασ μζςω των
Εικαςτικϊν Τεχνϊν
Ανάλυςθ και ερμθνεία των Ονείρων ( Αναλυτικι προςζγγιςθ, Carl
G. Jung)
Σφμβολα και Αρχζτυπα ( Αναλυτικι προςζγγιςθ, Carl G. Jung)
ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ Ω ΓΛΩΑ ΣΟΤ ΑΤΝΕΙΔΗΣΟΤ (80 ϊρεσ)
Ειςθγιτρια: 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 πράξθ, ζνα πρόςωπο, μία ιδζα’
‘Σφμβολο 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’
Το 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.
Σφμβολα 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)
Στο μάκθμα αυτό οι ςπουδαςτζσ αςκοφνται ςτθν γλϊςςα τθσ
ανάγνωςθσ των ςυμβόλων και τθν ερμθνεία τουσ. Υπάρχουν ατομικά
και ςυλλογικά ςφμβολα. Τα ςφμβολα βρίςκονται μζςα ςτισ εικόνεσ και

τα όνειρα. Τα 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 (40 ϊρεσ)
Ειςθγιτρια: Εβίτα Μπάρτηελθ
Το 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 Τζχνθσ, 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.
Στο 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,
Συμβουλευτικισ 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 Τεχνϊν ςε ατομικό και ομαδικό πλαίςιο.

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΕΣ (80 ϊρεσ)

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.
Τα προβολικά τεςτ “drawing techniques” αποτελοφν ζνα πολφ ιςχυρό
διαγνωςτικό μζςο για παιδαγωγοφσ και παιδοψυχολόγουσ. Ππωσ
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.
Τα 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.
Το κάκε προβολικό τεςτ ζχει κάποιεσ ςτανταριςμζνεσ κλίμακεσ
εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ.
Ο βακμόσ αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ αναγράφεται πάνω ςτο κάκε
τεςτ.
Τα 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.







Τεςτ τησ ανιρωπινησ φιγοφρασ (DAP)
Τεςτ τησ οικογενειασ
Χρωμοτεςτ
Το τεςτ των ζώων
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

Τρόποι διδαςκαλίασ
Το μάκθμα είναι κεωρθτικό και βιωματικό

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

Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει:
Θ κίνθςθ (ςτθν αυκεντικι κίνθςθ) είναι μία διαδικαςία που
οδθγεί το αςυνείδθτο ςτο ςυνειδθτό.

