
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,  

Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ» (450 ΩΡΩΝ) 
 

Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε 

συνεργασία µε τη Vellum Global Educational Services ανακοινώνουν την έναρξη 

υποβολής αιτήσεων για το Εννεάµηνο Επιµορφωτικό Πρόγραµµα µε τίτλο: «Θεραπεία 

µέσω τέχνης µε έµφαση στα εικαστικά», διάρκειας 450 ωρών. 

Το Πρόγραµµα συνδιοργανώνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου και τη Vellum Global Educational Services.  

Τα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι τα ακόλουθα:  

1. Η επιστηµονική εποπτεία του σεµιναρίου γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της στοχοθεσίας, του 

ψηφιακού υλικού, των µεθόδων διδασκαλίας, την επάρκεια των διδασκόντων και την 

τελική απονοµή των τίτλων σπουδών.  
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2. Η γραµµατειακή, διοικητική, οικονοµική και εκπαιδευτική οργάνωση του σεµιναρίου 

γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε 

συνεργασία µε τη Vellum. 

3. O τίτλος σπουδών απονέµεται από το ΚΕ∆ΙΒΙΜ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

4. Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται από τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

 

Πιθανές µοριοδοτήσεις µπορεί να ισχύουν ανάλογα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

Πληροφορίες: Vellum Global Educational Services 

https://aegean.vellum.org.gr/ 

Τηλέφωνα: 210-7101894, 2310-501895 (Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-20.30) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aegean.freestudies@gmail.com 

Υπεύθυνες επικοινωνίας: ∆ιαµαντοπούλου Γεωργία, Κουρπαγιαννίδου Νόπη 

 

Αρχικές πληροφορίες για τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας: 

https://psichologiagr.comhttp://psichologia.grhttp://ppy.aegean.gr 

Τηλέφωνα: 22510-36520, 22510-36580,22510 45006(Εργάσιµες µέρες και ώρες 9.00-21.00) 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr 

grammateiappy@aegean.gr 

 

Σύνδεσµος Εγγραφής: https://freestudies.gr/formagn.php?infid=therapeiamesotexnis 

 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η art therapy είναι ένα µοντέλο διεθνώς αναγνωρισµένο και λαµβάνει χώρα σε πλαίσια 

ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, φορέων στήριξης ευπαθών οµάδων κ.α.  

Η art therapy είναι µια µορφή θεραπείας, που για όσους έρχονται σε επαφή µαζί της, 

αυτό που µαθαίνουν και κατανοούν είναι η διαδικασία που παράγει τέχνη και η 

θεραπευτική ιδιότητά της. Πιο απλά, η art therapy είναι ένας ευχάριστος και 

δηµιουργικός τρόπος να καταπολεµήσει ο επιµορφούµενος το άγχος, να διαχειριστεί τα 
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δύσκολα συναισθήµατα και να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά καταστάσεις που το 

προκαλούν. Βέβαια εντάσσεται και σε πιο δύσκολες καταστάσεις στην ψυχική υγεία, 

εφόσον αποτελεί µια µέθοδο καταπολέµησης της κατάθλιψης, αγχωδών διαταραχών 

του στρες (και άλλων διαταραχών) χωρίς ή µε φαρµακευτική αγωγή /παράλληλη 

παρακολούθηση. 

Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αποφοίτους Σχολών 

Ανθρωπιστικών, Ιατρικών Επιστηµών και Καλλιτεχνικών Σχολών - ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και σε 

κάθε επαγγελµατία η ́ ενδιαφερόµενο που επιθυµεί να ενηµερωθεί σχετικά µε τις 

εφαρµογές αυτής της µορφής θεραπείας και τη σηµασία της για τον άνθρωπο.  

Σήµερα, σε Ευρώπη, Αµερική και Αυστραλία υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισµένες 

σχολές. Αντιστοίχως, υπάρχουν Σωµατεία, Σύλλογοι, Φορείς που συντονίζουν και 

προωθούν τις δραστηριότητες και το επάγγελµα του εικαστικού θεραπευτή. 

