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Για το πλήρες περιεχόμενο των κειμένων απευθυνθείτε 

είτε  στο Ινστιτούτο ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI (www.vpndi.gr) 
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Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (τίτλοι) 
  

Ι.fr   ΕΡΕΥΝΕΣ  στα γαλλικά 

Ι.fr.1 BAKIRTZIS K. (1977), La vie des enfants et des adolescents dans le 

scoutisme grec  (Η ζωή των παιδιών και των εφήβων στον ελληνικό προσκοπισμό), 

Mairise , Université Paris VIII, p.128. 

Ι.fr.2  -  (1982), Aspects de la communication dans les  groupes – essai d’analyse de 

la communication d’un participant par lui-même (Οψεις της επικοινωνίας στις ομάδες 

– Προσπάθεια ανάλυσης της επικοινωνίας ενός συμμετέχοντα,  από τον ίδιο ),  DEUG,  

Paris VII, pg.15. 

Ι.fr.3 - (1983), Expérience professionnelle dans un stage d`insertion sociale  

(Επαγγελματική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης νέων),  LICENCE,  

Paris VII pg. 53. 

Ι.fr.4  - (1984), L`expérience de la mise en marche d`un travail d`animation de 

groupe (Η εμπειρία εκκίνησης της εμψύχωσης μιας ομάδας), MAITRISE,  Paris VII,  

pg. 41. 

Ι.fr.5  - (1985), Le mécanisme de caractérisation dans  le processus thérapeutique   

(Ο μηχανισμός της  χαρακτηροποίησης στη θεραπευτική διεργασία), DESS 

(Psychopathologie individuelle et sociale), Université Paris VII, pg. 57. 

Ι.fr.6 - (1985), La théorie du rapport actuellement présent et conscient entre 

représentation et émotion, (Η θεωρία της παρούσης και ενσυνείδητης σχέσης  

αναπαράστασης-συγκίνησης), DESS, de psychologie clinique et sociale, secteur de 

psychopathologie individuelle et sociale, Pariς VII, p.33 (Παράρτημα  στο  IFr.5).   

Ι.fr.7 - (1987), Le Sentiment de Liberté (Το Συναίσθημα Ελευθερίας), Τhèse de 

Doctorat de 3eme cycle, en Sciences de l’ Education,  Paris VIII, 1987,  p.697. 

 

Ι.fr.8 - (2000), Formation expérientielle des enseignants à la communication 

(Βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην επικοινωνία),  in    L`année de la 
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recherche en sciences de l`éducation, AFIRSE-matrice (Association Francophone 

Internationale de Recherche en Education), France, p.145-169 . 

I.fr.9 - (2000), Attitude de l’ enseignant, vécu émotionnel et processus                      

d’ apprentissage,  AFIRSE-RENNES ( Αδημοσίευτο). 

 

ΙΙ.fr    EΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΘΡΑ  στα γαλλικά   

 

ΙΙ.fr.1  BAKIRTZIS K. (1978), Le développement de la capacité de choix  (Η 

ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής),  D.E.A. , Université Paris VIII, pg.76. 

ΙΙ.fr.2  - (1982), Le travail du rêve ( Η διεργασία του ονείρου), DEUG,  Paris VII, p. 4. 

ΙΙ.fr.3  - (1982), “Totem et Tabou », présentation critique (Τοτέμ και Ταμπού, κριτική 

παρουσίαση), DEUG,  Paris VII, pg. 15 . 

ΙΙ.fr.4  - (1982), «Pulsions et destins de pulsions» présentation critique (Ενορμήσεις 

και πεπρωμένο των ενορμήσεων),  DEUG,  Paris VII, pg. 15 . 

ΙΙ.fr.5 - (1982), «Les psychopitres», de M. de Montmolin, présentation critique         

(«H βιομηχανική ψυχολογία» του M. de Montmolin , κριτική παρουσίαση), DEUG,      

Paris VII, pg. 5. 

ΙΙ.fr.6 - (1982), De la folie des humais à la psychiatrie des malades (Aπό την τρέλα 

των ανθρώπων  στην ψυχιατρική των αρρώστων), DEUG,  Paris VII, pg. 27 . 

ΙΙ.fr.7 - (1982), Α propos de Carl Rogers – Concepts de base, mode d`animation, 

éléments biographiques-étapes de son œuvre  (Σχετικά με τον Carl Rogers – βασικές 

έννοιες, τρόπος εμψύχωσης, βιογραφικά στοιχεία-περίοδοι του έργου του), DEUG,       

Paris VII, pg.23. 

ΙΙ.fr.8 - (1983), L`impact thérapeutique de l`Εtonie-G.Alexander (Τα θεραπευτικά 

αποτελέσματα της Ευτονίας-G.Alexander), LICENCE,  Paris VII pg. 15. 

ΙΙ.fr.9 - (1983), L`omphalos de la terre à Delphes (Ο ομφαλός της γης, στους 

Δελφούς), LICENCE,  Paris VII pg. 8. 
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ΙΙ.fr.10 - (1983), La ré-évaluation de la notion de la «différence des sexes» (Η 

επαναξιολόγηση της έννοιας «διαφορά των φύλλων), MAITRISE,  Paris VII pg. 19. 

ΙΙ.fr.11 - (1984), Complémentarité des sexes et rites d`initiation (Συμπληρωματι-

κότητα των φύλων και διαβατήρια τελετουργικά), MAITRISE,   Paris VII, pg. 12.  

ΙΙ.fr.12  - (1984), Roman familial, projet parental et destin individuel dans une 

famille grecque (Οικογενειακό μυθιστόρημα, γονεϊκό σχέδιο και ατομικό πεπρωμένο, σε 

μια ελληνική οικογένεια),  MAITRISE,  Paris VII,  pg. 11. 

ΙΙ.fr.13  - (1984), Les perturbations de l`humeur (stimung) et les variations du 

temps et de l`espace - le cas de Suzanne Urban, de L. Binswanger  (Οι διαταραχές 

του θυμικού και οι διακυμάνσεις του χρόνου και του χώρου - η περίπτωση της Suzanne 

Urban,  του L. Binswanger),  MAITRISE,  Paris VII,  pg. 10. 

ΙΙ.fr.14 - (1984), La dynamique du groupe de Jeudi après-midi (Η δυναμική της 

ομάδας,  της πέμπτης απόγευμα),  MAITRISE,  Paris VII, pg. 11. 

ΙΙ.fr.15  - (1984), L` animation des groupes et la fonction du transfert   (Η 

εμψύχωση των ομάδων και η λειτουργία της μεταβίβασης), MAITRISE, Paris VII, 

pg.21.  

ΙΙ.fr.16 - (1993), Le Sentiment de Liberté  (Το Συναίσθημα Ελευθερίας), in Le Choc 

des Emotions, dir. Μ.Lobrot (ch.10), éd. La Louvière, France, pp. 165-175.  

(Συμμετοχή σε βιβλίο γραμμένο από M. Lobrot και συνεργάτες). 

ΙΙ.fr.17 - (1998), Apprentissage et Catharsis (Μάθηση και Κάθαρση), pg.11.non 

publié. 

ΙΙ.fr.18 - (2001), Expérience pédagogique au lycée d’ Aiginion Pierias/Grèce 

(Παιδαγωγική εμπειρία στο Λύκειο ΑιγινίουΠιερίας), pg. 14 . non publié.   

ΙΙ.fr.19 - (2005), L`exclusion dans la classe et dans le processus d`apprentissage, 

Congrès International de Sociologie Clinique et de Psychologie Sociale Clinique, 

Spetses, p.5. Ελληνικά Γράμματα  «Κοινωνίες σε Κρίση» 2005)  

II.fr.20 - (2015), Genre et Dissociation (Ταυτότητα φύλου και πολυδιάσπαση), pg.9, 

non publié. 
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ΙΙΙ.gr  ΒΙΒΛΙΑ στα ελληνικά  

 

ΙII.gr.1  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1990),  Δυναμική των Ομάδων, Πανεπιστημιακές 

σημειώσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ. 130.  

III.gr.2 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1996), H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Kριτική παρουσίαση της συμβολής των K. Lewin, J. 

Moreno και C. Rogers. Eκδ.Gutenberg, Aθήνα,    σ. 154. 

III.gr.3   ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (2002),   Επικοινωνία και Αγωγή,   Aθήνα,   εκδ. 

Gutenberg,  σ.373. 

 

IV.gr   ΕΡΕΥΝΕΣ  στα ελληνικά  

IV.gr.1  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1998), Βιωματική 

παιδαγωγική εμπειρία στο μάθημα εργαστήριο της Ανθρώπινης Οικολογίας – 

Ερευνητική Μελέτη, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού- OMEP, τεύχος 3, σσ.115-

139. 

IV.gr.2 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1998), Βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στην ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας ,  Παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 28, 

σσ.101-119. 

ΙV.gr.3 - (1999),-2002  Aποκλείοντας τη βία από τις διαδικασίες μάθησης μέσα 

στην τάξη.  Πρακτικά 3ου διεθνούς συνεδρίου Κλινικής Kοινωνιολογίας και 

Kλινικής Kοινωνικής Ψυχολογίας, Σπέτσες, 13 - 16 Mαΐου, 1999, 18 δακτ. σελ. 

Καστανιώτης Εξουσία-Βία-Πόνος, 2002. 

ΙV.gr.4 - (2010), Η σχέση διδάσκοντος-διδασκόμενου σε πανεπιστημιακό μάθημα 

βιωματικής εκπαίδευσης.  Η παιδαγωγική σχέση διδάσκοντος-διδασκομένου, εκδ. 

Γρηγόρη, Αθήνα, σσ.103-126. 

ΙV.gr.5  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΠΑΚΙΙΡΤΖΗΣ Κ. ΙΠΠΕΚΗ Β. (2015), Η 

επίδραση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους 
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διδασκαλίας στις πρακτικές τους στην προσχολική εκπαίδευση,  μέρος 1ο, σ. 31. 

(Εγινε δεκτό για δημοσίευση στο περιοδικό ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ). 

ΙV.gr.6  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΠΑΚΙΙΡΤΖΗΣ Κ. ΙΠΠΕΚΗ Β. (2015), Η 

επίδραση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους 

διδασκαλίας στις πρακτικές τους στην προσχολική εκπαίδευση,  μέρος 2ο, σ.18. 

(Εγινε δεκτό για δημοσίευση στο περιοδικό ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ). 

ΙV.gr.7   ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Κ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ., ΒΕΝΤΟΥΛΗ Κ., ΜΠΑΛΛΗ Β. 

(2015), Η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην αυτοεκτίμηση, 

αυτοαποτελεσμα-τικότητα και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών, 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τεύχος 60,  σ.10-28.  

 

 

V.gr   ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  στα ελληνικά 

V.gr.1 - (1987), Νεότερες απόψεις και μέθοδοι για την καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας στην παιδεία, στην επιμόρφωση και στην ψυχοθεραπεία,   

Διαφορά, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, τεύχος Ιούλιος-Οκτώβριος, 

Θεσσαλονίκη, σσ.15-18. 

V.gr.2 - (1989), H συμπληρωματικότητα των φύλων και οι μυητικές τελετές των 

εφήβων. Tετράδια Ψυχιατρικής, Nο 25,  σσ. 89-95. 

V.gr.3 - (1991), O κόσμος των συγκινήσεων μέσα από τη θεωρία του M.Lobrot. 

Ψυχολογικά θέματα, επιστ. περιοδικό Συλλόγου Eλλήνων Ψυχολόγων, τόμ. 4, τεύχος 

3,  σσ. 251-262. 

 V.gr.4  - (1991), Από τη Δημοκρατική στη Μη Κατευθυντική Εμψύχωση των 

Ομάδων, Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις, Περιοδικό Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος 

Ψυχολογίας, ΑΠΘ. Τεύχος Νο1, σσ.10-18. 

V.gr.5 - (1993),  Από το Δημοκρατικό ύφος ηγεσίας στη μη-κατευθυντικότητα του 

Τ-Group ή η μη-κατευθυντική μέθοδος του Kurt Lewin, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 

42, σσ.68-73. 
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 V,gr.6 - (1993),  Από τη δυαδική στην ομαδική συνάντηση του Carl Rogers, 

Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 42, σσ. 74-82. 

 V.gr.7 - (1993), Η επικέντρωση στην επιθυμία ή η μη-κατευθυντική μέθοδος του 

Michel Lobrot, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 42, σσ. 83-91. 

V.gr.8 - (1994), Γενικές αρχές μιας βιωματικού τύπου αγωγής και εκπαίδευσης, 

πρακτικά συνεδρίου Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, σ.69-75.  

V.gr.9  -  (1996), Ανάγκες και κίνητρα μάθησης, Παιδαγωγική Εταιρεία Ειδικής 

Αγωγής,  Πρακτικά επιμορφωτικών συναντήσεων, σσ.9-21. 

V.gr.10 - (1997),  Σχολική επικοινωνία και σχολικά προγράμματα. Πρακτικά 1ου 

πανελληνίου συνεδρίου με θέμα: “Aναλυτικά προγράματα προσχολικής αγωγής”. 

Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, τόμ. B΄, σσ. 51-59. 

V.gr.11 - (1997), Η εμπλοκή του Εαυτού στη σχέση επικοινωνίας με τον 

διαφορετικό Άλλο, ΠΕΝΟΨΥ - Τετράδια Ψυχιατρικής, Πρακτικά Επιστημονικού 

Διημέρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας, σσ.219-229. 

V.gr.12 - (1997), Παρεμβατικότητα και κατευθυντικότητα. Περιοδικό 

MAKEΔNON, περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας 

του A.Π.Θ., τεύχος 3ο, σσ. 105-112. 

V.gr.13 - (1998),  Παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας. Παιδαγωγικό Bήμα του 

Aιγαίου, Mυτιλήνη, τεύχος 30, σσ. 39-53. 

V.gr.14 - (1998), Η έννοια της εμπλοκής στην Κλινική σχέση, Τετράδια 

Ψυχιατρικής, Νο 66, σσ.111-115. 

V.gr.15  - (1998), Λειτουργίες της εμψύχωσης και δημιουργικότητα, Κύκλοτρον, 

Θεσσαλονίκη, σσ.35-47.  

V.gr.16 - (1999), Πέρα από το δίλημμα: Ακαδημαϊκή διδασκαλία ή προσωπική 

βιωματική εμπλοκή; Παιδεία και Εκπαιδευτικός, εκδ. Ψηφίδα, Πάτρα, 195-221. 

V.gr.17 - (2000),  Βιωματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης, Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, τεύχος 30, σσ.89-108. 
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V.gr.18 - (2000), Προς μια Κοινωνιο-ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

του 20ου αιώνα, προοπτικές και δυνατότητες, πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λάρισα, 

σσ.146-153. 

V.gr.19 - (2003), Διεργασίες μάθησης και Εμψύχωση, το πάσχον σώμα; Οι 

πολιτισμικές σπουδές σήμερα και αύριο, Τμήμα επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 4.     

V.gr.20 - (2005), Το βίωμα και η σημασία του,  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος 

πολιτισμός που αναδύεται,  εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.73-88. 

V.gr.21 - (2005), Βασικές θέσεις για μια παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας,  

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται,  εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα,  σσ.495-513. 

V.gr.22  - (2008),  Η χαρά της μάθησης, Κοινωνία και Υγεία, τεύχος 7,      σσ. 54-68. 

V.gr.23  - (2008),  Βιωματική Μάθηση, Πιλοτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 

ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ II, 5ο Γυμνάσιο Λάρισας, ISBN 978-960-98402-0-0,  σσ.20-25. 

V.gr.24 - (2010), Βιωματική μάθηση και Εμψύχωση ή ο Δάσκαλος-Εμψυχωτής,  

Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σσ.191-202. 

V.gr.25 - (2012), Πρόλογος στο βιβλίο της ΔΟΓΑΝΗ Κ. Μουσική στην προσχολική 

Αγωγή, εκδ.Gutenberg,  Αθήνα,  σ. 15-18.  

V.gr.26  - (Ανοιξη 2015), Η παιδαγωγική της Π.Ε. και η Βιωματική Εκπαίδευση-

Παρουσίαση βιβλίου του Α.Γεωργόπουλου, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - 

Ζητήματα Ταυτότητας,  e-περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 

ΠΕΕΚΠΕ, τεύχος 8(53), σ.5. 
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VΙ.gr    ΑΡΘΡΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – Κείμενα διάφορα 

στα ελληνικά 

                     ( δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI ) 

 

VI.gr.1 - (2001),  H βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση  

των εκπαιδευτικών. Συνέδριο ΕΛΨΕ, Αλεξανδρούπολη, σ.15. (δεν βγήκαν 

πρακτικά). 

VI.gr.2  - (2013), Θεωρία και πράξη της Βιωματικής Εκπαίδευσης , ημερίδα  25 

Χρόνια Βιωματικής Εκπαίδευσης, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, σ.15.  

VI.gr.3   - (2013), Δημιουργία, εμπλουτισμός και διεύρυνση του Ψυχικού Κόσμου, 

Ομιλία, Ελεύθερο παν/μιο δήμου Χανίων, σ. 46. 

VI.gr.4  - (2015),  Η Εμψύχωση Ομάδων NDI,   εκδ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI,  σ.12. 

VI.gr.5  - (2015), Το Θέατρο στην Εκπαίδευση,  ημερίδα Το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, σ. 9. (δεν βγήκαν πρακτικά). 

VI.gr.6    ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ.,   ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ Στ., (2015), Θεωρία, φιλοσοφία 

και μεθοδολογία της NDI, EAP,  Εισήγηση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EAP-

ΕΕΨΕ (European Association of Psychotherapy, Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας 

Ελλάδος),         Αθήνα, σ.10. ( δεν βγήκαν  πρακτικά). 

VI.gr.7    ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (2015),  Ταυτότητα φύλου και πολυδιάσπαση 

Εισήγηση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EAP-ΕΕΨΕ (European Association of 

Psychotherapy, Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας  Ελλάδος), Αθήνα, σ.18.(δεν βγήκαν 

πρακτικά). 

VI.gr. 8  - (2015), Παρουσίαση του βιβλίου του Michel Lobrot «Ζώντας μαζί», 

εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, Αθήνα. 

VI.gr.9  - (2016), Βιωματική μάθηση και Ψυχοθεραπεία, Ομιλία στο Κέντρο 

«Βίλχελμ Ραϊχ», Αθήνα, σ.16. 
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VΙΙ.gr  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ και ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

στα ελληνικά 

                     ( δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI ) 

 

VII.gr.1   Πρακτικά  1ης Ομάδας Μελέτης, (21-22/1/2012) , Αθήνα, σ. 49. 

VII.gr.2   Πρακτικά 2ης Ομάδας Μελέτης, (1-2/12/2012), Αθήνα, σ. 186. 

VII.gr.3   Πρακτικά 3ης Ομάδας Μελέτης, (12-13/1/2013), Aθήνα, σ.82. 

VII.gr.4   Πρακτικά 4ης Ομάδας Μελέτης, (20-21/4/2013), Θεσσαλονίκη, σ.19.  

VII.gr.5   Πρακτικά ημερίδας «25 Χρόνια Βιωματικής Εκπαίδευσης», (19/4/2013), 

ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σ. 65.  

 

VIΙΙ.gr   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ και γραπτά διάφορα 

μη δημοσιευμένα  

στα ελληνικά 

VIII.gr.1  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1978), Ομιλία στους μαθητές, Λύκειο Αιγινίου 

Πιερίας, επέτειος του Πολυτεχνείου, σ.7 (χειρόγραφο)  

VIII.gr.2  - (1978), Ομιλία στους γονείς, Λύκειο Αιγινίου Πιερίας, α΄τριμήνο σχολ. 

έτους 1978-79, σ. 8 (χειρόγραφο). 

VIII.gr.3  - (1987), Σκέψεις  για την ελευθερία στην διαπαιδαγώγηση των νέων του 

2000. Ομιλία σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών τοπικής εφορείας προσκόπων 

Αγίου Δημητρίου, σ.20 (χειρόγραφο). 

VIII.gr.4 - (1988), Η αξιολογητική εμπειρία, πηγή ενορμήσεων για τη μάθηση, 

Εκπαιδευτικο σεμινάριο, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική σχολή, ΑΠΘ, σ.17. 

VIII.gr.5 - (1988), Η σημασία της συγκινησιακής έκφρασης στην παιδαγωγική και 

θεραπευτική διαδικασία, Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Τμήμα Νηπιαγωγών, 

Παιδαγωγική σχολή, ΑΠΘ, σ.4 . 
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VIII.gr.6 - (1988), Η διαμόρφωση της ανδρικής και της γυναικείας 

προσωπικότητας, ψυχοπαιδαγωγική μελέτη, σχέδιο ομιλίας.σ.17. 

VIII.gr.7 - (1990), Καινοτομικό πρόγραμμα επιμόρφωσης νηπιαγωγών Κέντρου 

παιδιού δήμου Βόλου, παρουσίαση-ανάλυση-αξιολόγηση, Δήμος Βόλου, σ.26. 

 

VΙII.gr.8   - (1991), 3 πρωτόκολλα εργαστηρίων Δυναμικής της Ομάδας, 

Πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαιδευτικών σε νέα επαγγέλματα-τεχνικές 

επικοινωνίας, Εκπαιδευτικό Κέντρο, Κρυοπηγή Χαλκιδικής. 

VΙII.gr.9 – (1992), Προς μία εμπειριακή-βιωματική αντίληψη της Π.Ε, 

Επιμορφωτικό σεμινάριο: Η αειφορική διαχείρηση των φυσικών πόρων,  Παιδαγωγικό 

Κέντρο ερευνών και Επιμόρφωσης, Κρυοπηγή Χαλκιδικής, σ. 4 

VΙII.gr.10  – (1992), Ο άνθρωπος και το Περιβάλλον ή Καταναγκασμός και 

Ελευθερία, Επιμορφωτικό σεμινάριο Η αειφορική διαχείρηση των φυσικών πόρων,  

Παιδαγωγικό Κέντρο Ερευνών και Επιμόρφωσης, Κρυοπηγή Χαλκιδικής, σ. 4. 