Στθν αυκεντικι κίνθςθ οι μετζχοντεσ οδθγοφνται από μόνοι τουσ
ςτο αςυνείδθτό τουσ , είναι μία γζφυρα επικοινωνίασ μεταξφ τθσ
ςυνειδθτισ και αςυνείδθτθσ πλευράσ.
Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν
ικανότθτα:
να μποροφν να οδθγοφν ςυνεδρίεσ Αυκεντικισ Κίνθςθσ
να μποροφν να μπαίνουν ςτθ κζςθ του μάρτυρα και να
παρατθροφν τθν κίνθςθ
να είναι ςε κζςθ να αναλφουν ψυχαναλυτικά και ψυχοδυναμικά
το αναδυόμενο υλικό από τθν πρακτικι τθσ αυκεντικισ κίνθςθσ
να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τθ ςυμβολικι γλϊςςα του
κινοφμενου και να μποροφν να ανοίξουν το δρόμο για τθ ςφνδεςθ
του αςυνείδθτου υλικοφ με τθ ςυνειδθτι ηωι του κινοφμενου
Ενδεικτικό περιεχόμενο:
Στθν τεχνικι τθσ αυκεντικισ κίνθςθσ χρθςιμοποιοφμε ζναν
ανοιχτό χϊρο ςτον οποίο ο κεραπευόμενοσ κινείται με κλειςτά τα
μάτια για ζνα ςυμφωνθμζνο χρονικό διάςτθμα. Πταν
ολοκλθρωκεί ο χρόνοσ (μπορεί να είναι λεπτά ι ϊρεσ) ο
παρατθρθτισ (που αποκαλείται μάρτυρασ ςτθν αυκεντικι
κίνθςθ), καταγράφει τθν τελευταία κίνθςθ χτυπϊντασ ζνα
κουδουνάκι. Ο παρατθρθτισ ςυνικωσ παραμζνει ςιωπθλόσ μζχρι
αυτόσ που κινείται να ηθτιςει τθ «μαρτυρία»και αυτι δίνεται με
πολφ μεγάλθ προςοχι.
Ο κεραπευτισ περιςςότερο παρατθρεί παρά μιλάει και όταν
μιλάει χρθςιμοποιεί τα λόγια που ζχει χρθςιμοποιιςει ο
κεραπευόμενοσ.
ΨΤΧΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ (80 ϊρεσ)
Το 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, Ραρεμβάςεισ, Επίγνωςθ
Θεραπευτικι Επεξεργαςία
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (60 ϊρεσ)
ΕΙΗΓΗΣΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΑΦΑΡΑΚΗ
Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία των ςπουδαςτϊν με όλεσ τισ
δομζσ, νεφρωςθ, ψφχωςθ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ. Στο μάκθμα
αυτό αναλφονται όλεσ οι δομζσ ςε βάκοσ και θ κάκε χωριςτι διαταραχι
μελετάται από όλεσ τισ προςεγγίςεισ Ψυχαναλυτικι, Μπθχεβιοριςτικι,
Υπαρξιςτικι. 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 ϊρεσ)
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 Στάδια Ανάπτυξθσ *μθχανιςμοί φπνου,
μάκθςθσ, κλαςςικι λειτουργικι προετοιμαςία (classical/operant
conditioning), μονιμότθτα αντικειμζνων (object permanence),
κεωρία του νοφ (theory of mind)]
• Ψυχοςυναιςκθματικι
Ανάπτυξθ
Ραιδιϊν
*Freud
(ψυχοςεξουαλικά ςτάδια), εςωτερικοποίθςθ (internalization),
αυτορρφκμιςθ (self-regulation), Erikson (ψυχοκοινωνικά ςτάδια),
Klein, φφςθ ζναντι ανατροφισ (nature versus nurture debate)]
• Θεωρία και Μθχανιςμοί Ρροςκόλλθςθσ Bowlby (attachment)
• Ψυχοπακολογία ςτθν Ραιδικι Θλικία
• Ειςαγωγι ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ, Asperger, Δ.Ε.Ρ.Υ., Δυςλεξία;
Συνοςυρρότθτα, Διαφοροδιάγνωςθ, Ενδείξεισ
ΒΙΟΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (40 ΩΡΕ)
Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτθν επιςτιμθ τθσ
Βιοψυχολογίασ και θ
Εξοικείωςθ τουσ με τοσ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Βιοψυχολογίασ
Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν
ικανότθτα:

Να κατανοιςουν τθ ςφνδεςθ τθσ Εγκεφαλικισ Λειτουργίασ με τθν
Ψυχολογία και τθ Φυςιολογία,να κατανοιςουν τουσ βαςικοφσ
μθχανιςμοφσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και πϊσ αυτοί ςυνδζονται με
τθν ψυχικι υγεία και ιςορροπία κακϊσ και διάφορεσ
πακιςεισ/διαταραχζσ
Ενδεικτικό περιεχόμενο:
Ανατομία και Οργάνωςθ του Εγκεφάλου
Μνιμθ και Ρροςοχι
*Δυσ+ λειτουργίεσ ςε Επίπεδο Φλοιοφ
*Δυσ+ λειτουργίεσ ςτο Κινθτικό Σφςτθμα
*Δυσ+ λειτουργίεσ του Λόγου
Ψυχιατρικζσ Διαταραχζσ και Βιοψυχολογία
Συνικεισ Ρακιςεισ Ι
Συνικεισ Ρακιςεισ ΙΙ
Ειςαγωγι ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ
Επανάλθψθ
Μετατραυματικι Νεφρωςθ
Θεραπεία Τραφματοσ
ΑΤΘΕΝΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ (40 ϊρεσ)
Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει:
Θ κίνθςθ (ςτθν αυκεντικι κίνθςθ) είναι μία διαδικαςία που
οδθγεί το αςυνείδθτο ςτο ςυνειδθτό.
Στθν αυκεντικι κίνθςθ οι μετζχοντεσ οδθγοφνται από μόνοι τουσ
ςτο αςυνείδθτό τουσ , είναι μία γζφυρα επικοινωνίασ μεταξφ τθσ
ςυνειδθτισ και αςυνείδθτθσ πλευράσ.