Στη σειρά των µαθηµάτων ο συµµετέχων θα έχει την ευκαιρία αρχικά να εισαχθεί στις 

έννοιες και στα ιστορικά δεδοµένα της θεραπείας µέσω εικαστικών στην πορεία του 

ανθρώπινου πολιτισµού από τα σπήλαια ως σήµερα, να ενηµερωθεί για τις µεθόδους 

που εφαρµόζονται και ισχύουν σήµερα, τις αρχές και τις διαφορές τους και τέλος να 

αποκτήσει µια πρωτότυπη και σηµαντική εφαρµοσµένη γνώση των θεραπευτικών 

στοιχείων της εικαστικής θεραπείας. 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ  

Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, ο/η επιµορφούµενος/η θα είναι σε θέση να: 

1. εφαρµόζει τη µέθοδο στο πλαίσιο της εργασίας του  

2. σχεδιάζει ειδικές ασκήσεις/εργαστήρια σύµφωνα µε τον πληθυσµό που εργάζεται 

(πλαίσια, δοµές, σχολεία κ.λπ.)  

3. γνωρίζει ότι η εκπαίδευση θα του παρέχει το ασφαλές πλαίσιο και την 

απαιτούµενη θεωρητική γνώση  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Το πρόγραµµα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία και  

περιλαµβάνει ασύγχρονη - αυτόνοµη µελέτη διδακτικού υλικού, χωρισµένου σε εννέα 
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µηνιαίες διδακτικές ενότητες. Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία 

συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό και αναλυτικές 

σηµειώσεις. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ) 

Το πρόγραµµα είναι εννεάµηνο και πιστώνει 450 διδακτικές ώρες. 

Έναρξη µαθηµάτων: 10.05.2021 

Λήξη µαθηµάτων: 10.02.2022 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συµπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε 

µηνιαίας θεµατικής ενότητας. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Το παρόν πρόγραµµα διοργανώνεται από τη Vellum Global Educational Services µε 

επιστηµονική εποπτεία των Προγραµµάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Συνεπώς, ο επιµορφούµενος, έπειτα από επιτυχή παρακολούθηση θα λάβει ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 

επιπρόσθετη βεβαίωση από το ΕΛΚΕ∆ΙΜ της Vellum Global Educational Services. 

Η διοικητική, οικονοµική και διδακτική διαχείριση του προγράµµατος γίνεται από τα 

Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου  σε συνεργασία µε τη Vellum 

Global Educational Services. 

 
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ  

Όλα µας τα Προγράµµατα προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραµµα 450 ωρών πιστώνει 22,5 

ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet). 

Τα περισσότερα Προγράµµατά µας µοριοδοτούνται ως σεµινάρια, που οργανώθηκαν 

από δηµόσιο Πανεπιστήµιο, αλλά το πλεονέκτηµα αυτό:  

•Εξαρτάται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

•∆ιαφοροποιείται ανάλογα µε την ειδικότητα του επιµορφούµενου. 
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•∆εν αφορά το Πανεπιστήµιο, το οποίο διοργανώνει το σεµινάριο ΜΟΝΟ για τη γνώση 

και την επαγγελµατική ενδυνάµωση. 

 

Για τις πολλαπλές µοριοδοτήσεις που προσφέρονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, παρακαλούµε απευθυνθείτε στη γραµµατεία των Προγραµµάτων Ψυχικής 

Υγείας. Το Πανεπιστήµιο στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια επαγγελµατικής 

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιµορφούµενων. 

 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

∆ιδακτική Ενότητα 1  

Ιστορία & Βασικές Αρχές της εικαστικής θεραπείας   
 
Περιγραφή 

Στην πρώτη διδακτική ενότητα γίνεται µία ιστορική αναδροµή της art therapy και της 

τέχνης και η συσχέτιση της πρωτόγονης εικαστικής γραφής µε την art therapy.  

Στην ενότητα παρουσιάζονται τα κινήµατα της τέχνης σε χρονολογική πρόοδο. 

Αναζήτηση έργων της εποχής, χαρακτηριστικά διάκρισης και διάλογος µεταξύ των 

έργων µε στόχο την εισαγωγή στον ελεύθερο συνειρµό [µεθοδολογία της εικαστικής 

θεραπείας]. Επίσης, γίνεται σύγκριση µε το περιεχόµενο των προηγούµενων 

µαθηµάτων µε στόχο την αναγνώριση της ανάγκης για έκφραση ανά εποχή.  

