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Η Μουςικι ςυνιςτά αναπόςπαςτο μζροσ του ανκρϊπινου βιϊματοσ και του 

ανκρϊπινου πολιτιςμοφ από τθν αρχαιότθτα. 

Οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ τθσ μουςικισ ζχουν ανακαλυφκεί 

και χρθςιμοποιθκεί από τουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ με 

ποικίλουσ τρόπουσ. Κάκε άνκρωποσ ζχει τθν ζμφυτθ 

ικανότθτα να αντιδρά ςτα μουςικά ερεκίςματα και να 

εκφράηεται μουςικά, ικανότθτα θ οποία δεν επθρεάηεται 

από ςωματικά, νοθτικά και ψυχικά προβλιματα. 

Η ικανότθτα να ανταποκρινόμαςτε ςε μουςικά ερεκίςματα 

και να παράγουμε ιχουσ είναι μία ζμφυτθ ποιότθτα  που 

υπάρχει ςε όλουσ μασ. 

Για το λόγο αυτό θ μουςικι αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο 

ικανό να κινθτοποιεί, να επθρεάηει τον ανκρϊπινο ψυχιςμό και να λειτουργεί ωσ 

μζςο επικοινωνίασ. 

Οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ τθσ μουςικισ πλζον ςυςτθματοποιοφνται και 

τεκμθριϊνονται επιςτθμονικά. 

    Θ μουςικοθεραπεία είναι θ τεκμθριωμζνθ κλινικι χριςθ των μουςικϊν 

παρεμβάςεων που χρθςιμοποιοφνται για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του 

ανκρϊπου ςε όλα τα επίπεδα. Η πρακτικι τθσ γίνεται από ειδικευμζνο κεραπευτι, 

ο οποίοσ με επιςτθμονικζσ μεκόδουσ αξιοποιεί τισ ιδιαίτερεσ ςυναιςκθματικζσ, 

επικοινωνιακζσ και εκφραςτικζσ ιδιότθτεσ τθσ μουςικισ για κεραπευτικοφσ 

ςκοποφσ. Στθ μουςικοκεραπεία χρθςιμοποιοφμε  όλεσ των πτυχζσ τθσ μουςικισ 

φυςικζσ, ςυναιςκθματικζσ, πνευματικζσ, κοινωνικζσ, αιςκθτικζσ και πνευματικζσ . 

Οι μουςικοκεραπευτζσ μαηί με τουσ πελάτεσ επικοινωνοφν μζςα από μουςικζσ 

εμπειρίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν τον αυτοςχεδιαςμό, τθν δθμιουργία, τθ 

ςφνκεςθ και τισ δεκτικζσ μεκόδουσ και τθ ςυηιτθςθ γφρω από το  μουςικό 

άκουςμα.  

Η Μουςικοκεραπεία ωσ γζφυρα επικοινωνίασ βοθκάει πολφ ςτθν επικοινωνία του 

«εςωτερικοφ» με τον «εξωτερικό» μασ κόςμο, ουςιαςτικά ςυνδζει αυτοφσ τουσ δφο 

κόςμουσ μεταξφ τουσ. 

Βοθκάει πολφ ςτθν επίτευξθ τθσ επικοινωνίασ του κεραπευόμενου με άλλουσ 

ανκρϊπουσ, ςτθν καλυτζρευςθ των διαπροςωπικϊν του ςχζςεων. 

Η Μουςικοκεραπεία μπορεί να προςφζρει 

ζναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίασ και 

ζκφραςθσ  ςε ανκρϊπουσ όπου θ λεκτικι 

ζκφραςθ είναι ανεπαρκισ ι αδφνατθ. 



Η Μουςικι επιδρά ςτον άνκρωπο ςε όλα τα επίπεδα : ςωματικό, ψυχικό και 

νοθτικό επίπεδο. 

Η ίδια θ δθμιουργικι διαδικαςία λειτουργεί καταρχάσ κεραπευτικά με δφο κυρίωσ 

τρόπουσ: ενεργοποιεί το υγιζσ κομμάτι του κεραπευόμενου και τον «αναγκάηει» να 

αντιδράςει οργανωμζνα ςε αυτό που ςυμβαίνει και διοχετεφει τθν ψυχικι και 

ςωματικι ζνταςθ και ενζργεια ςε «αποδεκτι» ζκφραςθ. 

