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ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

‘Κακώσ μοιραηόμαςτε τισ εμπειρίεσ μασ με τουσ άλλουσ,  

τουσ προςφζρουμε τθν δφναμθ τθσ εμπειρίασ τθσ εποφλωςθσ μασ’  

(Bylley Avery, 2004) 

 

 

 

 

Θ δθμιουργία Τζχνθσ μζςα από τθν αφιγθςθ, τθ μουςικι, τθν κίνθςθ και τον χορό, το παιχνίδι, τθν 

εικαςτικι προςζγγιςθ, το δράμα, μπορεί να είναι κεραπευτικι και απελευκερωτικι. Αναμφιςβιτθτα, ο 

τομζασ των Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν αναγνωρίηει ότι  θ κεραπεία μζςω τθσ τζχνθσ είναι δθμιουργικι 

διαδικαςία δίνοντασ τθν ευκαιρία για αυτοπραγμάτωςθ με μεταμορφωτικι ποιότθτα, αλλά και ενιςχφει 

τθν ικανότθτα αποςταςιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ. Ειδικότερα, θ καλλιτεχνικι 

εμπειρία αποτελεί «όχθμα» πράξθσ για να μπορεί τόςο ο παιδαγωγόσ όςο και το παιδί να «ςυνομιλοφν» 

για ςυναιςκιματα που δεν κα μποροφςαν να εκφράςουν με λόγια ειςπράττοντασ τθν εμπειρία τθσ 

‘κανονικότθτασ’ ςε ειδικζσ ςυνκικεσ.  

Στόχοσ των παραπάνω αποτελεί, θ δθμιουργικι καλλιτεχνικι ζκφραςθ, να μπορεί να 

αποκαταςτιςει αυτι τθν αίςκθςθ τθσ ςφνδεςθσ με τουσ άλλουσ. Μζςα από κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ 

δράςεισ, θ Τζχνθ μπορεί να αλλάξει τθ ςτάςθ των ανκρϊπων, τισ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ τουσ αλλά 

ακόμα και εκείνθ τθν «αντίλθψθ του πόνου». Ειδικότερα, θ  κεραπεία μζςω τθσ Τζχνθσ και θ καλλιτεχνικι 

ζκφραςθ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν άλλεσ κεραπευτικζσ μεκόδουσ ι μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

μια αρχικι προςζγγιςθ προςδιοριςμοφ και ζκφραςθσ αφόρθτων εμπειριϊν.  

Ολοκλθρϊνοντασ το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, οι ςυμμετζχουςεσ/οντεσ κα είναι ςε κζςθ: 

 να αναγνωρίηουν μία ευρεία γκάμα περιπτϊςεων που χριηουν ειδικισ παιδαγωγικισ 

αντιμετϊπιςθσ,  

 να ςυνομιλιςουν με ειδικοφσ επιςτιμονεσ,  

 να ζρκουν ςε επαφι με τεχνικζσ οικείεσ και φιλικζσ ωσ προσ τα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, αλλά και με ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ μζςω των οποίων να μποροφν να ςυμμετζχουν 

εφκολα και να επεξεργάηονται άνετα μία ειδικι ςυνκικθ εντόσ του ςχολικοφ χϊρου.  

 

 

Επιςτημονική επιμζλεια 

Μαρία Αργυρίου 

Ε.ΔΙ.Ρ, Εφαρμοςμζνθ Μουςικι Ραιδαγωγικι 

Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ  

Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου 

 

  



ΠΑΡΑΚΕΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018: 