Στην ενότητα γίνεται εισαγωγή στα βασικά δοµικά στοιχεία της τέχνης, την επιλογή 

χρώµατος και θεµατολογίας. Στόχος είναι η προαγωγή του ελεύθερου συνειρµού, η 

αναγνώριση των συµβόλων και η συνοµιλία του έργου µε το θεατή.  

 

∆ιδακτική Ενότητα 2 

Υλικά, ιδιότητες και τεχνικές 
 
Περιγραφή 
 

Στη δεύτερη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται η ιδιότητα του εκάστοτε υλικού σε 

συσχέτιση µε τον ψυχισµό και την έκφραση αυτού. Βασικό µέληµα και θεωρητικά και 
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κατά τη δηµιουργική διαδικασία (Μαραθώνιοι) είναι η επιλογή των υλικών και η 

παρατήρηση της κινησιολογίας κατά τη χρήση τους. Στόχος είναι η κατάλληλη επιλογή 

ανάλογα µε το περιστατικό, τις ανάγκες του project, τα ζητήµατα που διερευνώνται, τον 

πληθυσµό – στόχο, αλλά και την αποφυγή διεργασιών που θα εµποδίσουν την πρόοδο 

του περιστατικού. 

Ο εκπαιδευόµενος θα αποκοµίσει γνώσεις σχετικές µε τη σωστή χρήση των υλικών για 

τη µέγιστη αποδοτικότητα τους ή την καταστροφή τους. Παράλληλα, θα ανακαλύψει 

µέσω της βιωµατικής διαδικασίας το φάσµα δυνατοτήτων που προσφέρει το κάθε υλικό, 

ανάλογα τη χρήση του, καθώς και τον τρόπο που αυτό βοηθά στη διερεύνηση του 

ψυχισµού, την εκτόνωση, την παλινδρόµηση. Στα µαθήµατα προσεγγίζεται η επιλογή 

κατάλληλου χώρου από την προαγωγή του αισθήµατος ασφάλειας µέχρι και τον 

εξοπλισµό. Η ασφάλεια και η διατήρησή της ωφελούν στην προαγωγή της ελεύθερης 

έκφρασης του συναισθήµατος του περιστατικού, χωρίς τον φόβο ότι θα ακουστεί, θα 

κριθεί, θα σχολιαστεί εκτός πλαισίου, τηρώντας έτσι τον κώδικα δεοντολογίας. 

Σηµαντικό µέληµα, επίσης, είναι η παροχή των υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία 

του εργαστηρίου, η µέριµνα προστασίας των έργων που έχουν παραχθεί και 

φιλοξενούνται στο χώρο. 

∆ιδακτική Ενότητα 3 

Οµάδες ειδικού πληθυσµού 
 
Περιγραφή 
 

Στην τρίτη διδακτική ενότητα περιλαµβάνεται η θεωρία για την οµαδική θεραπεία, οι 

ρόλοι και τα δυναµικά της οµάδας, η αλληλεπίδραση των µελών και το καθρέφτισµα 

του εαυτού µέσα από τους άλλους, προσέγγιση του συναισθήµατος µέσα από 

αποφορτιστικές, ανακουφιστικές διαδικασίες, τόνωση της δηµιουργικότητας, εργαλεία 

οµαδικής  εικαστικής θεραπείας, κατευθυντικές και µη κατευθυντικές πρακτικές 

έκφρασης στους ειδικούς πληθυσµούς και βασικές αρχές ανάπτυξης  ενός έργου 

εικαστικής σε οµάδα. 

Η οµαδική επικεντρώνεται στη µεταβίβαση και στην ασυνείδητη προβολική διαδικασία 

αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του ατόµου. Στις οµάδες διατροφικών διαταραχών και 

εξαρτήσεων σκοπός είναι η επανασύνδεση του ατόµου µε την κοινωνική 
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αλληλεπίδραση, το σχετίζεσθαι, ώστε να επεξεργαστεί τις συµπεριφορές που το 

αποκόπτουν από το κοινωνικό σύνολο και τις διαπροσωπικές σχέσεις µέσω της 

διαχείρισή τους. Βασικός στόχος της  εκµάθησης  των εργαλείων της οµαδικής και της 

εικαστικής είναι η γνώση και κατανόηση ότι στις οµάδες ειδικού πληθυσµού η 

ενδυνάµωση του Εγώ και η εναρµόνιση µε την κοινωνική πραγµατικότητα είναι τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά. 