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν
ικανότθτα:
να μποροφν να οδθγοφν ςυνεδρίεσ Αυκεντικισ Κίνθςθσ
να μποροφν να μπαίνουν ςτθ κζςθ του μάρτυρα και να
παρατθροφν τθν κίνθςθ
να είναι ςε κζςθ να αναλφουν ψυχαναλυτικά και ψυχοδυναμικά
το αναδυόμενο υλικό από τθν πρακτικι τθσ αυκεντικισ κίνθςθσ

να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τθ ςυμβολικι γλϊςςα του
κινοφμενου και να μποροφν να ανοίξουν το δρόμο για τθ ςφνδεςθ
του αςυνείδθτου υλικοφ με τθ ςυνειδθτι ηωι του κινοφμενου
Ενδεικτικό περιεχόμενο:
Στθν τεχνικι τθσ αυκεντικισ κίνθςθσ χρθςιμοποιοφμε ζναν
ανοιχτό χϊρο ςτον οποίο ο κεραπευόμενοσ κινείται με κλειςτά τα
μάτια για ζνα ςυμφωνθμζνο χρονικό διάςτθμα. Πταν
ολοκλθρωκεί ο χρόνοσ (μπορεί να είναι λεπτά ι ϊρεσ) ο
παρατθρθτισ (που αποκαλείται μάρτυρασ ςτθν αυκεντικι
κίνθςθ), καταγράφει τθν τελευταία κίνθςθ χτυπϊντασ ζνα
κουδουνάκι. Ο παρατθρθτισ ςυνικωσ παραμζνει ςιωπθλόσ μζχρι
αυτόσ που κινείται να ηθτιςει τθ «μαρτυρία»και αυτι δίνεται με
πολφ μεγάλθ προςοχι.
Ο κεραπευτισ περιςςότερο παρατθρεί παρά μιλάει και όταν
μιλάει χρθςιμοποιεί τα λόγια που ζχει χρθςιμοποιιςει ο
κεραπευόμενοσ.

ΓΙΟΤΓΚΙΑΝΗ ΑΝΑΛΤΗ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΣΕΧΝΕ ΤΜΒΟΛΑ ΣΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (60 ΩΡΕ)
Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να γνωρίςουν οι ςπουδαςτζσ
ςε βάκοσ τθν Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ 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 Ρροςζγγιςθσ
Ενδεικτικό περιεχόμενο:
Θ Θεωρία του Ατομικοφ και Συλλογικοφ Αςυνειδιτου
Θ Θεωρία Ρροςωπικότθτασ ςτθν Αναλυτικι Ρροςζγγιςθ
Σφμβολα- Αρχζτυπα – όνειρα
Το εςωτερικό παιδί ( the inner child)
Μάνταλα και θ χριςθ του ςτθν Γουγκιανι ανάλυςθ
Το Αρχζτυπο του Εαυτοφ (Self Archetype)
Το Αρχζτυπο τθσ Σκιάσ ( Shadow Arcetype)
Οι Τζχνεσ ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ

Θ Χοροκεραπεία ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ
Τεχνικι ενεργοφσ φανταςίασ ( active imagination) ςτθ Γιουγκιανι
Ανάλυςθ
Ο Συμβολιςμόσ ςτισ Τζχνεσ
ΕΠΟΠΣΕΙΑ (80 ϊρεσ)
Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτο να υιοκετιςουν οι ςπουδαςτζσ βαςικζσ
ζννοιεσ ςτθ κεραπεία,Ρϊσ 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
Χοροκεραπείασ ςτθ κεραπεία
Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθν
ικανότθτα:
Να αναλαμβάνουν ατομικζσ ι ομαδικζσ ςυνεδρίεσ
Ενδεικτικό περιεχόμενο:
Ραρουςίαςθ περιςτατικϊν από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ
Ανατροφοδότθςθ από τθν ειςθγιτρια- επόπτρεια και τθν
υπόλοιπθ ομάδα
ΕΙΗΓΗΣΕ
ΕΙΗΓΗΣΕ
Μαρία Καρκανιά (Διευκφντρια Σομζα Ψυχολογίασ)
Θ Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτοσ του
Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ του Καποδιςτριακοφ
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (2002) και του τμιματοσ
Ψυχολογίασ του University of Wales (2006).
Συνζχιςε 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 (Ραράρτθμα
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. Ραρακολοφκθςε τρεισ
κφκλουσ ςεμιναρίων ςτθ Χοροκεραπεία με κζμα «Συνειδθτοποιιςεισ και
εκφραςτικότθτα» από τθ Leda Shandala ςτον πολυχϊρο πολιτιςμοφ και
τεχνϊν Shantom (2014-15-16). Ραρακολοφκθςε ςεμινάρια με κζμα
«Ρροςζγγιςθ ςτθ Χοροκινθτικι κεραπεία» και «Ρρωτόγονθ ζκφραςθ»
ςτθν Ζνωςθ Χοροκεραπείασ (2014). Ζχει ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα
Γιουγκιανισ Συμβουλευτικισ 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 Τεχνϊν (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
Υπολογιςτϊν για τθ χοριγθςθ των τεςτ Career Guidance και Ariston
Learning Styles (τεςτ προςωπικότθτασ, κλίςεων και δεξιοτιτων) και Τεςτ
των Θμιςφαιριϊν. Ζχει εκπαιδευτεί ςτθν χοριγθςθ του τεςτ επιλογισ
ςυντρόφων «Why we chose the mates we do» τθσ Anne Teachworth
(ψυχογενετικό μοντζλο).