Η μουςικοκεραπεία εφαρμόηεται ωσ επιςτθμονικι και τεκμθριωμζνθ μζκοδοσ 

ςτουσ χϊρουσ τθσ υγείασ και τθσ εκπαίδευςθσ 

Δεν είναι απαραίτθτθ θ μουςικι εκπαίδευςθ του κεραπευόμενου για τθν εφαρμογι 

τθσ . 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ Μουςικοκεραπείασ, οι ςυμμετζχοντεσ κα: 

 γνωρίςουν τισ  επιδράςεισ τθσ μουςικισ ςε 

ςωματικό, νοθτικό και ψυχικό επίπεδο.  

 κα εξερευνιςουν και κα αναπτφξουν τθν 

ζμφυτθ μουςικότθτά τουσ χρθςιμοποιϊντασ 

το ςϊμα, τθ φωνι, και απλά μουςικά όργανα. 

 κα ανακαλφψουν νζεσ πτυχζσ τουσ εαυτοφ 

τουσ και κα αναπτφξουν νζεσ μουςικζσ 

δεξιότθτεσ και τρόπουσ επικοινωνίασ 

 Θα αποκτιςουν δεξιότθτεσ(ενεργθτικι 

ακρόαςθ, μουςικόσ αυτοςχεδιαςμόσ, δεκτικι και ενεργθτικι 

μουςικοκεραπεία, guided imagery) για να χρθςιμοποιοφν τθ μουςικι ϊςτε 

να εμπλουτίςουν τθν επαγγελματικι τουσ πρακτικι και να τθν εφαρμόςουν 

ςε χϊρουσ υγείασ και εκπαίδευςθσ  

 Θα γνωρίςουν τουσ τρόπουσ, τουσ χϊρουσ και τουσ πλθκυςμοφσ όπου 

βρίςκει εφαρμογι θ μουςικοκεραπεία  

 Θα κάνουν πρακτικι άςκθςθ ςε κζντρα ψυχικισ υγείασ, κζντρα φιλοξενίασ 

παιδιϊν, ςε κζντρα ειδικισ αγωγισ, κλινικζσ παιδιϊν και ενθλίκων, 

γθροκομεία, κζντρα απεξάρτθςθσ). 

 Στα πλαίςια του προγράμματοσ οι 

ςπουδαςτζσ κα διδαχκοφν μακιματα 

ψυχολογίασ, κεωρθτικά και πρακτικά 

μακιματα μουςικισ, (μουςικό όργανο, 

φωνθτικι, αρμονία) ιςτορία και κεωρθτικά 

μοντζλα τθσ μουςικοκεραπείασ, μουςικι 

ψυχολογία, μουςικι ακρόαςθ και μουςικό αυτοςχεδιαςμό, ενεργθτικι 

μουςικοκεραπεία (guided imagery) εφαρμογζσ τθσ μουςικισ ςε κλινικά και 

εκπαιδευτικά πλαίςια και κα ςυμμετζχουν ςε βιωματικά εργαςτιρια 



μουςικοκεραπείασ. Επίςθσ κα κάνουν κλινικι παρατιρθςθ , πρακτικι άςκθςθ και 

εποπτεία. 

Η αξιολόγθςθ γίνεται μζςω  βιωματικϊν αςκιςεων και γραπτϊν εργαςιϊν. 

Οι απόφοιτοι μποροφν να αςκιςουν το επάγγελμα ςε Ιδιωτικό ςτοφντιο 

μουςικοκεραπείασ, ςε Κζντρα ψυχικισ υγείασ, Κζντρα φιλοξενίασ παιδιϊν, Κζντρα 

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

Απεξάρτθςθσ, Κλινικζσ, νοςοκομεία, Κζντρα Αποκατάςταςθσ. 

 

  



ΜΑΘΘΜΑΣΑ 

1ο Ζτοσ 

Α’ ΕΞΑΜΘΝΟ Β’ ΕΞΑΜΘΝΟ 

Ψυχολογία (100 ϊρεσ) 

Τρίτθ 17:00 – 20:00 

Μάκθμα κορμοφ 

Μουςικι (40 ώρεσ) 

 Αρμονία 

 Φωνθτικι 

 Μουςικό όργανο  

Τετάρτθ 17:00- 20:00 

Μουςική ακρόαςη και μουςικόσ 

αυτοςχεδιαςμόσ I (40 ϊρεσ) 

Πζμπτθ 17:00 – 20:00 

Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ 

Σζχνεσ και Ψυχανάλυςη (50 ϊρεσ) 