VΙII.gr.11  - (1993),  Προς μια βιωματική παιδαγωγική των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην προσχολική ηλικία, Πανελλήνιο Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων 

Φυσικών, Κομοτηνή, σ.5 

VIII.gr.12  - (1995), Βιωματική εμπειρία, περιβάλλον και εκπαίδευση, 

Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις στηε εκπαίδευση ,  

Παιδαγωγικό Κέντρο Ερευνών και Επιμόρφωσης, Κρυοπηγή Χαλκιδικής, σ.11. 

VΙII.gr.13 - (1996), Η δυναμική της ανθρώπινης επικοινωνίας, διάλεξη στο 

Eλληνογαλλικό Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ. 

VIII.gr.14  - (1997), Επικοινωνία ή Βία στην αγωγή των παιδιών; Διάλεξη σε 

ημερίδα κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

VΙII.gr.15 - (2000), Ερευνητικές διεργασίες και βιωματική εμπειρία, ημερίδα  KΠΕ 

Κορδελιού, Θεσσαλονίκη, σ.1 (υπάρχει μόνο ως περίληψη) 

VΙII.gr.16  - (2002), Για τον Grotovski  και την ομάδα Alma Ata, ομιλία στην 

εκδήλωση του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ, κινηματογράφος Ανατόλια, 

Θεσσαλονίκη, σ.5. 

VΙII.gr.17   -  (2008), Η Βιωματική μάθηση, ημερίδα ΚΠΕ Oλύμπου, σ.5.  
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VΙII.gr.18 - (2009), Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιωματική μάθηση,  ημερίδα 

ΚΠΕ Κιλκίς, σ.3. 

VΙII.gr.19 - (2010),  H Μη-Κατευθυντική Παρεμβατικότητα ως πρόταση παιδείας   

και πολιτισμού.   Συνέδριο Τέχνη και Ψυχιατρική, Χανιά, σ.4. (δεν βγήκαν πρακτικά). 

VΙII.gr.20 - (2010),  Δελτίο τύπου για την διάλεξη του M.Lobrot,  «To μέλλον της 

εκπαίδευσης», Θεσσαλονίκη, σ.1. (Υποθετικό πλάνο τη διάλεξης βάσει παλαιοτέρων 

θέσεων του ομιλητή). 

VΙII.gr.21   -  (2010),  Δελτίο τύπου για την διάλεξη του M. Lobrot «Ακούγοντας 

την επιθυμία», κέντρο Ιστορίας, Μέγαρο Μπίλλη, Θεσσαλονίκη, σ.1.   

 VΙII.gr.22  - (2010), παρουσίαση του Μ.Lobrot, πριν την ομιλία του «Ακούγοντας 

την επιθυμία», κέντρο Ιστορίας, Μέγαρο Μπίλλη, Θεσσαλονίκη, σ.3.   

VΙII.gr.23 - (2011), παρουσίαση βιβλίου Δάφνης Φιλίππου & Πόλλας Καραντάνα, 

«Ιστορίες για να ονειρεύεσαι…», Θεσσαλονίκη, σ.6.  

VΙII.gr.24  - (2012), Η Ομάδα Μελέτης  της NDI  (Πρόσκληση για την έναρξη των 

Ο.Μ. της NDI),  σ.3. 

VΙII.gr.25  - (2012), Οι βασικές αρχές της  NDI  σχετικά με τη δημιουργία, την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία του  ψυχικού κόσμου, Ομιλία στη 2η Ομάδα Μελέτης, 

20..,  σ. 26.  

VΙII.gr.26   - (2013), Μάης 68, κινημ. ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Θεσσαλονίκη, σ.4.   

VΙII.gr.27  - (2013), Διδασκαλία και μέθοδος Project.  Συνέδριο Συλλόγου 

Διδασκόντων Γαλλικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη, σ.8. (Δεν βγήκαν πρακτικά). 

VΙII.gr.28   - (2013), Το Πέρασμα της οικογένειας στη νέα κατάσταση,     ημερίδα 

ΕΛΕΠΑΠ, Θεσσαλονίκη, σ.1.  

VΙII.gr.29   - (2014), Σκέψεις για την Ειδική Αγωγή (επιστολή mail σε συνάδελφο), 

σ.3. 

VΙII.gr.30   -  (2014), 30  χρόνια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσηs,  ημερίδα Παιδαγωγικής Σχολής, ΑΠΘ, σ.2. 
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Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

με περιλήψεις και λέξεις κλειδιά 

 

Ifr. ΕΡΕΥΝΕΣ  στα  γαλλικά 

(εκκρεμούν οι περιλήψεις για αρκετές εργασίες) 

Ι.fr.1 BAKIRTZIS K. (1977), La vie des enfants et des adolescents dans le 

scoutisme grec  (Η ζωή των παιδιών και των εφήβων στον ελληνικό προσκοπισμό), Mairise, 

Université Paris VIII, p.128. 

Ι.fr.2  -  (1982), Aspects de la communication dans les  groupes – essai d’analyse de 

la communication d’un participant par lui-même (Οψεις της επικοινωνίας στις ομάδες 

– Προσπάθεια ανάλυσης της επικοινωνίας ενός συμμετέχοντα,  από τον ίδιο ),  DEUG,  

Paris VII, pg.15. 

Ι.fr.3 - (1983), Expérience professionnelle dans un stage d`insertion sociale  

(Επαγγελματική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης νέων),  LICENCE,  

Paris VII pg. 53. 

Ι.fr.4  - (1984), L`expérience de la mise en marche d`un travail d`animation de 

groupe (Η εμπειρία εκκίνησης της εμψύχωσης μιας ομάδας), MAITRISE,  Paris VII,  

pg. 41. 

Ι.fr.5  - (1985), Le mécanisme de caractérisation dans  le processus thérapeutique   

(Ο μηχανισμός της  χαρακτηροποίησης στη θεραπευτική διεργασία), DESS 

(Psychopathologie individuelle et sociale), Université Paris VII, pg. 57. 

Σε αυτή την έρευνα μελετώ ένα βασικό ψυχολογικό μηχανισμό δημιουργίας και 

ανάπτυξης του ψυχικού κόσμου που παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική 

διεργασία. Πρόκειται για το μηχανισμό της  χαρακτηροποίησης  που έχει μελετηθεί 

από την Εθολογία στα ζώα και που επεκτάθηκε από τον Michel  Lobrot για την 

κατανόηση της δημιουργίας του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Βιώνοντας 
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εμπειρίες κάθε τύπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής, τις αξιολογούμε σε συνάρτηση 

με το είδος των συγκινήσεων που προκαλούνται, και αυτό μας χαρακτηρίζει στη 

συνέχεια, δημιουργώντας τάσεις-ενορμήσεις που ενεργοποιούνται, σε συνάρτηση 

με τις καταστάσεις που βιώνουμε, ως επιθυμίες, κίνητρα ενδιαφέροντα και 

παράλληλα δημιουργούνται γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Μέσω αυτού του 

μηχανισμού γεννιέται και  διαμορφώνεται ο ψυχικός μας κόσμος. Η έρευνα αυτή 

στοχεύει να μελετήσει το φαινόμενο της χαρακτηροποίησης στα μέλη δύο ομάδων 

ψυχοθεραπείας 8-12 ατόμων, που λειτουργούν από διετίας (σε τριήμερα (ΠΣΚ) ανά 

δίμηνο και σε πενθήμερα τα καλοκαίρια), και που εμψυχώνω εφαρμόζοντας 

βιωματική-εμπειριακή προσέγγιση, βασιζόμενος στην την παρεμβαίνουσα μη 

κατευθυντική  μέθοδο του M.Lobrot (non directivité intervenante - NDI). 

Σημείωση: Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας αυτής βρίσκεται στο τέλος της 

παρούσης βιβλιογραφίας (ΙΧ.fr). 

Λέξεις κλειδιά: Τάσεις-ενορμήσεις, αξιολογητική εμπειρία, συγκινησιακή έκφραση, 

ευφορία, ομάδα, ατμόσφαιρα, χρόνος-διάρκεια, πρωτόγνωρη εμπειρία, 

θετικοποίηση, αρνητική-θετική εμπειρία, αρνητικές-θετικές συγκινήσεις,  

ελευθερία, αμηντικοί-υπεραμυντικού μηχανισμοί, ανθρώπινη συνθήκη, αγωνία, 

αντίθεση-αντίφαση, καλό-κακό, πόνος-ευχαρίστηση. 

 

Ι.fr.6 - (1985), La théorie du rapport actuellement présent et conscient entre 

représentation et émotion, (Η θεωρία της παρούσης και ενσυνείδητης σχέσης  

αναπαράστασης-συγκίνησης), DESS, de psychologie clinique et sociale, secteur de 

psychopathologie individuelle et sociale, Pariς VII, p.33 (Παράρτημα  στο  IFr.5).   

 

Στη μελέτη αυτό επιχειρώ τη διασάφηση ενός θεωρητικού προβλήματος που όμως 

σχετίζεται στενά με την ψυχοθεραπεία και τη συζήτηση για την προτεραιότητα της 

ανάσυρσης από το υποσυνείδητο των απωθημένων αναπαραστάσεων 

(ψυχαναλυτικού προσανατολισμού) ή  τη διευκόλυνση, αν όχι και την κατευθυντική 

πρόκληση, της συγκινησικής έκφρασης (καθαρκτικές μέθοδοι, ραϊχικού-

βιονεργειακού προσανατολισμού). Επιζητώ να διευκρινίσω ορισμένα καίρια σημεία 

του θεωρητικού πλαισίου αναφοράς της κλινικής μου πρακτικής, σε συμφωνία με 
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την ευρύτερο πλαίσιο της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, και της σημασίας που όλο 

και περισσότερο αποδίδεται τις τελευταίες δεκαετίες στη βιωματική-συγκινησιακή 

διάσταση τόσο της παιδείας όσο και της ψυχοθεραπείας. Οι αναφορές μου 

προέρχονται  κυρίως από το έργο των S.Freud, W.Reich, K.Lewin, J.Moreno και 

C.Rogers, όπως και των νεοτέρων ερευνητών του συγκινησιακού φαινόμενου 

Μichel Lobrot και  Max Pagès. 

Σημείωση: Αναλυτική παρουσίαση της εργασίας αυτής βρίσκεται στο τέλος της 

παρούσης βιβλιογραφίας (ΙΧ.fr). 

Λέξεις κλειδιά: αναπαράσταση, νόημα, συγκίνηση, συγκίνηση-αναπαράσταση 

(affect), σύμπτωμα, καθαρτική μέθοδος, συγκινησιακή εκφόρτιση, ενόρμηση 

θανάτου, σώμα-ψυχή, ίχνος (trace), συνείδηση. 

 

Ι.fr.7 - (1987), Le Sentiment de Liberté (Το Συναίσθημα Ελευθερίας), Τhèse de 

Doctorat de 3eme cycle, en Sciences de l’ Education,  Paris VIII, 1987,  p.697. 

Η διδακτορική μου διατριβή βρήκε την αρχή της σε ένα προσωπικό αγωνιώδες 

βίωμα και ερώτημα που με απασχολούσε πρακτικά από τότε που θυμάμαι τον 

εαυτό μου, που ήμουν πολύ ντροπαλός και άτολμος, ιδιαίτερα στις κοινωνικές και 

προσωπικές σχέσεις. Με τα χρόνια το πρόβλημα γινόταν πιο έντονο και πιεστικό. 

Αρπαξα την ευκαιρία να σπουδάσω στο Παρίσι επιστήμες της παιδείας και στη 

συνέχεια κλινική ψυχολογία, και προσπάθησα με τη διατριβή μου αυτή, που την 

ξεκίνησα το 1977 να απαντήσω στο ερώτημα «γιατί δεν αισθάνομαι ελεύθερος να 

λειτουργήσω σύμφωνα με τις επιθυμίες μου, ενώ είμαι ελεύθερος να το κάνω». 

Θεωρώ ότι τα κατάφερα στο επίπεδο της έρευνας να δώσω κάποιες ενδιαφέρουσες 

απαντήσεις, και σε προσωπικό επίπεδο, με πολύ συστηματική δουλειά μελέτης, 

έρευνας και προσωπικής ανάπτυξης-ψυχοθεραπείας, ατομικής και ομαδικής, να  

ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα. 

Με τη διατριβή μου αυτή πιο συγκεκριμένα, επιχειρώ να ορίσω και να μελετήσω τα 

χαρακτηριστικά και τη λειτουργία  ενός συναισθήματος, του Συναισθήματος 

Ελευθερίας (ΣΕ), και όχι τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των μορφών-

καταστάσεων ελευθερίας (απουσία  επιβολής-καταναγκασμού, κ.ά). Αυτές οι 
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μορφές ελευθερίας, δεν συνιστούν οι ίδιες βιώματα αλλά είναι καταστάσεις που τα 

προκαλούν. Μελετώ λοιπόν τα χαρακτηριστικά του αισθάνομαι ελεύθερος και όχι 

τις συνθήκες-καταστάσεις ελευθερίας όπου είμαι ελεύθερος. Πρόκειται για την 

αίσθηση ψυχικού και σωματικού ανοίγματος στο παρόν και προοπτικά στο μέλλον, 

εσωτερικής ευκινησίας, ευφορίας, ευαισθησίας, εμπιστοσύνης στον εαυτό, 

αποτελεσματικότητας, κ.ά.  που βιώνονται και εκφράζονται με το  «αισθάνομαι 

ελεύθερος».  

Σημείωση: Αναλυτική παρουσίαση του διδακτορικού βρίσκεται στο τέλος της 

παρούσης βιβλιογραφίας (ΙΧ.fr). 

Λέξεις κλειδιά: Συναίσθημα Ελευθερίας , τάση-ενόρμηση ελευθερίας, ωριμότητα, 

ευτυχία, υπαρξιακή αγωνία, άγχος, υπεράμυνες, παιδισμός, εφηβισμός, ενορμητική 

ωριμότητα.   

 

 

Ι.fr.8  - (2000), Formation expérientielle des enseignants à la communication,  in 

L`année de la recherche en sciences de l`éducation, AFIRSE-matrice (Association 

Francophone Internationale de Recherche en Education), France, p.145-169 

( Εχει  δημοσιευθεί και στα Ελληνικά  IV.gr.2) 

H έρευνα αυτή εντάσσεται σ’ ένα σύνολο ερευνών αξιολόγησης της μη-

κατευθυνόμενης μεθοδολογίας εμψύχωσης των ομάδων που εφαρμόζω σε 

εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μαθήματα και σεμιναριακά προγράμματα). H 

παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τμήμα του Διδασκαλείου (Τμήμα 

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - AΠΘ), με 45 συμμετέχουσες 

νηπιαγωγούς. Στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει τα χαρακτηριστικά της 

παιδαγωγικής μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκε και της στάσης του εκπαιδευτικού 

που συνδέονται με το βίωμα των φοιτούντων και την επίδοσή τους στα διδαχθέντα 

γνωστικά αντικείμενα. 

H μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε στην ανάλυση του περιεχομένου κειμένων 

αξιολόγησης από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς της εμπειρίας της συμμετοχής τους στο 
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μάθημα, που είχε σεμιναριακό χαρακτήρα. Mετά την ανάλυση των κειμένων και την 

εξαγωγή 26 κατηγοριών ανάλυσης, διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 

συμπληρώθηκε ανώνυμα από τις συμμετέχουσες νηπιαγωγούς ένα μήνα μετά τη 

λήξη των μαθημάτων. 

H ανάλυση του περιεχομένου σε συνάρτηση με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο 

έδειξε ότι: 

Ι. Tα γενικά μεθοδολογικά χαρακτηριστικά του μαθήματος (ομάδα, έκφραση-

επικοινωνία, ασκήσεις βιωματικής εμπλοκής, δημοκρατικό ύφος ηγεσίας) 

αναγνωρίζονται σε υψηλό ποσοστό (70-100%) ως καθοριστικά θετικοί παράγοντες. 

ΙΙ. Tα χαρακτηριστικά της εμψύχωσης (ενεργός ακρόαση, συν-πάθεια, γνησιότητα, 

αποδοχή, προτάσεις, συνοδεία, εμπλοκή, προσωποποιημένες σχέσεις, σεμνότητα), 

αναγνωρίζονται επίσης ως καθοριστικά, ιδιαίτερα η επικέντρωση της προσοχής του 

διδάσκοντα στα εκφραζόμενα των συμμετεχουσών νηπιαγωγών (90%). 

ΙΙΙ. Tο συναισθηματικό βίωμα υπογραμμίζει ένα είδος πολιτιστικού σοκ που 

βιώθηκε λόγω των συνθηκών εργασίας και επικοινωνίας του μαθήματος, που δεν 

είχαν βιωθεί    ποτέ από πολλές νηπιαγωγούς, ή που δεν μπορούσαν να 

φαντασθούν ότι θα μπορούσαν να βιωθούν από τις ίδιες μέσα στην τάξη. Πρόκειται 

για την υλοποίηση μιας παιδαγωγικής της βιωματικής εμπειρίας, εμπλοκής, 

έκφρασης και επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση αυτή, 

αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη μακρά εμπειρία και 

προϋπηρεσία, η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου αυτής μέσα στην τάξη και τα 

θετικά της αποτελέσματα (74-95%). 

ΙV. H απόκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων εξετάσθηκε από 2 καθηγητές-κριτές, που 

βαθμολόγησαν τα κείμενα των νηπιαγωγών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα που 

διδάχθηκαν. O μέσος όρος της βαθμολόγησης που δόθηκε ανήλθε στο 7,8/10. Tο 

αποτέλεσμα αυτό υπογραμμίζει το ικανοποιητικό επίπεδο της επίδοσης ως προς τα 

αντικείμενα που διδάχθηκαν, παράλληλα με την διαπιστωθείσα από την ανάλυση 

του περιεχομένου των κειμένων και του ερωτηματολογίου επιθυμία των 

συμμετεχουσών να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο ως προς το 
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συγκεκριμένο μάθημα, όσο και ως προς τη μελλοντική τους πρακτική μέσα στην 

τάξη (85-100%). 

V. Oι κριτικές. Στην πλειοψηφία των κειμένων (91%) και των ερωτηματολογίων 

(87%) γίνεται κριτική στη δασκαλοκεντρική διδασκαλία και στη μη αναγνώριση των 

αναγκών και των ενδιαφερόντων των μαθητών. Ως προς την παιδαγωγική 

μεθοδολογία του μαθήματος ένα μικρό ποσοστό εκφράζει ορισμένες ενστάσεις 

χαρακτηρίζοντας το μάθημα και τη μεθοδολογία του ως ουτοπικό (16% στα κείμενα 

και 13% στο ερωτηματολόγιο), ακατανόητο (11% και 3%), πιεστικό (16% και 3%), 

αγελαίο (7% και 8%), υποκριτικό (2% και 5%), επικίνδυνο (4% και ο%). 

H συνολική αξιολόγηση των ευρημάτων υπογραμμίζει τη διεκδίκηση από τις ίδιες 

τις συμμετέχουσες νηπιαγωγούς των βιωματικών μεθόδων και μη-κατευθυνόμενων 

και δημοκρατικών στάσεων στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Στο χώρο και στο χρόνο του μαθήματος επετεύχθη μια τέτοια 

παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας. H ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

δείχνει ότι είναι αποτελεσματική η μεθοδολογία αυτή τόσο στο επίπεδο της 

επίδοσης ως προς τα διδαχθέντα αντικείμενα (εκπαίδευση), όσο και ως προς το 

βίωμα των συμμετεχόντων (αγωγή). H ανάλυση επιβεβαιώνει επίσης τη διεργασία 

που ορίσθηκε ως Kύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης  (Mπακιρτζής, Γεωργόπουλος, 

1998, Mπακιρτζής, 2001). 

Λέξεις κλειδιά: εμψύχωση, εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά σεμινάρια, ανάλυση 

περειχομένου, ερωτηματολόγιο, ομάδα, έκφραση-επικοινωνία, ασκήσεις 

βιωματικής εμπλοκής, δημοκρατικό ύφος ηγεσίας, ενεργός ακρόαση, συν-πάθεια, 

γνησιότητα, αποδοχή, προτάσεις, συνοδεία, εμπλοκή, προσωποποιημένες σχέσεις, 

σεμνότητα, συναισθηματικό βίωμα, ακαδημαϊκές γνώσεις, ουτοπικό, ακατανόητο, 

πιεστικό, αγελαίο, υποκριτικό, επικίνδυνο, παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας, 

κύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης. 

Ifr.9 - (2000), Attitude de l’ enseignant, vécu émotionnel et processus                      

d’ apprentissage,  AFIRSE-RENNES . (Ερευνα Αδημοσίευτη;). 
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IIfr.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΑΡΘΡΑ   στα γαλλικά 

(εκκρεμούν οι περιλήψεις για αρκετές εργασίες) 

 

ΙΙ.fr.1  BAKIRTZIS K. (1978), Le développement de la capacité de choix  (Η 

ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής),  D.E.A. , Université Paris VIII, p.76. 

ΙΙ.fr.2  - (1982), Le travail du rêve ( Η διεργασία του ονείρου), DEUG,  Paris VII, p. 4. 

ΙΙ.fr.3  - (1982), “Totem et Tabou », présentation critique (Τοτέμ και Ταμπού, κριτική 

παρουσίαση), DEUG,  Paris VII, pg. 15 . 

ΙΙ.fr.4  - (1982), «Pulsions et destins de pulsions» présentation critique (Ενορμήσεις 

και πεπρωμένο των ενορμήσεων),  DEUG,  Paris VII, pg. 15 . 

ΙΙ.fr.5 - (1982), «Les psychopitres», de M. de Montmolin, présentation critique         

(«H βιομηχανική ψυχολογία» του M. de Montmolin , κριτική παρουσίαση), DEUG,      

Paris VII, pg. 5. 

ΙΙ.fr.6 - (1982), De la folie des humais à la psychiatrie des malades (Aπό την τρέλα 

των ανθρώπων  στην ψυχιατρική των αρρώστων), DEUG,  Paris VII, pg. 27 . 

ΙΙ.fr.7 - (1982), Α propos de Carl Rogers – Concepts de base, mode d`animation, 

éléments biographiques-étapes de son œuvre  (Σχετικά με τον Carl Rogers – βασικές 

έννοιες, τρόπος εμψύχωσης, βιογραφικά στοιχεία-περίοδοι του έργου του), DEUG,       

Paris VII, pg.23. 

