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        ΚΕΝΣΡΟ 

              ΣΕΧΝΗ   & 
       ΨΤΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ                                

 
   ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ  9   Ν. ΧΥΦΙΚΟ   ΑΘΗΝΑ  15451   Τηλ.: 2106710346 – 6747810 (& fax)    www.art-therapy.gr  artpsy@otenet.gr                                     

 
 
 
ΠΡΟΦΙΛ Κ.Σ.Ψ.: 
 

Σο Κζντρο Σζχνησ & Ψυχοθεραπείασ  (http://www.art-therapy.gr/)είναι μία επιςτθμονικι μθ κερδοςκοπικι Αςτικι 
Εταιρία που ιδρφκθκε ςτθ Ακινα το 1988. Αποςκοπεί ςτθν ζρευνα, τθν εφαρμογι και τθ διάδοςθ τθσ τζχνθσ ςε όλεσ τισ 
μορφζσ ςαν μζςο ζκφραςθσ, ανάπτυξθσ και κεραπευτικισ βοικειασ.  κοπόσ του είναι θ παροχι εκπαίδευςθσ 
μεταπτυχιακοφ επιπζδου για τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΣΕΙ. Σο Κζντρο Σζχνησ & 
Ψυχοθεραπείασ :  
 

 Προςφζρει τετραετζσ «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Εικαςτική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων»,  πρόγραμμα που οδθγεί 

ςε μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςτθν Εικαςτικι Ψυχοκεραπεία πιςτοποιθμζνο από τον Ευρωπαϊκό φλλογο Ψυχοκεραπείασ 

(ΕΑΡ) και τριετζσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευςη ςτην Εικαςτική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και 

Εφήβων». 

 Οργανϊνει εκπαιδευτικά ςεμινάρια ςε κζματα κεραπειϊν μζςω τθσ τζχνθσ (Art therapy) 

 Προςφζρει κεραπεία μζςω τθσ τζχνθσ ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

ΣΟΧΟΙ 

 Να βοθκιςει τουσ εκπαιδευκζντεσ να κατανοιςουν τθν κλινικι εφαρμογι τθσ Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ ςτθν οποία θ 

χριςθ των εικαςτικϊν τεχνϊν και θ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ εικόνων (πθλόσ, χρϊμα, ςχζδιο) παίηουν κεντρικό ρόλο 

ςτο πλαίςιο τθσ κεραπευτικισ ςχζςθσ  

 Να προςφζρει ςτουσ εκπαιδευκζντεσ μεταπτυχιακό δίπλωμα Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ  

 Να δθμιουργιςει ςχζςεισ και δεςμοφσ με άλλουσ κεραπευτικοφσ οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Να ερευνιςει τισ ρίηεσ τθσ δθμιουργικότθτασ και τουσ τρόπουσ ζκφραςθσ τθσ, με ςτόχο να τισ χρθςιμοποιιςει για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ψυχικισ υγείασ ςτον Ελλθνικό χϊρο. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΕΙΚΑΣΙΚΗ ΨΤΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 Σο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ςτην Εικαςτική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων», που προςφζρεται από το Κζντρο 

Σζχνθσ και Ψυχοκεραπείασ είναι ζνα δίγλωςςο (Αγγλικά/Ελλθνικά) τετραετζσ πρόγραμμα μεταπτυχιακοφ επιπζδου, το 

οποίο οδθγεί ςε Πιςτοποιθτικό Ειδίκευςθσ ςτθν  Εικαςτικι Ψυχοκεραπεία. Σα ακαδθμαϊκά πρότυπα ζχουν εγκρικεί από 

τον Ευρωπαϊκό φλλογο Ψυχοκεραπείασ (European Association of Psychotherapy-E.A.P.) ςτον οποίο το ΚΣΨ είναι 

τακτικό μζλοσ. 

Σα κεωρθτικά ςεμινάρια είναι απογευματινά-βραδινά κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ και τα κεματικά ςεμινάρια είναι 

προγραμματιςμζνα μζςα ςε αββατοκφριακα. Σο ακαδθμαϊκό ζτοσ διαρκεί 9 μινεσ (ςφνολο 32 εβδομάδων) από τθν 1θ 

Οκτωβρίου ζωσ το τζλοσ Ιουνίου. 

Για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ απαιτοφνται 1140 διδακτικζσ ϊρεσ και τουλάχιςτον 750 ϊρεσ πρακτικισ 

άςκθςθσ. 

http://www.art-therapy.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΤΔΩΝ 

Α. Θεωρία τησ Εικαςτικήσ Ψυχοθεραπείασ 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτθν κεωρία τθσ Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ, τθν ιςτορικι αναδρομι και τθν εξζλιξι τθσ ζωσ 
ςιμερα, κακϊσ και ςτισ εφαρμογζσ τθσ ςε διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ. Κατά τθν διάρκεια των  ςπουδϊν , οι 
εκπαιδευόμενοι παρακολουκοφν ςχεδόν κεωρθτικά μακιματα Ψυχιατρικισ, Ψυχοπακολογίασ, Αναπτυξιακισ 
Ψυχολογίασ, Ψυχοδυναμικισ ςε ςυνδυαςμό με τισ Αρχζσ τθσ Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ και Αρχζσ τθσ υςτθμικισ και 
Ομαδικισ Θεωρίασ. Οι παραπάνω ψυχολογικζσ κεωρίεσ πλαιςιϊνουν τθν κυρίωσ κεωρία ςτθν Εικαςτικι Ψυχοκεραπεία. 