Τρίτθ 17:00 – 20:00  

Μάκθμα κορμοφ  

Ιςτορία και θεωρητικά μοντζλα τησ 

μουςικοθεραπείασ (40 ώρεσ) 

Τετάρτθ 17:00 – 20:00 

Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 

Μουςική ακρόαςη και μουςικόσ 

αυτοςχεδιαςμόσ II  

(40 ϊρεσ) 

Πζμπτθ 17:00 – 20:00 

Γνωριμία με τισ άλλεσ θεραπείεσ μζςω 

τζχνησ (30 ϊρεσ) 

Μάκθμα κορμοφ 

 

2ο Ζτοσ 

Α’ ΕΞΑΜΘΝΟ Β’ ΕΞΑΜΘΝΟ 

 Αρχζσ Βιοψυχολογίασ, 
βιολογία των ςυναιςθημάτων, 
τραυματοθεραπεία – 30 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ  

 Δεκτική μουςικοθεραπεία- 
Καθοδηγοφμενη απεικόνιςη 
(guided imagery) (βιωματικό) – 
40 ϊρεσ 
Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ 
 
 Κλινικι Ψυχολογία -30  ώρεσ 
(Ψυχομετρικά τεςτ) – 10 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ 
 
 Εξελικτική  Ψυχολογία- 30 
ϊρεσ  
Μάκθμα κορμοφ  
 

 Εφαρμογζσ μουςικισ ςε κλινικά 
και εκπαιδευτικά πλαίςια (20 
ώρεσ) 

 
Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ  
 

 Αρχζσ Βιοψυχολογίασ, 
βιολογία των ςυναιςθημάτων, 
τραυματοθεραπεία και τρόποι 
αυτορρφθμιςησ του αυτόνομου 
νευρικοφ ςυςτήματοσ μζςα από το 
ςϊμα – 20 ϊρεσ  

Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ 
 
 Μουςική ψυχολογία – 20 ϊρεσ 
 
Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ  
 Ομαδική Εποπτεία: 40 ϊρεσ 

 
Πρακτική εξάςκηςη: 80 ϊρεσ 

 

  



3ο Ζτοσ 

Α’ ΕΞΑΜΘΝΟ Β’ ΕΞΑΜΘΝΟ 

 Δεξιότητεσ ςτη 

Μουςικοθεραπεία -  20 ϊρεσ 

Μάκθμα κεωρίασ Προςζγγιςθσ 

 

 Μεθοδολογία Διατφπωςησ 

Περιπτϊςεων (Case Study 

Methodology) – 10 ϊρεσ 

Μάκθμα κεωρίασ προςζγγιςθσ  

 

 Κλινική Ψυχολογία – 30 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ   

 Γιουνγκιανή Ανάλυςη ονείρων  

μζςα από τισ Σζχνεσ- φμβολα ςτη 

Μουςικοθεραπεία (θεωρητικό-

βιωματικό) – 60 ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ  

 

 Εξελικτική  Ψυχολογία – 30 

ϊρεσ 

Μάκθμα κορμοφ  

 

 Καθοδηγοφμενη απεικόνιςη : 

εμβάθυνςη ςτην τεχνική  

(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. 

Προςωπική θεραπεία: 150 ϊρεσ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ 

 

ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (100 ϊρεσ) 

Ειςθγιτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευκφντρια του 

Τομζα Ψυχολογίασ, Παιδαγωγόσ – Ψυχολόγοσ 

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) 

 Η 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) 

 
 
 

 

 

ΙΣΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΘΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ  ΜΟΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  (40 ϊρεσ) 

Ειςθγθτζσ: Μαρία Καρκανιά- Χριςτόφοροσ Καρράσ  



Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι θ 

γνωριμία με τισ βαςικζσ αρχζσ μουςικισ 

κεωρίασ, ιςτορία τθσ μουςικισ, κεωρθτικά 

μοντζλα μουςικοκεραπείασ. Το μάκθμα 

εςτιάηει ςε τρία βαςικά μουςικοκεραπευτικά 

μοντζλα 

• Δημιουργική μουςικοθεραπεία 

Nordoff-Robbins, 1977 

Η προςζγγιςθ  μουςικοκεραπείασ Nordoff-

Robbins βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι όλοι μποροφν να ανταποκρικοφν 

ςτθ μουςικι  και ςτα μουςικά ερεκίςματα , ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε 

ψυχικι, νοθτικι ι εγκεφαλικι βλάβθ ι άλλθ πάκθςθ. Αυτι θ προςζγγιςθ 

επικεντρϊνεται ςτθ κεραπεία μζςω τθσ δθμιουργίασ μουςικισ από τον 

κεραπευτι και τον πελάτθ μαηί. Ο κεραπευτισ χρθςιμοποιεί διάφορεσ 

τεχνικζσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυμμετζχουν ενεργά ακόμθ και τα 

λιγότερο λειτουργικά άτομα 

.  