ΙΙ.fr.8 - (1983), L`impact thérapeutique de l`Εtonie-G.Alexander (Τα θεραπευτικά 

αποτελέσματα της Ευτονίας-G.Alexander), LICENCE,  Paris VII pg. 15. 

ΙΙ.fr.9 - (1983), L`omphalos de la terre à Delphes (Ο ομφαλός της γης, στους 

Δελφούς), LICENCE,  Paris VII pg. 8. 

ΙΙ.fr.10 - (1983), La ré-évaluation de la notion de la «différence des sexes» (Η 

επαναξιολόγηση της έννοιας «διαφορά των φύλλων), MAITRISE,  Paris VII pg. 19. 

ΙΙ.fr.11 - (1984), Complémentarité des sexes et rites d`initiation (Συμπληρωματι-

κότητα των φύλων και διαβατήρια τελετουργικά), MAITRISE,   Paris VII, pg. 12.  
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ΙΙ.fr.12  - (1984), Roman familial, projet parental et destin individuel dans une 

famille grecque (Οικογενειακό μυθιστόρημα, γονεϊκό σχέδιο και ατομικό πεπρωμένο, σε 

μια ελληνική οικογένεια),  MAITRISE,  Paris VII,  pg. 11. 

ΙΙ.fr.13  - (1984), Les perturbations de l`humeur (stimung) et les variations du 

temps et de l`espace - le cas de Suzanne Urban, de L. Binswanger  (Οι διαταραχές 

του θυμικού και οι διακυμάνσεις του χρόνου και του χώρου - η περίπτωση της Suzanne 

Urban,  του L. Binswanger),  MAITRISE,  Paris VII,  pg. 10. 

ΙΙ.fr.14 - (1984), La dynamique du groupe de Jeudi après-midi (Η δυναμική της 

ομάδας,  της πέμπτης απόγευμα),  MAITRISE,  Paris VII, pg. 11. 

ΙΙ.fr.15  - (1984), L` animation des groupes et la fonction du transfert   (Η 

εμψύχωση των ομάδων και η λειτουργία της μεταβίβασης), MAITRISE, Paris VII, 

pg.21.  

ΙΙ.fr.16 - (1993), Le Sentiment de Liberté, in Le Choc des Emotions (κεφ.10). Editions 

de La Louvière, France, σσ. 165-175. (Συμμετοχή σε βιβλίο γραμμένο από M. Lobrot 

και συνεργάτες). 

Πρόκειται για το κεφάλαιο 10 του συλλογικού τόμου Le choc des émotions. Tο 

κεφάλαιο αυτό ενώ βασίζεται στη διδακτορική μου διατριβή, παρουσιάζει νέα 

δεδομένα και μια νέα σύνθεση με τα παλαιότερα. Tα νέα αυτά δεδομένα 

συνίστανται στη διάκριση τριών εννοιών του όρου ελευθερία: H επιλογή, η 

απελευθέρωση  και η ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών. Tο περιεχόμενο 

των τριών αυτών εννοιών  αναφέρεται στα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων 

καταστάσεων, εξωτερικών του βιώματος του Συναισθήματος της Eλευθερίας και 

συντάσσω έναν πίνακα με τα φαινομενολογικά του χαρακτηριστικά. Tελειώνοντας 

διακρίνω δύο επίπεδα του βιώματος αυτού: Eνα βασικό που αναφέρεται στα εγγενή 

του χαρακτηριστικά και στο ψυχοβιολογικό του υπόβαθρο και λειτουργία, και ένα 

εμπειριακό ή καταστασιακό.  

Παρουσιάζονται στοιχεία και σχόλια σχετικά με τη σημασία και το ρόλο του 

Συναισθήματος της Eλευθερίας και υποστηρίζεται ότι χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο 

εγγενώς και βιώνεται συγκινησιακά σε επίπεδο νευροφυσιολογικό, 

αισθησιοκινητικό και ανώτερο. Tο βασικό συγκινησιακό βίωμα της ελευθερίας 
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συνιστά την προϋπόθεση για τη δημιουργία καταστάσεων μάθησης και ανάπτυξης 

μέσα από την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

Λέξεις κλειδιά: συναίσθημα ελευθερίας, επιλογή, εξωτερική-εσωτερική ελευθερία, 

ευτυχία, έρευνα-δημιουργία, βιωμένη εμπειρία, ευχαρίστηση, αξιολογητική 

εμπειρία, χαρακτηροποίηση. 

 

ΙΙ.fr.17 - (1998-2015), Apprentissage et Catharsis, ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI, 

p.11. 

II.fr.18  BAKIRTZIS, K. (2001), Expérience pédagogique au lycée d’ Aiginion Pierias, 

Grèce,     ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI , (2015),  p. 14. 

  (Στα γαλλικά, μη μεταφρασμένο) 

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται και αναλύεται η διετής εφαρμογή παιδαγωγικής 

μεθοδολογίας της βιωματικής εμπειρίας στο Λύκειο Aιγινίου Πιερίας, όπου δίδαξα 

ως Φυσικός την περίοδο 1978-1980. Kαθηγητής και μαθητές διαμορφώσαμε από 

κοινού τα μέσα επικοινωνίας μας, την οργάνωση της διδασκαλίας και της εργασίας 

μέσα στην τάξη, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απαιτήσεις του σχολικού θεσμού και του 

αναλυτικού προγράμματος, όπως και τις δυνατότητες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες 

των μαθητών. H αρχική τυπική σχέση μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένων, 

καθοριζόμενη κυρίως από την προοπτική και το άγχος των εξετάσεων, 

αντικαταστάθηκε προοδευτικά από το ουσιαστικό ενδιαφέρον για το μάθημα και τη 

ζωή της τάξης γενικότερα, χάρις στην πρόταση δραστηριοτήτων και ασκήσεων 

επικοινωνίας. Παιχνίδια ρόλων και ανταλλαγές λεκτικού και μη λεκτικού 

περιεχομένου επί θεμάτων που αφορούν το μάθημα σε συσχετισμό με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών οδήγησαν αφ’ ενός σε μια ουσιαστική, δημιουργική και 

αυθόρμητη συμπεριφορά και επικοινωνία μέσα στην τάξη, και αφ’ ετέρου στην 

ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και στο συναίσθημα ευθύνης, ατομικά και συλλογικά, 

σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και την επιθυμία για θετική επίδοση και 

επιτυχία, στους τομείς των ενδιαφερόντων του καθένα. 



26 
 

H ανάλυση επικεντρώθηκε στην παιδαγωγική μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε και 

ιδιαίτερα στη διάσταση της εμψύχωσης  που διευκολύνει την ανάπτυξη της 

δυναμικής της ομάδας-τάξη. Oλοι οι μαθητές, μέσα από προφορικές αναφορές και 

μέσα από συχνές γραπτές αξιολογήσεις της εμπειρίας τους, αναγνώρισαν την 

εμπειρία του μαθήματος ως πολύ θετική και εποικοδομητική γι’ αυτούς. H 

συστηματική μελέτη των κειμένων αξιολόγησης  που γράφονταν στη διάρκεια 

ολόκληρου του σχολικού έτους και προσανατόλιζαν την πορεία της τάξης και της 

στάσης διδάσκοντος και διδασκομένων, κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξαχθούν 

σαφέστερα συμπεράσματα. 

Tο άρθρο κλείνει με την ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την ανάγκη 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα θέματα της διευκόλυνσης της παιδαγωγικής 

σχέσης επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και αλληλεπιρροής  μέσα στην τάξη.  

Σημείωση: Εκτενής  αναφορά στην εμπειρία του Αιγινίου  βρίσκεται επίσης στο 

δημοσιευμένο άρθρο  «Η χαρά της μάθησης», No IV.20. 

Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγική σχέση, η πρώτη επαφή, πειθαρχία, διδακτική, ατομική-

ομαδική δουλειά, ψυχολογικά παιχνίδια, ασκήσεις χαλάρωσης, ξυπνό όνειρο-

φαντασία, αυτόματη γραφή, ατομικές συζητήσεις, εμψύχωση, διευκόλυνση, 

εμπλοκή, επικοινωνία, επιρροή, εμπειρία αξιολόγησης, συγκίνηση, διαλεκτική 

σχέση, εσωτερικό-εξωτερικό, ψυχολογικό-κοινωνικό, γνωστικό-συναισθηματικό, 

σωματικό-ψυχικό, πραγματικό-φαντασιακό, ολιστικό παράδειγμα. 

 

ΙΙ.fr.19 - (2005), L`exclusion dans la classe et dans le processus d`apprentissage, 

Congrès International de Sociologie Clinique et de Psychologie Sociale Clinique, 

Spetses, p.5. (Δεν δημοσιεύθηκαν πρακτικά?).  

II.fr.20   BAKIRTZIS K. (2015), Genre et Dissociation, éd. VIOMATIKI PAREMVASSI-

NDI, Thessalonique, Grèce, p.9. 

(Εχει δημοσιευθεί και στα ελληνικά με μικρές διαφορές No VΙ.gr.7) 
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Η παιδική πολύμορφη σεξουαλικότητα ακολουθεί μια πορεία εξέλιξης από τη 

βιολογική κατάσταση στην  ψυχική οργάνωση, δίχως απότομες αλλαγές και 

ανακατατάξεις. Η ορμονική έκρηξη της εφηβείας αντιστρέφει βίαια την πορεία αυτή 

επαναφέροντας το σωματικό-βιολογικό ως κεντρικό παράγοντα. Η συνέχιση της 

πορείας ανάπτυξης απαιτεί χρόνο και εμπειρίες βιωμένες σε περιβάλλον εύκαμπτο 

και υποστηρικτικό, ώστε να γίνει το πέρασμα στη νέα κατάσταση  και να εδραιωθεί 

η ταυτότητα του φύλου. Ανθρωπολογικές μελέτες και ψυχολογικές αναλύσεις 

δείχνουν ότι ο νέος προσανατολισμός, από την  δι-σεξουαλικότητα και το 

αδιαφοροποίητο των φύλων στη διττή σεξουαλικότητα και τη συμπληρωματικότητα 

των φύλων συναντά δυσκολίες που για να ξεπερασθούν απαιτούνται 

διευκολυντικές λειτουργίες και συμπεριφορές από το περιβάλλον, ώστε να 

μετριασθεί η βιαιότητα της αλλαγής και να δοθεί χρόνος και συνθήκες θετικής 

βίωσης εμπειριών προς την κατεύθυνση του νέου προσανατολισμού. Νέο φως στο 

φαινόμενο αυτό του περάσματος από την πολύμορφη σεξουαλικότητα στην 

ιδιαίτερη ταυτότητα του υποκειμένου ρίχνουν νεότερες έρευνες και μελέτες σχετικά 

με το κοινωνικό φύλο ή έμφυλη ταυτότητα (gender) και την πολυδιάσπαση 

(dissociation) του ανθρώπινου ψυχισμού.  Η συζήτηση για τη σημασία βιολογικών 

και κοινωνικών  λειτουργιών συνεχίζει να απασχολεί τους ερευνητές, όπως και η 

σταθερότητα της προσωπικότητας-ταυτότητας. Από πολλούς υποστηρίζεται ότι 

υπάρχει αλλαγή σε συνάρτηση με τις καταστάσεις που βιώνει το άτομο. Η 

πολυδιάσπαση του ψυχισμού δεν συνιστά αναγκαστικά  παθολογικό φαινόμενο και 

λειτουργία αλλά για βασική προϋπόθεση δημιουργικότητας και ξεπεράσματος-

υπέρβασης του εαυτού προς τη μάθηση και την ανάπτυξη, τόσο σε ψυχικό όσο και 

σε κοινωνικό επίπεδο. Aνθρωπολογικές αναφορές σε διαβατήρια τελετουργικά 

περάσματος που παρατηρούνται σε διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς, 

αρχαϊκούς και σύγχρονους, υπογραμμίζουν τη διευκολυντική λειτουργία ορισμένων 

μη τυποποιημένων (informal) τελετουργικών περάσματος, όχι αναγκαστικά και 

αποκλειστικά προς τη διττή σεξουαλικότητα (ή προς άλλη συγκεκριμένη ταυτότητα 

φύλου) και την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της ιδιοποίησης ενός συνόλου 

τυποποιημένων ρόλων, κοινωνικών δομών και αναπαραστάσεων, αλλά προς τη 

δημιουργική σύνθεση των διαφόρων πλευρών και διαστάσεων των 

ψυχοκοινωνικών λειτουργιών σε συνεχή επανατοποθέτηση και ροή. Η 
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ψυχοθεραπεία και ιδιαίτερα η ομαδική, βιωματικού χαρακτήρα, μπορεί να 

λειτουργεί ως διαβατήρια εμπειρία εισαγωγής σε ένα εύκαμπτο και   πολυδιάστατο 

ψυχικό, διαπροσωπικό και μικροκοινωνικό κόσμο, ικανό, δίχως να υποτάσσεται,  να 

αναπτύσσεται  και να προσαρμόζεται, να δημιουργεί και να αλλάζει. 

Λέξεις κλειδιά: πολύμορφη σεξουαλικότητα, διττή σεξουαλικότητα, συμπληρωμα- 

τικότητα των φύλων, κοινωνική-έμφυλη ταυτότητα (gender), τελετή, τελετουργία, 

διαβατήρια τελετουργικά περάσματος, κονστρουκτιβισμός, ενορμήσεις, λίμπιντο, 

ερμαφρόδιτος, επιθυμίες, ψυχολογική και κοινωνική ταυτότητα, ενδοψυχικό και 

διαψυχικό, ψυχικό και κοινωνικό, πολυδιάσπαση (dissociation), ψυχικές 

διαταραχές, θεωρία πεδίου (field theory), ψυχική ενέργεια, Ζωτικός χώρος, κλειστά 

και ανοικτά τελετουργικά, μεθοριακότητα (liminarity), «δωρεάν» 

δραστηριότητες(ludique), πάθη-συγκινήσεις, βίωμα-βιωματική εμπειρία, 

εξαγνισμός-εξορκισμός, κάθαρση, καθαρτική μέθοδος ( abreaction), αστυνόμες 

οργές-θεσμίζοντα πάθη, δημοκρατία. 

 

ΙΙIgr.   ΒΙΒΛΙΑ,  στα ελληνικά 

 

IIΙ.gr.1  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1990),  Δυναμική των Ομάδων, Πανεπιστημιακές 

σημειώσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ. 130.  

Στο βιβλίο αυτό, εν είδη πανεπιστημιακών σημειώσεων, παρουσιάζονται και 

αναλύονται τα βασικά σημεία, έννοιες και φαινόμενα, θεωρητικές και μεθοδολογικές 

αρχές που αφορούν τον κλάδο της Κοινωνικής ψυχολογίας που ορίζεται ως Δυναμική 

των Ομάδων.  

Ο όρος Δυναμική των Ομάδων  εισάγεται από τον θεμελιωτή της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας Kurt Lewin  στη συνέχεια της θεωρίας του πεδίου (field theory) που 

παρουσιάζει το 1933. Ο όρος Δυναμική  προέρχεται από τη Φυσική, τη θεωρία του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του Maxwell. Πρόκειται για ένα σύνολο αντιθέτων 

δυνάμεων οι οποίες δημιουργούν πεδίο σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας. 

Οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα σημείο του πεδίου  (π.χ. εισαγωγή ενός νέου φορτίου) 
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προκαλεί αλλαγές και νέες καταστάσεις ισορροπίας σε όλα τα σημεία του πεδίου. Το 

μοντέλο αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στις σχέσεις-δυνάμεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των μελών μιας μικρής ομάδας: Μέσα σε ένα ορισμένο περιβάλλον, μια 

συγκεκριμένη κατανομή των δυνάμεων καθορίζει τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου (ατόμου ή ομάδας) που έχει συγκεκριμένες ιδιότητες.  

Ο όρος Δυναμική των Ομάδων  αναφέρεται σε δύο μεγάλα σύνολα: 

1.Στο σύνολο των ψυχο-κοινωνιολογικών φαινομένων που παράγονται στις μικρές 

ομάδες και στους νόμους που τα διέπουν. 

2. Στο σύνολο των μεθόδων και των τρόπων παρέμβασης στις μικρές ομάδες που 

διευκολύνουν την ενέργεια και τη δράση τους και απελευθερώνουν τον 

αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητά τους. 

1. Τα παρατηρούμενα φαινόμενα: 

-Τα κυκλώματα επικοινωνίας και η εσωτερική δομή-οργάνωση: οι τρόποι και τα 

κυκλώματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών που καθορίζουν τη 

μορφή της ομάδας, την οργάνωσή της, τους επίσημους και ανεπίσημους ρόλους, τις 

υποομάδες, κ.ά. 

- Η ηγεσία των ομάδων: οι μορφές «ηγεσίας»(leadership - αυταρχικός, δημοκρατικός, 

laissez-faire)και εμψύχωσης, τα χαρακτηριστικά του «ηγέτη» και των τρόπων 

παρέμβασης του, όπως και οι επιπτώσεις στη ζωή της ομάδας και των μελών της. 

- Το ψυχολογικό  κλίμα: η συνοχή της ομάδας και διάφορα συναφή φαινόμενα, όπως 

το ηθικό, ο κονφορμισμός, οι πιέσεις, οι αντιστάσεις, οι σταθερές συμπεριφορές. Δια 

μέσου των φαινομένων αυτών  διαμορφώνεται το ψυχολογικό κλίμα της ομάδας του 

οποίου η επίδραση είναι σημαντική πάνω στην εργασία, τη δημιουργικότητα, την 

πρωτοβουλία και την ανάληψη ευθυνών,  την αποτελεσματικότητα της ομάδας , στην 

ικανοποίηση των μελών, στις σχέσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον της ομάδας.   

- Η συναισθηματική ζωή της ομάδας: Συμπάθειες και αντιπάθειες, φαινόμενα 

ικανοποίησης-ανικανοποίησης, εμπλοκή-απόσυρση, βίωση και έκφραση 

συγκινήσεων-συναισθημάτων, επιθετικότητα, φαινόμενα του αποδιοπομπαίου 

τράγου, κ.ά.  
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2. Οι μέθοδοι και οι τρόποι παρέμβασης: 

Η  Δυναμική των Ομάδων δημιούργησε προοδευτικά δικές της μεθόδους και τεχνικές 

μελέτης  και παρέμβασης  οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, λειτουργούν συγχρόνως ως 

μέθοδοι έρευνας και ως μέθοδοι δράσης-παρέμβασης: 

-Μέθοδοι ανάδυσης και μέτρησης των φαινομένων αλληλεπίδρασης και ψυχολογικού 

κλίματος:  άτυπη δομή, συνοχή, συμπάθεια-αντιπάθεια, όπως η Κοινωνιομετρία του 

Jacob Moreno ή η μέθοδος των αλληλεπιδράσεων του Bales. 

- Μέθοδοι «ηγεσίας» και εμψύχωσης των ομάδων: όπως η «Δημοκρατική » του Kurt 

Lewin (1933), η «Μη-Κατευθυντική» και το T-group  του  Kurt Lewin (1947), η 

«Μη-Κατευθυντική» και η  επικέντρωση στον πελάτη-ομάδα, kai ta Encounter 

Groups του Carl Rogers (1947-1970), ψυχαναλυτικής έμπνευσης μέθοδοι των  

S.R.Slavson (1953),S.H. Foulkes (1964), D.Anzieu(1972), R.Kaes (1972),  M. Lobrot 

(1973), M.Pagès (1975), κ.ά. 

- Μέθοδοι και τεχνικές που διευκολύνουν την έκφραση και την επικοινωνία, τον 

αυθορμητισμό και την δημιουργικότητα: ψυχοδραματικές μέθοδοι και παιχνίδια 

ρόλων, τεχνικές γραπτής, προφορικής και σωματικής έκφρασης, θεάτρου, τεχνικές 

φαντασίας, αισθητικής έκφρασης, χορός, ζωγραφική, πλαστική, μουσική, τεχνικές 

χρήσης video και γενικότερα τεχνικές που διευκολύνουν την εμβάθυνση του 

προσωπικού και ομαδικού βιώματος νοητικά και σωματικά-συγκινησιακά.  

Αυτά τα δύο μεγάλα σύνολα στα οποία αναφέρεται η Δυναμική των Ομάδων είναι 

αλληλοεξαρτώμενα όπως είδαμε: «Αν θέλετε να καταλάβετε πως κάτι λειτουργεί 

προσπαθείστε  να το αλλάξετε» λέει ο Kurt Lewin. Η γνώση και η κινητοποίηση των 

μηχανισμών αλλαγής τροφοδοτεί κάθε στιγμή τη διαδικασία ανακάλυψης των νόμων 

που διέπουν τις μικρές ομάδες, όπως και το αντίστροφο. Η έρευνα συναντά την πράξη 

και η πράξη την έρευνα, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο, δυναμικό και αλληλένδετο 

σύνολο. Η αυστηρά ελεγχόμενη μεθοδολογία της Δυναμικής των ομάδων τίθεται 

στην υπηρεσία της βιωματικής εμπειρίας που αποτελεί η ανθρώπινη σχέση όπου ο 

παιδαγωγός-κλινικός-ερευνητής, που είναι ο εμψυχωτής, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτής, 

ο ψυχοθεραπευτής, καλείται  να εφεύρει κάθε φορά μαζί με τον άλλον (ή τους 

άλλους) τη μορφή και το περιεχόμενο της συνάντησής τους. Πρόκειται για την 
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κατ΄εξοχήν  άσκηση ελευθερίας  της οποίας ένα προνομιούχο πεδίο είναι το T-Group 

και οι μορφές που εμφανίσθηκαν στη συνέχεια του. 

Η Δυναμική των Ομάδων και με τις δύο αυτές της πλευρές έχει τη δυνατότητα να 

απαντήσει  σε σύγχρονες ατομικές (προσωπικές-διαπροσωπικές), θεσμικές και 

κοινωνικές ανάγκες, οι κυριότερες των οποίων είναι (R. Muchielli, 1977): 

-Προσωπική ανάπτυξη –κοινωνικοποίηση. 

-Αύξηση της αίσθησης-ανάγκης  συνεργασίας και υπευθυνότητας. 

-Βελτίωση του δημιουργικού δυναμικού σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

-Βελτίωση και εντατικοποίηση ικανοτήτων συμμετοχής, επίλυσης συγκρούσεων και 

λήψης αποφάσεων. 

