
5η Διεπιστημονική 2ημερίδα Θεραπείες Μέσω Τέχνης 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική & πρακτική προσέγγιση με εισηγήσεις από 
τους: 

 Δημήτρη Β. Γουδήρα, Καθηγητής Ψυχοπαιδαγωγικής Πα. Μακ. 

 Ελιζάνα Πολάτου, Επ Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α Θεσσαλίας  

 Δρ. Ντόρα Ψαλτοπούλου – Καμίνη, Λέκτορα ΤΜΣ – ΑΠΘ 
ΜουσικοΨυχοθεραπεύτρια PhD, MA CMT 

 Στέλιο Κρασανάκη, Ψυχίατρο - Δραματοθεραπευτή, Πρόεδρο Ινστιτούτου 
Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ 

 Αναστασία Βαρσαμοπούλου MSc., Ψυχολόγο - Ψυχοθ/τρια Gestalt, 
Διδάσκουσα στο Metropolitan College 

 Γεώργιο Χρηστάκη, Χορογράφο – Χορευτή (Ομ. Χορού ΔΑ.ΓΙ.ΠΟ.ΛΗ), 
Υποψ. Δρ. Κοιν/κής Ψυχολογίας 

 Μαρία Καραπαναγιώτη, Χορογράφο (Ομ. Χορού Δρυάδες Εν Πλω) – 
Χοροθεραπεύτρια. 

Στόχοι 

Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία μέσω τεχνών. Μέσω αυτής της 2ημερίδας θέλουμε εκτός 
από την επιστημονική ενημέρωση να δώσουμε τη δυνατότητα επιμόρφωσης στους συμμετέχοντες ώστε να 
χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία τις 4 θεραπείες μέσω τέχνης στην εκπαίδευση διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, στις 
οποίες ήδη εργάζονται, ώστε να εμπλουτίσουν τις μεθόδους που ακολουθούν. 
 
Σε ποιους απευθύνεται 
Η Διεπιστημονική 2ημερίδα απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, δασκάλους 

χορού, γυμναστές, εμψυχωτές, θεραπευτές μέσω τέχνης, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, 
λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, σε επαγγελματίες και σπουδαστές της ειδικής αγωγής, δομών ΑμεΑ 
συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, καθώς και σε όσους ενδιαφέρει το αντικείμενο ή όσους έρχονται σε επαφή 
με ΑμεΑ με όποια ειδικότητα ή μη. 
 
Κόστος συμμετοχής 

Το κόστος συμμετοχής για τις δύο μέρες 

 έως 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 80 ευρώ συμμετοχή & διαμονή σε μονόκλινο/ 70 συμμετοχή & διαμονή σε δίκλινο/ 
65 ευρώ συμμετοχή & διαμονή σε τρίκλινο ή οικ. σουίτα 

 από 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ως την ημέρα διεξαγωγής 90 ευρώ σε ότι δωμάτιο υπάρχει. 

 Για συμμετέχοντες χωρίς τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο 40 ευρώ. 
 

Επί πλέον Έκπτωση ισχύει έως 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και για ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων καθώς & για άνεργους, 
φοιτητές, πολύτεκνους, ΑμεΑ: 55 ευρώ (δίκλινα – τρίκλινα – σουίτες) 
 
Η 2ημερίδα θα φιλοξενηθεί στους χώρους του ξενοδοχείου Mouzaki Palace, 4 αστέρων, στο Μουζάκι Καρδίτσας, μια 
γραφική μικρή πόλη στην άκρη του θεσσαλικού κάμπου, σε απόσταση 20’ από την Καρδίτσα. Η περιοχή προσφέρει 
πολλές επιλογές, με πληθώρα προτάσεων σε αξιοθέατα, μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, περιηγήσεις σε 
κοντινά πανέμορφα χωριά, αλλά και στη Λίμνη Πλαστήρα και στην περιοχή Ελάτης – Περτουλίου, που είναι άμεσα 
προσβάσιμα σε 20’. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χωριό Μαυρομμάτι, που είναι η γενέτειρα του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, με τη σπηλιά του στην οποία γεννήθηκε το 1782 και τον Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου, όπου βαπτίστηκε. 
 
ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ των ειδικών τιμών που δίνει το ξενοδοχείο ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ 2ΗΜΕΡΙΔΑ που 
επιθυμούν να διαμείνουν την Παρασκευή 25 ή/ και την Κυριακή 28 τηλ. 2445 043450 
 
Στο κόστος συμμετοχής στη 2ημερίδα περιλαμβάνονται: 
~ Παρακολούθηση του θεωρητικού και βιωματικού μέρους της 2ημερίδας (εισηγήσεις και workshop) με βεβαίωση 
παρακολούθησης και υλικό της 2ημερίδας 
~ Διαμονή 1 βραδιάς (Σάββατο 26/3) στο 4στερο ξενοδοχείο Mouzaki Palace του Μουζακίου με πρωινό (Κυριακή 
27/3) και δείπνο (Σάββατο 26/3) βράδυ 
~ Διαλείμματα για καφέ (ελαφρύς μπουφές) κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων και του εργαστηρίου 
~ Πρόσβαση σε πισίνα και σάουνα του ξενοδοχείου 
~ Σάββατο 8μμ Παρακολούθηση παράστασης με τίτλο Δίνη από τις ομάδες Δρυάδες εν Πλω και Δα.Γι.Πο.Λη στο 
Πνευματικό Κέντρο Μουζακίου 

 
Επικοινωνία στο 2441073644 ή 6930434059 
Τρόπος καταβολής του κόστους συμμετοχής Με κατάθεση στο λογαριασμό 483/616916 – 36 της 
Εθνικής Τράπεζας (δικαιούχος Χρυσόστομος Τρούκης).Το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να 
αποσταλεί με φαξ (τηλ/ φαξ 24410 73644) ή e-mail dryades.en.plo@gmail.com στη Γραμματεία. 
Βεβαίωση Συμμετοχής στην Λήξη των εργασιών 

http://www.ikarditsa.gr/2015/01/ek%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%8c%cf%82-4%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b7/
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