
Η μουσικοθεραπεία ως κλινική χρήση μουσικών παρεμβάσεων αποβλέπει  στην  

επίτευξη εξατομικευμένων στόχων μέσα σε μία θεραπευτική σχέση. Το συγκεκριμένο 

ομαδικό πρόγραμμα Μουσικοθεραπείας απευθύνεται σε άτομα οποιασδήποτε ηλικιακής 

κατηγορίας άνω των επτά ετών, διαμορφώνεται, αξιολογείται και εφαρμόζεται  απο δύο 

θεραπευτές που συντονίζουν την ομάδα. Η εν λόγω  παρέμβαση εμπλέκει θεραπευτικά τα 

μέλη της ομάδας  μέσω της ενεργητικής παραγωγής του ήχου με σκοπό την βελτίωση:  

 γνωστικών δυσλειτουργιών 

 αισθητηριακών δυσλειτουργιών 

 αισθητικών  δυσλειτουργιών 

 κινητικών δυσλειτουργιών 

Επιπλέον, στοχεύει στην επικοινωνία, την αναγνώριση και την απελευθέρωση  του 

συναισθήματος. Επίσης, επιτρέπει την ανάδυση και ακολούθως τη διαχείριση  συμβάντων 

του ψυχικού βίου καθώς ενεργοποιεί διαδικασίες της μνήμης, της αυτοβιογραφίας, των 

προσωπικών και διαπροσωπικών σημαντικών εμπειριών του ατόμου. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος  τα μέλη της ομάδας μέσα απο έναν παιγνιώδη τρόπο αντιλαμβάνονται, 

πειραματίζονται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ρόλους, συνεργάζονται, 

αλληλεπιδρούν, ευαισθητοποιούνται και εκφράζονται παρέχοντας στην ομάδα ένα πλούσιο 

ψυχοθεραπευτικό υλικό που προορίζεται για  περαιτέρω διερεύνηση και επεξεργασία. Η 

μουσικοθεραπευτική παρέμβαση επιδρώντας με φυσικό και αυτόματο τρόπο στο κεντρικό 

νευρικό σύστημα, συμβάλλει αποφασιστικά στην ομαλή ψυχοκινητική και συναισθηματική 

ανάπτυξη του ατόμου καθώς  και στη βελτίωση του κινητικού συντονισμού, της λεπτής και 

αδρής κίνησης και της Συνέργειας. Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος: 

 καλλιεργείται το αίσθημα της χαράς και της αυτοπραγμάτωσης  

 τονώνεται η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων  

 ενισχύεται η κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων  

 υποστηρίζεται η εκμάθηση δεξιοτήτων της καθημερινής ζωής  

Υπεύθυνοι του προγράμματος της  Μουσικοθεραπευτικής Παρέμβασης είναι ο Βασίλης 

Μπαράκος ( Μουσικοθεραπευτής ,Μουσικοπαιδαγωγός,Ψυχολόγος) και η Ειρήνη Διαλεχτή 

Κουρομιχελάκη(Ειδική Παιδαγωγός ,Ψυχοθεραπεύτρια,Παιδαγωγός θεάτρου,Μουσικός) 

Από το 2014, συνεργάζονται με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Asperger. Έχουν  λάβει μέρος ως 

εισηγητές  σε συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετικά 

με Παιδαγωγικά θέματα, Nευροαναπτυξιακά Σύνδρομα ( Asperger,Τυπικός 

Αυτισμός,ΔΕΠΥ,Μαθησιακές δυσκολίες κ.α ) και Ψυχοεκπαιδευτικά Προγράμματα 

προτείνοντας και προωθώντας μια εναλλακτική Συναισθηματική Αγωγή  παιδιών και 

ενηλίκων  μέσω της Τέχνης  της Μουσικής κ του θεάτρου. Επιπλέον έχουν πραγματοποιήσει 

την  παρουσίαση της εκπόνησης πρωτότυπου  θεραπευτικού προγράμματος παρέμβασης  

στην ειδική Αγωγή (Εχουν καταρτίσει και εφαρμόσει ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα 

Ψυχοεκπαίδευσης με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη  ατόμων με 

αναπηρία).  Από το 2013, συντονίζουν  Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης 

και Ψυχοεκπαίδευσης,Oμάδες Συμβουλευτικής  και Ψυχικής Ενδυνάμωσης γονέων, Ομάδες 



Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,ομάδες Μουσικοθεραπείας (music therapy) και ομάδες  

art therapy. 

 