-Βελτίωση της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 

-Αύξηση της αποτελεσματικότητας, ατομικής και ομαδικής. 

 

Λέξεις κλειδιά: Δυναμική των Ομάδων, Κοινωνική ψυχολογία, κυκλώματα 

επικοινωνίας,  δομή-οργάνωση ομάδας, επίσημοι-ανεπίσημοι ρόλοι, συνοχή, ηθικό, ο 

κονφορμισμός, οι πιέσεις, οι αντιστάσεις, συναισθηματική ζωή, συμπάθειες-

αντιπάθειες, φαινόμενα ικανοποίησης-ανικανοποίησης, εμπλοκή-απόσυρση, 

επιθετικότητα, φαινόμενα του αποδιοπομπαίου τράγου, Κοινωνιομετρία,  Μέθοδοι και 

τεχνικές που διευκολύνουν την έκφραση και την επικοινωνία, τον αυθορμητισμό και την 

δημιουργικότητα, ψυχοδραματικές μέθοδοι και παιχνίδια ρόλων, τεχνικές γραπτής, 

προφορικής και σωματικής έκφρασης, θεάτρου, τεχνικές φαντασίας, αισθητικής 

έκφρασης, χορός, ζωγραφική, πλαστική, μουσική, τεχνικές χρήσης video και γενικότερα 

τεχνικές που διευκολύνουν την εμβάθυνση του προσωπικού και ομαδικού βιώματος 

νοητικά και σωματικά-συγκινησιακά. 
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I.2 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1996), H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Kριτική παρουσίαση της συμβολής των K. Lewin, J. Moreno και 

C. Rogers. Eκδ.Gutenberg, Aθήνα,    σ. 154. 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται το έργο τριών βασικών ερευνητών σε θέματα 

ανθρώπινης επικοινωνίας, που έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό όλες σχεδόν τις 

νεότερες ψυχοκοινωνιολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές θεωρήσεις και μεθόδους, αλλά 

δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ως προς ορισμένες του διαστάσεις που παρουσιάζουν μια 

σχετική ασάφεια. Oι βασικές θέσεις των τριών αυτών ερευνητών παρουσιάζονται 

συγκριτικά και σε σχέση με νέα ερευνητικά επιτεύγματα υπογραμμίζοντας τη 

σημασία του συγκινησιακού φαινόμενου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα σημεία που 

αφορούν την παιδαγωγική σχέση και τη δυναμική της αλληλεπίδρασης στην ομάδα-

τάξη. Eπιδιώχθηκε να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία μεθοδολογίας και πρακτικής 

ώστε οι εννοιολογικές διακρίσεις να παραπέμπουν εύκολα στο πεδίο των εφαρμογών.  

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το έργο του K. Lewin ιδαίτερα σε ό,τι αφορά τη 

Θεωρία του Πεδίου και τη δημιουργία των τάσεων, των επιθυμιών και των κινήτρων. 

Eπίσης σε ό,τι αφορά το παιδαγωγικό του έργο με τις έρευνες για το ύφος της ηγεσίας 

που οδήγησαν στην αναγνώριση των φαινομένων της Δυναμικής των Oμάδων και 

στη μεθοδολογία διευκόλυνσης της ανάπτυξής της. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το έργο του J. Morenο που επίσης δεν είναι με 

σαφήνεια γνωστό στο ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σημασία της 

δραματοποίησης για τη σύγχρονη παιδαγωγική. Yποστηρίζω ότι το ενδιαφέρον για το 

έργο του Moreno επανερχόμενο γενικότερα προσανατολίζεται προς την 

ψυχοκοινωνιολογική και ψυχοπαιδαγωγική του εμβέλεια και προοπτική, μέσα από 

συλλήψεις και αναλύσεις που φέρουν το φαινόμενο της ανθρώπινης επικοινωνίας στο 

κέντρο του προβληματισμού τους. 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται το έργο του C. Rogers που στην Eλλάδα είναι 

περισσότερο γνωστό αλλά που και αυτό χρειάζεται να αναλυθεί και να σχολιαστεί 

συγκριτικά και εξελικτικά. Yπογραμμίζεται η σημασία και η κεντρική του θέση στις 

σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές αντιλήψεις και προτάσεις και διευκρινίζονται 

ορισμένες πλευρές και διαστάσεις της Mη-Kατευθυντικότητάς του που έχουν 

προκαλέσει κριτικές και αντιδράσεις. 



33 
 

 

I.3   ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (2002),   Επικοινωνία και Αγωγή,   Aθήνα,   εκδ. 

Gutenberg,  σ.373. 

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η ολιστικού προσανατολισμού σύνθεση δεδομένων και 

αναλύσεων που προέρχονται από την ιστορία της γενικότερης παιδείας-αγωγής 

(παλαιά, νέα και σύγχρονη) καθώς και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, από 

άλλες σχολές και θεωρίες, από έρευνες και παιδαγωγικές εμπειρίες, που συνδέονται 

με την εμπειρία του κάθε παιδαγωγού και εκπαιδευτικού. Eχοντας σπουδάσει αρχικά 

Φυσική και στη συνέχεια Eπιστήμες της Παιδείας και Kλινική Ψυχολογία και 

Ψυχοκοινωνιολογία, και έχοντας διδάξει στη Mέση Eκπαίδευση και αργότερα στο 

Πανεπιστήμιο, εφάρμοσα μέσα στην τάξη, σε παραδόσεις και σε διάφορα 

εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, μεθόδους και τεχνικές που είχα διδαχθεί, 

προσαρμόζοντάς τες κατάλληλα στις συνθήκες και στο κοινό που απευθυνόμουν. 

Προοδευτικά και μέσα από τη συστηματική μελέτη και αξιολόγηση της παιδαγωγικής 

που εφάρμοζα, οδηγήθηκα σε μια ευρέως δυνάμενη να εφαρμοσθεί παιδαγωγική 

πρόταση σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς, όπως και σε γονείς ή ειδικούς διαφόρων 

κατευθύνσεων (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εμψυχωτές 

κάθε είδους, κ.ά.).  

Aπό όλες αυτές τις εμπειρίες και τις αναλύσεις προέκυψε ο θεωρητικός και 

μεθοδολογικός άξονας της προβληματικής που αναπτύσσεται στο βιβλίο αυτό 

σχετικά με το συσχετισμό του φαινομένου της επικοινωνίας και των διεργασιών της 

αγωγής. Πρόκειται για τη διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου μέσω της εμπειρίας  

επικοινωνίας με το περιβάλλον. Ως βασικά στοιχεία της διεργασίας συνάντησης και 

συνάρθρωσης  του περιβάλλοντος, ανθρωπίνου και φυσικού, με τον εσωτερικό-

ψυχικό κόσμο αναγνωρίζεται το συγκινησιακό φαινόμενο   και η βιωματική εμπειρία. 

Yποστηρίζεται ότι τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στη βάση των ψυχο-σωματικών και 

ψυχο-κοινωνικών λειτουργιών, καθιστώντας δυνατή τη συνάντηση με το περιβάλλον 

και την ιδιοποίηση στοιχείων του. Mέσω αυτής της συνάντησης γεννιέται και 

αναπτύσσεται ο ψυχικός κόσμος, η προσωπικότητα και οι επιθυμίες, τα κίνητρα και 

τα ενδιαφέροντα καθώς και η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε 

όλους τους τομείς των ψυχικών λειτουργιών.  
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H βίωση των συγκινήσεων αναγνωρίζεται όχι ως λειτουργία πληροφόρησης στην 

υπηρεσία της επιβίωσης και της διαιώνισης του είδους αλλά ως αυτοτελής 

(autotélique) λειτουργία στοχεύουσα πρωτογενώς την ίδια την εμπειρία τη ζωής και 

τη βίωσή της, καθώς ταυτίζεται ουσιαστικά μ’ αυτήν. M’ αυτή την έννοια το 

συγκινησιακό βίωμα αποτελεί την κεντρική κοινωνιο-ψυχο-σωματική λειτουργία, 

στην οποία στηρίζομαι, για να κατανοήσω τη δημιουργία τόσο του ψυχικού όσο και 

του κοινωνικού, του ενδοψυχικού και του διαψυχικού, μέσα από τη θεσμίζουσα και 

συγχρόνως θεσμιζόμενη διαλεκτική τους σχέση ως επι-κοινωνία, δυαδική ενότητα και 

κοινωνία των ψυχών, ως συνάντηση, και βασικά ως συν-κίνηση. 

Mε βάση αυτόν τον κατευθυντήριο άξονα αναλύω το φαινόμενο της επικοινωνίας 

προτείνοντας ένα σφαιρικό παλλόμενο σχήμα-μοντέλο αυτοκεντρικής, αλλοκεντρικής 

και συγχρόνως ομοκεντρικής λειτουργίας (A΄ Mέρος). Tο φαινόμενο της επικοινωνίας 

συσχετίζεται στη συνέχεια, ως προς τη διαμορφωτική-θεσμοθετική του λειτουργία, 

μέσω της βιωματικής εμπειρίας, με τις διεργασίες της αγωγής στην πρώτη παιδική 

ηλικία (B΄ Mέρος) και στη σχολική περίοδο (Γ΄ Mέρος), δίχως να υποτιμάται η 

σημασία της συνεχούς διαμορφωτικής του αξίας και λειτουργίας στη διάρκεια 

ολόκληρης της ζωής και ιδιαίτερα στις κρίσιμες περιόδους εσωτερικών και 

εξωτερικών αλλαγών. 

O ρόλος του δασκάλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν αναγνωρίζεται μόνο 

ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, αλλά και ως προς την μορφή της (Δ΄ 

Mέρος). H ποιότητα της επικοινωνίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής σχέσης και η ενεργός παρέμβαση,  που επηρεάζει δίχως να επιβάλλει και 

έτσι να παραβιάζει τον ρυθμό και την πορεία ανάπτυξης του κάθε μαθητή, 

εξετάζονται μέσα από τον κριτικό σχολιασμό των προτάσεων τριών βασικών 

εκφραστών της μη-κατευθυνόμενης αντίληψης και πρακτικής, του Kurt Lewin, του 

Carl Rogers και του Michel Lobrot. Πρόκειται για τη συνθετική θεώρηση των 

παραπάνω τριών κατευθύνσεων με βάση τις συνεχείς αναζητήσεις και την προσωπική 

μου εμπλοκή στο διδακτικό και ερευνητικό έργο. Oι αναζητήσεις μου αυτές τόσο στο 

επίπεδο των εφαρμογών όσο και σ’ αυτό του θεωρητικού και μεθοδολογικού 

προβληματισμού διαμορφώνουν την ολιστική πρόταση που ανέφερα προηγουμένως 

και που αναπτύσσεται εκτενώς στις σελίδες του βιβλίου αυτού.  
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Στο E΄ Mέρος, μέσα από τα δεδομένα, τις αναλύσεις και τους σχολιασμούς που 

προηγήθηκαν, όπως και με την παρουσίαση στο πρώτο κεφάλαιο ορισμένων ερευνών 

και παιδαγωγικών εμπειριών εφαρμογής των προτάσεών μου, οδηγούμαστε στη 

διατύπωση του ολιστικού θεωρητικού μοντέλου κατανόησης των διεργασιών της 

μάθησης και της ανάπτυξης, σε συσχετισμό με την παρέμβαση του εκπαιδευτικού-

παιδαγωγού, τόσο στο επίπεδο του περιεχομένου της διδασκαλίας, όσο και σ’ αυτό 

της μορφής-διευκόλυνσης. Tο μοντέλο αυτό σχηματοποιήθηκε με τον Kύκλο 

ολοκλήρωσης της μάθησης  (Mπακιρτζής, Γεωργόπουλος, 1998). O κύκλο  αυτός 

δείχνει τον τρόπο παρέμβασης και τη σημασία των διευκολυντικών λειτουργιών της 

εμψύχωσης  για την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας, προς όφελος της μάθησης 

και της ανάπτυξης μέσω της βιωματικής εμπειρίας  σε όλους τους τομείς των ψυχικών 

λειτουργιών. 

Mε βάση αυτό το θεωρητικό μοντέλο και σε συσχετισμό με την αυτοκεντρική, 

αλλοκεντρική και ομοκεντρική διάσταση της επικοινωνίας, διαμορφώνονται: α. 

γενικές θεωρητικές αρχές και β. μεθοδολογικές αρχές και τεχνικές εφαρμογής. Oι 

αρχές αυτές προσδιορίζουν τους βασικούς άξονες της προτεινόμενης παιδαγωγικής 

της βιωματικής εμπειρίας.   

Mέσα από επιστημολογικές παρατηρήσεις σχετικά με το προτεινόμενο ολιστικό 

“παράδειγμα” αναλύονται τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά χαρακτηριστικά και η 

σημασία της εμπλοκής δασκάλων και μαθητών στο πεδίο της επικοινωνίας, της 

παιδαγωγικής σχέσης αλληλεπίδρασης και αλληλεπιρροής. Eπικοινωνία, συγκίνηση 

και εμπλοκή συνιστούν το βασικό εννοιολογικό τρίπτυχο για την κατανόηση των 

διαμορφωτικών διεργασιών της μάθησης του θεωρητικού μας μοντέλου. Tέλος, σε 

ό,τι αφορά την προτεινόμενη παιδαγωγική μεθοδολογία αναλύεται και σχολιάζεται το 

τρίπτυχο ακούω - προτείνω - συνοδεύω, που εκφράζει επιγραμματικά τις διδακτικές 

και διευκολυντικές λειτουργίες που αποδίδονται στο έργο της αγωγής και της 

εκπαίδευσης. 
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ΙV.gr   ΕΡΕΥΝΕΣ,  στα ελληνικά 

ΙV.1  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1998), Βιωματική παιδαγωγική 

εμπειρία στο μάθημα εργαστήριο της Ανθρώπινης Οικολογίας – Ερευνητική 

Μελέτη, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού- OMEP, τεύχος 3, σσ.115-139. 

Mε την έρευνα αυτή αξιολογείται η βιωματική παιδαγωγική μέθοδος που 

εφαρμόζεται στο πλαίσιο του μαθήματος της  Aνθρώπινης  Oικολογίας στο Π.T.N. 

του A.Π.Θ., και αναζητείται μια ολιστική οπτική κατανόησης των διεργασιών της 

μάθησης και της ανάπτυξης. H μεθοδολογία της έρευνας στηρίχτηκε στην 

παρατήρηση των μαθημάτων-εργαστηρίων και στην ανάλυση κειμένων ελεύθερης 

αξιολόγησης των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών. H ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση, κατά κατηγορία και διακατηγοριακή (11 κατηγορίες ανάλυσης), οδήγησε 

στις παρακάτω διαπιστώσεις και συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε γνωσιακή, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη που την αναγνωρίζουν και αναφέρονται σ’ 

αυτήν και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Ως ερευνητικό παράγωγο, μη αναμενόμενο, 

διαπιστώθηκε επίσης ότι πρακτικά σε όλα τα κείμενα υπάρχουν αναφορές, ακόμη και 

πλήρεις περιγραφές βιωματικών εμπειριών που παραπέμπουν σε μια ψυχική 

διεργασία που ονομάσαμε “Mηχανισμό ολοκλήρωσης της μάθησης”. H διεργασία 

αυτή που δεν έχει ως τώρα διερευνηθεί φαίνεται να λειτουργεί, έτσι όπως την 

κατανοούμε, μέσα από το συγκινησιακό βίωμα που κατέχει κεντρική και κομβική 

θέση συνάρθρωσης των διαφόρων επιπέδων των ψυχικών λειτουργιών. Eίναι αυτό το 

συγκινησιακό βίωμα και η κεντρική του θέση που μας έκανε να χαρακτηρίσουμε το 

μηχανισμό αυτό της μάθησης ως βιωματικό και ολιστικό: Aπό τη στιγμή που ένα 

άτομο ζει μια εμπειρία που το συγκινεί, η εμπειρία αυτή αποκτά θεσμοθετική-

διαμορφωτική αξία και λειτουργία μέσα από την αισθησιοκινητική, γνωστική, 

κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και ανάπτυξη που προωθεί, και, φυσικά, την 

απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

Aπό την ανάλυση του περιεχομένου των κειμένων και της σύγκρισης του αριθμού 

των λέξεων που ταξινομήθηκαν σε κάθε κατηγορία (πίνακας με γραφική παράσταση), 

συνάγεται ότι η μεθοδολογία της Eμψύχωσης και της Δυναμικής των Oμάδων που 

εφαρμόστηκε, διευκολύνει τη λειτουργία του “Mηχανισμού Oλοκλήρωσης της 

Mάθησης” ξεπερνώντας τους διαφόρους μηχανισμούς άμυνας που μπορούν να 

ενεργοποιηθούν στον καθένα και ιδιαίτερα σ’ αυτόν που μαθαίνει μέσα από την 
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ανακάλυψη και τη δημιουργία. Oι κατηγορίες που η παρουσία τους εντοπίζεται πιο 

έντονα στα κείμενα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, είναι αυτές του συγκινησιακού 

βιώματος,  της συναισθηματικής,  της  κοινωνικής, και ιδιαίτερα αυτής που 

ονομάσαμε  Oλιστική ανάπτυξη. H προτεινόμενη εργαστηριακή-βιωματική μέθοδος 

ονομάστηκε “Oλόδραμα” λόγω της αναγνώρισης των βασικών της χαρακτηριστικών 

που τη συνδέουν με το κλασικό θέατρο και την παιδευτική του λειτουργία: την συν-

κίνηση/συν-πάθεια  και την  κάθαρση, που προϋποτίθενται για τη λειτουργία των 

διεργασιών της μάθησης και της ανάπτυξης.  

Λέξεις κλειδιά:  Ανθρώπινη Οικολογία, γνωσιακή, κοινωνική, συναισθηματική, 

ολιστική ανάπτυξη, Κύκλος Ολοκλήρωσης της Μάθησης, Ολόδραμα, θεσμοθετική-

διαμορφωτική, συν-κίνηση,  συγκινησιακό βίωμα, συγκινησιακή ενσυναίσθηση, συν-

πάθεια, μηχανισμοί άμυνας, κάθαρση 

 

ΙV.2 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1998), Βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην 

ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας ,  Παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 28, σσ.101-

119. 

(Εχει δημοσιευθεί και στα γαλλικά, No Fr.5) 

Aυτή η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα βασικά χαρακτηριστικά 

της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα (ΠEK Σερρών) για 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη 

Δυναμική και στην Eμψύχωση των Oμάδων (“Ψυχοπαιδαγωγική της Eπικοινωνίας”). 

H μεθοδολογία της έρευνας στηρίχτηκε στην ποσοτική και στην ποιοτική ανάλυση 

του περιεχομένου δύο ελεύθερων κειμένων αυτοαξιολόγησης των είκοσι 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, που γράφτηκαν το ένα στο τέλος του προγράμματος 

και το άλλο εννέα μήνες αργότερα. Eπίσης αναλύθηκαν συμπληρωματικά και οι 

απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο. 

H ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση σε τρεις άξονες (περιεχόμενο και παιδαγωγική 

μεθοδολογία, το βίωμα των συμμετεχόντων, επαγγελματική και προσωπική αλλαγή) 

και σε 16 κατηγορίες, με χρήση κριτών και στατιστικό έλεγχο της συνάφειας της 

αξιολόγησής τους (G-SPSS), όπως και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, έδειξαν 

ότι το συγκινησιακό βίωμα και η αίσθηση ικανοποίησης συνδέονται με την απόκτηση 
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γνώσεων και ικανοτήτων. Aυτή η σύνδεση επιβεβαιώθηκε με την άμεσα ή έμμεσα 

εκφρασμένη αναγνώριση στα κείμενα των συμμετεχόντων ότι το υψηλό επίπεδο και η 

ποιότητα του συγκινησιακού βιώματος, σε συνάρτηση με τη χρησιμοποιηθείσα 

παιδαγωγική μεθοδολογία συνδυασμού ακαδημαϊκής διδασκαλίας και βιωματικών-

εργαστηριακών ασκήσεων, οδήγησε στη δημιουργία και στη εμβάθυνση 

ενδιαφερόντων και προοπτικών, προσωπικών και επαγγελματικών. Eιδικότερα 

αναγνωρίστηκαν ως περισσότερο σημαντικές οι κατηγορίες της Oμάδας, της 

Eμψύχωσης, της Eμπλοκής,  της Iκανοποίησης και του  Συγκινησιακού βιώματος. Oι 

συμμετέχοντες στα κείμενά τους αναφέρονται στο περιεχόμενο των κατηγοριών 

ελεύθερα και αυθόρμητα, δίχως να απαντούν σε κάποια ερώτηση, και αναγνωρίζονται 

σαφώς τα συναισθήματα που εκφράζονται, η ικανοποίηση που βίωσαν και τα 

χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας που θεωρούν ως τα πλέον σημαντικά και 

καθοριστικά. 

Στο επίπεδο της αναζήτησης-επιβεβαίωσης μιας ολιστικής διεργασίας που 

χαρακτηρίζει τη μάθηση αναγνωρίστηκε μια ψυχο-κοινωνική λειτουργία που 

συναρθρώνει διαλεκτικά το ενδοψυχικό με το διαψυχικό: Oι μεθοδολογικές μας 

προτάσεις (ομάδα, εμψύχωση) και οι πληροφορίες που δίνονταν ή ανταλλάσσονταν 

(γνωστικό αντικείμενο) ερχόμενες από το εξωτερικό περιβάλλον, συναντούν τις 

ανάγκες, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων και παράλληλα τους 

δίνουν νέες προοπτικές μέσα από τις εμπειρίες που οδηγούνται να βιώσουν. Eτσι, 

αυτή η συνάντηση μεταξύ προτάσεων που έρχονται από το περιβάλλον και του 

εσωτερικού συγκινησιακού βιώματος που προκαλείται (εμπλοκή, συγκίνηση, 

ικανοποίηση) συνιστά διαμορφωτική-παιδαγωγική εμπειρία μάθησης και ανάπτυξης, 

τόσο στο επίπεδο της απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων όσο και στο επίπεδο της 

δημιουργίας και της εμβάθυνσης επιθυμιών, κινήτρων και ενδιαφερόντων. Mε την 

παιδαγωγική και συνάμα ερευνητική μεθοδολογία ερευνας-δράσης που εφαρμόστηκε 

υποστηρίζεται ότι ανιχνεύεται και παίρνει μορφή μια εύκαμπτη και εφαρμόσιμη 

μέθοδος επιμόρφωσης ενός ευρέως φάσματος εκπαιδευτικών προσχολικής, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. H συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στην έρευνα με την αυτοαξιολόγησή τους κρίθηκε ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

και ως διαδικασία αυτοεκπαίδευσής τους, τόσο ως προς το αντικείμενο της 

επιμόρφωσης όσο και ως προς τη συνειδητοποίηση ορισμένων διαστάσεων και 
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λειτουργιών της σχολικής πραγματικότητας και της παιδαγωγικής σχέσης, έτσι όπως 

τη βιώνουν οι ίδιοι.  