Είναι ςυγγραφζασ τθσ Ραιδικισ ςειράσ βιβλίων «Ανακαλφπτω τα
Επαγγζλματα» (Ανακαλφπτω τα επαγγζλματα Υγείασ, Αςφαλείασ,
Καλλιτεχνικά), (Εκδοτικι Άλφα).

Μελίνα Αργυρίου, Χοροκεραπεφτρια
Γεννθμζνθ ςτθν Ακινα, θ Μελίνα Αργυρίου,
είναι πτυχιοφχοσ του London College of Dance
and Performing Arts (Λονδίνο), όπου και
βραβεφτθκε με τα βραβεία Best Artistic
Performance in Ballet Best Dancer of the Year.
Το ζντονο ενδιαφζρον τθσ για τον άνκρωπο
και τθν ανκρϊπινθ φφςθ τθν οδιγθςε να
επεκτείνει τισ ςπουδζσ τθσ και να γίνει
κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ (ΜΑ) in Movement
Psychotherapy(Goldsmiths University)
Διεφρυνε τθ μελζτθ τθσ πάνω ςτθν γιουνγκιανι προςζγγιςθ και
παρακολοφκθςε διάfορα ςεμινάρια ςτο Λονδίνο από τον γιουνγκιανό
αναλυτι Graham Horwood.
Ξεκίνθςε τθν επαγγελματικι τθσ δράςθ το 2001, ςυνεργαηόμενθ με τα
ΔΘΡΕΘΕ Κοηάνθσ και Αγρινίου ωσ χορογράφοσ. Το 2002 ςυμμετείχε ςτθν
ταινία μεγάλου μικουσ του Βαςίλθ Μπουντοφρθ, «Ράρϋτα όλα». Από το
2002 ωσ το 2007 ςυμμετείχε ςε παραςτάςεισ διαφόρων κεάτρων και
φεςτιβάλ ςτο Λονδίνο όπωσ: The Place, Theatro Technis, Art Deco
Theater, Dance Resolution Festival & Synergy Festival.
Το 2008-2009 ςυνεργάςτθκε με το ΘΟΚ ωσ χορογράφοσ και performer
ςτθν παράςταςθ Beauty Mark. Από το 2002 ζωσ ςιμερα είναι δαςκάλα
δθμιουργικισ κίνθςθσ και από το 2007 εργάηεται ωσ Χοροκεραπεφτρια.
Θ βακιά επικυμία τθσ για κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ ςϊματοσ και ψυχισ
τθν οδθγεί να εμβακφνει τισ γνϊςεισ τθσ ςτθν κινζηικθ ιατρικι και
φιλοςοφία και να ταξιδζψει ςτθν Κίνα(2005 και 2007) για tai chi
ςεμινάρια με taoist master του Wu Dang. Αργότερα(2007) ξεκινά να
διδάςκει τθν εςωτερικι πολεμικι τζχνθ του Tai Chi. Ραράλλθλα
εμβακφνει τισ γνϊςεισ τθσ ςτθν Ακαδθμία Ελλθνικισ και Κινεηικθσ
ιατρικισ ςτον τομζα τθσ εφλεξολογίασ και γΙνεται διπλωματοφχοσ
εφλεξιολόγοσ. Από το 2011 ςυνεργάηεται με το Synergy of Art τθσ Silvia
Macchi ςυνδθμιουργϊντασ ςτισ παραςτάςεισ «Ο κφκλοσ των
Μεταμορφϊςεων», «Ρόρτεσ», «Aποτυπϊματα» και «Ενζργεια 29χλμ.