10.00 πμ – 8.00 μμ 

 
Προςζλευςη – Παραλαβή υλικοφ:  
9.30 πμ – 10.00 πμ 
 
άςα Βοφλγαρη  
Ψυχοπαιδαγωγόσ – Αφθγιτρια 

Σα Θεραπευτικά Παραμφκια και οι εφαρμογζσ τουσ 
ςτθν Εκπαίδευςθ 
Θ  χριςθ  τθσ  αφιγθςθσ  ωσ  παιδαγωγικοφ 
εργαλείου  ζχει  ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εκπαίδευςθ  
παρζχοντασ  τθν ευκαιρία τθσ καλλιζργειασ θσ 
δθμιουργικισ φανταςίασ, τθσ κατανόθςθσ γεγονότων 
με κοινωνικό και πολιτιςμικό περιεχόμενο, τθν 
ανάπτυξθ  μεγαλφτερθσ  αυτογνωςίασ  αλλά και  τθ 
μείωςθ  τθσ  ςυναιςκθματικισ δυςφορίασ. Ο 
αφθγθτισ/τρια καλείται να οδθγιςει το παιδί ςτθν  
ανακάλυψθ  νζων  πλθροφοριϊν  για τον εαυτό του, 
επικεντρϊνοντασ  ςτισ  εμπειρίεσ  του/τθσ και  ςτο  
νόθμα που προςδίδει ςε αυτζσ. Θ αφιγθςθ 
μετατρζπεται ζτςι ςε μια ευκαιρία  για  το παιδί να  
ανακαλφψει  και  να  εξετάςει  τισ  εμπειρίεσ  που  
αναδεικνφονται  μζςω  τθσ  αφιγθςθσ, αλλά και ωσ 
μζςο για να αποκαλυφκεί το πλαίςιο τθσ ηωισ του,  
ςτον  χρόνο  και  ςτο  περιβάλλον,  
περιλαμβανομζνων γενικϊν αλλά και ειδικϊν 
ςυνκθκϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ χριςθ  των 
αφθγιςεων ςτθ ςχολικι πράξθ, καλείται να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ του παιδιοφ που βιϊνει 
τθν πολυδιάςτατθ «εμπειρία του υποφζρειν» και όχι 
απλά ενόσ  οργανιςμοφ που «νοςεί». 

Ο μουςικόσ εμπλουτιςμόσ τθσ αφιγθςθσ (ΙΣΟΡΙΕ & 

ΜΟΤΙΚΕ) 

Μζςα από τθν ςυνεχι διαμόρφωςθ τουσ ςτουσ 
αιϊνεσ οι προφορικζσ ιςτορίεσ των λαϊν διατιρθςαν 
με εντυπωςιακό τρόπο βαςικζσ κεματικζσ ςτον 
πυρινα τουσ, προςφζροντασ ςυχνά και με γλϊςςα 
ςυμβολικι απαντιςεισ για τα μεγάλα ανκρϊπινα 
κζματα. Για το λόγο αυτό τα μαγικά παραδοςιακά 
παραμφκια ςιμερα, χρθςιμοποιοφνται 
ποικιλοτρόπωσ και ενςωματϊνονται ςε παιδαγωγικζσ 
και ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ. Το 
ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο ευαιςκθτοποιεί κεωρθτικά 
αλλά κυρίωσ μζςω βιωματικϊν παιχνιδιϊν και 
ειδικϊν τεχνικϊν για το πωσ μποροφμε να 
αξιοποιιςουμε τα παραμφκια των λαϊν ςτισ 
αυτογνωςιακζσ τουσ προεκτάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ 
και ςε μορφζσ διερεφνθςθσ τθσ αυτογνωςίασ. 
 

 

Μαρία Φιλιάνου  
Ειδικι παιδαγωγόσ- Μουςικοπαιδαγωγόσ Orff 

Σο Orff-Schulwerk και θ Ειδικι Μουςικι 
Παιδαγωγικι 
Ειςαγωγι: Το Orff-Schulwerk (Μουςικοκινθτικι 
Αγωγι Carl Orff) δεν αποτελεί μόνο μια μουςικι 
εκπαίδευςθ αλλά αφορά ςτθ γενικι καλλιζργεια και 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ. Στθν 
περίπτωςθ των παιδιϊν με αναπθρία, το Orff-
Schulwerk βρίςκει τθ κζςθ που του ανικει ςτο 
ςχολείο. Θ ςτενι ςχζςθ τθσ παιδαγωγικισ 
προςζγγιςθσ Orff με τθν Ειδικι Μουςικι 
Ραιδαγωγικι ςτα βαςικά τουσ ςθμεία είναι ο λόγοσ 
για τα κετικά αποτελζςματα που αναδεικνφονται 
μζςα από κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ εκπαιδευτικζσ 
παρεμβάςεισ.  
Θ βαςικότερθ κοινι αφετθρία είναι θ αρχι τθσ 
ολότθτασ τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ ωσ ενότθτα 
ψυχισ, ςϊματοσ και πνεφματοσ αλλά και θ αρχι τθσ 
ολότθτασ ςτθ μουςικι. Σφμφωνα τόςο με τθν 
προςζγγιςθ Orff όςο και ςτθν Ειδικι Μουςικι 
Ραιδαγωγικι θ μουςικι αποτελεί ενότθτα ιχου-
μουςικισ, κίνθςθσ και λόγου. 