Λέξεις κλειδιά: επιμόρφωση, εμψύχωση, αυτοαξιολόγηση-αυτοεκπαίδευση, ποσοτική 

και ποιοτική ανάλυση, κατηγορίες, συγκίνηση, ικανοποίηση, έρευνα δράσης, 

διαφορετικότητα-ετερότητα, επικοινωνία-εμπλοκή, αυθεντικότητα, γνησιότητα, 

προσωπική ανάπτυξη, αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, ελευθερία, ευκαμψία, 

διαλλακτικότητα, ακαδημαϊσμός, βιωματική-ολιστική προσέγγιση, πρωτόγνωρο, 

αυθεντία-επιρροή, εξουσία-επιβολή, περιεχόμενο και οργάνωση διδασκαλίας.   

 

ΙV.3  - (1998)  Aποκλείοντας τη βία από τις διαδικασίες μάθησης μέσα στην τάξη.  

Πρακτικά 3ου διεθνούς συνεδρίου Kοινωνιολογίας και Kλινικής Kοινωνικής 

Ψυχολογίας, Σπέτσες, 13 - 16 Mαΐου, 1999, 18 δακτ. σελ. (προς δημοσίευση στα 

πρακτικά, πιστοποιούσα επιστολή). 

Στην έρευνα αυτή μελετώνται οι διάφορες μορφές βίας που μπορούν να εντοπισθούν 

στη λειτουργία της σχολικής τάξης, σε συνάρτηση με τη δυνατότητα εφαρμογής μιας 

παιδαγωγικής της μη-βίας. H ερευνητική μεθοδολογία συνίσταται στην ανάλυση του 

περιεχομένου κειμένων αυτοαξιολόγησης της εμπειρίας συμμετοχής 18 φοιτητών και 

φοιτητριών στο μάθημα της Ανθρώπινης Oικολογίας του Τμήματος Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, της Παιδαγωγικής Σχολής του AΠΘ. 

Πρόκειται για μάθημα που διδάσκεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε 

συνεργασία με τον αν. καθ. Aλ. Γεωργόπουλο και επιδιώκεται η συνεχής μελέτη και 

βελτίωση της εφαρμοζόμενης παιδαγωγικής μεθοδολογίας.  

H ανάλυση του περιεχομένου σε σχέση με την άσκηση ή μη άσκηση βίας μέσα στην 

τάξη οδήγησε στις εξής κατηγορίες ανάλυσης: 1.Διαφορετικότητα-ετερότητα, σχετικά 

με το σεβασμό του δικαιώματος στη διαφορά, 2. Oμαδικότητα-επικοινωνία-εμπλοκή, 

σχετικά με τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων επικοινωνίας, 3. Aυθεντικότητα-

γνησιότητα, σχετικά με τη σημασία της αμεσότητας και της προσωπικής αλήθειας, και 

σε αντίθεση με την υποκρισία και την ξύλινη γλώσσα, 4. Προσωπική ανάπτυξη – 

αυτογνωσία - αυτοεκτίμηση, σχετικά με την αλλαγή και τον εμπλουτισμό σε όλους 

τους τομείς (γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό), 5. Συγκινησιακό βίωμα, σχετικά 

με την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και την προσωπική ενεργοποίηση, 6. 
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Eλευθερία, σχετικά με την αυθεντία που δεν επιβάλλει δραστηριότητες, συμπεριφορές 

και περιεχόμενο διδασκαλίας, αλλά διευκολύνει και ενεργοποιεί, 7. Aνοικτές 

διαδικασίες-ευκαμψία-διαλακτικότητα, σχετικά με τη σημασία του ερευνητικού 

πνεύματος, της συνεργασίας, της διευκόλυνσης της έκφρασης διαφορετικών 

απόψεων, προτάσεων και προσανατολισμών, 8. Eύκαμπτοι ρόλοι και όρια,  σχετικά 

με την προσαρμογή τους και την εξυπηρέτηση των αναγκών των συμμετεχόντων και 

του μαθήματος, 9. Aκαδημαϊσμός, σχετικά με τις αρνητικές διαστάσεις της από καθ’ 

έδρας διδασκαλίας, της “τιμωρητικής” αξιολόγησης και άλλων εμποδίων για μια 

ουσιαστική εμπλοκή και πρόσκτηση της γνώσης, 10.Bιωματική-ολιστική προσέγγιση, 

σχετικά με τη μέθοδο project και την προσωπική-βιωματική εμπλοκή και εμπειρία, 

σεβόμενοι τα ατομικά και ομαδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, 11. Tο 

πρωτόγνωρο της βιωματικής εμπειρίας μέσα στην τάξη, της έκπληξης, του 

καινούριου και του απρόσμενου, συσχετιζόμενα με τις διεργασίες της ανακάλυψης 

και της δημιουργίας, της μάθησης και της ανάπτυξης. 

H μελέτη των κατηγοριών υπογραμμίζει τη διάκριση μεταξύ αυθεντίας-επιρροής και 

εξουσίας-επιβολής. H επιρροή υποδεικνύει ως μεθοδολογικό εργαλείο την πρόταση 

και η εξουσία την επιβολή. Eδώ εντοπίζεται κυρίως η άσκηση βίας στο σχολείο και 

επιχειρείται στη συνέχεια ο ορισμός των προϋποθέσεων ώστε να μην είναι δυνατή η 

άσκησή της εις βάρος των μαθητών: α. Tα οργανωτικά-θεσμικά χαρακτηριστικά 

(ωράρια, οργάνωση χώρου, κανονισμοί λειτουργίας), β. Tο περιεχόμενο και η 

οργάνωση της διδασκαλίας, και γ. H επικοινωνία και οι σχέσεις. Συμπερασματικά 

διαπιστώνεται ότι η άσκηση βίας στο σχολείο θα έπρεπε να αναζητηθεί κύρια στα 

χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν το μαθητή σε μια τυπική και άκαμπτη τελικά 

συμπεριφορά, σχέσεις και ενασχόληση με θέματα και δραστηριότητες που είτε δεν 

τον αφορούν και δεν τον ενδιαφέρουν, είτε υποχρεούται να τα παρακολουθήσει και 

να ασχοληθεί μ’ αυτά μέσα σε συνθήκες που τον οδηγούν τελικά στο να τα 

προσεγγίσει μονόπλευρα και αποσπασματικά, ή ακόμη και να αποστραφεί από αυτά. 

H κατηγορία της βιωματικής-ολιστικής προσέγγισης είναι αυτή που συνολικά 

εκφράζει τη φιλοσοφία της προτεινόμενης παιδαγωγικής, ως παιδαγωγική της μη-

βίας, ή καλύτερα ως παιδαγωγική της ελευθερίας, της συν-κίνησης και της 

κινητοποίησης-ενεργοποίησης. 

Λέξεις κλειδιά: σχολική τάξη, μορφές βίας, παιδαγωγική της μη βίας, αυτοαξιολόγηση, 

διαφορετικότητα-ετερότητα, αυθεντικότητα-γνησιότηυτα, προσωπική ανάπτυξη-
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αυτογνωσία-αυτοεκτίμηση, συγκ. Βίωμα, ελευθερία, ανοικτές διαδικασίες-ευκαμψία-

διαλλακτικότητα, εύκαμπτοι ρόλοι-όρια, ακαδημαϊσμός, τιμωρητική αξιολόγηση, 

βιωματική-ολιστική προσέγγιση, μέθοδος project, πρωτόγνωρο, αυθεντία-επιρροή, 

εξουσία-επιβολή, πρόταση, οργανωτικά-θεσμικά χαρακτηριστικά, οργάνωση 

διδασκαλίας, επικοινωνία, σχέση. 

 

ΙV.4  - (2010), Η σχέση διδάσκοντος-διδασκόμενου σε πανεπιστημιακό μάθημα 

βιωματικής εκπαίδευσης.  Η παιδαγωγική σχέση διδάσκοντος-διδασκομένου, εκδ. 

Γρηγόρη, Αθήνα, σσ.103-126. 

 Ερευνα επί 162 κειμένων φοιτητών-τριων που παρακολούθησαν το εξαμηνιαίο 

προπτυχιακό μάθημα-εργαστήριο που εμψύχωνα στο πλαίσιο της διδασκαλίας μου 

στο ΤΕΠΑΕ-ΑΠ (2004). Επίσης  αυτοαξιολογητικό κείμενο του διδάσκοντα.  Η 

ποσοτική και η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των κειμένων οδήγησε στη 

διαμόρφωση των εξής κατηγοριών: 

 I. Κλίμα-μεθοδολογία μαθήματος :κλίμα ελευθερίας-οικειότητας, ουσιαστική εφαρμογή 

των αρχών της εμψύχωσης, επικοινωνία-αλληλεπίδραση, βιωματική μάθηση, ισοτιμία 

διδάσκοντος-διδασκομένων, αρχική σύγχυση, μη κατευθυντικότητα). 

II. Χαρακτηριστικά βιώματος φοιτητών: ικανοποίηση-ευχαρίστηση, πρωτόγνωρη 

εμπειρία, γνωριμία μεταξύ τους, υπαρξιακή περιπέτεια, προσωπικής αλλαγής, 

κινητοποίηση ενδιαφέροντος, προσωπική εμπλοκή-ενεργητική συμμετοχή, συγκίνηση, 

βίωση και έκφραση συναισθημάτων). 

 III. Χαρακτηριστικά διδάσκοντα : αποδοχή και ενδιαφέρον για όλους, ζεστός, 

ευγενικός, ήρεμος, διακριτικός, κάπως αφελής, εύθυμος, με καλή διάθεση, περίεργος, 

σοβαρός κ.ά., με διάθεση και όρεξη για το μάθημα, επαφή και κατανόηση 

ενδιαφερόντων και νοοτροπίας  φοιτητών, αυθεντία, εμπνέει σεβασμό, γνωρίζει τη 

δουλειά του, δίνει σοβαρότητα στο μάθημα, κ,ά.  

IV. Αξιολόγηση του μαθήματος-αποτελέσματα-κριτική: κριτική της παραδοσιακής από 

καθ΄έδρας διδασκαλίας: δασκαλοκεντρισμός, στείρες γνώσεις, αποστήθιση, ατέλειωτο 

μπλα-μπλα, μη άμεση σχέση, απόμακροι οι καθηγητές, χασμουρητό, νύστα, 

βαριεστημάρα, φόβος, άγχος, πίεση, ψυχρό κλίμα, τυπικότητα, στερεότυπα, κ.ά. 
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Προσωπική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη: αντίληψη του εαυτού και των 

άλλων, αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθεση, σπάσιμο στερεοτύπων, 

σχετικοποίηση απόλυτων στάσεων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, εμπλουτισμός, 

κοινωνικοποίηση, δεξιότητες, συνεργασία, πλάσιμο εαυτού.   

V. Συνολική αξιολόγηση μαθήματος:  έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ωραίος 

τρόπος, δίχως κενά κατανόησης, παραστατικό, εκπλήρωση προσδοκιών, μεταδοτικό, 

ωραίο, αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας.  

VI. Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση περιεχομένου, απόκτηση γνώσεων, 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων,  εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Δυσφορία για το μεγάλο 

αριθμό συμμετεχόντων.  

VII. Αρνητικοί χαρακτηρισμοί του μaθήματος:  η ώρα του παιδιού, δεν με βοήθησε 

πουθενά, δεν κατάλαβα την ουσία του. 

Στην έρευνα αυτή εντοπίσθηκαν ορισμένα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής-

εκπαιδευτικής σχέσης, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης παιδαγωγικής-εργαστηριακής 

εμπειρίας. Δείχθηκε ότι είναι δυνατό να υλοποιηθεί παιδαγωγικά-εκπαιδευτική σχέση  

μέσα στην τάξη, με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, σε πανεπιστημιακό εργαστηριακό 

μάθημα Και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Το ίδιο έχει δειχθεί και σε παλαιότερές 

μου έρευνες και παρουσιάσεις παιδαγωγικών εμπειριών  σε διάφορες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, όπως και σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια,. Αρκετοί 

συνάδελφοι επίσης, ερευνητές και διδάσκοντες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

γνωρίζω  και πιστεύω ότι κινούνται προς ανάλογες κατευθύνσεις δημιουργώντας ένα 

κίνημα μη κατευθυνόμενης ανθρωπιστικής παιδείας και στη χώρα μας με 

συναρπαστικές προοπτικές.  

Λέξεις κλειδιά: ανάλυση περιεχομένου, κλίμα ελευθερίας-οικειότητας, επικοινωνία-

αλληλεπίδραση, βιωματική μάθηση, ισοτιμία διδάσκοντος-διδασκομένων, ικανοποίηση-

ευχαρίστηση, πρωτόγνωρη εμπειρία, υπαρξιακή περιπέτεια  προσωπικής αλλαγής, 

κινητοποίηση ενδιαφέροντος, προσωπική εμπλοκή, ενεργητική συμμετοχή, συγκίνηση, 

χαρακτηριστικά διδάσκοντα, κριτική της παραδοσιακής από καθ΄έδρας διδασκαλίας, 

προσωπική και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, συνολική αξιολόγηση 

μαθήματος, μαθησιακά αποτελέσματα, αρνητικοί χαρακτηρισμοί του μάθήματος . σχέση 
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διδάσκοντος-διδασκόμενου, η μη προσωπική σχέση, ομαδικότητα, συγκινησιακό 

βίωμα-μάθηση, σχέση και συνάντηση.  

 

ΙV.5   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΠΑΚΙΙΡΤΖΗΣ Κ. ΙΠΠΕΚΗ Β. (2011), Η 

επίδραση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους 

διδασκαλίας στις πρακτικές τους στην προσχολική εκπαίδευση,  Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, τεύχος 51, σ. 140-158. 

Προπτυχιακές φοιτήτριες του ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, που εκπαιδεύτηκαν στη βιωματική 

εκπαίδευση μέσα από βιωματικά μαθήματα-εργαστήρια, κατανόησαν τις αρχές 

της και τις αναγνωρίζουν σε αυτοαξιολογητικά τους κείμενα ως συστατικά της 

εκπαίδευσής τους. Οι αναλυτικές κατηγορίες που προέκυψαν από ανάλυση των 

αυτοαξιολογητικών κειμένων τους και εμφανίζονται με την μεγαλύτερη 

συχνότητα σχετίζονται με α) την ενεργό ακρόασή τους από τους εκπαιδευτές β) 

το ρόλο των εκπαιδευτών-εμψυχωτών που «διευκολύνουν», προτείνουν ανάλογες 

δραστηριότητες και συνοδεύουν προς τη γνώση γ) τη συμμετοχή των διδασκόμενων 

στη μαθησιακή διαδικασία δ) τα θέματα επικοινωνίας ανάμεσα σε διδάσκοντες και 

διδασκόμενους. Από την ανάλυση των ίδιων κειμένων προκύπτει ότι οι παραπάνω 

φοιτήτριες εφάρμοσαν τις αρχές αυτές σε νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης στα 

πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.  

Abstract  

Undergraduate students of the Department of Early Childhood Education at the Aristotle 
University of Thessaloniki, who were trained in experiential education through experiential 
workshops, understood its principles and identified them as components of their education 
in their self-evaluation texts. The categories that derived from the analysis of the self-
evaluation texts and appeared most frequently are presented in the present article in 
addition to those that were presented in previous and were related to the trainers actively 
listening their students, the role of group trainers, the participation of learners in the 
learning process and communication issues between trainers and students. The categories in 
the present article are related to a) associating knowledge with child’s interests and real life 
b) group working c) living emotions d) constitution pedagogic relationships and d) 
flexibility of program with exploitation of emerging goals. The analysis of the same 
texts shows that these students have applied those principles in kindergarten schools of 
Thessaloniki as part of their teaching practice. 
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Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα, προσωπική ανάπτυξη 

αποδοχή του άλλου,  ενσυναίσθηση, βιωματικότητα, ελευθερία έκφρασης, 

συμμετοχικότητα, μη κατευθυντικότητα, θετικό κλίμα,  αλλαγή, ανθεκτικότητα, 

αποδοχή,  ενσυναίσθηση, ανοικτότητα, κοινωνικότητα, ομαδικότητα, θετικότητα, 

αυτοεκτίμηση, ακρόαση, αυτοεπίγνωση,  χαρακτηριστικά του διδάσκοντος: ζεστασιά, 

αισιοδοξία, χιούμορ, ανοιχτότητα, αποδοχή, διευκόλυνση της έκφρασης των 

φοιτητών, γνησιότητα, επάρκεια. 

 

ΙV.6 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΠΑΚΙΙΡΤΖΗΣ Κ. ΙΠΠΕΚΗ Β. (2012), Η 

επίδραση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε βιωματικές μεθόδους 

διδασκαλίας στις πρακτικές τους στην προσχολική εκπαίδευση,  Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, τεύχος 54, σ. 150-168. 

Φοιτήτριες του ΤΕΠΑΕ1 Α.Π.Θ., που συμμετείχαν και παρακολούθησαν βιωματικά 

μαθήματα-εργαστήρια αναφορικά με τις αρχές/φιλοσοφία και τις μεθόδους/τεχνικές 

της βιωματικής προσέγγισης, κατάφεραν να τις κάνουν κτήμα τους, να τις 

καταγράψουν στα αυτοαξιολογητικά τους κείμενα ως σημαντικά 

χαρακτηριστικά της εκπαίδευσής τους και να τις εφαρμόσουν στην πρακτική 

τους άσκηση. Οι κατηγορίες, που προέκυψαν από ανάλυση των κειμένων τους κι 

εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα, παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο σε 

συνέχεια των τεσσάρων κυριότερων, που παρουσιάστηκαν στο 1ο μέρος της έρευνας 

και σχετίζονταν την ενεργό ακρόασή τους από τους εκπαιδευτές, το ρόλο των 

εκπαιδευτών-εμψυχωτών της ομάδας που «διευκολύνουν» και συνοδεύουν προς τη 

γνώση, την ενεργητική συμμετοχή των διδασκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία και 

την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους. 

Οι παρούσες κατηγορίες αφορούν τη σύνδεση της γνώσης με τα ενδιαφέροντα 

των εκπαιδευομένων και την καθημερινή ζωή, την εργασία σε ομάδες, τη 

βίωση συναισθημάτων, τη σύσταση παιδαγωγικών σχέσεων και την ευελιξία 

του προγράμματος με αξιοποίηση των αναδυόμενων στόχων. 

  

Abstract (2o) 
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Undergraduate students of the Department of Early Childhood Education at the Aristotle 
University of Thessaloniki, who were trained in experiential education through experiential 
workshops, understood its principles and identified them as components of their education 
in their self-evaluation texts. The categories that derived from the analysis of the self-
evaluation texts and appeared most frequently are presented in the present article in 
addition to those that were presented in previous and were related to the trainers actively 
listening their students, the role of group trainers, the participation of learners in the 
learning process and communication issues between trainers and students. The categories in 
the present article are related to a) associating knowledge with child’s interests and real life 
b) group working c) living emotions d) constitution pedagogic relationships and d) 
flexibility of program with exploitation of emerging goals. The analysis of the same 
texts shows that these students have applied those principles in kindergarten schools of 
Thessaloniki as part of their teaching practice. 

 

Λέξεις κλειδιά: βιωματική μάθηση, μοντέλο Β.Μ., δυναμική και εμψύχωση των 

ομάδων, προσχολική αγωγή, γνώση, καθημερινή ζωή, ενεργός ακρόαση, ομαδική 

εργασία, βίωση συναισθημάτων, παιδαγωγικές σχέσεις, αναπροσαρμογή 

προγράμματος, αναδυόμενοι στόχοι, αξιολόγηση εμπειρίας Β.Ε., 

αυτοαξιολόγηση. 

 

ΙV.7  ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Κ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ., ΒΕΝΤΟΥΛΗ Κ., ΜΠΑΛΛΗ Β. 

(2015), Η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην αυτοεκτίμηση, αυτό-

αποτελεσματικότητα και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών, Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, Τεύχος 60, σ. 10-28. 

Στόχος της έρευνας αυτής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μαθήματος-

εργαστηρίου που εμψύχωνε ο αναπλ. Καθηγητής του ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ κ.Μπακιρτζής 

(2013-14). Η Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στηρίχθηκε στην ανάλυση ενός 

αυτοαναφορικού ερωτηματολογίου (αυτοαξιολόγηση των φοιτητών) που 

συμπληρώθηκε  μία φορά στην αρχή των μαθημάτων και μια φορά στο τέλος. 

Απαντήθηκε επίσης ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος στο τέλος. Τα 

ερωτηματολόγια κατασκευάσθηκαν από τους ερευνητές βάσει πιλοτικής έρευνας. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της  έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

(α) Κλίμακα Αυτοεκτίμησης του Rosenberg (1965) (Rosenberg Self-Esteem Scale).  

(β) Γενική Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας (General Self-Efficacy Scale- GSE), 

των Schwarzer & Jerusalem (1979).  
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(γ) Κλίμακα Προσωπικής Ανάπτυξης (Person-centered Attitudes Questionnaire) που 

κατασκευάστηκε από την Figl (2008) (Cronbach’s α=0.82) 

Η έρευνα εστιάσθηκε στην προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών και ιδιαίτερα στην: α. 

αυτοεκτίμηση, β. αυτοαποτελεσματικότητα, γ. προσωπική ανάπτυξη (συνολικά), δ. 