• Μζθοδοσ Orff  

Ο Gertrude Orff κλικθκε να αναπτφξει μια μορφι κεραπείασ με βάςθ τθν 

προςζγγιςθ του Orff Schulwerk για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυναιςκθματικισ 

ανάπτυξθσ των αςκενϊν του  

•        Στοιχεία τθσ προςζγγιςθσ Orff περιλαμβάνουν τθν κατανόθςθ τθσ 

ολιςτικισ παρουςίαςθσ τθσ μουςικισ ωσ λόγου, του ιχου και τθσ κίνθςθσ, τθ 

χριςθ τθσ μουςικισ και του αυτοςχεδιαςμοφ ςτθ κεραπεία. 

Χρθςιμοποιεί τθ μουςικι και τον αυτοςχεδιαςμό ,το παιχνίδι, τα όργανα 

πλθκτρολογίου και τα όργανα κρουςτϊν , τον ιχο, τθν  ακοι και τισ ποικίλεσ 

πολυαιςκθτικζσ πτυχζσ τθσ μουςικισ ωσ μζςο κινθτοποίθςθσ, ςυμμετοχισ, 

αλλθλεπίδραςθσ   του παιδιοφωκόντασ το  να ερευνιςει  να διερευνιςει και 

να δθμιουργιςει μζςα ςε ζνα κεραπευτικό περιβάλλον . 

 

• Μέθοδος Bonny- 

Bonny method of guided imagery & music  

          Η Μουςικόσ και μουςικοκεραπεφτρια  Helen Lindquist Bonny (1921-

2010) ανζπτυξε μια προςζγγιςθ που επθρεάηεται από τισ ανκρωπιςτικζσ και 

διαπροςωπικζσ ψυχολογικζσ προςεγγίςεισ( Carl Rogers, Abraham Maslow, 

Carl G. Jung) , γνωςτι ωσ θ μζκοδοσ Bonny με κακοδθγοφμενθ απεικόνιςθ 

ςτθ μουςικι (GIM). Η τεχνικι GIM  περιλαμβάνει τθ χριςθ διανοθτικισ 

εικόνασ για να βοθκιςει με τισ φυςιολογικζσ και ψυχολογικζσ αςκζνειεσ των 

αςκενϊν  . Ο μουςικοκεραπευτισ  ςυχνά προτείνει μια εικόνα χαλάρωςθσ 

και εςτίαςθσ και με τθ χριςθ τθσ φανταςίασ και τθσ ςυηιτθςθσ, και μαηί με 

τον πελάτθ ςτοχεφουν ςτθν εξεφρεςθ εποικοδομθτικϊν λφςεων για τθ 

διαχείριςθ των προβλθμάτων του. Η Bonny εφάρμοςε αυτι τθν 



ψυχοκεραπευτικι μζκοδο ςτον τομζα τθσ μουςικοκεραπείασ 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μουςικι ωσ μζςο κακοδιγθςθσ του αςκενοφσ ςε μια 

υψθλότερθ κατάςταςθ ςυνείδθςθσ όπου μπορεί να λάβει χϊρα εποφλωςθ 

και εποικοδομθτικι αυτογνωςία. Η μουςικι κεωρείται «ςυνκεραπευτισ» 

λόγω τθσ ςθμαςίασ τθσ.   

 

  

ΜΟΤΙΚΘ ΑΚΡΟΑΘ & ΜΟΤΙΚΟ ΑΤΣΟΧΕΔΙΑΜΟ (80  ϊρεσ) 

 Ειςθγθτισ: Χριςτόφοροσ Καρράσ  

 

Στο μάκθμα αυτό οι ςπουδαςτζσ κα διδαχκοφν ςε βάκοσ τισ δφο βαςικζσ τεχνικζσ 

τθσ Μουςικοκεραπείασ: τθν Μουςικι ακρόαςθ και το Μουςικό Αυτοςχεδιαςμό. 