 
Β. Βαςικζσ Αρχζσ Σζχνησ και Εργαςτήρι Σζχνησ  

Σριετισ κφκλοσ ο οποίοσ αναφζρεται ςτισ βαςικζσ Αρχζσ Σζχνθσ και ςε ιςτορικά κζματα από τθν αρχαιότθτα ζωσ και τα 
κινιματα του 20ου αιϊνα. Καλλιεργεί ςτον εκπαιδευόμενο τθν γνϊςθ τθσ Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ ειςάγοντασ τον ςτα βαςικά 
ρεφματα κάκε περιόδου και εκκζτοντασ τον παράλλθλα ςε ποικίλεσ τεχνικζσ των διαφορετικϊν περιόδων μζςα από τθν 
πρακτικι γνϊςθ και τθν εξάςκθςθ. Με αυτόν τον τρόπο ο μελλοντικόσ κεραπευτισ αποκτά ικανότθτα ςτθν 
επικοινωνιακι γλϊςςα τθσ Σζχνθσ (108 ϊρεσ ετθςίωσ). 

 
Γ. Πρακτική και Εποπτεία 

Η Πρακτικι Άςκθςθ αποτελεί κεντρικό μζροσ του προγράμματοσ και ο εκπαιδευόμενοσ χρειάηεται να ςυμπλθρϊςει 

τουλάχιςτον 750 ϊρεσ εργαςίασ (δφο θμζρεσ τθν εβδομάδα τουλάχιςτον) ςε ψυχιατρικά ι και ψυχοπαιδαγωγικά 

πλαίςια, για να αποκτιςει εμπειρία πάνω ςτθν εφαρμογι τθσ Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ. Επιπλζον, κάκε 

εκπαιδευόμενοσ εποπτεφεται ςε εβδομαδιαία βάςθ. 

 

Δ. Προςωπική θεραπεία 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποφοίτθςθ είναι οι εκπαιδευόμενοι να λάβουν τουλάχιςτον 250 ϊρεσ ατομικισ ι 

ομαδικισ ψυχοκεραπείασ με κεραπευτζσ του Κ.Σ.Ψ.  

http://www.art-therapy.gr/el/institouto/ekpaideusi-sthn-eikastikh-psyxotherapeia-enilikwn/tetraetes-programma 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΕΙΚΑΣΙΚΗ ΨΤΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 

 

 Σριετζσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευςη ςτην Εικαςτική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων».  Σο 

πρόγραμμα που προςφζρεται από το Κζντρο Σζχνθσ και Ψυχοκεραπείασ είναι ζνα δίγλωςςο απευκφνεται ςε άτομα που 

ζxουν δίπλωμα ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ από Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι., ςτθν Ψυχολογία, Ψυχιατρικι, Κοινωνικι Εργαςία, 

Παιδαγωγικι και Νθπιαγωγϊν. υντονίηεται από Ζλλθνεσ ειδικοφσ ςτον χϊρο τθσ Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ και τθσ 

Ψυχικισ Τγείασ Παιδιϊν και Εφιβων. Η εκπαίδευςθ ςτθν Εικαςτικι Θεραπεία Παιδιϊν και Εφιβων, βοθκά τουσ 

http://www.art-therapy.gr/el/institouto/ekpaideusi-sthn-eikastikh-psyxotherapeia-enilikwn/tetraetes-programma
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εκπαιδευόμενουσ να κατανοιςουν τθν εφαρμογι τθσ ςε διάφορα πλαίςια και με ποικιλία περιπτϊςεων όπου θ 

δθμιουργία των εικόνων παίηει κεντρικό ρόλο ςτο πλαίςιο τθσ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ των ςυναιςκθματικϊν 

προβλθμάτων και των ςυγκροφςεων  προςζγγιςθσ παιδιϊν και εφιβων. Για τθν ολoκλιρωςθ του προγράμματοσ 

απαιτοφνται τουλάχιςτον 500 διδακτικζσ ϊρεσ και 400 ϊρεσ πρακτικισ άςκθςθσ. Όςοι από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

επικυμοφν να λάβουν τον τίτλο του Εικαςτικοφ Ψυχοκεραπευτι Παιδιϊν και Εφιβων ςυνεχίηουν τθν εκπαίδευςι τουσ 

για άλλα δφο ζτθ με ατομικι εικαςτικι ψυχοκεραπεία και ανάλθψθ δφο περιπτϊςεων (διάρκειασ τουλάχιςτον 12 και 18 

μθνϊν) υπό Εποπτεία.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΤΔΩΝ 

Α. Θεωρία τησ Εικαςτικήσ Θεραπείασ 

Μζςα από μθνιαία ςεμινάρια κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν οι ςπουδαςτζσ εξοικειϊνονται ςε κεωρθτικό και 
βιωματικό επίπεδο με τισ τεχνικζσ και τα εργαλεία τθσ εικαςτικισ κεραπείασ αλλά και τισ εφαρμογζσ τθσ ςε 
διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ παιδιϊν και εφιβων. Παράλλθλα, αποκτοφν βαςικζσ γνϊςεισ ψυχολογίασ και 
ψυχοπακολογίασ, ςυμβουλευτικισ, ψυχοδυναμικισ κατανόθςθσ, προςζγγιςθσ και παρζμβαςθσ.  