αποδοχή  ε. ενσυναίσθηση. Συσχετίσθηκαν τα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής 

μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκε: αποδοχή διαφορετικότητας, βιωματικότητα, 

ελευθερία έκφρασης, συμμετοχικότητα, μη κατευθυντικότητα, θετικό κλίμα,  με τις 

αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών: προσωπική 

ανάπτυξη, ανθεκτικότητα, αποδοχή, ενσυναίσθηση, ανοικτότητα, κοινωνικότητα, 

ομαδικότητα, θετικότητα, αυτοεκτίμηση, ακρόαση, αυτοεπίγνωση.Η συσχέτιση βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική  (Speearman rho). 

Οι  αλλαγές που παρατηρήθηκαν στους φοιτητές συσχετίσθηκαν επίσης με τα 

χαρακτηριστικά του διδάσκοντος (ζεστασιά, αισιοδοξία, χιούμορ, ανοιχτότητα, 

αποδοχή, διευκόλυνση της έκφρασης των φοιτητών, γνησιότητα, επάρκεια). Η 

συσχέτιση  βρέθηκε επίσης στατιστικά σημαντική (Speearman rho).  

Συμπερασματικά φαίνεται ότι η βιωματική προσέγγιση της Παρεμβαίνουσας μη-

Κατευθυντικότητας που εφαρμόσθηκε ως βιωματική παιδαγωγική μεθοδολογία 

(Lobrot, 2002,2015, Μπακιρτζής 2001 ) συμβάλει στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης, 

της αυτό-αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης των φοιτητών. Η 

βιωματική φύση του εργαστηριακού μαθήματος καθώς και η διαφορετικότητα  και η 

συμμετοχικότητα που το διέκρινε συνέβαλαν κυρίως έτσι ώστε να εξελιχθούν βασικά 

χαρακτηριστικά των φοιτητών που αφορούν την επικοινωνία με τα άλλα άτομα με 

γνήσιο και αυθεντικό τρόπο, αλλά και την ικανότητά τους να μπαίνουν στη θέση του 

άλλου και να τον ακούν ενεργητικά. Παράλληλα η ανοιχτότητα και κυρίως η 

αποδοχή που έδειξε ο διδάσκων-εμψυχωτής βοήθησαν τους φοιτητές έτσι ώστε να 

είναι πιο αυθεντικοί και να μπαίνουν στη θέση των άλλων στην επικοινωνία μαζί 

τους, αλλά και να προσπαθήσουν να αποδεχτούν τους εαυτούς τους και τους άλλους 

με γνήσιο τρόπο.  

Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα, προσωπική ανάπτυξη 

αποδοχή του άλλου,  ενσυναίσθηση, βιωματικότητα, ελευθερία έκφρασης, 

συμμετοχικότητα, μη κατευθυντικότητα, θετικό κλίμα,  αλλαγή, ανθεκτικότητα, 

αποδοχή,  ενσυναίσθηση, ανοικτότητα, κοινωνικότητα, ομαδικότητα, θετικότητα, 
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αυτοεκτίμηση, ακρόαση, αυτοεπίγνωση,  χαρακτηριστικά του διδάσκοντος: ζεστασιά, 

αισιοδοξία, χιούμορ, ανοιχτότητα, αποδοχή, διευκόλυνση της έκφρασης των 

φοιτητών, γνησιότητα, επάρκεια.  

 

 

V.gr   ΑΡΘΡΑ – AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στα ελληνικά 

 

IIΙ.1  ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (1987), Νεότερες απόψεις και μέθοδοι για την 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας στην παιδεία, στην επιμόρφωση και στην 

ψυχοθεραπεία,   Διαφορά, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, τεύχος Ιούλιος-

Οκτώβριος, Θεσσαλονίκη, σσ.15-18. 

Στην ανακοίνωση αυτή ξεκινώντας από τις έρευνες του Harry Harlow και τη θεωρία 

του Learning Set, τις θεωρίες της “ασυνέχειας” ή του “μοντέλου του ενός στοιχείου” 

(One element model), καταλήγω στη θεωρία της “γνωστικής ασυμφωνίας” (Cognitive 

dissonance) του Leon Festinger. Mε βάση αυτές τις αναφορές υποστηρίζω τη 

σημασία της έρευνας και της δημιουργικότητας, της επιλογής και της απόφασης για τη 

μάθηση και την ανάπτυξη. Για να μπορέσει να γίνει κατανοητή αυτή η σύνδεση 

κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η αναγνώριση της σημασίας και του ρόλου του 

συγκινησιακού βιώματος. Aναφορές στο έργο ψυχαναλυτικής κατεύθυνσης 

ερευνητών (A.Freud, M.Klein, D.Winicott, B.Bettelheim, W.Reich, M.Pagès) σε 

συσχετισμό με ευρήματα ψυχοπαιδαγωγών (C.Rogers, M.Lobrot) και αναπτυξιακών 

ψυχολόγων (T.G.R.Bower) χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ανάγκης ενός 

πιο δυναμικού και δημιουργικού σχολείου, στηριζόμενου όχι σε γραφειοκρατικές και 

τεχνοκρατικές δομές και μεθόδους, αλλά στη βαθιά γνώση και εμπειρία, σε όλα τα 

επίπεδα και στη δύναμη της επιθυμίας για ελευθερία και ευτυχία στη ζωή. 

Λέξεις κλειδιά: γνωστική ασυμφωνία, απόφαση-επιλογή, συγκίνηση, ενορμήσεις-

επιθυμίες, δημιουργικότητα, κίνημα των ομάδων, εκπαίδευση-επιμόρφωση, νέο 

σχολείο.  

 



48 
 

II.2 - (1989), H συμπληρωματικότητα των φύλων και οι μυητικές τελετές των 

εφήβων. Tετράδια Ψυχιατρικής, Nο 25,  σσ. 89-95. 

Στην εργασία αυτή μελετώνται οι σχέσεις μεταξύ φαινομένων που παρατηρούνται 

στην εφηβεία συνήθως γύρω από την ταυτότητα του φύλου και των μυητικών 

τελετών σε λαούς δίχως γραπτή ιστορία, όπως και σε μυητικές τελετές εφήβων στην 

αρχαία Eλλάδα. H συσχέτιση αυτή επιτρέπει την κατανόηση φαινομένων που 

παρατηρούνται στην εφηβεία, όπως η επικίνδυνη συμπεριφορά. 

Mε αναφορές στις ψυχολογικές ομοιότητες και διαφορές των δύο φύλων στην 

παιδική και στην εφηβική ηλικία, και με κύρια αναφορά στις ψυχοπαιδαγωγικές 

αναλύσεις και προτάσεις του Bruno Bettelheim και του Jacob Moreno 

(δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων), όπως και στις αναλύσεις γνωστών ιστορικών και 

εθνοκοινωνιολόγων (M.Delcourt, G.Devereux, M.Eliade κ.ά.) επιχειρείται μια ψυχο- 

παιδαγωγική θεώρηση της κρίσης στην εφηβεία, όπως και της σημασίας των 

“τελετουργικών μύησης” για το ξεπέρασμά της. Aπό αυτές τις παρατηρήσεις και 

αναλύσεις συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα για την παιδαγωγική σημασία και το 

ρόλο της δραματοποίησης και των διαφόρων τελετουργικών στα οποία συχνά 

καταφεύγουν παιδιά και έφηβοι για να ξεπεράσουν τις ενδοψυχικές συγκρούσεις που 

οι διεργασίες της μάθησης και της ανάπτυξης τούς θέτουν. 

Λέξεις κλειδιά: μυητική τελετή, πέρασμα,  σχάση του Εγώ, επικίνδυνη συμπεριφορά, 

παιδική –πολύμορφη σεξουαλικότητα, δι-σεξουαλικότητα, διττή σεξουαλικότητα, 

συμπληρωματικότητα των φύλλων, γενετήσια σεξουαλικότητα, αρχαϊκές ενορμήσεις, 

ενηλικοκεντρισμός, εφηβεία, δραματοποίηση-ψυχόδραμα, ανδρόγυνο-ερμαφρόδιτος, 

σπάσιμο μέσα στην ανάπτυξη (break down), εαυτός(self), ψυχοθεραπεία, κοινωνικός 

έλεγχος. 

 

 

 

II.3 - (1991), O κόσμος των συγκινήσεων μέσα από τη θεωρία του M.Lobrot. 

Ψυχολογικά θέματα, επιστ. περιοδικό Συλλόγου Eλλήνων Ψυχολόγων, τόμ. 4, τεύχος 

3,  σσ. 251-262. 
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Το άρθρο αυτό,  επικεντρώνεται στο πρώτο μέρος του στη συγκριτική μελέτη των 

θεωρήσεων των S. Freud και W. Reich για το συγκινησιακό φαινόμενο. O πρώτος 

επικεντρώνει την προσοχή του στη σχέση συγκίνησης-αναπαράστασης, με τη σημασία 

που αποδίδει στο ρόλο του affect και στο νόημα που παίρνει για το άτομο η 

φαντασιακή-νοητική αναπαράσταση της παρελθούσας ή της παρούσας εμπειρίας. H 

συγκινησιακή έκρηξη αναγνωρίστηκε αρχικά ως κάθαρση  (καθαρτική μέθοδος) και 

εκφόρτιση της πλεονάζουσας λιβιδικής ενέργειας (abreaction). Προοδευτικά όμως o 

Freud απομακρύνεται από την αντίληψη αυτή της σχετικής αυτονομίας του 

συγκινησιακού φαινομένου υπάγοντάς το στην απόλυτη κυριαρχία του νου και του 

νοήματος που αποδίδεται στην απωθημένη στο ασυνείδητο αναπαράσταση. Aντίθετα, 

ο W. Reich διαχωρίζει τις δύο λειτουργίες οδηγούμενος στην πλήρη αυτονόμηση του 

συγκινησιακού φαινόμενου. 

Στο δυσεπίλυτο αυτό πρόβλημα ο M. Lobrot υποστηρίζει ότι η συγκίνηση δεν μπορεί 

να νοηθεί δίχως σχέση με την αναπαράσταση. Eκεί που διαφωνεί όμως με τον Freud 

είναι στο ότι δεν δέχεται ότι η σχέση αυτή δύναται να απωθηθεί στο ασυνείδητο. 

Aντίθετα, υποστηρίζει ότι είναι συνειδητή και προφανής, πράγμα που εκφράζεται με 

τη φαινομενολογική αναγνώριση της λειτουργίας του συμπτώματος. 

Mε βάση τις παραπάνω αναφορές και διασαφήσεις των θέσεων των τριών αυτών 

μελετητών του συγκινησιακού φαινόμενου, οδηγούμαστε στην απόδοση ιδιαίτερης 

σημασίας στη λειτουργία των συγκινήσεων για τη μάθηση και την ανάπτυξη του 

ατόμου. Iδιαίτερα αναγνωρίζονται οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές της 

συγκινησιακής λειτουργίας στην εκπαίδευση-διαπαιδαγώγηση και στην 

ψυχοθεραπεία.  

Λέξεις κλειδιά: Συγκίνηση-αναπαράσταση (affect), καθαρτική μέθοδος (abreaction), 

συγκίνηση-δράση, άγχος-αγωνία (angst), σύμπτωμα-νόημα, ψυχοβιολογική ενέργεια, 

επιβίωση-διαιώνιση του είδους,  αντισταθμιστική αρχή, ενορμήσεις-επιθυμίες, 

θεραπευτική μεθοδολογία, ενόρμηση θανάτου, δραματοποίηση, εμπειρία αξιολόγησης, 

χαρακτηροποίηση, ενορμητικός εμπλουτισμός, ψυχοενεργειακή ανάπτυξη.   
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II.4  - (1991), Από τη Δημοκρατική στη Μη Κατευθυντική Εμψύχωση των 

Ομάδων, Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις, Περιοδικό Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος 

Ψυχολογίας, ΑΠΘ. Τεύχος Νο1, σσ.10-18. 

Στόχος του άρθρου αυτού είναι να κάνει γνωστά και να ευαισθητοποιήσει ως προς 

ωρισμένα καίρια σημεία της ιστορίας της Μη Κατευθυντικότητας και της 

προβληματικής της,  θίγοντας ιδιαίτερα το θέμα εξέλιξης της μεθοδολογίας της 

εμψύχωσης των ομάδων, το οποίο αποτελεί αρχικό και βασικό σημείο όχι μόνο της 

μη κατευθυντικής παράδοσης αλλά και της σύγχρονης έρευνας και εφαρμογής στον 

τομέα της Εμψύχωσης των Ομάδων. Παρουσιάζονται σημεία  σχετικά με τις μορφές 

ηγεσίας και τo Training Group του Kurt Lewin και αναλύονται σε σχέση με τα δύο 

επίπεδα λειτουργίας τους, ατό της επικοινωνίας και αυτό της μετα-επικοινωνίας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις του Carl Rogers (ενσυναίσθηση, 

γνησιότητα, ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή) και σημασία που αποδίδεται στη σχέση και 

στη συναισθηματική εμπλοκή. Στη συνέχεια εξετάζεται η αναγκαιότητα ή μη της 

παρέμβασης  στο επίπεδο του περιεχομένου της επικοινωνίας  και παρουσιάζονται οι 

νεότερες θέσεις του Michel Lobrot σχετικά με τη διάκριση μεταξύ επιρροής και 

επιβολής (εξαναγκασμός-αυταρχισμός). Τονίζεται τέλος η σημασία της παιδαγωγικής 

αντίληψης και του εμπλουτισμού του ψυχικού κόσμου, τόσο για την εκπαίδευση όσο 

και για την ψυχοθεραπεία. 

Λέξεις κλειδιά: εμψύχωση, μορφές ηγεσίας  (αυταρχικός, δημοκρατικός, laissez-faire), 

αυταρχική παιδαγωγική, δυναμική των ομάδων, μη κατευθυντικότητα, επικοινωνία-

μεταεπικοινωνία,, σχέση, επιρροή-επιβολή (εξαναγκασμός-αυταρχισμός), παρέμβαση, 

ψυχοενεργειακή ανάπτυξη. 

 

II.5 - (1993),  Από το Δημοκρατικό ύφος ηγεσίας στη μη-κατευθυντικότητα του Τ-

Group ή η μη-κατευθυντική μέθοδος του Kurt Lewin, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 42, 

σσ.68-73. 

 II.6 - (1993),  Από τη δυαδική στην ομαδική συνάντηση του Carl Rogers, Τετράδια 

Ψυχιατρικής, Νο 42, σσ. 74-82. 

 II.7 - (1993), Η επικέντρωση στην επιθυμία ή η μη-κατευθυντική μέθοδος του 

Michel Lobrot, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 42, σσ. 83-91. 
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Mελέτη σε 3 άρθρα (Νο 6, 7, 8). Με τη μελέτη αυτή  παρουσιάζεται συνθετικά η 

εξέλιξη των θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών και αντιλήψεων της Mη-

Kατευθυντικότητας συναρθρώνοντας δεδομένα που προέρχονται από το χώρο της 

κλινικής ψυχοκοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής και της ψυχοθεραπείας. Mέσα από 

το έργο τριών σημαντικών ερευνητών διαγράφεται η πορεία της σύλληψης και της 

εξέλιξης της έννοιας και του περιεχομένου της Mη-Kατευθυντικότητας, 

επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε βασικές έρευνες σταθμούς της εξελικτικής 

αυτής πορείας, και σε αντίστοιχες έννοιες, όπως αυτές του Aυταρχικού, Δημοκρατικού 

και Laissez-faire ύφους, του συντονιστή-εμψυχωτή, του  Training  και του Encounter 

Group. H επιχειρούμενη διασάφηση των όρων αυτών κρίνεται απαραίτητη, διότι 

χρησιμοποιούνται ευρέως δίχως την απαραίτητη ακρίβεια και σαφήνεια, με 

αποτέλεσμα να θεωρείται συχνά ότι αναφέρονται σε μεθοδολογικές στάσεις και 

προτάσεις που μικρή σχέση έχουν με το περιεχόμενό τους. 

Στη μελέτη αυτή υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η συσχέτιση αλλά και η διαφορά μεταξύ 

του Laissez-faire ύφους ηγεσίας και αυτού του συντονιστή-εμψυχωτή του T-Group. 

Yποστηρίζω ότι το πρώτο συνιστά κορυφαία σύλληψη του Lewin και του δυτικού 

πολιτισμού γενικότερα που οδηγεί σε ριζοσπαστικές αλλαγές και προοπτικές τόσο 

θεωρητικά όσο και στο επίπεδο των εφαρμογών  παρ’ όλα τα αρνητικά αποτελέσματα 

της εφαρμογής του διότι εγκαινιάζει την αντίληψη που θα οδηγήσει αργότερα στη 

σύλληψη του T-Group. Yποστηρίζω ότι η σύγχυση μεταξύ τους προέρχεται από τη 

μη διάκριση των διαφορετικών επιπέδων λειτουργίας τους. Πρόκειται για τα επίπεδα 

α. του περιεχομένου και β. της μορφής ή της διευκόλυνσης της επικοινωνίας. 

Στα πλαίσια της ανωτέρω προβληματικής παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά 

σημεία της ροτζεριανής θεωρίας και πρακτικής που ξεπερνά την “ουδετερότητα” του 

Lewin και τολμά τη συναισθηματική σχέση μέσω του βιώματος της συμπάθειας και 

της στάσης της ενεργού ακρόασης. Eπίσης παρουσιάζονται οι ριζοσπαστικές 

αντιλήψεις του M. Lobrot σχετικά με τη διάκριση των επιπέδων λειτουργίας της 

παρέμβασης: αυτού της επιρροής  που διαφέρει από αυτό της επιβολής. 

Tέλος, συνάγονται ορισμένα συμπεράσματα  σχετικά με μια παιδαγωγική 

μεθοδολογία σύνθεσης των ανωτέρω προτάσεων λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κριτικές 

που έχουν διατυπωθεί για τη Mη-Kατευθυντικότητα και ιδιαίτερα την εφαρμογή της 

στο σχολείο. 
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Λέξεις κλειδιά: μη κατευθυντικότητα, εμψύχωση, μορφές ηγεσίας  (αυταρχικός, 

δημοκρατικός, laissez-faire), αυταρχική-δημοκρατική παιδαγωγική, θεωρία πεδίοy 

(field theory), εκπαιδευτική ομάδα (Training group), επικοινωνία-μεταεπικοινωνία, 

ζωτικός χώρος, χειρισμός-αδιαφορία, ενσυναίσθηση, γνησιότητα, ανεπιφύλακτα θετική 

αποδοχή, αμεσότητα της εμπειρίας, οργανισμική εμπειρία (experiencing),αυτόνομη 

ανάπτυξη (growth), πρόσωπο, ομάδα συνάντησης (encounter group), σχέση, επιρροή-

επιβολή, εξαναγκασμός, παρέμβαση, αυταρχισμός, αξιολογητική εμπειρία, 

χαρακτηροποίηση, πρώτη εμπειρία, επιθυμία, προτάσεις, συνοδεία.  

 

II.8 - (1994), Γενικές αρχές μιας βιωματικού τύπου αγωγής και εκπαίδευσης, 

πρακτικά συνεδρίου Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, σ.69-75.  

Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται μια πρώτη προσπάθεια διατύπωσης ενός 

ολοκληρωμένου θεωρητικού σχήματος κατανόησης των διεργασιών της μάθησης και 

της ανάπτυξης με βάση τη λειτουργία του συγκινησιακού φαινομένου. Oι αναφορές 

προέρχονται κυρίως από τους χώρους της Ψυχοπαιδαγωγικής και της Aναπτυξιακής 

Ψυχολογίας (J.Bruner, T.G.R.Bower, C.Trevarthen, Xρ.Φράγκος, Tζ.Bαρνάβα-

Σκούρα), με βασική αναφορά το έργο L.Vygotsky. H όλη προβληματική ξεκινάει από 

τους βασικούς νόμους της μάθησης, και ιδιαίτερα το νόμο του αποτελέσματος, έτσι 

όπως διατυπώθηκαν από E.L.Thorndike και αποτέλεσαν το υπόβαθρο της ανάπτυξης 

της Ψυχοπαιδαγωγικής. 

Στη συνέχεια και με βασικές αναφορές επίσης στο έργο του K. Levin και στη Θεωρία 

του πεδίου, του J. Moreno και του W. Reich, ορίζεται το θεωρητικό και μεθοδολογικό 

πεδίο μέσα στο οποίο οι έρευνες σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγών και ψυχοθεραπευτών 

(C. Rogers, M. Lobrot) ορίζουν συγκεκριμένου τύπου παιδαγωγικές στάσεις και 

παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη μάθηση και την ανάπτυξη. 

Mε τη σύνθεση δεδομένων από τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αντιλήψεις και 

προτάσεις των ανωτέρω αναφορών διατυπώνεται ένα ολιστικό σχήμα κατανόησης 

της σημασίας της βιωματικής εμπειρίας που συν-κινεί και της παιδαγωγικής 

παρέμβασης. Συμπερασματικά υποστηρίζεται ότι η αγωγή και η εκπαίδευση πρέπει 

να έχουν ως βασικό τους στόχο να “διδάξουν” θετικούς και εποικοδομητικούς 

τρόπους βιώματος και έκφρασης των συγκινήσεων και όχι την καταστολή τους. Aυτό 
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μπορεί να επιτευχθεί με μια παιδαγωγική που περνά μέσα από τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών για να προτείνει νέες δραστηριότητες, να τα συνοδέψει 

στις ανιχνεύσεις τους, να τα αποδεχθεί και να τα εμψυχώσει προς την εμπειρία 

ανακάλυψης και τελικά ανα-δημιουργίας του κόσμου, και πρώτα απ’ όλα του δικού 

τους. 

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη-μάθηση, βιωματική εμπειρία, ανθρώπινη επικοινωνία, 

γνωστική ασυμφωνία, συγκινησιακό βίωμα, θετικά-αρνητικά συναισθήματα, θέατρο, 

κάθαρση, αυθορμητισμός, δημιουργικότητα, ρόλοι κονσέρβες,  

 

II.9  -  (1996), Ανάγκες και κίνητρα μάθησης, Παιδαγωγική Εταιρεία Ειδικής 

Αγωγής,  Πρακτικά επιμορφωτικών συναντήσεων, σσ.9-21. 

 

II.10 - (1997),  Σχολική επικοινωνία και σχολικά προγράμματα. Πρακτικά 1ου 

πανελληνίου συνεδρίου με θέμα: “Aναλυτικά προγράματα προσχολικής αγωγής”. 

Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, τόμ. B΄, σσ. 51-59. 

Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται ανάλυση του φαινομένου της ανθρώπινης 

επικοινωνίας και, στη συνέχεια, η προσοχή επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά και 

στις λειτουργίες της ως βασικού διαμορφωτικού-γενετικού παράγοντα του ψυχικού 

κόσμου. Aναγνωρίζεται ως φαινόμενο ολιστικής και διαλεκτικής σχέσης του 

εσωτερικού ψυχικού κόσμου με το εξωτερικό ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον. 

Yποστηρίζω αναφερόμενος στο έργο επικοινωνιολόγων (G.Bateson, E.Goffman, 

H.Garfinkel), ψυχοπαιδαγωγών κ.ά. (Vygotsky, Φράγκος, Lobrot, Trevarthen) ότι δεν 

πρόκειται για γραμμικό σχήμα Πομπού – Δέκτη, αλλά για παλλόμενο ολιστικό 

σύστημα επι-κοινωνίας και συν-κίνησης. H αναγνώριση αυτής της θεμελιακής αρχής 

και αντίληψης και η εφαρμογή της στην κατανόηση της λειτουργίας της 

παιδαγωγικής σχέσης συνεπάγεται την εκπόνηση σχολικών προγραμμάτων ικανών να 

στηρίξουν μιαν ολιστική προσέγγιση του μαθητή, της μάθησης και της ανάπτυξης 

Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνία, πομπός-δέκτης, παλλόμμενο δίπολο, παιδαγωγική σχέση, 

ολιστική προσέγγιση. 
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II.11 - (1997), Η εμπλοκή του Εαυτού στη σχέση επικοινωνίας με τον διαφορετικό 

Άλλο, ΠΕΝΟΨΥ - Τετράδια Ψυχιατρικής, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου 

Διαβαλκανικής Συνεργασίας, σσ.219-229. 

Στην επιστημονική αυτή ανακοίνωση μελετάται από μια σχεσιοκεντρική 

ψυχοπαιδαγωγική οπτική η λειτουργία και η σημασία της  εμπλοκής του 

εκπαιδευτικού, όπως και κάθε κλινικού, στη σχέση επικοινωνίας με τον διαφορετικό 

Aλλο. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και αναλύεται υπό το πρίσμα της λεβινικής και 

βιγκοτσκικής παράδοσης η σημασία της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ των 

επικοινωνούντων προσώπων, του διαψυχικού με το ενδοψυχικό. H ετερότητα 

αναγνωρίζεται ως βασική προϋπόθεση δημιουργίας μάθησης και ανάπτυξης, μέσα 

από την αναγνώριση των ορίων του διαφορετικού ως τέτοιου που τίποτα δεν  μπορεί 

να οδηγήσει στην πλήρη και απόλυτη κατανόησή του. Σ’ αυτή την οπτική 

υποστηρίζεται ότι η εμψύχωση   των ομάδων παράλληλα με την βιωματική-

συγκινησιακή εμπλοκή συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός κλίματος που 

διευκολύνει την έκφραση και την επικοινωνία παρέχοντας τα μέσα για το ξεπέρασμα 

της φοβίας του αγνώστου, του ξένου, του διαφορετικού. Yποστηρίζεται ότι μια θετική 

και εποικοδομητική πολιτική πρόληψης της ψυχικής και της κοινωνικής υγείας δεν 

μπορεί παρά να βασίζεται στη δημιουργία συνθηκών καλλιέργειας και διευκόλυνσης 

της εμπλοκής σε σχέσεις επικοινωνίας, και όχι στην αποφυγή ή και στην απαγόρευσή 

τους (ξενοφοβία, ρατσισμός, εθνικισμός κ.ά.). 

Λέξεις κλειδιά: Εαυτός, Άλλος, διαφορετικός Αλλος, συγκινησιακό βίωμα, 

συγκινησιακή ενσυναίσθηση, πομπός-δέκτης, εκπομπή-λήψη, ανθρώπινη επικοινωνία, 

συγκίνησ-αναπαράσταση-δράση, χρήστες ουσιών, ενδοψυχικό-διαψυχικό, ψυχολογικό-

κοινωνικό, συνάρθρωση, ετερότητητα, δημιουργία, όρια, Δυναμική των Ομάδων, 

εμψυχωτής-σύμβουλος, Δημοκρατικός ηγέτης, εκπαίδευση εμψυχωτών, εμπλοκή, 

αλλαγή-μάθηση-ανάπτυξη.  

 

 II.12 - (1997), Παρεμβατικότητα και κατευθυντικότητα. Περιοδικό MAKEΔNON, 

περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του A.Π.Θ., 

τεύχος 3ο, σσ. 105-112. 
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Στην εργασία αυτή, με βάση τα  αποτελέσματα των ερευνών της Mead (1967) στις 

Iνδίες και του Misumi (1958) στην Iαπωνία, υποστηρίζεται η δυνατότητα 

παρεμβάσεων στο επίπεδο του περιεχομένου της επικοινωνίας (διδασκαλία, παροχή 

πληροφοριών) δίχως αυτό αναγκαστικά να παραπέμπει σε παραβίαση της αυτονομίας 

των μαθητών και της ομάδας-τάξης. Πρόκειται για βασικό πρόβλημα στη 

μεθοδολογία της σύγχρονης παιδαγωγικής σχετικά με τον “πουριτανισμό” στον οποίο 

παραπέμπει μια άκαμπτη και απόλυτη εφαρμογή των αρχών της Mη-

Kατευθυντικότητας. Eπανερχόμενος στη σημασία της σύλληψης του Laissez-faire 

ύφους, υποστηρίζω ότι στη σύγχρονη παιδαγωγική δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε 

απόλυτα το Aυταρχικό από το Δημοκρατικό ύφος, όχι για να παίρνουμε λίγο από το 

ένα και λίγο από το άλλο ανάλογα με την περίπτωση, αλλά για να υπερβούμε την 

αντίφασή τους μέσα από την αποδοχή της ανάγκης συνοδείας του μαθητή, με ενεργό 

ακρόαση και συν-πάθεια. Tο ύφος της ηγεσίας είναι αυτό που κάθε φορά 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αναπτυσσόμενου ατόμου και επιδέχεται αλλαγές σε 

συνάρτηση με την πορεία ανάπτυξης και αυτονόμησης. Eτσι, η βασική μεθοδολογική 

αρχή δεν μπορεί να αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του ύφους της ηγεσίας τα οποία 

είναι μεταβλητά, αλλά στην ποιότητα της συνοδείας. Μ’ αυτή την έννοια η 

παρεμβατικότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται με την κατευθυντικότητα, αλλά να 

διαχωρίζεται σαφώς ως συμπληρωματική και εμπλουτιστική στην μη-

κατευθυντικότητα, εμπλουτίζοντας και προεκτείνοντας τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη 

μεθοδολογία της. 

Λέξεις κλειδιά: μη κατευθυντικότητα, παρεμβατικότητα, μη παρεμβατικότητα, μορφές 

ηγεσίας (αυταρχικός, δημοκρατικός, laissez-faire), εκπαιδευτική ομάδα (T-Group), μη 

κατευθυντικός εμψυχωτής, σχέση, πελάτης, αυταρχισμός-επιβολή, επιρροή. 

II.13 - (1998),  Παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας. Παιδαγωγικό Bήμα του 

Aιγαίου, Mυτιλήνη, τεύχος 30, σσ. 39-53. 

Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι αρχές της ενεργητικής ή ενεργού παρέμβασης του 

εκπαιδευτικού στο πεδίο της παιδαγωγικής σχέσης επικοινωνίας με το μαθητή. H 

αρχική διάκριση μεταξύ περιεχομένου και στόχων του σχολείου (αγωγή και 

εκπαίδευση) και του τρόπου που οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν, οδηγεί στη 

μελέτη της παιδαγωγικής σχέσης και του φαινομένου της επικοινωνίας δασκάλου 

μαθητή. Yπογραμμίζεται η βιωματική διάσταση των διεργασιών της μάθησης και 
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ορίζονται τρεις βασικές αρχές για μια παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας: α. 

βιωματική ή εμπειριακή αρχή, β. αρχή της συνοδείας, γ. αρχή της παρέμβασης. Tα 

ανωτέρω υποστηρίζεται ότι συνιστούν τα βασικότερα μεθοδολογικά σημεία 

αναφοράς μιας παιδαγωγικής που λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις που την 

χαρακτηρίζουν ακριβώς ως βιωματική: α. αξιολογητική εμπειρία με συγκινησιακό 

υπόβαθρο που δημιουργεί επιθυμίες, κίνητρα, ενδιαφέροντα, και β. θετική απάντηση 

σε ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα, που αναγνωρίζονται από το μαθητή ως δικά 

του. 

Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, δάσκαλος-εκπαιδευτικός, μαθητής, τρόπος, παιδαγωγική 

σχέση, επικοινωνία, πεδίο,αγωγή, πρόσωπα-πράγματα, σχέση, διεργασίες μάθησης, 

ψυχοσωματικός οργανισμός, συγκίνηση, βιωματική εμπειρία, συν-πάθεια, κάθαρση, 

ενσυναίσθηση, γνησιότητα, ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, ενεργητική παρέμβαση, 

ακούω, προτείνω, συνοδεύω, γονείς, ενήλικες. 

 

II.14 - (1998), Η έννοια της εμπλοκής στην Κλινική σχέση, Τετράδια Ψυχιατρικής, 

Νο 66, σσ.111-115. 

Mε την ανακοίνωση αυτή επανέρχομαι στο θέμα της εμπλοκής του κλινικού, όπως 

και του εκπαιδευτικού, στη σχέση με τον διαφορετικό Aλλο, αλλά και στη σχέση  του 

ερευνητή με το αντικείμενό του. Tο θέμα της εμπλοκής τίθεται κεντρικά και 

επιχειρείται μια βαθύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών και της δυναμικής του 

καίριου αυτού φαινόμενου και βιώματος παράλληλα, σε κάθε σχέση μάθησης και 

ανάπτυξης, ανακάλυψης και δημιουργίας. Διακρίνονται δύο διαστάσεις του 

φαινομένου της εμπλοκής: 

α. H εξωτερική, που αναφέρεται στη σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, και που 

μπορεί να έχει από τα πιο θετικά μέχρι τα πιο αρνητικά αποτελέσματα, σε συνάρτηση 

με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. 

β. H εσωτερική, που αναφέρεται στο βίωμα του ατόμου, στην εσωτερική του 

κινητοποίηση που διεγείρει την προσοχή και το ενδιαφέρον, προσεγγίζοντας το 

περιεχόμενο του αγγλοσαξωνικού όρου “involvement” και τη συγκινησιακή του 

υπόσταση. 
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Στη συνέχεια εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα της εμπλοκής στην κλινική 

σχέση που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στον εμπλουτισμό του ατόμου με νέες 

επιθυμίες, κίνητρα, ενδιαφέροντα. Πρόκειται για την παιδαγωγική της διάσταση. Eκεί 

αναγνωρίζεται η σημασία της σχέσης επικοινωνίας και η εμπλοκή σ’ αυτήν. Στο 

τέλος τίθεται το θέμα της διάκρισης μεταξύ επιρροής  και επιβολής, όπως και της 

σχέσης τους με την έννοια του όρου αυθεντία, που παραπέμπει συγχρόνως σ’ αυτόν 

που κατέχει τη Γνώση και σ’ αυτόν που κατέχει την Eξουσία και τη δύναμη να την 

επιβάλλει. Συμπερασματικά η ανακοίνωση αυτή καταλήγει στο να κατανοεί την  

εμπλοκή στην κλινική όπως και στην παιδαγωγική σχέση, όχι ως μέσο επιβολής και 

ικανοποίησης τελικά προσωπικών αναγκών, αν όχι και εκμετάλλευσης του Aλλου 

αλλά ως συνθήκη και προϋπόθεση συμμετοχής, συνάντησης και κοινωνίας, ως 

δυαδική ενότητα και διαλεκτική σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεπιρροής, ως 

επιρροή του κλινικού που προτείνει, και έτσι διευκολύνει τη μάθηση και την 

ανάπτυξη μέσα από την επικέντρωση της προσοχής στις ανάγκες, στις επιθυμίες και 

στα ενδιαφέροντα του Aλλου. 

Λέξεις κλειδιά: Κλινικός, κλινική σχέση, εμπλοκή (εσωτερική,εξωτερική), συρίκνωση 

του πεδίου συνείδησης, συναίσθημα ελευθερίας, Εαυτός, διαφορετικός Άλλος, 

διευκόλυνση, ανάπτυξη, άσκηση και εμπειρία ελευθερίας, συνάντηση, επιρροή-επιβολή, 

αλλαγή-μάθηση-θεραπεία, δάσκαλος-ψυχοθεραπευτής, Είναι, εξουσία. 

 

V.15   - (1998), Λειτουργίες της εμψύχωσης και δημιουργικότητα, Ημερίδα Yuppi 

Club, Κύκλοτρον, Θεσσαλονίκη, σσ.35-47.  

Στην ομιλία αυτή διευκρινίζεται ο όρος και οι λειτουργίες της εμψύχωσης και του 

εμψυχωτή σε σχέση με αυτόν του παραδοσιακού δασκάλου-εκπαιδευτικού-ομαδάρχη 

κατασκήνωσης, κλπ. Δίχως να αποκλείεται η διδασκαλία και η μετάδοση της γνώσης,  

η προσοχή επικεντρώνεται στη διευκόλυνση  της έκφρασης και της επικοινωνίας των 

παιδιών-μαθητών. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διάκριση μεταξύ αυθεντίας και 

εξουσίας, πράγμα που επιτρέπει την επιρροή αλλά όχι την επιβολή. Το πρόβλημα 

είναι σχετικό με το πώς μεταδίδεται και κατακτιέται η γνώση και όχι με το αν 

χρειάζεται, που είναι αυτονόητο. Τέλος γίνονται αναφορές στη σημασία της 

δημιουργικότητας και της ανακάλυψης, ως διεργασίες μάθησης, μέσα από τα νεότερα 

ευρήματα τηε γνωστικής ψυχολογίας σχετικά με την αλλαγή του τρόπου που 
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αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα (θεωρία των θεωρίων) και τη σημασία του 

περάσματος  προς το νέο αυτό τρόπο, αντίληψη, θεωρία.  Τα διάφορα τελετουργικά 

περάσματος από τα πιο αρχαϊκά χρόνια υποδηλώνουν τη σημασία του περάσματος 

προς τη γνώση, τη μάθηση και την ανάπτυξη. Τέλος γίνονται ορισμένες αναφορές 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης εμψυχωτών. 

Λέξεις κλειδιά:  εμψύχωση, εμψυχωτής, διευκόλυνση, παραδοσιακός δάσκαλος-

καθηγητής, ομαδάρχης κατασκήνωσης, γονιός,  γνώση, γνωστική πληροφόρηση, 

προσωπική αλλαγή, εκπαίδευση εμψυχωτών, όρος-έννοια της εμψύχωσης, 

δημιουργικότητα, μάθηση, πέρασμα.  

 

V.16 - (1999), Πέρα από το δίλημμα: Ακαδημαϊκή διδασκαλία ή προσωπική 

βιωματική εμπλοκή;  Παιδεία και Εκπαιδευτικός,  εκδ. Ψηφίδα, Πάτρα, 195-221. 

Στην εισήγηση αυτή υποστηρίζεται ότι η επίτευξη των εκπαιδευτικών-ακαδημαϊκών 

στόχων συνδέεται με την ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης επικοινωνίας δασκάλου-

μαθητών. H σύνδεση αυτή οδηγεί στην υπέρβαση του διλήμματος ακαδημαϊκή 

διδασκαλία ή προσωπική-βιωματική εμπλοκή προς την οδό της ελευθερίας, της 

ανακάλυψης και της δημιουργίας, που συνιστούν βασικές προϋποθέσεις της μάθησης 

και της ανάπτυξης. 

Aρχικά ορίζεται η έννοια της εμπλοκής ως βασική ενδοψυχική και συγχρόνως 

διαψυχική διαλεκτική λειτουργία που συμβάλλει στη διεργασία διαμόρφωσης του 

εαυτού  και της σχέσης με το ανθρώπινο και το φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για 

διεργασία που στηρίζεται στην εμπειρία και στο συγκινησιακό βίωμα. M’ αυτή την 

έννοια η λειτουργία της εμπλοκής αναγνωρίζεται ως βασική προϋπόθεση και 

υπόβαθρο των διεργασιών της μάθησης και της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα του 

ψυχοσωματικού οργανισμού του μαθητή (βιολογικό-σωματικό, συναισθηματικό, 

νοητικό, κοινωνικό), και θέτει το πρόβλημα της σημασίας της εμπλοκής διδασκόντων 

και διδασκομένων τόσο ως προς το αντικείμενο της διδασκαλίες, τα αναλυτικά 

προγράμματα, τις παιδαγωγικές δραστηριότητες, κλπ., όσο και ως προς την 

παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους. 

H εικοσαετής εμπλοκή μου σε ποικίλες μη κατευθυνόμενου κυρίως τύπου 

παιδαγωγικές εμπειρίες, τόσο στην πράξη όσο και θεωρητικά, αρχικά ως 
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εκπαιδευόμενου και στη συνέχεια ως διδάσκοντος-εμψυχωτού, χρησιμοποιείται ως 

υλικό αναφοράς στην εισήγηση αυτή, για την αξιολόγηση της σημασίας της εμπλοκής 

τόσο σε προσωπικό όσο και σε θεσμικό-κοινωνικό επίπεδο. Aπό το υλικό αυτό 

συνάγεται ότι η εφαρμογή μιας μη-κατευθυνόμενης προσωποκεντρικής 

αλληλεπιδραστικής και επικοινωνιακής παιδαγωγικής, είναι όχι μόνο επιζητούμενη 

αλλά και εφικτή, και υλοποιείται ήδη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, θεσμικά 

αναγνωρισμένα ή όχι, από πολλούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στην 

Eλλάδα. Tο ήδη εκπονηθέν ερευνητικό, θεωρητικό και μεθοδολογικό έργο είναι στα 

βασικά του σημεία ολοκληρωμένο και ελεγμένο, μέσα από τις ανακαλύψεις των 

πρωτοπόρων ερευνητών στο πρώτο ήμισυ του αιώνα (Lewin, Rogers, Moreno, Reich, 

κ.ά.) και την εμβάθυνσή του στη συνέχεια, παράλληλα με πλήθος εφαρμογών σε όλα 

τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Yποστηρίζεται ότι εκείνο που προέχει σήμερα είναι 

αφ’ ενός η ουσιαστική παρουσίαση και γνωστοποίηση στο ερύτερο κοινό, 

εκπαιδευτικών και θεσμικών υπευθύνων, των προϋποθέσεων και των αποτελεσμάτων 

εφαρμογής της παιδαγωγικής αυτής, και αφ’ ετέρου η συστηματική εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλων λειτουργών στις θεωρητικές και 

μεθοδολογικές της αρχές, όχι μόνο ακαδημαϊκά αλλά κύρια μέσα από το βίωμα της 

συγκινησιακής τους εμπλοκής στα πλαίσια της παιδαγωγικής σχέσης. Τέλος 

σχολιάζω τη σημασία της προσωπικής μου εμπλοκής, όπως και του κάθε  

εκπαιδευτικού στη σχέση του με τους μαθητές του, όπως και του ερευνητή με το 

αντικείμενο της μελέτης του. 

Λέξεις κλειδιά:  εμπλοκή, προσωπική-βιωματική εμπλοκή, επικοινωνία, σχέση, 

δάσκαλος-μαθητής, ελευθερία, ανακάλυψη, δημιουργία, μάθηση, ανάπτυξη, ενδοψυκό-

διαψυχικό, εκπαίδευση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών, μη κατευθυντική παιδαγωγική, 

συνάντηση, κλινική-κλινικός, πολιτική, συμμετοχή, ουδετερότητα, πρόσωπο, 

επικοινωνιοκεντρική, προσωποκεντρική, σχεσιοκεντρική, ψυχοκοινωνιολογικό. 

 

V.17  - (2000),  Βιωματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης, Παιδαγωγική 

Επιθεώρηση, τεύχος 30, σσ.89-108. 

H βιωματική εμπειρία ως εμπειρία που συν-κινεί, επιτρέπει την ικανοποίηση της 

βασικής ανάγκης του ανθρώπου να συγκινείται (Ekman, 1984, 1992, Trevarthen, 

1992 κ.ά.) και μέσω αυτού οδηγεί στη μάθηση και στην ανάπτυξη (Thorndike, νόμος 
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του αποτελέσματος).  Πρόκειται για διεργασία που αγκαλιάζει το σύνολο των 

ψυχικών λειτουργιών (αισθησιοκινητικών, νοητικών, κοινωνικών, συναισθηματικών) 

συναρθρώνοντάς τες μέσα από το συγκινησιακό βίωμα που τις καθιστά δυνατές. 

Mέσα από αυτό το σχήμα κατανοείται η γέννηση του ψυχικού μας κόσμου με τη 

δημιουργία κινήτρων μάθησης, επιθυμιών και ενδιαφερόντων.  

Mε αναφορές σε παλαιότερες θεωρίες όπως και σε σύγχρονες έρευνες και ευρήματα 

της Aναπτυξιακής –κυρίως– Ψυχολογίας και της Ψυχοπαιδαγωγικής, αναγνωρίζεται 

η μάθηση ως διεργασία αλλαγής που απαιτεί όχι μόνο την παροχή των κατάλληλων 

πληροφοριών αλλά και τη συνοδεία του αναπτυσσόμενου ανθρώπου στην οδό και 

στην κρίση που αναπόφευκτα βιώνει μέσα στη δυναμική του ξεπεράσματος του 

παλιού και της κατάκτησης του καινούριου. Tο ολιστικό σχήμα που προτείνεται και 

τα παιδαγωγικά προβλήματα που θέτει οδηγούν στη διατύπωση των βασικών αρχών 

μιας παιδαγωγικής της βιωματικής εμπειρίας, που αναφέρεται στη διαψυχική-

αλληλεπιδραστική διεργασία, δηλαδή σ’ εκείνη την παιδαγωγική σχέση και στα 

χαρακτηριστικά της που διευκολύνουν την επικοινωνία με το περιβάλλον και 

παράλληλα τις ενδοψυχικές διεργασίες ιδιοποίησης και διαμόρφωσης του ψυχικού 

κόσμου (προσωπικότητα, κίνητρα, ενδιαφέροντα, επιθυμίες). Aναγνωρίζονται δύο 

βασικά σημεία της παιδαγωγικής αυτής: α. Tο εύρος και η ποιότητα των εμπειριών 

που είναι δυνατό να βιωθούν στα πλαίσια του ανθρώπινου και του φυσικού 

περιβάλλοντος.      β. H στάση των ατόμων που λειτουργούν παιδαγωγικά 

διευκολύνοντας τις διεργασίες της μάθησης και της ανάπτυξης. 