∆ιδακτική Ενότητα 4 

Εικαστική θεραπεία σε παιδιά & εφήβους 
 
Περιγραφή 
 

Στην τέταρτη διδακτική ενότητα θα αναπτυχθούν  τα αναπτυξιακά στάδια και οι ψυχικές 

διεργασίες που οδηγούν στη δόµηση της προσωπικότητας, όπως το παιδικό 

ιχνογράφηµα, που εστιάζει στον τρόπο ερµηνείας του σχεδίου ως προς τη γνωστική 

ανάπτυξη του παιδιού, την αντίληψη του περιβάλλοντος και τη συναισθηµατική του 

κατάσταση. Ο εκπαιδευόµενος αποκοµίζει ένα βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση των 

παιδικών έργων σύµφωνα µε την αποτύπωση της εικόνας, αλλά και µε τη διαδικασία 

παραγωγής της (θέση ζωγραφιάς στο χαρτί, ποιότητα γραµµής και πίεσης που έχει 

ασκηθεί, χρώµατα, ρεαλισµός απεικονίσεων). Επιπλέον, παρουσιάζεται η συγγραφή 

ως το µέσο για την ανάδειξη του φαντασιακού, οι ιδιότητες του παραµυθιού και η 

συµβολή του στην ανάπτυξη του λόγου. Επίσης, αναλύονται οι συµβολισµοί σε λεκτικό 

και µη λεκτικό επίπεδο, καθώς και οι συνδέσεις που προκύπτουν ανάλογα µε το στάδιο 

ανάπτυξης. Στην ενότητα θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ψυχισµού 

κατά τη µετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Οι µέθοδοι διαχείρισης του stress, 

του θυµού και της εκρηκτικότητας που διακατέχει τον έφηβο συµβολικά και ρεαλιστικά, 

καθώς και η σηµαντικότητα αγχολυτικών εργαλείων για την ανακούφιση των 

διεργασιών ενηλικίωσης και της αποδοχής της νέας πραγµατικότητας. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 5 

Ψυχοπαθολογία/ψυχιατρικά περιστατικά - Θεραπείες µέσω τεχνών - 
Βασικές αρχές ψυχολογικών προσεγγίσεων και εικαστική θεραπεία 

Περιγραφή 
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Στην ενότητα γίνεται παρουσίαση των ιδιοτήτων και των εργαλείων της εικαστικής ανά 

κατηγορία και προσέγγιση της κατάλληλης επιλογής τους ανά πληθυσµό ή και 

συνδυαστικά.  

∆ίνεται η βασική θεωρία των δοµικών στοιχείων της προσωπικότητας, των διαταραχών 

και των ιδιαίτερων γνωρισµάτων που παρουσιάζουν και η προσέγγιση των παραπάνω 

µε χρήση συγκεκριµένων εργαλείων της art therapy. 

 Η αναγνώριση του ψυχοπαθολογικού ή του µη ψυχοπαθολογικού είναι δύσκολη, 

αφού η διάκρισή τους ακουµπά σε µια πολύ λεπτή διαχωριστική γραµµή. Με λίγα λόγια, 

η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά από τα αποδεκτά πλαίσια δεν είναι απαραιτήτως 

παθολογική και ορίζεται βάσει των αποτελεσµάτων της στο περιβάλλον, αλλά και στο 

ίδιο το άτοµο. Για τον λόγο αυτό θα πραγµατοποιηθεί εισήγηση για τις κατευθυντήριες 

γραµµές, τα εργαλεία και τα σχήµατα ταξινόµησης για την αναγνώριση και την 

αντιµετώπιση των διαταραχών συµπεριφοράς.  