Η μουςικι ακρόαςθ είναι μία τεχνικι όπου ο κεραπευτισ μαηί με τον 

κεραπευόμενο επιλζγουν μουςικά ακοφςματα. Μζςα ςε αυτι τθν διαδικαςία ο 

κεραπευόμενοσ εναρμονίηεται με τουσ ιχουσ και μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία 

θρεμεί, ζρχεται ςε επαφι με τον εαυτό του και μπορεί και εκφράηει ελεφκερα τα 

ςυναιςκιματα του, απωκθμζνεσ εμπειρίεσ και βιϊματα. 

Ο μουςικόσ αυτοςχεδιαςμόσ είναι  μία τεχνικι που βοθκάει τον κεραπευόμενο με 

τθν βοικεια του κεραπευτοφ να αναπτφξει τθν ζμφυτθ μουςικότθτά του 

 χρθςιμοποιϊντασ το ςϊμα, τθν φωνι και απλά μουςικά όργανα. 

Ο κεραπευτισ μαηί με τον κεραπευόμενο δθμιουργοφν μουςικά ακοφςματα, 

αυτοςχεδιάηουν ανάλογα με τθν ψυχικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο 

κεραπευόμενοσ. 

Ο κεραπευόμενοσ εξερευνά και αναπτφςςει τθν ζμφυτθ μουςικότθτά του. 

Ο κεραπευτισ ενκαρρφνει τον κεραπευόμενο να δθμιουργιςει τθν δικι του 

«μουςικι γλϊςςα επικοινωνίασ» χρθςιμοποιϊντασ το ςϊμα, τθν φωνι και απλά 

μουςικά όργανα. 

 

ΔΕΚΣΙΚΘΜΟΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

GUIDED IMAGERY & MUSIC (GIM) 

(40 ϊρεσ) 

Η τεχνικι αυτι χρθςιμοποιεί τθ δφναμθ τθσ 

μουςικισ ςυνδυάηοντάσ τθν και με άλλεσ 

μεκόδουσ. 

Η 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. 

Το 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 



Το 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. 

 

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΜΟΤΙΚΘ Ε ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ (40 ϊρεσ) 

Η μουςικοκεραπεία εφαρμόηεται ωσ επιςτθμονικι και τεκμθριωμζνθ μζκοδοσ 

ςτουσ χϊρουσ τθσ υγείασ και τθσ εκπαίδευςθσ 

Εφαρμόηεται ςε νοςοκομεία παιδιϊν και ενθλίκων, ςε ςχολεία ειδικισ αγωγισ, ςε 

κλινικζσ, ςε ψυχιατρικά κζντρα  

Δεν είναι απαραίτθτθ θ μουςικι εκπαίδευςθ του κεραπευόμενου για τθν εφαρμογι 

τθσ  

Η μουςικοκεραπεία  εφαρμόηεται ςε ατομικό-ομαδικό πλαίςιο και είναι κατάλλθλθ 

για κεραπεία νευρϊςεων-ψυχϊςεων. 

Ενδείκνυται για κεραπεία αναπτυξιακϊν διαταραχϊν αυτιςμοφ 

& νοθτικϊν διαταραχϊν. 

Επίςθσ ενδείκνυται για κεραπεία ςωματικϊν αςκενειϊν & 

ιδιαιτερότθτεσ και είναι κατάλλθλθ για δυςλεξία & διάςπαςθ 

προςοχισ . 

 

 

ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ ΣΘ ΜΟΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (20 ϊρεσ) 

Ειςθγθτισ : Χριςτόφοροσ Καρράσ  

 ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ  

Η εγκακίδρυςθ μίασ ςτενισ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ κεραπευόμενου 

και κεραπευτι είναι απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ των κεραπευτικϊν ςτόχων 

ςτισ ςυνεδρίεσ τθσ μουςικοκεραπείασ 

Η κεραπευτικι ςχζςθ ανάλογα με τθν διαταραχι μπορεί να βελτιϊνεται 

ςταδιακά μζςα ςτισ ςυνεδρίεσ 

Ο ρόλοσ του μουςικοκεραπευτι είναι να δθμιουργιςει τισ κατάλλθλεσ 

προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ τθσ κεραπευτικισ ςυμμαχίασ και να τθ 

χτιςτεί ςωςτά χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ  

• ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚΦΑΣΗ 

 