Τα άτομα με προβλιματα ακοισ και κϊφωςθ ζχουν 
εγγενι μουςικότθτα. Θ ζμφυτθ μουςικότθτα 
ςυνδζεται με τθν ικανότθτα του ανκρϊπου να 
αντιδρά με φυςικό και ενεργό τρόπο ςτο άκουςμα 
τθσ μουςικισ και δεν ζχει ςχζςθ με το όργανο τθσ 
ακοισ. Θ μουςικότθτα είναι δεξιότθτα του νου. Θ 
μουςικι ςε άτομα με προβλιματα ακοισ βιϊνεται 
πολυαιςκθτθριακά και δθμιουργεί αιςκθτικι 
απόλαυςθ. Το Orff-Schulwerk ςτον χϊρο τθσ Ειδικισ 
Μουςικισ Ραιδαγωγικισ αποτελεί πρόταςθ για τα 
άτομα με προβλιματα ακοισ και κϊφωςθ ενϊ 
ταυτόχρονα υποςτθρίηει τισ ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ τουσ. 
Πςον αφορά ςτα άτομα με προβλιματα όραςθσ και 
τφφλωςθ, θ ευαιςκθτοποιθμζνθ  ακουςτικι οδόσ 
αποτελεί ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και δθμιουργεί 
αντιςτακμιςτικά τθ βάςθ για μια μουςικι εκπαίδευςθ 
με υψθλζσ επιδόςεισ αλλά και ποιοτικι αιςκθτικά 
καλλιζργεια. 
 

Διάλειμμα: 4.45 μμ – 5.00 μμ 
 

Tο Orff- Schulwerk  πραγματοποιείται με δομθμζνθ 
διδαςκαλία, ζχει παιγνιϊδθ μορφι και γενικά 
δθμιουργεί ζνα πλαίςιο όπου με κίνθτρα και 
παρωκιςεισ ενιςχφεται θ ςυμμετοχι. Σε αυτό το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα άτομα με Διάχυτεσ 
Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ δραςτθριοποιοφνται και 
βιϊνουν τα οφζλθ τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ. Θ 
μοναδικότθτα των παιδιϊν είναι ςεβαςτι από όλα τα 
μζλθ τθσ ομάδασ και θ αποδοχι των ιδιαιτεροτιτων 



τουσ είναι δεδομζνθ. Σε αυτό το κλίμα εμπιςτοςφνθσ 
εκδθλϊνεται θ επικοινωνία και θ ζκφραςθ. 
Τα άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ επίςθσ βρίςκουν ςτο 
\Orff-Shulwerk το περιβάλλον όπου θ ςυμμετοχι 
είναι πάντα κετικι και χωρίσ κινδφνουσ για αποτυχία. 
Ξεκινϊντασ από αυτι τθν βάςθ οικοδομοφνται 
ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και τα άτομα εκδθλϊνουν το 
δυναμικό τουσ, μακαίνουν κανόνεσ ςυμπεριφοράσ 
και κοινωνικοποιοφνται. 
 