νοτιοδυτικά» ςτο Ναό τθσ Αφαίασ. Ραράλλθλα από το 2012 γίνεται
ιδρυτικό μζλοσ τθσ καλλιτεχνικισ όμαδασ Synama χορογραφϊντασ το
video dance «Genius Loci»,
«RE-TURN» και άλλεσ ανεξάρτθτεσ
παραγωγζσ, με τελευταία ςυνεργαςία να χορογραφεί τθ χοροκεατρικι
παράςταςθ «Σκελετογυναίκα».
Κρίςτθ Λαγογιάννθ, Ψυχολόγοσ, PhD
Θ Κρίςτθ Λαγογιάννθ ζχει ςπουδάςει ψυχολογία
ςτο Ρανεπιςτιμιο του Hertfordshire
με
διαπιςτευμζνο πτυχίο Bachelor of Science (Hons)
απο το British Psychological Society. Συνζχιςε
τισ ςπουδζσ τθσ ςτο πανεπιςτιμιο του
Nottingham για Master of Science ςτθν
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 (Level 5) 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. Στον ελεφκερο τθσ χρόνο αςχολείται με το Βραηιλιάνικο Jiu Jitsu
και ςτο παρελκόν ζχει διδάξει παιδικά τμιματα ςτθν Αγγλία.
Ευγενία Ψαρράκθ, Ψυχολόγοσ
Θ Ευγενία Ψαρράκθ είναι απόφοιτοσ του Τμιματοσ
Ψυχολογίασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ
Ρανεπιςτθμίου
Ακθνϊν.
Ραρακολουκεί
το
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Θ Επιςτιμθ
του Στρεσ και θ Ρροαγωγι τθσ Υγείασ» τθσ Ιατρικισ
Σχολισ Ακθνϊν.
Ζχει ειδικευκεί ςτθν Ψυχαναλυτικι Ρροςζγγιςθ ςτθν
Ψυχοκεραπεία ςτο Ελλθνοβρετανικό Κολλζγιο και
ςτθν Κλινικι Ψυχοπακολογία ςτο Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό
Ινςτιτοφτο Ψυχικισ Υγιεινισ (Ε.Ρ.Ι.Ψ.Υ.).

Ζχει εργαςκεί ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ ςτθν Ψυχιατρικι Κλινικι του
Ρανεπιςτθμιακοφ Γενικοφ Νοςοκομείου «Αττικόν» και ςτθ Δομι
Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων Αιτοφντων Άςυλο – Θυμάτων
Ρολζμου και Μονογονεϊκϊν Οικογενειϊν «ΜΕΛΛΟΝ» τθσ ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
Ζχει πραγματοποιιςει πρακτικι άςκθςθ ςτο Ελλθνοβρετανικό Κολλζγιο
ςτα πλαίςια τθσ εκπαίδευςισ τθσ και ςτο Ελλθνικό Κζντρο Ψυχικισ
Υγιεινισ και Ερευνϊν ςτα πλαίςια των πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν τθσ.
Ζχει παρακολουκιςει πλικοσ ςεμιναρίων, ςυνεδρίων και διαλζξεων
ςχετικά με τθν Ψυχολογία και τθν Ψυχοκεραπεία.
Μαρία Κατςιφαράκθ, Ψυχολόγοσ, PhD
Θ Μαρία Κατςιφαράκθ είναι διδάκτωρ
Ψυχολογίασ. Μετά τθν αποφοίτθςι τθσ από το
τμιμα
Ψυχολογίασ
του
Ραντείου
Ρανεπιςτθμίου, 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 Ραίδων Ρεντζλθσ (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. Σποφδαςε κλαςςικό μπαλζτο και ςφγχρονο χορό
μζχρι το προεπαγγελματικό επίπεδο, και πιάνο. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά
και Νορβθγικά.
Ζφθ Νταΐάνα Σηάκα – Χοροκεραπεφτρια, ωματικι
Ψυχοκεραπεφτρια
Θ Ζφθ γεννικθκε ςτθν Ακινα όπου από πολφ μικρι
αςχολικθκε με τον χορό. Σε θλικία 15 ετϊν φεφγει για το
εξωτερικό όπου και ολοκλιρωςε το ςχολείο και ςπουδζσ
χοροφ ςτο LABAN CENTER - LONDON. Μετζπειτα
ολοκλιρωςε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ CITY UNIVERSITY LONDON και ςτα 26 τθσ χρόνια αρχίηει
τον τριετζσ κφκλο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν

Χοροκεραπεία όπου και ολοκλιρωςε με MA IN DANCE MOVEMENT
THERAPY - UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE. Γυρνϊντασ Ελλάδα
ολοκλθρϊνει τον κφκλο ςπουδϊν τθσ ςτο UNIVERSITY OF WHALES ΕΛΛΘΝΟΒΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ με πτυχίο ςτθν Ψυχολογία.
Θ αφοςίωςθ τθσ ςτθν Γιουνγκιανι Αναλυτικι Ψυχολογία τθν ϊκθςε να
διευρφνει τθν ζρευνα τθσ ςτθν Αρχετυπικι και Διαπροςωπικι
(TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY) όπωσ και εκπαιδεφτθκε για χρόνια ςε
τεχνικζσ και τθν φιλοςοφία του Αρχζγονου Σαμανιςμοφ ςτθν Αγγλία με
διάφορουσ δαςκάλουσ.
Θ εναςχόλθςθ τθσ με τθν Αρχετυπικι Αναλυτικι και Διαπροςωπικι
Ψυχολογία ζχει ωσ κζντρο μελζτθσ και εφαρμογισ μφκουσ και
ςυμβολιςμό από τθν Ελλθνικι Μυκολογία και φιλοςοφία. Τα τελευταία
10 χρόνια αςχολείται εντατικά μζςα από τθν εργαςία τθσ με τθν
ενεργοποίθςθ τθσ μνιμθσ μζςα από το ςωματικό υποςυνείδθτο και
ςωματικό αςυνείδθτο όπωσ αυτό μπορεί να ενεργοποιιςει για το άτομο
τθν αυτογνωςία του εαυτοφ του. Το 2015 με 2016 ολοκλιρωςε τθν
εκπαίδευςθ τθσ ςτθν ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΘ ΦΡΝΩΣΘ ςτο Ομακοείο Ακθνϊν
όπωσ και μζςα από το HYPNOVISION INTESNIVE THERAPY COURSE SILVA MEYHTOD - AMERICAN ASSOCIATION OF HYPNOSIS.
Εργάηεται ωσ ελεφκερθ επαγγελματίασ τα τελευταία 16 χρόνια κυρίωσ
με ενιλικεσ. Ζχει ςυνεργαςτεί και με διάφορα κζντρα αναπτυξιακϊν
διαταραχϊν για παιδιά όπου ζχει αναλάβει ομάδεσ χοροκεραπείασ και
δθμιουργικισ κίνθςθσ για παιδιά με αυτιςμό και άλλεσ διαταραχζσ. Εδϊ
και 15 χρόνια ςυνεργάηεται με το LOGOS INSTITUTE όπου παρζχει
χοροκεραπευτικι παρζμβαςθ ςε ομαδικά προγράμματα αντιμετϊπιςθσ
και κεραπείασ του Τραυλιςμοφ. Πςο ιταν ςτθν Αγγλία δοφλευε ςε
ψυχιατρικό κζντρο θμζρασ και ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
ςαν ςχολικι ςφμβουλοσ χοροκεραπεφτρια.
Από το 2007 μζχρι και ςιμερα ζχει παρουςιάςει και διδάξει τθν μζκοδο
τθσ πάνω ςτθν Σωματικι μνιμθ μζςα από τθν Αρχετυπικι Ψυχολογία ςε
διάφορουσ φορείσ όπωσ ςτθν ΣΤΕΓΘ ΧΟΟΥ ςτθν Λεμεςό όπωσ και ςτο
NEW SCHOOL OF PERFORMING ARTS - AMSTERDAM .
Στο παρελκόν επίςθσ ζχει δουλζψει ςαν Ομαδικι Θεραπεφτρια ςε
φορείσ απεξάρτθςθσ από Ναρκωτικά όπωσ το 18 Άνω και το Κζντρο
Ζρευνασ τθσ Ανκρϊπινθσ Συμπεριφοράσ (2003-2006). Επίςθσ από το
2001 μζχρι το 2006 δίδαξε Ανάλυςθ Κίνθςθσ ςε Θκοποιοφσ όπωσ και ςε
εφιβουσ με ειδικζσ ανάγκεσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμιουργικισ
απαςχόλθςθσ.
Ελζνθ Ρθγοφτςου