ΣΕΧΝΕ & ΨΤΧΑΝΑΛΤΘ (50 ϊρεσ) 

Ειςθγιτρια: Μαρία Καρκανιά 

 

Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να μπει ο ςπουδαςτισ ςε βάκοσ ςτισ 

κεωρθτικζσ  προςεγγίςεισ οι οποίεσ  ςυνδζουν τισ Τζχνεσ με τθν κεραπεία.  Ο 

ςπουδαςτισ κα μελετά  τισ  ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ οι οποίεσ 

ενθμερϊνουν κεωρθτικά τισ δθμιουργικζσ Το μάκθμα αυτό ςτοχεφει ςτθ γνωριμία 



των ςπουδαςτϊν με τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ των μοντζλων που ςυνδυάηουν τισ 

Τζχνεσ με τθν Ψυχοκεραπεία. Οι ςπουδαςτζσ μπαίνουν ςτα ςτοφντιο των 

Μακθμάτων Δραματοκεραπεία, Θεραπεία μζςω των εικαςτικϊν Τεχνϊν, 

Μουςικοκεραπεία και Ραιγνιοκεραπεία.  

Μζχρι το τζλοσ αυτοφ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν: 

Να γνωρίηουν δεξιότθτεσ από τισ προςεγγίςεισ τθσ Δραματοκεραπείασ, Θεραπείασ 

μζςω των Εικαςτικϊν Τεχνϊν, Χοροκεραπείασ, Ραιγνιοκεραπείασ 

Θα μποροφν να εντάξουν δεξιότθτεσ και τεχνικζσ από διαφορετικζσ προςεγγίςεισ 

μζςω τεχνϊν ςτθν πρακτικι τθσ Χοροκεραπείασ 

Ενδεικτικό περιεχόμενο 

 Δραματοκεραπεία 

 Χοροκεραπεία 

 Ραιγνιοκεραπεία 

 Θεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν 

 

Σρόποι διδαςκαλίασ: 

Το μάκθμα αυτό διδάςκεται βιωματικά. Οι ςπουδαςτζσ ςυμμετζχουν ςτα 

βιωματικά ςτοφντιο των παραπάνω προςεγγίςεων κεραπείεσ με παραδείγματα και 

ανάλυςθ περιςτατικϊν. 

  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΙ ΑΛΛΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ ΜΕΩ ΣΕΧΝΘ  

(30 ϊρεσ) 

Στόχοσ του μακιματοσ αυτοφ είναι να ζρκουν οι 

ςπουδαςτζσ ςε γνωριμία με τισ άλλεσ κεραπείεσ 

μζςω Τζχνθσ (Θεραπεία μζςω των Εικαςτικϊν, 

Χοροκεραπεία, 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. 

 

ΒΙΟΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (40 ΩΡΕ) 

Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτθν επιςτιμθ τθσ 

Βιοψυχολογίασ και θ  

Εξοικείωςθ τουσ  με τοισ 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  

 

ΚΛΙΝΙΚΘ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ   

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. Η 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 

Η 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.  

Η 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. Η 

ανάπτυξθ θ αλλιϊσ εξζλιξθ, δεν ςταματάει ποτζ και είναι κάτι που ςυμβαίνει 

ςυνεχϊσ.  

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


Ενδεικτικό περιεχόμενο: 

• Βιολογικά και Γνωςτικά Στάδια Ανάπτυξθσ *μθχανιςμοί φπνου, μάκθςθσ, 

κλαςςικι λειτουργικι προετοιμαςία (classical/operant conditioning), 

μονιμότθτα αντικειμζνων (object permanence), κεωρία του νου (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 Ηλικία  

• Ειςαγωγι ςτο Φάςμα του Αυτιςμοφ, Asperger, Δ.Ε.Ρ.Υ., Δυςλεξία; 

Συνοςυρρότθτα, Διαφοροδιάγνωςθ, Ενδείξεισ  

ΓΙΟΤΓΚΙΑΝΘ ΑΝΑΛΤΘ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΙ ΣΕΧΝΕ 

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: 

 Η Θεωρία   του Ατομικοφ και Συλλογικοφ Αςυνειδιτου 

 Η 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 

 Η Χοροκεραπεία ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Τεχνικι ενεργοφσ φανταςίασ ( active imagination) ςτθ Γιουγκιανι Ανάλυςθ 

 Ο Συμβολιςμόσ ςτισ Τζχνεσ 

 

ΕΠΟΠΣΕΙΑ 

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 μουςικοκεραπείασ 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  

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμθμάτων 

Ψυχολογίασ, Ψυχιατρικισ, Ραιδαγωγικϊν, Απόφοιτοι μουςικϊν 

ςχολϊν, Ωδείων και άλλων ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν κακϊσ 

και επαγγελματίεσ μουςικοί.  Μποροφν επίςθσ να γίνουν 

δεκτοί και απόφοιτοι άλλων ςχολϊν κατόπιν ςυνζντευξθσ. 