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018: 

1.00 μμ – 9.00 μμ 

 
Προςζλευςη: 12.30 μμ – 1.00 μμ 
 

Άλκηςτισ Μαυροκεφάλου  
Εικαςτικόσ, University of Oxford, ΜΑ Εικαςτικών 
Τεχνών (ΜΕΤ), Ανώτατθ Σχολι Καλών Τεχνών 

Χζρια ςε δράςθ. Εικαςτικζσ προςεγγίςεισ και 

πρακτικζσ για μακθτζσ 4-12 ετϊν. 
Μζςα από τθ διαχείριςθ του υλικοφ και τθσ 
φόρμασ, τα παιδιά ειςάγονται ςτθν διαδικαςία 
καταςκευισ και δθμιουργίασ με εικαςτικοφσ 
όρουσ. Στόχοσ τθσ πλαιςίωςθσ αυτισ, ανάλογα με 
τθν θλικία, είναι θ ανάπτυξθ τθσ λεπτισ 
κινθτικότθτασ, θ καλλιζργεια τθσ δεξιότθτασ τθσ 
μθ λεκτικισ επικοινωνίασ, θ ανάπτυξθ τθσ 
φανταςίασ μζςω τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ. Θ 
επαφι με υλικά και θ διαχείριςθ τθσ μορφισ με 
κατεξοχιν μθ λεκτικά οριοκετθμζνουσ τρόπουσ 
ενιςχφει τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων μζςα από 
τθν εικαςτικι διαδικαςία.  
 
Διάλειμμα: 3.00 μμ – 3.10 μμ 
 
Μαρία Καραπαναγιϊτη  
Χορογράφοσ - Χοροκεραπεφτρια 

Χορεφεισ; Η κεραπευτικι και κοινωνικι διάςταςθ 
του Χοροφ για Άτομα με αναπθρίεσ 

Με ζμφαςθ τθν τζχνθ του χοροφ και ςτόχο τθ 
κεραπεία, τθν αποκατάςταςθ ι απλϊσ τθν 
αποδοχι τθσ αναπθρίασ, το εργαςτιρι κα 
εςτιάςει ςτθ βιωματικι δράςθ του χοροφ 
διαφορετικϊν μορφϊν αναπθρίασ. Κάκε ςϊμα 
καλείται να μετζχει ςτο δίδυμο Χοροφ – 
Μουςικισ με ςκοπό να εκφράςει ςυναιςκιματα, 
να εξωτερικεφςει τθν εςωτερικι ενζργεια, ϊςτε 
να διευκολφνει τθν επικοινωνία και να δϊςει τθ 
δυνατότθτα ςτα άτομα με αναπθρία να 
αναπτφξουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ και να 
γίνουν χορευτζσ. Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ μζςω 

Τζχνθσ ″ΧορόΧρωμα″ ςυνδυαςμζνθ με τθν 
Χοροκεραπεία (μζκοδοσ τθσ Ρρωτόγονθσ 
Ζκφραςθσ ΕP) και τεχνικζσ ςφγχρονου χοροφ, 
ςτοιχεία υκμικισ Dalcroze και Χορογραφικισ 
Σφνκεςθσ, με ειδικζσ προςεγγίςεισ από πλευράσ 
παιδαγωγικισ, ανατομίασ, ψυχολογίασ 
αποτελοφν τισ βάςεισ τθσ μεκόδου ΧΟΟΣ 
ΑΝΑΡΘΙΑ/DANCE DISABILITY τθσ Μαρίασ 
Καραπαναγιϊτθ. 
 
Διάλειμμα: 5.50 μμ – 6.00 μμ 
 

Κάλλια Κουνενοφ  
Αν.Κακθγιτρια Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ, 
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και 
Οικογζνειασ, Πρόεδροσ Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ 

Η αξιολόγθςθ του παιδικοφ ιχνογραφιματοσ 
(ανκρϊπου και οικογζνειασ) ωσ παράγοντασ 
αποτφπωςθσ τθσ παιδικισ ψυχολογίασ και 
ζκφραςθσ  

Εςτιάηοντασ ςτο τρίπτυχο: Επικοινωνία ςχολείου & 
οικογζνειασ, γονζων & εκπαιδευτικϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν των μακθτϊν 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2018 