Παρουσιάζονται, επίσης, κλινικά περιστατικά ως επιµορφωτικό εργαλείο και η 

προσέγγιση τους µέσω της εικαστικής θεραπείας µε στόχο την ανακούφιση των 

συµπτωµάτων, την αποφόρτιση από το αίσθηµα δυσφορίας µε σκοπό να µην στραφεί 

ενάντια του εαυτού ή του περιβάλλοντός του και τη διατήρηση µιας πιο ισορροπηµένης 

καθηµερινότητας εντός και εκτός δοµών ψυχικής υγείας. 

Η θεραπεία µέσω τέχνης καθώς αποτελεί ένα µοντέλο θεραπείας µε τη χρήση 

διάφορων µεθόδων, που ακουµπούν στην έκφραση και τη δηµιουργία έχει ως βασικό 

χαρακτηριστικό την έκφραση του θεραπευόµενου µη λεκτικά, δηλαδή µέσα από το έργο 

του. Αυτό καθιστά τις θεραπείες µέσω τέχνης ιδανικές για την προσέγγιση πληθυσµών 

που δυσκολεύονται στον λόγο ( ψυχιατρικοί ασθενείς, παιδιά, ΑΜΕΑ, ηλικιωµένοι κ.λπ.) 

και εξαιρετικά βοηθητικές στην πρόληψη και φροντίδα της ψυχικής υγείας, αφού ωθεί το 

συναίσθηµα να εκφραστεί µέσω του έργου και να µην γυρίσει προς τον εαυτό.  

Στόχος του µαθήµατος είναι ο εκπαιδευόµενος να δει τη λειτουργία των θεραπειών 

µέσω τέχνης και τις ιδιότητές τους, καθώς και να αντιληφθεί τα κοινά εργαλεία και την  

προσέγγιση της κάθε µορφής θεραπείας, αλλά και τις διαφορές τους. Τα παραπάνω 

τον καθιστούν ικανό να επιλέξει το κατάλληλο για αυτόν µοντέλο, αλλά και τις ιδιότητες 
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που θα του φανούν χρήσιµες για το εκάστοτε περιστατικό, οι οποίες εµπεριέχονται σε 

όλες τις θεραπείες µέσω τεχνών. 

Επίσης, παρουσιάζεται η βασική θεωρητική προσέγγιση των σχολών ψυχοθεραπείας 

και η χρήση παραδειγµάτων για την κατανόησή τους σε συνδυασµό µε την εικαστική 

θεραπεία και τα εργαλεία της. 

∆ιδακτική Ενότητα 6 

Αρχέτυπα & Φιλοσοφία 
 
Περιγραφή 
 

Ο Jung ορίζει το Συλλογικό ασυνείδητο ως εξής : «Η περιοχή της ψυχής που είναι άπειρα 

αρχαιότερη από την προσωπική ζωή του ατόµου». «Φαίνεται …ότι περιέχει ορισµένα 

σχέδια, τα «αρχέτυπα», που είναι κοινά για όλη την ανθρωπότητα». (Carl Jung, Η 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας). Το συλλογικό ασυνείδητο είναι, δηλαδή, η ψυχική 

περιοχή της ασυνείδητης πλευράς µας, όπου µετρά χιλιετίες πίσω, καταγραφές κοινές 

σε όλο τον πληθυσµό και σύµβολα (αρχέτυπα) κοινώς αναγνωρίσιµα. Τα σύµβολα 

αυτά προέρχονται από τη µυθολογία, τους αριθµούς, την τέχνη και επηρεάζουν 

συµπεριφορές και ψυχικές εκφράσεις. 

Στην ενότητα θα αναπτυχθούν βασικά εργαλεία της Γιουγκιανής θεώρησης και η 

σύνδεση µε τους Φιλοσόφους όπως το «πείραµα της ψυχής» του Ηράκλειτου, το 

αρχέτυπο του «αρχέγονου οφθαλµού» του Heidegger, η σύνθεση της 

«περιεχοντολογίας» του Jaspers. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 7 

Αποκατάσταση και Τέχνη ως Θεραπεία.«Art therapy and 
Rehabilitation» 
 
Περιγραφή 
 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουµε τεχνικές αντιµετώπισης του «τραύµατος» πέραν 

της ορολογίας  που ορίζει το πλαίσιο της ψυχικής υγείας. 
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 Έως σήµερα διαπιστώνουµε ότι η θεραπεία εστιάζεται στο σηµείο της συνεργασίας του 

ασθενούς µε την ιατρική οµάδα, τη νοσηλεία και την παραµονή του µε ασφάλεια στο 

Κέντρο Αποκατάστασης, χωρίς να διερευνώνται άµεσα πιθανές ψυχογενείς 

ασυνείδητες συµπεριφορές που ανασύρθηκαν – ενεργοποιήθηκαν µετά το «τραύµα», 

αλλά στην ουσία δεν προέρχονται από αυτό.  

