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Training in Ecotuning (Applied Ecopsychology) 
Accredited by the International Ecopsychology Society (IES)

ECOTUNING
(ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  ΟΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓ ΙΑ )
Α ν α γ νωρ ι σ µ έ ν ο  α π ό  τ η ν  Δ ι ε θ ν ή  Ε τ α ι ρ ί α  
Ο ι κ οψυ χ ο λ ο γ ί α ς ( I E S )



Η Ελληνική Εταιρία 
Οικοψυχολογίας και Ενιαίας
Υγείας ανακοινώνει την
έναρξη εγγραφών για τον

2ο Εκπαιδευτικό κύκλο
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
στο Εcotuning (Eφαρμοσμένη

Οικοψυχολογία) .

Η εκπαίδευση είναι
αναγνωρισμένη

και πιστοποιημένη από
την Διεθνή Εταιρία 

Οικοψυχολογίας (IES) 

Έναρξη μαθημάτων: 
Οκτώβριος 2021 

Δηλώσεις συμμετοχής: 
Έως 15 Σεπτεμβρίου 2021



Η Οικοψυχολογία –που προέρχεται 
από τις ελληνικές λέξεις Οικολογία 

και Ψυχολογία -είναι μια νέα 
κατεύθυνση της επιστήμης της 
Ψυχολογίας και δημιουργήθηκε 

μέσα από την ανάγκη να περιληφθεί 
το φυσικό περιβάλλον ως ένας 

βασικός παράγοντας της ανάπτυξης 
της ψυχικής υγείας και ισορροπίας 
του ανθρώπου, παράγοντας που 
είχε παραλειφθεί αισθητά τα 
προηγούμενα χρόνια από τις 

ψυχοθεραπευτικές σχολές και να 
ερευνήσει πόση αμοιβαία βοήθεια 
μπορούν να δώσουν αυτές οι δύο 
νέες επιστήμες για να λύσουν τα 
πιο επίκαιρα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν αμφότερες. 

Σε αυτά τα πλαίσια η
Οικοψυχολογία

δεν απέκτησε μόνο ακαδημαϊκό 
ενδιαφέρον αλλά και εφαρμόζεται 

πρακτικά και σε μεγάλα 
θεραπευτικά κέντρα του 

εξωτερικού καθιστώντας τη σοφία 
της φύσης, συνθεραπευτή στην 
ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. 

?
H Ελληνική Εταιρία 
Οικοψυχολογίας και 

Ενιαίας Υγείας είναι μια 
μη κερδοσκοπική 

εταιρία που ιδρύθηκε 
το 2017 και αποτελεί 

συνέχεια της 
προϋπάρχουσας

Ελληνικής Εταιρίας 
Οικοψυχολογίας
ενσωματώνοντας 

στους κόλπους αυτής 
και το πεδίο της 
Ενιαίας Υγείας 

(Integrative Health).

O Φoρέας

Τι είναι η Οικοψυχολογία



• Η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας ιδρύθηκε
το 2007 ως επίσημη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής, 

και στη συνέχεια της Διεθνούς Εταιρίας
Οικοψυχολογίας (Ιnternational Ecopsychology Society) 

η οποία αριθμεί εκπροσώπους σε 15 χώρες. 
H έδρα του φορέα βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, 
αλλά οι διοργανώσεις της εταιρίας λαμβάνουν χώρα 

σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Η Εκπαίδευση στην Οικοψυχολογία που προσφέρει
η Ελληνική Εταιρία Οικοψυχολογίας και Ενιαίας
Υγείας στην Ελλάδα είναι μέρος του δικτύου των

Σχολών για την πιστοποίηση του “Ecotuning” 
(Εφαρμοσμένη Οικοψυχολογία) της Διεθνούς

Εταιρίας Οικοψυχολογίας σε 12 χώρες σε όλο τον
κόσμο ( Ελλάδας, Ιταλίας, Iσπανίας, Ουρουγουάης, 
Βραζιλίας , Αργεντινής, Χιλής, Koλομβίας,  Περού, 
Βελγίου και Ηνωμένων Πολιτειών) και ακολουθούν
κοινό πρόγραμμα μαθημάτων . Η Διεθνής Εταιρία 
Οικοψυχολογίας (IES) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός
οργανισμός με έδρα το Chiasso της Ελβετίας που

συγκεντρώνει επαγγελματίες από διάφορους τομείς, 
αφοσιωμένους στην προσωπική, σχεσιακή και
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Το 2017 

αντικατέστησε την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Οικοψυχολογίας (EES) με δραστηριοποίηση από το

2005 , λόγω της ανάγκης να συμπεριληφθούν
περισσότερες μη ευρωπαϊκές χώρες και η παγκόσμια 
επέκταση των χαρτών και των δραστηριοτήτων της