10.00 πμ – 5.30 μμ 

Προςζλευςη: 10.00 πμ – 10.30 πμ 
 
Μαρία Αργυρίου 
Ε.ΔΙ.Π., Εφαρμοςμζνθ Μουςικι Παιδαγωγικι, 
ΤΕΠΑΕΣ, Παν.Αιγαίου 

Η αξιοποίθςθ πολυτροπικισ κοινότθτασ μάκθςθσ  
ςτθν Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτικϊν: Σο 
παράδειγμα τθσ ΕΕΜΑΠΕ με ζμφαςθ ςτα 
προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ 
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ εξειδικευμζνθσ 
Κοινότθτασ Μάκθςθσ για τθν Μουςικι Εκπαίδευςθ 
ενςωματϊνοντασ τισ διαςτάςεισ τθσ Ρραξιακισ 
Φιλοςοφίασ είναι αναγκαίο να γίνει με λεπτομερι 
ςχεδιαςμό και μζκοδο κακϊσ δεν ζχουν ερευνθκεί 
ακόμθ επαρκϊσ κζματα που ςχετίηονται με τθ 
Μουςικι Διδαςκαλία και τθ Μάκθςθ ςε ζνα 
πολυτροπικό περιβάλλον. Σκοπόσ του ςχεδιαςμοφ και 
τθσ υλοποίθςθσ ενόσ μοντζλου με χειραφετικό 
ενδιαφζρον είναι όχι τόςο να δϊςουμε πρόςβαςθ 
ςτθ γνϊςθ αυτι κακεαυτι, όςο προςφζρουμε βιμα 



ςτισ νζεσ παραγωγζσ, αξιοποιϊντασ τισ κοινωνικζσ 
αλλά και πολιτιςτικζσ ιδιοποιιςεισ τθσ μουςικισ 
γνϊςθσ με ελεφκερθ πρόςβαςθ. 
 

Πελίνα Ευαγγζλου  
Μουςικοκεραπεφτρια, Ιδρυτικό μζλοσ του Ελλθνικοφ 
Συλλόγου Πτυχιοφχων Επαγγελματιών 
Μουςικοκεραπευτών 

Μουςικοκεραπεία  
Θ μουςικοκεραπεία υπάγεται ςτισ Θεραπείεσ μζςω 
Τζχνθσ. Είναι θ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ 
κεραπευτικι παρζμβαςθ που αξιοποιεί το 
δθμιουργικό δυναμικό του ανκρϊπου και τθν ζμφυτθ 
ικανότθτα του για μουςικι ζκφραςθ και επικοινωνία 
με ςτόχουσ τθ βελτίωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ, 
ςωματικισ, κοινωνικισ και πνευματικισ κατάςταςθσ 
του ατόμου και τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ 
του. Στο εργαςτιριο, κα δοφμε τθ ςυμβολι τθσ 
μουςικοκεραπείασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκφραςτικισ 
και δθμιουργικισ ικανότθτασ παιδιϊν με μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ  τουσ 
και ςτθν ανάπτυξθ των ςυναιςκθματικϊν και 
κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ (Θα παρουςιαςτεί 
βιντεοςκοπθμζνο και θχογραφθμζνο υλικό). 
Κοινωνικι Μουςικοκεραπεία 
Θ Κοινωνικι Μουςικοκεραπεία ζχει ωσ κφριο ςτόχο 
τθν κοινωνικι ζνταξθ ευπακϊν ομάδων και τθν 
αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. Εςτιάηοντασ 
ςτισ δυνατότθτεσ τουσ και όχι ςτα ελλείμματα, βοθκά 
τα άτομα να εξελιχκοφν ςε προςωπικό αλλά και ςε 
μουςικό-καλλιτεχνικό επίπεδο, να αποκτιςουν κετικι 
εικόνα για τον εαυτό τουσ και να μπορζςουν με 
εξωςτρζφεια να εκφράςουν και να αναδείξουν τον 
δθμιουργικό εαυτό τουσ. Βοθκά εκείνουσ που για 
κάποιο λόγο και ςε κάποιο βακμό ζχουν αποκλειςτεί 
από τθν κοινωνία, να εκφραςτοφν μζςω τθσ 
μουςικισ, ςυμμετζχοντασ ενεργά ςε πολιτιςτικά-
κοινωνικά δρϊμενα. Ρολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ 
οι ςυναυλίεσ, αποτελοφν ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ 
προςωπικισ, δθμιουργικισ ζκφραςθσ και ενεργισ 
κοινωνικισ ςυμμετοχισ και προςδίδουν νόθμα και 
ποιότθτα ηωισ (Θα παρουςιαςτεί βιντεοςκοπθμζνο 
υλικό). 
 