Το ζητούµενο, το οποίο αναδεικνύεται, είναι η πρώιµη ερµηνευτική παρέµβαση των 

βαθύτερων αιτιών της ψυχολογικής υγείας ενός ασθενούς, µε σκοπό τη βελτίωση και 

διασφάλιση της ψυχικής του υγείας µετά από «τραύµα». 

*Τραύµα: Με τον όρο αυτό, περιγράφεται το γεγονός µε το οποίο επήλθε η µεταβολή 

της «κανονικής» υγείας του ασθενούς σε αναπηρία. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 8 

Εκπαιδευτικό ∆ράµα-δραµατοθεραπεία-θεατρολογία 
 
Περιγραφή 
 

Το Εκπαιδευτικό ∆ράµα είναι µια οργανωµένη – δοµηµένη διαδικασία που χρησιµοποιεί 

τους κανόνες, τις συµβάσεις, τα στοιχεία και τις τεχνικές της θεατρικής φόρµας και των 

άλλων τεχνών, µε βασικό σκοπό τη συνειδητή και πολύπλευρη κατάκτηση της γνώσης 

µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Η µεθοδολογία αυτή είναι βασισµένη στις αρχές 

επιστηµών, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η φιλοσοφία. Στόχος της διδακτικής 

ενότητας είναι να οδηγηθούν οι επιµορφούµενοι/ες µέσα από την διερεύνησή του, στην 

κατανόηση βαθύτερων και αφηρηµένων εννοιών. Παράλληλα, στη συγκεκριµένη 

ενότητα οι επιµορφούµενοι/ες εισάγονται στη δραµατοθεραπεία µέσα από τη 

διερεύνηση των ορισµών, των σκοπών και των βασικών αρχών της. Ουσιαστικά 

πρόκειται για τη χρήση θεατρικών δραστηριοτήτων για θεραπευτικούς σκοπούς που 

εφαρµόζονται στην κλινική και κοινωνική σφαίρα µε άτοµα και οµάδες. 

 

∆ιδακτική Ενότητα 9 

∆ηµιουργική µάθηση και κριτικός αναστοχασµός. Ζητήµατα φύλου 
στην εικαστική 
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Περιγραφή 
 

Στην ένατη ενότητα αξιοποιείται πληθώρα µεθοδολογικών προσεγγίσεων και µέσων, 

όπως η βιωµατική µάθηση, το παιδικό βιβλίο, η ποίηση, τα εικαστικά µέσα, καθώς 

επίσης και ο κριτικός αναστοχασµός, η ανάλυση λόγου και η κριτική ψυχολογία. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο συµµετέχων µπορεί να συνθέσει δηµιουργικά και κριτικά τα 

διαθέσιµα υλικά, προκειµένου να κινητοποιηθούν οι µαθητές και µαθήτριες, ώστε να 

εξετάσουν κριτικά το βιωµατικό υλικό που προκύπτει σε κάθε συνάντηση. Παράλληλα, 

εκπαιδευτικοί και µαθητές συντελούν βιωµατικά στην ανάπτυξη ενός δηµοκρατικού 

διαδραστικού περιβάλλοντος µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί συνθέτουν όχι µόνο το 

προσφερόµενο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά µε βάση τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες 

της τάξης τα δηµιουργικά µέσα που προτιµούν. Έτσι, ο κριτικός αναστοχασµός µε 

βάση το «εδώ και τώρα» του σχολείου γίνεται αντικείµενο µόνιµης διαπραγµάτευσης 

προκαλώντας αλλαγές και νέους προβληµατισµούς. 