(www.ies.bio)

http://www.ies.bio/


Γενική Περιγραφή 
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

Η κατάρτιση IES στο EcoTuning (Οικοσυντονισμό) είναι 
μια πορεία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης που 
προσφέρει εργαλεία για να εξοικειωθεί o εκπαιδευόμενος 
με την εσωτερική του φύση, να εκπαιδεύσει οικολογικές 
σχέσεις και να διευρύνει τους προσωπικούς και 
επαγγελματικούς του ορίζοντες. Η Σχολή θέλει να 
υποστηρίξει και να καλλιεργήσει επαγγελματίες που να 
ασχολούνται με την προώθηση της καλής διαβίωσης του 
Ανθρώπου με τον Εαυτό του και τον Πλανήτη. 

Με τη συμμετοχή τους οι εκπαιδευόμενοι επιτυγχάνουν: 

• Να προωθήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να 
εμβαθύνουν τη σχέση τους με τα στοιχεία της φύσης 

• Να εφοδιαστούν με γνώσεις, βιώματα και εργαλεία που 
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους 

• Να γίνουν πρεσβευτές κοινωνικής και οικολογικής 
συνειδητοποίησης και αλλαγής 

• Να συμμετέχουν σε ένα εθνικό και διεθνές δίκτυο 
ανθρώπων με ίδιες αξίες, στόχους και συνείδηση 

• Να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό Εcotuner, 
εγκεκριμένο από την Διεθνή Εταιρία Οικοψυχολογίας



• Σε ψυχολόγους/ψυχοθεραπευτές που θέλουν να συμπεριλάβουν
τη φύση ως συνθεραπευτή στην πρακτική τους

• Σε όσους ασχολούνται με ανθρωπιστικά επαγγέλματα 
και εκπαίδευση (ψυχολόγους/σύμβουλους ψυχικής
υγείας/κοιν.λειτουργούς/εκπαιδευτικούς κλπ)

• Σε όσους κάνουν επαγγέλματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον

• Σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν τη σχέση τους με τη φύση
και να την εντάξουν δημιουργικά στη ζωή και την εργασία τους.

Σε ποιους απευθύνεται



Διάρκεια:
1,5 έως 2 έτη ανάλογα 
με τις ανάγκες και 
δυνατότητες του 
εκπαιδευόμενου. 

Περιορισμένες θέσεις:
έως 15 άτομα 

1
2

3
Η εκπαίδευση ορίζεται 

σε 270 ώρες 

Περιλαμβάνει: 
Θεωρία (60 ώρες)

Βιωματικά Σεμινάρια 
Προσωπικής Ανάπτυξης 
και Ομαδικής Εμπειρίας 
(130 ώρες) Εποπτεία και 
πρακτική (100 ώρες) 
Γραπτή εργασία 

ολοκλήρωσης των Σπουδών 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

Τόπος διεξαγωγής: 

Εξ αποστάσεως μέσω 
Zoom για τα 

θεωρητικά και μέρος 
των πρακτικών 

(2 ώρες  live κάθε 
δεύτερη βδομάδα-

τα μαθήματα 
βιντεοσκοπούνται )

Ο τόπος διεξαγωγής 
των βιωματικών 
σεμιναρίων  είναι 
κυρίως η Αττική και 
η Κρήτη χωρίς να 
αποκλείονται άλλες 

περιοχές και 
ρυθμίζεται σε 

συνεννόηση με τους 
εκάστοτε 

σπουδαστές.   

Γλώσσα διεξαγωγής:
Eλληνικά.

To υλικό της 
εκπαίδευσης και 
οι παρουσιάσεις 
γίνονται στην 

ελληνική γλώσσα, 
με εξαίρεση τους 
προσκεκλημένους 
ομιλητές από το 
εξωτερικό που θα 
γίνεται στα Αγγλικά 

(θα παρέχεται 
μετάφραση). 

Ωστόσο, η καλή 
γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας είναι 
χρήσιμη καθώς 

σχετικά άρθρα και 
βιβλία υπάρχουν 
στην αγγλική που 

αποτελούν 
σημαντική 

επιμόρφωση στο 
αντικείμενο.



Πρόγραµµα σπουδών
Θεωρητικά µαθήµατα 

• Η ιστορία της Οικοψυχολογίας
• Φιλοσοφία και ηθική του Περιβάλλοντος 
• Η Φύση στην ψυχολογία, στο μύθο και την ιστορία 
• Ψυχολογία: αναλυτική, ανθρωπιστική, διαπροσωπική, θετική, εξελικτική 
• Ζωοανθρωπολογία, θεραπεία μέσω ζώων, Εθνοβοτανική
• Συστεμικές οπτικές και κουλτούρα 
• Θεωρίες γνώσεων 

Προσωπική ανάπτυξη 
Αυτογνωσία, αυτοπροσδιορισμός, συναισθηματική νοημοσύνη, 
ικανότητα αναγνώρισης και επεξεργασίας προβολών, 
διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση άγχους, οικοδόμηση 
ενός οικολογικού “Εγώ”. 

