
 

 

 

Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία 
 

 

“Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία δεν έχει περιορισμούς. Απευθύνεται σε μικρούς και 

μεγάλους. Δεν απαιτεί ταλέντο στην ζωγραφική. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ανθρώπους που 

βρίσκουν τα λόγια δύσκολα ή ανεπαρκή για να εκφράσουν αυτά που επιθυμούν, όπως και 

σε ανθρώπους οι οποίοι στηρίζονται τόσο πολύ στον λόγο ώστε χάνουν επαφή με το 

συναίσθημα”. Ν. Αναγνωστοπούλου. 

 

Η Μετεκπαίδευση στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία είναι ένα τετραετές 

πρόγραμμα Μεταπτυχιακού επιπέδου, το οποίο οδηγεί σε Πιστοποιητικό 

Ειδίκευσης στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ψυχοθεραπείας (E.A.P.), στην οποία το Κέντρο Τέχνης Ψυχοθεραπείας είναι πλήρες 

μέλος και Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης (EAPTI). 

Ολοκληρώνοντας το Εισαγωγικό Έτος («Εισαγωγικό Σεμινάριο» Εικαστικής 

Ψυχοθεραπείας, Ελεύθερο Εργαστήρι Τέχνης και Βιωματικοί Μαραθώνιοι) ο 

σπουδαστής έχει την δυνατότητα, εφόσον πληροί τα κριτήρια εισαγωγής, να 

ενταχθεί στην κυρίως εκπαίδευση, με προϋπόθεση την έναρξη της προσωπικής 

(ατομικής ή ομαδικής) του εικαστικής ψυχοθεραπείας και την πρακτική του άσκηση. 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα «κορμού» (κοινά μαθήματα που 

αφορούν όλους τους εκπαιδευόμενους ανεξαρτήτως «κατεύθυνσης») και μαθήματα  
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«κατεύθυνσης» που αφορούν την εξιδείκευση στον τομέα ενηλίκων ή στον τομέα 

παιδιών & εφήβων, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος. 

Το Εισαγωγικό Έτος είναι κοινό και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ τα τρία 

επόμενα έτη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα σεμιναριακού τύπου: τόσο 

μαθήματα κορμού, όσο και μαθήματα κατεύθυνσης. Εδώ σημειώνεται ότι υπάρχει 

δυνατότητα και για προαιρετική παρακολούθηση μαθημάτων, δηλαδή όσοι έχουν 

επιλέξει τον τομέα ενηλίκων, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν 

και τα μαθήματα του τομέα παιδιών & εφήβων και αντιστρόφως.  

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στην Εικαστική 

Ψυχοθεραπεία, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης, απαιτούνται τουλάχιστον 950 

διδακτικές ώρες (θεωρητικών μαθημάτων και εποπτείας). Παράλληλα απαιτούνται 

και για τους δύο τομείς ειδίκευσης τουλάχιστον 750 ώρες πρακτικής και 

τουλάχιστον 300 ώρες θεραπείας.  

Η εκπαίδευση προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση που καταλήγει σε 

Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία, πιστοποιημένο από την 

ΕΑP (Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας).  

Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια διεξάγονται στα ελληνικά και η 

βιβλιογραφία είναι κυρίως στην αγγλική γλώσσα. Εάν κάποιος εκπαιδευόμενος 

θεωρείται κατάλληλος να εισαχθεί στην εκπαίδευση, δεν καλύπτει όμως την 

επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, αναλαμβάνει την ευθύνη να καλύψει τις ελλείψεις 

του κατά τη διάρκεια του Προπαρασκευαστικού ή και του Εισαγωγικού Έτους, 

ούτως ώστε να είναι σε θέση να εισαχθεί στην Κυρίως Εκπαίδευση. 

Τα σεμινάρια και τα βιωματικά εργαστήρια διεξάγονται κυρίως τα 

Σαββατοκύριακα, ενώ τα μαθήματα Ιστορίας Τέχνης, οι εποπτικές συναντήσεις 

διεξάγονται απογεύματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το ακαδημαϊκό έτος 

διαρκεί 9 μήνες (σύνολο 32 εβδομάδων), από την 1η Οκτωβρίου έως τέλος Ιουνίου. 
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Στο Κέντρο υπάρχει Σύμβουλος Σπουδών για να κατευθύνει τους 

σπουδαστές τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εφόσον το 

χρειαστούν. 