Η διαταραχή ταυτότητας του φύλου ή διαταραχή δυσφορίας του φύλου, όπως έχει 

πλέον επικρατήσει να ονοµάζεται, χαρακτηρίζεται από τη µία πλευρά, από µία έντονη 

επιθυµία του ατόµου να ανήκει στο άλλο φύλο και από την άλλη, από µία έντονη 

δυσφορία του ατόµου για το ανατοµικό του φύλο. Είναι αρκετά σύνηθες τα παιδιά σε 

νεαρή ηλικία να παίζουν εναλλάξ τους ρόλους των δύο φύλων. Αυτό αποτελεί µία 

φυσιολογική διεργασία στην ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου. 

Στην ενότητα θα εξετάσουµε τον τρόπο που στη θεραπευτική διαδικασία εκφράζονται 

ασυνείδητα τέτοιου είδους εσωτερικές διεργασίες, όπως προσκολλήσεις/συγκρούσεις 

σε ένα από τα γονεϊκά πρότυπα µέσω της εικαστικής. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτωση παρά µόνο εάν ακυρωθεί ή δεν 
πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα µε υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Με την υποβολή 
της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη 
αλλαγή. 
 
2. Ένα µεγάλο µέρος της επικοινωνίας γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το e-mail που 
είναι διαθέσιµο είναι το ακόλουθο:aegean.freestudies@gmail.com 
 
3. Το πρόγραµµα µαθηµάτων είναι ενδεικτικό και µπορεί να αλλάζει ανάλογα µε τη 
διαθεσιµότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστηµίου Αιγαίου απονέµονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο ∆ιά 
Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελµατικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet) 
και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των 
ακαδηµαϊκών και οικονοµικών ελέγχων. Κατά µέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται µέσα 
σε διάστηµα 1 έως 3 µηνών από την ολοκλήρωση του προγράµµατος.  
 
5. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής οποιουδήποτε σηµείου της 
προκήρυξης ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν 
είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσµευτική για τα Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
 
6. Η εγγραφή στα Προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της 
διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και 
διαφηµιστικούς σκοπούς. 
 
7. Η εγγραφή στα Προγράµµατα συνεπάγεται τήρηση της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και των 
κανόνων καλής συµπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του 
Πανεπιστηµίου και της ευγένειας µπορεί να αποκλείσει τον επιµορφούµενο από τα 
Προγράµµατα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονοµή οποιασδήποτε βεβαίωσης.  
 
8. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισµός οδηγούν στην αποβολή του επιµορφούµενου από το 
πρόγραµµα χωρίς κανένα δικαίωµα επιστροφής διδάκτρων. 
 
9. Το Πανεπιστήµιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιµορφούµενοι στα 
πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστηµίου 
προστατεύεται από copyright και η, µε οποιαδήποτε µορφή, αναπαραγωγή του έχει νοµικές 
κυρώσεις. 
 
10. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραµµα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να 
αναρτώνται υπό µορφή σχολίων ή άλλων µέσων στην πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες 
οµάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται µόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης 
και λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήµατα των επιµορφούµενων απαντώνται 
µέσα σε 7 εργάσιµες µέρες. 
 
11. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονη» και «ασύγχρονη» ως µεθόδων διδασκαλίας θεωρείται 
αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ άνευ 
προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραµµάτων. Αδυναµία των επιµορφούµενων 
να κατανοούν τις µεθόδους διδασκαλίας ή προβλήµατα που απορρέουν από την ελλιπή 
γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προγραµµάτων. Το 
Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να σταµατήσει τη φοίτηση οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους 
δύο παραπάνω τοµείς, χωρίς καµιά αποζηµίωση.  
 
12. Η απουσία από τα µαθήµατα και τις δράσεις των προγραµµάτων, όπως αυτές κάθε φορά 
καθορίζονται, µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό από τα Προγράµµατα χωρίς επιστροφή 
διδάκτρων ή απονοµή βεβαίωσης. 
 
13. Τα Προγράµµατα Ψυχικής Υγείας είναι πρόθυµα να επιλύσουν κάθε πρόβληµα, που 
φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας, αρκεί: 
α. Να µη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας. 
β. Να απευθύνονται εγγράφως και µε ακριβή τρόπο στη γραµµατεία των Προγραµµάτων. 

 