Βιωματικό εργαςτιριο: «υνάντθςθ με τον 
δθμιουργικό εαυτό μασ» 
Θ μουςικι αποκαλφπτει  και απελευκερϊνει 
ςυναιςκιματα. Ζχει τθ δφναμθ να μασ ςυγκινεί, να 
μασ ενεργοποιεί ι να μασ χαλαρϊνει, να μασ 
δθμιουργεί εικόνεσ και να μασ «φζρνει πιο κοντά». 
Σφμφωνα με τθ μουςικοκεραπεφτρια Dr. Diane 
Austin, «H μουςικι μπορεί να δϊςει φωνι ςε αυτό 

που ακόμθ δεν ζχει ακουςτεί, μπορεί να μασ δϊςει 
πρόςβαςθ ςτον αόρατο κόςμο – τον κόςμο των 
εικόνων, των αναμνιςεων και των ςυνειρμϊν». 
Με αφετθρία τθ μουςικι ακρόαςθ, με βάςθ τθν 
τεχνικι του ελεφκερου ςυνειρμοφ και μζςω 
εμπειριϊν ελεφκερθσ δθμιουργικισ αυτό-ζκφραςθσ, 
όπωσ θ ηωγραφικι και θ εκφραςτικι γραφι, οι 
ςυμμετζχοντεσ ζρχονται ςε επαφι με βακφτερεσ 
ςκζψεισ, ςυναιςκιματα και επικυμίεσ τουσ με ζναν 
άμεςο και πολφ δθμιουργικό τρόπο. Το εργαςτιριο 
βοθκά τουσ ςυμμετζχοντεσ (παιδιά ι ενιλικεσ) να 
αφυπνίςουν τθν δθμιουργικότθτά τουσ, να 
διευρφνουν τθν αυτεπίγνωςι τουσ, να ειςπράξουν 
χαρά και ςυναιςκθματικι ικανοποίθςθ και να 
αναπτφξουν τισ ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ 
δεξιότθτζσ τουσ. 
 

: Το ςυγκεκριμζνο 
Ρρόγραμμα Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ αφορά τθν 
πιςτοποίθςθ 40 ωρϊν: 25 ϊρεσ βιωματικϊν 
ςεμιναρίων & 15 ϊρεσ μελζτθσ και ςυγγραφισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κατάκεςθσ ςχετικισ 
εργαςίασ (Θμερομθνία παράδοςθσ: 2/5/2018) ςτθν e 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα τθσ ΕΕΜΑΡΕ 
(www.primarymusic.gr). 

: Σθμειϊςεισ ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι ςτθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα 
τθσ ΕΕΜΑΡΕ, θχθτικό υλικό και video διδαςκαλίεσ. 

: 120 ευρϊ, το οποίο αφορά τθν τριετι προ-
εγγραφι / ςυνδρομι ωσ μζλουσ τθσ ΕΕΜΑΡΕ (από 
2018 ζωσ 2020). Στθ ςυνδρομι περιλαμβάνονται: 
Χαρτικι φλθ, ζντυπεσ εκδόςεισ, πρόςβαςθ ςτθν 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα με ςυναφζσ υλικό. 
 
 Σο Πρόγραμμα προςφζρεται ΔΩΡΕΑΝ για τισ 
φοιτήτριεσ/τζσ του ΣΕΠΑΕ, Παν.Αιγαίου. 