Βιωµατικά σεµινάρια στη φύση 
Εμπειρία ζωής και δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον, εξερεύνηση 
των 5 αισθήσεων, δημιουργικές δραστηριότητες (τέχνη, δημιουργική 
γραφή), wild experiences, περιπάτους ημέρας και νύχτας, εργαστήρια 
με τα στοιχεία της φύσης, ανταλλαγή εμπειριών και δραστηριότητες, 
διάδραση με το περιβάλλον, με ζώα, κεντράρισμα και άσκηση πράσινης 
νοοτροπίας, οικοψυχοθεραπεία, ecocounseling, πράσινη καθοδήγηση.  
Πρακτική Ecotuning και της Τέχνης της Επικοινωνίας, δημιουργία και 
διαχείριση δραστηριοτήτων. Δεξιότητες στη διαχείριση μιας ομάδας, 
διαχείριση συγκρούσεων, οργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων. 
Δημόσια ομιλία και εκπαιδευτικές δεξιότητες. Μετατροπή της 
Οικοψυχολογίας σε τρόπο ζωής.



Μια τελική εργασία 
τουλάχιστον 3000 λέξεων θα 
πρέπει να κατατεθεί για την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. 
Η εργασία θα έχει επιλεχθεί με 
τη βοήθεια του εκπαιδευτή/
εκπαιδευτών και την ομάδα 
κατάρτισης. Θα ακολουθηθεί 
παρουσίαση στους υπόλοιπους 

σπουδαστές. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση της θεωρητικής 
και πρακτικής κατάρτισης 
καθώς και της τελικής 
εργασίας οδηγεί στην 

απόκτηση του 
Certificate in Ecotuning

(Applied Ecopsychology), 
αναγνωρισμένο από την 
Οικοψυχολογίας Διεθνή 

Εταιρία (ΙΕS) 

Στα πλαίσια της 
εκπαίδευσης διεξάγεται το 

Spring School του 
International School

(το Ιnternational School είναι 
ένα πενθήμερο Βιωματικό 
εργαστήριο που γίνεται σε 
συνεργασία με το Ιταλικό 
Σχολείο IES, μια φορά το 
χρόνο στην Ελλάδα είτε 
στην Ιταλία  με γλώσσα 
διεξαγωγής τα αγγλικά. 
Η συμμετοχή είναι 
προαιρετική, ωστόσο 
οι ώρες βιωματικών 

εργαστηρίων αφαιρούνται 
από τις ώρες εκπαίδευσης 
του Ελληνικού Σχολείου.

Bonus προαιρετικά 

Τελική εργασία 



ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Η τιμή των διδάκτρων είναι 1600 ευρώ. Στο τελικό ποσό 
περιλαμβάνονται εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή σημειώσεων 
και αποσπασμάτων-εκπαίδευση θεωρητικού και πρακτικού μέρους, 
εποπτεία και γενικά ότι περιλαμβάνεται στην εκπαίδευση. 

Εarly bird: Όσοι δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 
την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουν 15% έκπτωση.
Για φοιτητές προβλέπεται έκπτωση 20%

Tα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν 
σε 4 δόσεις ανά δίμηνο .
Πρώτη δόση με την έναρξη: Οκτώβριος 2021 , 
Β' δόση : Δεκέμβριος  2022 
Γ δόση: Φεβρουάριος 2022  
Δ΄ δόση: Απρίλιος 2022. 
Για την εξασφάλιση της θέσης απαιτείται προκαταβολή 
200 ευρώ έως 15 Σεπτεμβρίου η οποία θα αφαιρεθεί 
από την πρώτη δόση του Οκτωβρίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο  χρειάζεται άλλος διακανονισμός, 
αυτός γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Στα πολυήμερα βιωματικά εργαστήρια δεν περιλαμβάνεται 
διαμονή και διατροφή στο μέρος που διεξάγονται και η επιλογή 
του μέρους  γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με τους σπουδαστές.