 
Β. Βαςικζσ Αρχζσ Σζχνησ και Εργαςτήρι Σζχνησ  

Διετισ κφκλοσ ο οποίοσ αναφζρεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ Σζχνθσ και ςτισ εικαςτικζσ τεχνικζσ. Σο  εργαςτιριο βαςίηεται ςτο 
δεδομζνο ότι ανάλογα με τα ςτάδια ανάπτυξθσ του παιδιοφ, το λεξιλόγιο και θ ερμθνεία των εικαςτικϊν του ζργων 
διαφοροποιοφνται.  

 

Γ. Πρακτική και Εποπτεία 

Η πρακτικι άςκθςθ των ςπουδαςτϊν πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια του πρϊτου και του δεφτερου ζτουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ςπουδαςτισ ζχει ολοκλθρϊςει το Προπαραςκευαςτικό Ζτοσ, και περιλαμβάνει ατομικά περιςτατικά 
ι ομάδεσ. τα εργαλεία τθσ εποπτικισ προςζγγιςθσ περιλαμβάνεται θ φαινομενολογικι και ψυχοδυναμικι προςζγγιςθ 
τθσ εικόνασ του παιδιοφ και του εφιβου. Οι εκπαιδευόμενοι κακϋόλθ τθ διάρκεια του πρϊτου και δεφτερου ζτουσ 
ςυμμετζχουν ςε ομάδα εποπτείασ και εποπτεφονται για τθν πορεία των περιπτϊςεων που παρακολουκοφν μζςω 
εικαςτικισ κεραπείασ. 

 

Δ. Προςωπική θεραπεία 

Η προςωπικι κεραπεία των εκπαιδευόμενων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ, για 
τθν ανάπτυξθ και τθν διεφρυνςθ των δυνατοτιτων του κάκε εκπαιδευόμενου. το προκαταρτικό ζτοσ οι ςπουδαςτζσ 
ειςζρχονται ςτθν Ομάδα Εικαςτικισ Θεραπείασ, που είναι εςτιαςμζνθ και κεματοκεντρικι. το πρϊτο και δεφτερο ζτοσ 
θ ομάδα διαμορφϊνεται ςε ομάδα Εικαςτικισ Ψυχοκεραπείασ, όπου οι ςπουδαςτζσ επεξεργάηονται βακφτερα 
κεραπευτικά ηθτιματα και αςκοφνται ςτθν παρατιρθςθ και επεξεργαςία των δυναμικϊν τθσ ομάδασ. 

Όπωσ τα παιδιά είναι ιδιαίτερα, ζτςι και θ εικαςτικι κεραπεία με παιδιά είναι ιδιαίτερθ και διαφορετικι. Με τα παιδιά 
επικοινωνοφμε ςτθ γλώςςα τουσ, με το παιχνίδι και με τα εικαςτικά υλικά. Μαρκαδόροι, ξυλομπογιζσ, τζμπερεσ, πθλόσ, 
πλαςτελίνθ, προεικαςτικά υλικά, κθροπαςτζλ, παρζχουν ευκαιρίεσ πειραματιςμοφ, εξερεφνθςθσ και μάκθςθσ. Το ςώμα 
ςυντονίηεται με αυτά, παράγοντασ εικαςτικό αποτζλεςμα ανάλογα με τον ςυναιςκθματικό κόςμο του παιδιοφ. Πολλζσ 
φορζσ ςυνδζονται μόνο με τθν ευχαρίςτθςθ και τθν χαρά τθσ δθμιουργίασ και άλλεσ φορζσ με ουςιαςτικότερα 
ηθτιματα, ςυγκροφςεισ και δυςκολίεσ.  
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http://www.art-therapy.gr/el/institouto/ekpaidefsi-stin-eikastiki-psyxotherapeia-paidion-kai-efivon/trietes-programma 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μποροφν να αποςτζλλουν τα βιογραφικά τουσ ςημειώματα 
ςτη διεφθυνςη artpsy@otenet.gr ή να ςυμπληρώνουν την φόρμα εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτην ιςτοςελίδα 
(www.art-therapy.gr), επιςυνάπτοντασ ςτο μήνυμά τουσ το βιογραφικό τουσ. 
 

 

http://www.art-therapy.gr/el/institouto/ekpaidefsi-stin-eikastiki-psyxotherapeia-paidion-kai-efivon/trietes-programma
http://www.art-therapy.gr/