 

Χϊροσ Φιλοξενίασ προγράμματοσ 
 

 
 
 
Ομορφοκκλθςιάσ 21 (πρϊθν 47), Τ.Κ. 15122, 
Μαροφςι /  210 2834991-2 & 6934.82.7002 
https://ellinoagliki.edu.gr/  
(δίπλα ςτον ςτακμό ΘΣΑΡ ΕΙΘΝΘ) 

 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ 
 
Θ Μαρία Αργυρίου, Ph.D., MEd., MΕd., εντάςςεται ωσ Εργαςτθριακό Διδακτικό Ρροςωπικό τθσ Εφαρμοςμζνθσ Μουςικισ 
Ραιδαγωγικισ και είναι μεταδιδακτορικι ερευνιτρια του Τμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Ρροςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ 
Σχεδιαςμοφ τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (http://www.pse.aegean.gr/). Με πολυετι 
διδακτικι εμπειρία ςτθν πρωτοβάκμια μουςικι εκπαίδευςθ και ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, εςτιάηει 
τα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα ςτθ φιλοςοφία τθσ μουςικισ εκπαίδευςθσ, ςτθ διδακτικι τθσ μουςικισ ςτθν προςχολικι 
αγωγι και ςτθν πολιτιςτικι πολιτικι. 
 
Θ άςα Βοφλγαρη, με ςπουδζσ ςτθν ψυχολογία και τα παιδαγωγικά, είναι ψυχοπαιδαγωγόσ με επιμόρφωςθ ςτθν εναλλακτικι 
διδαςκαλία και με εμπειρία ςε δθμιουργικά και εκπαιδευτικά προγράμματα κακϊσ και ςτθν ειδικι αγωγι. Διδάςκει για τθν 
τζχνθ τθσ αφιγθςθσ από το 1995, ζχοντασ διαμορφϊςει τθ δικι τθσ μζκοδο διδαςκαλίασ. Συνεργάηεται με χϊρουσ αναφοράσ 
για τον πολιτιςμό και ςε μουςεία τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Επιμζνει ςτισ μελζτεσ τθσ, για το παραμφκι, ςτα 
ελλθνικά λαϊκά παραμφκια και ςτθ ςτενι τουσ ςχζςθ με το δθμοτικό τραγοφδι. Τα τελευταία χρόνια θ ζρευνά τθσ ζχει ςτραφεί 
ςτθ διαφορετικι ρυκμολογία που αποκτά ζνα παραμφκι μζςα από τισ παραλλαγζσ του ανά τθν Ελλάδα. 
 
Θ Πελίνα Ευαγγζλου είναι  ιδρυτικό μζλοσ του Ελλθνικοφ Συλλόγου Ρτυχιοφχων Επαγγελματιϊν Μουςικοκεραπευτϊν, ΕΣΡΕΜ 
(Διατζλεςε Αντιπρόεδροσ του ΕΣΡΕΜ το διάςτθμα 2011-2014). Είναι υπεφκυνθ του Τομζα Μουςικοκεραπείασ ςτο Ωδείο 
Φίλιπποσ Νάκασ (2012 ζωσ ςιμερα) και εργάηεται ωσ μουςικοκεραπεφτρια ςτο Κζντρο Θμζρασ του Ρανελλθνίου Συλλόγου 
Γονζων, Κθδεμόνων και Φίλων Aτόμων με Ρροβλιματα Πραςθσ και Ρρόςκετεσ Αναπθρίεσ, “H Aμυμϊνθ” (2006 ζωσ ςιμερα). 
Ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ τθσ ςτο μεταπτυχιακό τμιμα Mουςικοκεραπείασ του New York University ςτθν Nζα Yόρκθ των 
Hνωμζνων Ρολιτειϊν ωσ Advanced Student in Music Therapy. Από το 2001 που ξεκίνθςε να εργάηεται ωσ Μουςικοκεραπεφτρια 
ζχει δουλζψει με παιδιά και εφιβουσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ςυναιςκθματικζσ/αγχϊδεισ διαταραχζσ, διάςπαςθ προςοχισ 
και υπερκινθτικότθτα, με άτομα με διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι, νοθτικι, αιςκθτθριακι ι/και κινθτικι αναπθρία και με 
άτομα με νευρολογικζσ και ψυχικζσ διαταραχζσ. 
 