  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Το πρόγραμμα είναι ετιςιο 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. 

Ημερομθνία ζναρξθσ: 14/10/2019 

 

 

ΚΟΣΟ 

 

A’ ΕΣΟ 

Το κόςτοσ είναι 2.500€  

(Εγγραφι 250€ - Το 

υπόλοιπο ποςό μπορεί να 

κατατεκεί ςε δόςεισ) 

Β’ ΕΣΟ 

1.500€ 

 

Γ’ ΕΣΟ 

1.500€ 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ - Φορζασ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: Ελλθνικι 

Εταιρεία Συμβουλευτικισ (τελικι πιςτοποίθςθ αναμζνεται το Σεπτζμβριο του 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΘΓΘΣΕ 

Μαρία Καρκανιά (Διευκφντρια Τομζα Ψυχολογίασ) 

Η 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. 

Η 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 πολυ χϊρο πολιτιςμοφ 

και τεχνϊν Shantom (2014-15-16). Ραρακολοφκθςε ςεμινάρια με κζμα ϋΡροςζγγιςθ 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, Η.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 Guidanceκαι Ariston Learning Styles (τεςτ προςωπικότθτασ, κλίςεων και δεξιοτιτων) 

και Τεςτ των Ημιςφαιριϊν .Ζχει εκπαιδευτεί ςτθν χοριγθςθ του τεςτ επιλογισ ςυντρόφων 

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

Είναι ςυγγραφζασ τθσ Ραιδικισ ςειράσ βιβλίων «Ανακαλφπτω τα Επαγγζλματα»  

(Ανακαλφπτω τα επαγγζλματα Υγείασ, Αςφαλείασ, Καλλιτεχνικά), (Εκδοτικι Άλφα). 

 

Χριςτόφοροσ Καρράσ 

Ο Χριςτόφοροσ Καρράσ ςποφδαςε Μουςικολογία ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, είναι κακθγθτισ μουςικισ και 

Coach Trainer ςτθν Athens Coaching Institute Ltd. Είναι 

απόφοιτοσ του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ  

Μουςικισ και Κοινωνίασ με κατεφκυνςθ ςτθ 

Μουςικοκεραπεία του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. Ζχει 

εκπαιδευτεί  πάνω ςτο Evidence - based Coaching, ςτο 

Athens Coaching Institute. Είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ 

γραφισ ατόμων με τφφλωςθ Braille (επάρκεια). 

Συνεργάηεται με το Athens Coaching Institute, 

εκπαιδεφοντασ ενιλικεσ ςτθν Τζχνθ του Coaching. Είναι 

λάτρθσ του Εποικοδομιςμοφ και του Ουμανιςμοφ ςτθν 

εκπαίδευςθ αλλά και ςτθ κεραπεία. 

Ραρζχει Coachingυπθρεςίεσ ςε Performers, ςε «άτομα 

που εκτίκενται ςε κοινό και επιτελοφν ζργο ςε πραγματικό χρόνο», όπωσ επαγγελματίεσ 

ςτο εταιρικό περιβάλλον, publicspeakers, καλλιτζχνεσ επιτελεςτικϊν Τεχνϊν, 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». 



  

Σπφροσ  Μοςχόπουλοσ, Μουςικόσ                    

 

Ο Σπφροσ Μοςχόπουλοσ γεννικθκε ςτθν Ακινα τo 1974. 

Είναι απόφοιτοσ του Αττικοφ Ωδείου (δίπλωμα πιάνου με 

Άριςτα Ραμψθφεί & 1ο Βραβείο, 1992) ζχοντασ κακθγθτι 

τον διεκνοφσ φιμθσ πιανίςτα Δθμιτρθ Τουφεξι. 