Θ Ελζνθ θγοφτςου ςποφδαςε Κλινικι Ψυχολογία
ςτο Ρανεπιςτιμιο Franche – Comté ςτθ Γαλλία,
όπου ζκανε και τισ μεταπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ
ςτθν Κλινικι Ψυχολογία και Ψυχοπακολογία
(D.E.S.S.).
Είναι μζλοσ του Συλλόγου Ελλινων Ψυχολόγων
(Σ.Ε.Ψ.) και τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ τθσ Νζασ
Λακανικισ Σχολισ.
Εργάηεται ιδιωτικά ωσ Κλινικι Ψυχολόγοσ από το
1999. Διοργανϊνει ςεμινάρια και διαλζξεισ γφρω
από κζματα ψυχολογίασ (ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, κατάκλιψθ, άγχοσ,
φοβίεσ…) τόςο ςτον χϊρο τθσ όςο και ςε ςυνεργαςία με το
Ελλθνοβρετανικό Κολλζγιο.
Ζχει ςυνεργαςτεί με το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων ςτο πλαίςιο των Ρρογραμμάτων των Σχολϊν Γονζων,
των Κζντρων Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων που αφοροφςαν τθν εκπαίδευςθ
ςτισ φυλακζσ, κακϊσ και των Εξ’ Αποςτάςεωσ Ρρογραμμάτων
Εκπαίδευςθσ.
Ζχει ςυνεργαςτεί με τθν Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ, με Κ.Ε.Κ, κακϊσ και με
Φορείσ Ραροχισ Συνοδευτικϊν Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν ωσ
ςφμβουλοσ ςε Ρρογράμματα που αφοροφςαν ευάλωτεσ κοινωνικά
ομάδεσ (άνεργουσ, τοξικομανείσ, φυλακιςμζνουσ, μετανάςτεσ,
αποφυλακιςμζνουσ, παλιννοςτοφντεσ, τςιγγάνουσ).
Ζχει παρακολουκιςει πολλά επιμορφωτικά ςεμινάρια (ψυχαναλυτικισ
κυρίωσ κατεφκυνςθσ, εκπαίδευςθσ ενθλίκων κτλ), ςε Ελλάδα και
εξωτερικό.

Μαριάνκθ Κιουρτςόγλου
Θ Μαριάνκθ Κιουρτςόγλου είναι ψυχολόγοσ
υγείασ MSc (Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ), κλινικι
επόπτρια ΜSc (University of Derby) και ατομικι
και ομαδικι κεραπεφτρια. Ζχει εκπαιδευκεί ςτθ ςχεςιακι ψυχανάλυςθ
και ςτθν ομαδικι κεραπεία (Yalom Institute).
Εργάηεται ωσ κεραπεφτρια κυρίωσ με ανκρϊπουσ που αντιμετωπίηουν
κατάκλιψθ, άγχοσ, αμφικυμία και ψυχοςωματικά προβλιματα που
ςυνικωσ ςχετίηονται με ςυγκροφςεισ διαπροςωπικζσ, ταυτότθτασ αλλά
και εργαςιακζσ. Θ κλινικι τθσ δουλειά για χρόνια εποπτευόταν από τθ
Dr. Ruthellen Josselson, ενϊ τα τελευταία τρία χρόνια εργάηεται και θ
ίδια ωσ κλινικι επόπτρια.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμθμάτων Ψυχολογίασ,
Ψυχιατρικισ, Ραιδαγωγικϊν και άλλων ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν και
επαγγελμάτων Υγείασ .
Στο πρόγραμμα μποροφν να γίνουν επίςθσ δεκτοί και απόφοιτοι άλλων
ςχολϊν, κατόπιν ςυνζντευξθσ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το πρόγραμμα διαρκεί ζνα ι τρία ζτθ

ΚΟΣΟ
Για το Α’ ζτοσ: 2.500€
Για το Β’ ζτοσ: 1.500 E
Για το Γ’ ζτοσ: 1.500 Ε
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ
Φορζασ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: Ελληνικθ
Εταιρεία Συμβουλευτικθσ (τελικι πιςτοποίθςθ αναμζνεται το
Σεπτζμβριο του 2019)