Θ Μαρία Καραπαναγιϊτη είναι χορογράφοσ – χοροκεραπεφτρια και Ρρόεδροσ τθσ Καλλιτεχνικισ Ομάδασ Δρυάδεσ εν Ρλϊ. Θ 
μζκοδοσ διδαςκαλίασ τθσ μζςω τθσ Τζχνθσ ″ΧορόΧρωμα″ ςυνδυάηεται με τθν Χοροκεραπεία (μζκοδοσ τθσ Ρρωτόγονθσ 
Ζκφραςθσ ΕP), τεχνικζσ ςφγχρονου χοροφ, ςτοιχεία υκμικισ Dalcroze αλλά και τθ Χορογραφικι Σφνκεςθ, αξιοποιϊντασ ειδικζσ 
προςεγγίςεισ από πλευράσ παιδαγωγικισ, ανατομίασ και ψυχολογίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ΧΟΟΣ ΑΝΑΡΘΙΑ/ DANCE 
DISABILITY είναι κατοχυρωμζνθ μζκοδοσ διδαςκαλίασ Χοροφ των Δρυάδων Εν Ρλϊ.  
 
Θ Κάλλια Κουνενοφ είναι Ψυχολόγοσ-Ψυχοκεραπεφτρια, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ, 
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και Οικογζνειασ (BSc, MSc, PhD Ψυχολογίασ), Ρρόεδροσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ τθσ 
ΑΣΡΑΙΤΕ και Συ-ςυντονίςτρια του Κλάδου Συμβουλευτικισ Ψυχολογίασ τθσ Ελλθνικισ Ψυχολογικισ Εταιρείασ. Είναι 
εξειδικευμζνθ ςτθ ςυμβουλευτικι και κεραπεία ηεφγουσ και οικογζνειασ. Τα ερευνθτικά τθσ ενδιαφζροντα αφοροφν: ςτουσ 
παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ, επαγγελματικι ωριμότθτα και ικανότθτα λιψθσ, ςτα κζματα 
οικογζνειασ και τθν επίδραςι τουσ ςτθν προςωπικι, κοινωνικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ του ατόμου, ςτθν προςωπικότθτα 
και τισ ατομικζσ διαφορζσ, ςτθν ανάπτυξθ νζων ψυχομετρικϊν εργαλείων τθν Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν και αξιοποίθςθ των 
ΤΡΕ, ςτθν  εφθβεία, νεότθτα και χριςθ του διαδικτφου.  
 
Θ Άλκιςτισ Μαυροκζφαλου, είναι εικαςτικόσ. Ριρε το πτυχίο τθσ (BFA) από το πανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ το 2014 και το 
μεταπτυχιακό τθσ (Μεταπτυχιακό Εικαςτικϊν Τεχνϊν) (MFA) από τθν Ανωτάτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν τθσ Ακινασ το 2017. Ζχει 
ςυμμετάςχει ςε ομαδικζσ εκκζςεισ ςτθν Αγγλία και τθν Ελλάδα. Ηει και εργάηεται ςτθν Ακινα. 
 
Θ Μαρία Φιλιάνου είναι μουςικόσ ςτο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Τυφλϊν Καλλικζασ. Ζχει διδάξει ςτθν πρωτοβάκμια ειδικι 
εκπαίδευςθ για μακθτζσ με ΔΑΔ, νοθτικι υςτζρθςθ και κϊφωςθ. Είναι πτυχιοφχοσ κλαςικισ κικάρασ και απόφοιτοσ του 
Διετοφσ Επαγγελματικοφ Κφκλου Σπουδϊν Carl Orff. Ζχει παρακολουκιςει τον Μονοετι  Επιμορφωτικό Κφκλου Orff – Dalcroze 
και International Summer Courses Μουςικοκινθτικισ Αγωγισ Carl Orff. Είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ. τθσ Φιλοςοφικισ 
Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ  ςτθν Ειδικι Αγωγι ςτο ΡΤΔΕ του ΕΚΡΑ. Διετζλεςε πρόεδροσ 
του Ελλθνικοφ Συλλόγου ΜΚΑ Carl Orff (ΕΣΜΑ, 1998 – 2002) και πρόεδροσ του 1ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ ΜΚΑ Carl Orff ςτθν 
Ακινα (2002). Διδάςκει ςτο Τριετζσ Ρρόγραμμα ΜΚΑ Carl Orff τθσ Σχολισ Μωραΐτθ ςτθν Ακινα. 
 
 