Είναι κάτοχοσ πτυχίου Μπάτςελορ από το Αμερικάνικο 

Κολλζγιο Ελλάδοσ όπου ςποφδαςε μουςικολογία και 

κάτοχοσ πτυχίου Μάςτερ από το Boston Conservatory με 

αντικείμενο τθν πιανιςτικι εκτζλεςθ και κακθγθτι τον 

πιανίςτα Michael Lewinωσ υπότροφοσ του 

Ιδρφματοσ Αλζξανδροσ Ωνάςθσ. 

Ζχει λάβει μζροσ ςε ςεμινάρια και ζχει κάνει εμφανίςεισ ωσ 

ςολίςτ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Αμερικι. Είναι 

ενεργό μζλοσ  ςε διάφορα ςχιματα μουςικισ δωματίου. 

Οι ςυνεργαςίεσ του περιλαμβάνουν ςυναυλίεσ με τον ςαξοφωνίςτα Δημήτρη Βαςιλάκη, 

ςφμπραξθ με τθν ορχιςτρα εγχόρδων Symfonietta Ακθνϊν, με το κουαρτζτο 

εγχόρδων AQuartett, με τθν πιανίςτα Θάλεια Ακανίτθ, με τον βιολονίςτα Ρζτρο Χρθςτίδθ, 

τθν Σοπράνο Ζλενα Κόκκα, τον πιανίςτα Jason Neville Fahy με τθν θκοποιό Νάντια 

Μθτροφδθ  κακϊσ και με διάφορουσ  άλλουσ καλλιτζχνεσ. 

Eχει δθμιουργιςει το ςχιμα DuetoTango με τον μπαντονεονίςτα Λευτζρη Γρίβα και ιδθ 

αρικμοφν αρκετζσ εμφανίςεισ. Αςχολείται ςυςτθματικά με τθν εκτζλεςθ, διαςκευι και 

ςφνκεςθ ζργων εμπνευςμζνων από το Αργεντίνικο ταγκό κακϊσ και τθν λατινοαμερικάνικθ 

μουςικι. Ρεριςταςιακά ζχει αςχολθκεί με τθν ςφνκεςθ είτε ωσ μουςικι επζνδυςθ ςε 

ταινίεσ μικροφ μικουσ είτε ωσ ςυνκζτθσ οργανικισ και φωνθτικισ μουςικισ. 

Ωσ ςολίςτ αρικμεί αρκετζσ εμφανίςεισ ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ με ρεςιτάλ πιάνου 

παρουςιάηοντασ προςωπικζσ διαςκευζσ ςε ζργα ταγκό νουζβο κακϊσ και λάτιν.  

Ριο πρόςφατθ θ ςυνεργαςία του με τθν διακεκριμζνθ ςολίςτ του ακορντεόν και ςυνκζτιδα 

Ηωή Σηγανοφρια. Ζχει διατελζςει κακθγθτισ μουςικισ των Αρςακείων Σχολείων και 

εργάηεται ςε διάφορα ωδεία. Διατθρεί ζναν ςθμαντικό κφκλο μακθτϊν. Επίςθσ διδάςκει 

πιάνο ςτθν Σχολι Χατηιβεθ. Ρρόςφατα ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του και ςτο τμιμα 

Μουςικϊν Σπουδϊν τθσ Φιλοςοφικισ ςχολισ Ακθνϊν. 

 

Κρίςτθ Λαγογιάννθ, Ψυχολόγοσ, PhD 

 

Η Κρίςτθ Λαγογιάννθ ζχει ςπουδάςει ψυχολογία ςτο 

Ρανεπιςτιμιο του Hertfordshire  με διαπιςτευμζνο πτυχίο 

BachelorofScience(Hons) απο το BritishPsychologicalSociety. 

  Συνζχιςε 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. Στον ελεφκερο τθσ χρόνο 

αςχολείται με το Βραηιλιάνικο JiuJitsu και ςτο παρελκόν ζχει διδάξει παιδικά τμιματα ςτθν 

Αγγλία. 

 

Μαρία Κατςιφαράκθ, Ψυχολόγοσ, PhD 

Η 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 Τηάκα – Χοροκεραπεφτρια, Σωματικι Ψυχοκεραπεφτρια 

 

Η 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  - ΕΛΛΗΝΟΒΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ με πτυχίο ςτθν 

Ψυχολογία.  

Η 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. 

Η 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 ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΗ ΦΡΝΩΣΗ  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 

ΣΤΕΓΗ 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 Ηκοποιοφσ όπωσ και 

ςε εφιβουσ με ειδικζσ ανάγκεσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ.   

 

 