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Παρέχεται σπουδαστική έκπτωση 20% σε όλα τα δρώμενα 
του ΙES σε όλες τις χώρες που υπάρχουν εκπρόσωποι, 
καθώς και στη συμμετοχή στα συνέδρια που διεξάγονται 
κάθε δύο χρόνια. Ο σπουδαστής έπειτα από την επιτυχή 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης έχει δικαίωμα να εγγραφεί 
στο διεθνές ηλεκτρονικό μητρώο IROE ως Ecotuner και 
αναγνωρίζεται από το ΙΕS το δικαίωμα εγγραφής μέλους 
με όλα τα προνόμια. Περισσότερα στο 
https://ies.bio/membership/international-register-of-ecotuner/ 



Κύριος εισηγητής/ Διεύθυνση προγράµµατος

Κλειώ Αποστολάκη
Εκπρόσωπος της IES στην Ελλάδα.  Ψυχολόγος, Οικοψυχολόγος, 
Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Είναι μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρίας Οικοψυχολογίας (IES) όπου έχει διατελέσει  
Πρόεδρος από το 2016 έως το 2019. 

Marcella Danon
Εκπρόσωπος της IES στην Ιταλία. Συνιδρύτρια της Ευρωπαϊκής Εταιρίας 
Οικοψυχολογίας (σημερινή Διεθνή Εταιρία Οικοψυχολογίας). Ψυχολόγος, 
Οικοψυχολόγος, επόπτης σύμβουλος  δημοσιογράφος και συγγραφέας  
Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Οικο-
ψυχολογίας (IES) και έχει διατελέσει Πρόεδρος από το 2009 έως το 2012. 

Teresita Dominguez
Εκπρόσωπος της IES στην Ουρουγουάη. Ψυχολόγος, Οικοψυχολόγος, 
ψυχοθεραπεύτρια, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ψυχοθεραπεία 
για παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ομάδες. Είναι μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας (IES) και έχει 
διατελέσει  Πρόεδρος από το 2012 έως το 2016. 

Dr. Marco Aurelio Bilibio
Εκπρόσωπος της  IES της Βραζιλίας. Κλινικός Ψυχολόγος με 30 χρόνια 
πρακτικής και Θεραπευτής Gestalt.  Πρωτοπόρος στην εισαγωγή της 
Οικοψυχολογίας στη Βραζιλία. Πρόεδρος της ΙΕS από το 2019 έως σήμερα. 

Dr. Andrea Marais-Potgieter
Εκπρόσωπος του IES της Νότιας Αφρικής. Δημοσιογράφος, Ψυχολόγος 
,Οικοψυχολόγος, Consumer psychologist και ακτιβίστρια. Το διδακτορικό 
της ήταν με κατεύθυνση την Οικοψυχολογία. Είναι μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Οικοψυχολογίας (IES) 

Προσκεκληµένοι εισηγητές



Dr. Tina Fields
Εκπρόσωπος της ΙΕS στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ψυχολόγος και καθηγήτρια 
πλήρους απασχόλησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  στην Οικοψυχολογία
M.A. πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Naropa στο Boulder του Κολοράντο. 

Julianne Skai Arbor
Γνωστή και ως Τree girl. Εκπρόσωπος της ΙΕS των Ηνωμένων Πολιτειών 
μαζί με την Dr. Tina Fields.  Βραβευμένος συγγραφέας, φωτογράφος, 
δασικός οικοθεραπευτής, φυσιοδίφης, εκπαιδευτικός διατήρησης 
και πιστοποιημένος δεντρολόγος. 

Ann Sterckx
Εκπρόσωπος της ΙΕS στο Βέλγιο. Οικοψυχολόγος, και ζει σε ένα πολιτιστικό 
και δημιουργικό τρόπο ζωής. Είναι εκπαιδεύτρια και διαμεσολαβήτρια
στη σύνδεση της φύσης και στο βιώσιμο και αναγεννητικό ακτιβισμό.

Κατερίνα Ρόκου
Ψυχολόγος, με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και τη θεραπευτική ιππασία. 
Ιδρύτρια  του κέντρου θεραπευτικής ιππασίας “Ιπποστήριξη“ από το 2012, 
στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Έλενα Παλάγκα
Επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, με εξειδίκευση στα σκυλιά βοηθούς 
για άτομα με ορατές και μη ορατές αναπηρίες για παιδιά, ενήλικες και 
άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια και άλλες αναπηρίες. Ιδρύτρια του Nina
Service Dogs το 2016, τον πρώτο και μοναδικό πιστοποιημένο οργανισμό 
εκπαίδευσης σκύλων βοηθών στην Ελλάδα.

Προσκεκληµένοι εισηγητές



www.ecopsychology.gr
www.ies.bio
mail:info@ecopsychology.gr
Tηλ: 2897042628 , 6945383866 
Άνω Γούβες Hρακλείου Τ.Κ 70014

http://www.ecopsychology.gr/?fbclid=IwAR12MmvjqKAOCP2SwgC5tM4trQM5MqcGpql8Zo7vWoMjqdF51lNGlSXQals
http://www.ies.bio/?fbclid=IwAR2nQZBnf5mWMmDkP3H765eEjcTXPZvC8FrGlr6DkhJ-bQX1EVOkEWCzI9g