 

Περιεχόμενα Σπουδών 

Α. Μαθήματα Κορμού και Κατεύθυνσης 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην θεωρία της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, την 

ιστορική αναδρομή και την εξέλιξή της έως σήμερα, καθώς και στις εφαρμογές της 

σε  διαφορετικούς πληθυσμούς. Κατά την διάρκεια των σπουδών, οι 

εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα Ψυχιατρικής, 

Ψυχοπαθολογίας, Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Ψυχοδυναμικής σε συνδυασμό με τις 

Αρχές της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας και τις Αρχές της Συστημικής και Ομαδικής 

Θεωρίας. 

Το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο και για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19 

αποτελείται από: 

• Ετήσια Σεμινάρια Ψυχολογίας όπως: 

«Κλινική Νευροψυχολογία» 

«Κλινική Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων»  

«Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Παιδιού και Εφήβου» 

• Ετήσια Σεμινάρια Εικαστικής Ψυχοθεραπείας όπως:  

«Ιστορική Αναδρομή της Εικαστικής Θεραπείας και Σχολές Εικαστικής 

Ψυχοθεραπείας» 

«Ομαδική Εικαστική Θεραπεία» 

«Οικογενειακή Εικαστική Θεραπεία»   

• Θεματικά Σεμινάρια όπως Βιωματικοί Μαραθώνιοι. 

(Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθούν τα σεμινάρια καθ’ όλη την 

διάρκεια των σπουδών τους) 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

• Ετήσια Σεμινάρια Εικαστικής Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων όπως:  

«Εικαστική Θεραπεία και Ειδικοί Πληθυσμοί» 

«Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά Τεστ»  

«Ψυχοδυναμική Διάγνωση» 

«Ψυχοδυναμική Διατύπωση»   

• Ετήσια σεμινάρια Εικαστικής Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Εφήβων: 

Εικαστική Ψυχοθεραπεία και Παιδί  

Θεωρία Δεσμού  

Ειδικά Θέματα στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Εφήβων Ι 

«Θεωρία Αντικειμενότροπων Σχέσεων»  

 

Β. Βασικές Αρχές Τέχνης και Εργαστήρι Τέχνης  

Τριετής κύκλος σπουδών στην «Ιστορία της Τέχνης», ο οποίος αναφέρεται 

στις βασικές Αρχές Τέχνης και αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία από την αρχαιότητα έως 

και τα κινήματα του 20ου αιώνα.  

 

Γ. Πρακτική Άσκηση 

Η κλινική άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος και ο 

εκπαιδευόμενος χρειάζεται να συμπληρώσει τουλάχιστον 750 ώρες πρακτικής 

άσκησης, κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μετά το Εισαγωγικό Έτος. 

Κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά γνώσεις και εμπειρία στην κλινική εφαρμογή 

της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, σε συνεργαζόμενα πλαίσια άσκησης (Κέντρα 

Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, Ειδικά Κέντρα 

Θεραπειών, κ.α.) 

Η εκπαίδευση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκινά επισήμως με την 

έναρξη της πρακτικής άσκησης του εκπαιδευόμενου. 

 

Δ. Εποπτεία 

Η εποπτεία παρέχεται από επόπτες του Κ.Τ.Ψ. σε ομάδα ή ενίοτε ατομικά. 

Στην ομάδα εποπτείας, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν & συζητούν περιπτώσεις 
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από το χώρο της κλινικής τους άσκησης, καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης και 

έως ότου γίνει αποδεκτή η διπλωματική τους εργασία. 

 

Ε. Προσωπική θεραπεία 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Κυρίως Εκπαίδευση (Β’ 

Έτος) είναι οι εκπαιδευόμενοι να υπόκεινται σε ατομική ή ομαδική Eικαστική 

Ψυχοθεραπεία, που καλύπτει ολόκληρη την διάρκεια των σπουδών. Συνίσταται η 

προσωπική θεραπεία των σπουδαστών να ξεκινά με Ατομική Ψυχοθεραπεία και στη 

συνέχεια να ακολουθεί Ομαδική Εικαστική Ψυχοθεραπεία. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ  

• Παρουσία κατά  80% επί των συνολικών ωρών των Μαθημάτων 

«Κορμού» και «Κατεύθυνσης». 

• Παρουσία κατά 100% στα Θεματικά Σεμινάρια (ελάχιστη παρουσία σε 

τρεις βιωματικούς Μαραθωνίους). 

• Τουλάχιστον 750 ώρες Πρακτικής Άσκησης (250 ώρες ανά έτος) 

• Πλήρη συμμετοχή στην Εποπτεία 

• Προσωπική Εικαστική Θεραπεία καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών. 

• Οι ώρες των Ετήσιων Σεμιναρίων Ψυχολογίας δεν συμπεριλαμβάνονται 

στις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ώρες για αποφοίτηση, για όσους είναι απόφοιτοι 

σχολών ΑΕΙ Ψυχολογίας / Ψυχιατρικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