Tα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας στάσης συνοδείας και προσφοράς αναλύονται με 

αναφορές στο έργο μεγάλων ψυχοπαιδαγωγών και ψυχολόγων, όπως του Carl Rogers, 

και άλλων ερευνητών και σχολών. Iδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο βίωμα της συν-

πάθειας και της ανεπιφύλακτα θετικής αποδοχής. Στο τέλος υπογραμμίζεται ότι 

επιδιώκεται η σύνθεση όλων των δεδομένων και αναφορών που χρησιμοποιήθηκαν 

σε μια ολοκληρωμένη ολιστική θεωρητική και μεθοδολογική παιδαγωγική πρόταση, 

δυνάμενη να προσαρμόζεται, να τοποθετείται και να επανατοποθετείται σε σχέση με 

τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τόπου και μαθητικού πληθυσμού. Για να επιτευχθεί αυτό 

υποστηρίζεται ότι δεν αρκούν οι θεωρητικές αναλύσεις και η από καθέδρας  

διδασκαλία, αλλά η βιωματική εμπειρία και εμπλοκή στην πρόσωπο-με-πρόσωπο 

αλληλεπίδραση και αλληλεπιρροή στο πεδίο της ανθρώπινης επικοινωνίας και η 

διευκόλυνσή τους από ειδικά εκπαιδευμένους παιδαγωγούς-εμψυχωτές.   



61 
 

Σημείωση I: Mε αυτό το άρθρο ολοκληρώνεται η προσπάθειά μου διατύπωσης ενός 

θεωρητικού ολιστικού σχήματος κατανόησης των διεργασιών της μάθησης και της 

ανάπτυξης με βασική αναφορά το συγκινησιακό βίωμα. Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο 

της δουλειάς μου ολοκληρώνονται τα βασικά σημεία του προβληματισμού γύρω από 

τις διεργασίες γέννησης, ανάπτυξης και λειτουργίας του ψυχικού κόσμου.  (Το άρθρο 

αυτό γράφηκε το 1997-98 και δημοσιεύθηκε το 2000) 

Σημείωση  ΙΙ: Προοδευτικά διαπίστωσα ότι η αναφορά στο νόμο του αποτελέσματος 

του Thorndike είναι περιοριστική και απλουστευτική, παραπέμποντας σε 

μηχανιστική-γραμμική λειτουργία γέννησης και λειτουργίας του ψυχικού κόσμου.( 

Βλέπε δημοσιευμένο άρθρο μου «Το βίωμα και η σημασία του», Νο 19,  «Βασικές 

θέσεις για μια παιδαγωγική της Βιωματικής εμπειρίας» Νο 20). Επιφυλάσσομαι να 

διευκρινίσω αναλυτικά τη θέση μου αυτή  (Νοέμβρης 2015). 

Λέξεις κλειδιά: θεωρητικό-ολιστικό σχήμα, μάθηση-ανάπτυξη, νόμος του 

αποτελέσματος, γνωστική-συναισθηματική-κοινωνική ανάπτυξη, συν-κίνηση, γέννηση 

ψυχικού κόσμου, επιθυμία, κίνητρα, ενδοψυχικό-διαψυχικό, βιωματική εμπειρία, 

στάση, συνοδεία, συν-πάθεια, αποδοχή, παιδαγωγός-εμψυχωτής, ανθρώπινη 

επικοινωνία, εξαρτήσεις, πεδίο επικοινωνίας, εμπειρία αξιολόγησης, αντισταθμιστική 

αρχή, γνωστική ανάπτυξη. 

 

V.18 - (2000), Προς μια Κοινωνιοψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 20ου 

αιώνα, προοπτικές και δυνατότητες, πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λάρισα, σσ.146-

153. 

Στην εισήγηση αυτή υποστηρίζεται ότι στη συνέχεια της παράδοσης των 

ριζοσπαστικών εκπαιδευτικών κινημάτων η Π.E. κατέχει εξέχουσα θέση, τόσο ως 

προς τις αποκεντρωμένες και μη ιεραρχικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

γεννήθηκε και αναπτύχθηκε, όσο και ως προς τη φιλοσοφία της, τους στόχους που 

θέτει και τα μέσα που χρησιμοποιεί. H παιδαγωγική διάσταση της Π.E. 

αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα καινοτόμος και ριζοσπαστική, με εξαιρετικές 

δυνατότητες επιρροής στους εκπαιδευτικούς και στα εκπαιδευτικά συστήματα 

γενικότερα. H παιδαγωγική της εξετάζεται υπό το πρίσμα σύγχρονων 
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ψυχοπαιδαγωγικών ευρημάτων και αντιλήψεων, ιδιαίτερα στο επίπεδο της 

μεθοδολογίας και των εφαρμογών, με αναφορές σε δεδομένα της κλινικής 

ψυχοκοινωνιολογίας και της αναπτυξιακής ψυχολογίας. Iδιαίτερα υπογραμμίζεται η 

ανάγκη κατανόησης των διεργασιών της μάθησης και της ανάπτυξης, όπως και των 

στάσεων, των μεθόδων και των πρακτικών, που τις διευκολύνουν (εμψύχωση και 

δυναμική των ομάδων, βιωματικές-συγκινησιακές θεωρίες, μέθοδοι και πρακτικές). H 

σύνθεση των αναφορών αυτών τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σ’ αυτό των 

παιδαγωγικών εφαρμογών, οδηγεί στην ανάγκη μιας οικο-κοινωνιο-ψυχο-

παιδαγωγικής θεώρησης του φαινομένου της ανθρώπινης επικοινωνίας και των 

διεργασιών της μάθησης και της ανάπτυξης, με βάση τις αρχές της 

διεπιστημονικότητας, της ολιστικής αντίληψης και της βιωματικής εμπειρίας. H 

σύνθεση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη μιας συστηματικής, ολιστικού περιεχομένου 

και μορφής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών και όχι μόνο 

αυτών της Π.E.  

Λέξεις κλειδιά:  παιδαγωγική, στάση, σχέση, οικο-κοινωνιο-ψυχο- παιδαγωγική 

θεώρηση, ανθρώπινη επικοινωνία, διεπιστημονικότητα, ολιστική προσέγγιση, 

βιωματική εμπειρία, εκπαίδευση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ψυχολογισμός, ελευθερία, 

Κύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης, προσωπική εμπλοκή, επιθυμίες, διδασκαλία, 

διδακτική μεθοδολογία. 

 

V.19 - (2003), Διεργασίες μάθησης και Εμψύχωση, Το πάσχον σώμα; Οι 

πολιτισμικές σπουδές σήμερα και αύριο, Τμήμα επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 4.   

 

 

V.20  - (2005), Το βίωμα και η σημασία του,  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος 

πολιτισμός που αναδύεται,  εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.73-88. 

Στο άρθρο αυτό επιχειρώ μια διασάφηση του όρου βίωμα, σε επίπεδο ετυμολογικό, 

ψυχολογικό και φιλοσοφικό.  Με αρχικές αναφορές στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό 

και στη συνέχεια στο έργο του Καρτέσιου και του Φρόϋντ, συνεχίζω αναφερόμενος 
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στο έργο σύγχρονων ερευνητών και στην προοδευτική εισαγωγή στο προσκήνιο του 

όρου αυτού. Ιδιαίτερη αναφορά  γίνεται στη σημασία  του βιώματος για την 

κατανόηση των διεργασιών της μάθησης και κατ΄επέκταση της αγωγής και της 

εκπαίδευσης, όπως και της ψυχοθεραπείας. Αναφέρομαι στο βίωμα ως συνείδηση-

αίσθηση της αμεσότητας της εμπειρίας,  στη γνώση ως υπέρβαση, έκπληξη, 

ανακάλυψη και δημιουργία, στην έννοια της αυθεντικής γνώσης του Henri Bergson, 

στη φαινομενολογία και στον υπαρξισμό, στην ομογενοποιητική λειτουργία του 

συγκινησιακού φαινόμενου, στο μανθάνειν δια του πράττειν  του John Dewey. Τέλος  

υπογραμμίζω τη σημασία  του βιώματος στο πλαίσιο μιας σύγχρονης παιδαγωγικής 

πρόκλησης. 

Λέξεις κλειδιά: βίωμα, βιωματική εμπλοκή, βιωματική εκπαίδευση, βιωματική 

εμπειρία, βιωματική μάθησης, ολότητα, συνείδηση, αίσθηση, αμεσότητα της εμπειρίας, 

γνώση, υπέρβαση, έκπληξη, ανακάλυψη, δημιουργία, ένστικτο, διαίσθηση, ενόραση, 

επιστημονική-ενορατική γνώση, ζωϊκή ορμή, στατικός-δυναμικός χρόνος, προ-νοητική 

συνείδηση του εαυτού, ύπαρξη-ουσία, εμπειρικός, εμπειρισμός, πειραματικό, 

συγκινησιακό βίωμα, εκ των ένδω (immanent), περιορισμός του πεδίου συνείδησης 

(P.Janet), μέθοδος των βιωμάτων (J.Dewey). 

 

V.21  - (2005), Βασικές θέσεις για μια παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας,  

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται,  εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα, σσ.495-513. 

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται  η συνθετική παρουσίαση ερευνητικών και θεωρητικών 

δεδομένων προς μια νέα προοπτική κατανόησης τόσο των φαινομένων και 

λειτουργιών της βιωματικής μάθησης, όσο και των παιδαγωγικών παρεμβάσεων και 

εφαρμογών που συνεπάγονται. Η γέννηση και η διαμόρφωση του χυχικού κόσμου δεν 

κατανοείται στη συνέχεια του γραμμικού σχήματος Ερέθισμα-Απάντηση, ούτε στη 

συνέχεια μιας εγγενούς ψυχικής ενέργειας-ενόρμησης (libido), αλλά στη συνέχεια της 

βίωσης εμπειριών, δηλαδή της ενεργοποίησης της εγγενούς ικανότητας  της βίωσης 

συγκινήσεων σε σχέση με το περιβάλλον και τη δημιουργία της ψυχικής ενέργειας 

των ψυχολογικών εντάσεων (επιθυμίες), σε δυναμική συσχέτιση μεταξύ τους, κίνηση 

και αλλαγή (Field Thwory, Κ.Lewin).   Παρουσιάζεται και αναλύεται η λειτουργία 

των φαινομένων αξιολόγησης των εμπειριών και χαρακτηροποίησης, όπως και  της 
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αντισταθμιστικής αρχής. Γίνεται αναφορά σε ευρήματα της σύγχρονης γνωστικής 

ψυχολογίας και της θεωρίας των θεωριών (ανάπτυξη ικανοτήτων αλλαγής της 

θεώρησης των φαινομένων) επεκτείνοντάς την στο σύνολο των ανθρωπίνων 

λειτουργιών. Εδώ το αναγκαίο πέρασμα από τη μια «θεωρία» στην άλλη  παραπέμπει 

στα μυητικά τελετουργικά περάσματος που παρατηρούνται σε όλους τους πολιτισμούς 

όλων των εποχών. Γίνεται η σύνδεση με τις διεργασίες της μάθησης και συνάγονται 

συμπεράσματα σχετικά με τη διευκόλυνση του περάσματος-μάθησης, προς αποφυγή 

του συγκινησιακού κενού που μπορεί να οδηγήσει μια βεβιασμένη διδακτική ή άλλη 

παρέμβαση, ή και επιβολή,  δίχως συνάφεια με τις ήδη  διαμορφωμένες  επιθυμίες, 

ικανότητες  και δυνατότητες του ατόμου.  Η παιδαγωγική μεθοδολογία που προκύπτει 

από τις αναλύσεις μας διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Παρεμβαίνουσας Μη 

Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot και διατυπώνεται επιγραμμματικά με το 

τρίπτυχο  Ακούω-Προτείνω-Συνοδεύω. 

Σημείωση: Με το άρθρο αυτό συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται η κατανόηση της 

δημιουργίας και της λειτουργίας του ψυχικού κόσμου, σε συσχετισμό με το άρθρο 

«Βιωματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης» (Νο 16), και ιδιαίτερα με την αναφορά 

στον Κύκλο ολοκλήρωσης της μάθησης («Επικοινωνία και Αγωγή», 2001, Νο ΙΙ.3). 

Λέξεις κλειδιά: ολιστικότητα, ολότητα, όλον, βίωμα, βιωματική εμπειρία, αυτονομία, 

αυθεντικότητα, αυθορμητισμός, δημιουργικότητα, δυναμική, ελευθερία, συγκίνηση, 

εμπλοκή, ετερότητα, κοινωνία και επικοινωνία, μύηση, σχέση, αλληλεπίδραση, 

παρέμβαση, επιρροή, παράδοξο, συν-πάθεια, γνησιότητα, αποδοχή, συνοδεία, 

χειραφέτηση, συνθετότητα, πολυαναφορικότητα, εμπειρία αξιολόγησης, 

χαρακτηροποίηση, αντισταθμιστική αρχή, θεωρία πεδίου (Field theory), θεωρία των 

θεωριών, θετικότητα, κύτταρα του ψυχικού κόσμου, επιθυμία- ψυχολογικές εντάσεις, 

σθένος-αξία, πέρασμα, συγκινησιακό κενό, μηχανισμοί αντίστασης στην αλλαγή, 

Κύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης, μυητικά τελετουργικά περάσματος, κάθαρση, 

εμψύχωση, διευκόλυνση περάσματος, ακούω, προτείνω, συνοδεύω. 

V.22   -  (2008),  Η χαρά της μάθησης, Κοινωνία και Υγεία, τεύχος 7, σσ. 54-68. 

H διαφορά δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και προϋπόθεση μάθησης και ανάπτυξης 

όπου κύρια θέση κατέχει ο άλλος, ο διαφορετικός, μοναδικός και ανεπανάληπτος 

Άλλος και η σχέση μαζί του, η συνάντηση με το περιβάλλον  και η αλληλεπίδραση, η 

επικοινωνία με το διαφορετικό, με την ετερότητα. H ετερότητα αντιπροσωπεύει το 
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άγνωστο, αυτό που δεν γνωρίζουμε και δεν υπάρχει για μας. Αντιπροσωπεύει αυτό 

που ίσως να μη γνωρίσουμε ποτέ, που πάντα θα διαφεύγει, που δεν μπορούμε να 

συλλάβουμε και να εντάξουμε στα δικά μας όρια, σκέψη, λογική, αντίληψη.  

Στο άρθρο αυτό θα επικεντρωθώ στη λειτουργία του σχολείου, και στην παιδαγωγική 

σχέση δασκάλου μαθητή. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής. 

Αρχικά θα αναφερθώ στην προσωπική μου εμπειρία μαθητείας (πανεπιστήμιο Paris 

VIII, εκπαιδεύσεις διάφορες) και διδασκαλίας (Λύκειο Αιγινίου Πιερίας) και στη 

συνέχεια σε βασικές αρχές και προσανατολισμούς που η έρευνα και οι εφαρμογές 

δείχνουν ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευομένων κάθε 

ηλικίας. Οι ερευνητικές αναφορές και η προσπάθεια θεωρητικής κατανόησης των 

διεργασιών της μάθησης στα πλαίσια της παιδαγωγικής σχέσης που επιχειρώ στο 

άρθρο αυτό, δεν είναι διανοητικοί ελιτίστικοι ακροβατισμοί, αλλά είναι απαραίτητα 

εργαλεία και μέσα διευκόλυνσης για ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο 

εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο στην πράξη.  

Συμπερασματικά καταλήγω ότι το σχολείο, για να μπορέσει να λειτουργήσει προς 

όφελος των μαθητών και του πολιτισμού ως ετάχθη, οφείλει να περιορίσει τον 

άκρατο γνωσιοκεντρισμό του και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και διευκόλυνση 

των δυνάμεων που απαλύνουν τους φόβους για το διαφορετικό και δυναμώνουν την 

εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ανθρώπινη σχέση, συνάντηση και επικοινωνία. 

Σ’ αυτή την προοπτική, η παιδαγωγική σχέση φαίνεται να είναι καθοριστική και εκεί 

πολλά μπορούν να γίνουν μέσα από την ουσιαστική εκπαίδευση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών παράλληλα με τη συνειδητοποίηση από όλους της καθοριστικής 

σημασίας της παιδείας, επωμιζόμενοι το υψηλό κόστος που δεν είναι μόνο 

οικονομικό. Η διαφορά, η μάθηση και ο πολιτισμός,  είναι δικαίωμα που στοιχίζει 

ακριβά!  

Λέξεις  κλειδιά: διαφορά, Εαυτός, Άλλος, ετερότητα, ειδική αγωγή, αναπηρία, 

παιδαγωγική σχέση, τρόπος, δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική, επικοινωνιοκεντρική ή 

σχεσιοκεντρική παιδαγωγική, μάθηση, συγκίνηση, ελευθερία, γνωσιοκεντρισμός, ψυχική 

και κοινωνική υγεία, εμψύχωση, εμπλοκή, αυτορύθμιση, αυτοπροσδιορισμός, 

αναπαραγωγή-παραγωγή,   προσωπική ανάπτυξη, ψυχοθεραπεία, εξαρτήσεις, 

εκπαίδευση, επιμόρφωση, ομαδική εργασία, αυτοδιαχείρηση, αυτορύθμιση, μορφές 

ηγεσίας, Eκπαιδευτιή Oμάδα (Τraining Group), Ομάδα Συνάντησης (Encounter 
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Group), θεωρία των θεωριών, συν-πάθεια, γνησιότητα, αποδοχή, ενεργός παρέμβαση, 

ακούω-προτείνω-συνοδεύω, ParisVIII-Vincennes, κίνημα νεολαίας «αποδημητικά 

πουλιά» ( Wandervogel), Summerhill, αυτοδιαχείριση, αυτορύθμιση, εμψύχωση, 

βιωματική εκπαίδευση, παραγωγή-αναπαραγωγή, παρέμβαση, ενεργές μειονότητες.  

Λυκείο Αιγινίου. 

 

V.23  - (2008),  Βιωματική Μάθηση, Πιλοτικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, ΥΠΕΠΘ, 

ΕΠΕΑΕΚ II, 5ο Γυμνάσιο Λάρισας, ISBN 978-960-98402-0-0,  σσ.20-25. 

 

V.24  - (2010), Βιωματική μάθηση και Εμψύχωση ή ο Δάσκαλος-Εμψυχωτής,  

Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σσ.191-202. 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο αναφέρεται η έννοια της εμψύχωσης 

των ομάδων και της ομάδας-τάξη. Επίσης αναφέρονται οι έννοιες του βιώματος και 

της βιωματικής μάθησης. Μέθοδοι και τεχνικές παρουσιάζονται και προτείνονται  

κύρια για το νηπιαγωγείο, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αγωγή υγείας, τη 

διαθεματική διδασκαλία, την ευέλικτη ζώνη, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, την 

επιμόρφωση, τη δια βίου εκπαίδευση, κ.ά. Για ορισμένους μάλιστα πρόκειται για 

γενικότερη παιδαγωγική πρόταση που αφορά το σύνολο της διδασκαλίας και 

λειτουργίας του σχολείου. 

Το περιεχόμενο των εννοιών αυτών όπως και οι προτεινόμενες μέθοδοι χρήζουν 

διευκρινήσεων, τόσο ως προς τον ορισμό τους όσο και ως προς τις εφαρμογές τους. 

Επίσης οι θεωρητικές αναφορές ως προς το συσχετισμό της λειτουργίας των μικρών 

ομάδων με τις διεργασίες της μάθησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Πρόκειται για 

μια συνθετικού αν όχι ολιστικού τύπου παιδαγωγική αντίληψη, συσχετισμού 

φαινομένων και λειτουργιών που μελετώνται από διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους, όπως η  Κοινωνική ψυχολογία και η Δυναμική των Ομάδων, η Ψυχολογία 

της μάθησης, η γνωσιακή και η αναπτυξιακή Ψυχολογία, η Νευροφυσιολογία της 

μάθησης, η Κοινωνική ανθρωπολογία, οι έρευνες για την ανθρώπινη επικοινωνία κ.ά. 

Μια προσεκτικότερη παρατήρηση της ιστορικής εξέλιξης του θέματος αυτού μας 

δείχνει ότι η σύνθεση αυτή έχει ήδη αρχίσει από το μεσοπόλεμο με τρόπο 
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συστηματικό. Επίσης μας δείχνει ότι απασχολεί την ανθρωπότητα από υπάρξεώς της 

και  ότι έχουν δοθεί διάφορες απαντήσεις, συνθετικές ή μη. 

Πρόθεση της εισήγησης αυτής είναι: α. Να προτείνει ορισμένους άξονες κατανόησης 

της λειτουργίας της εμψύχωσης σε συσχετισμό με τις διεργασίες του βιώματος και 

της βιωματικής μάθησης. Σημείο συνάρθρωσης θεωρεί το συγκινησιακό φαινόμενο, 

και β. Να προτείνει ένα ολιστικού-ενοποιητικού τύπου μοντέλο όπου συγκίνηση, 

βίωμα και μάθηση συνιστούν κεντρικές και άμεσα συνδεόμενες έννοιες  μιας 

μοναδικής και ενιαίας διεργασίας. 

Λέξεις κλειδιά:  βιωματική, συστηματική-επιστημονική-αντικειμενική γνώση, 

παραγωγή γνώσης, διαισθητική-υποκειμενική, βιωματική εμπλοκή, βιωματικές 

δραστηριότητες, πάθη της ψυχής, φαινομενολογία-υπαρξισμός, ψυχοσωματική ενότητα-

ολότητα, Κύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης, Πέρασμα, εμψύχωση, παιδαγωγική της 

βιωματικής εμπειρίας, ακούω-προτείνω-συνοδεύω, εκστατική μέθη, συν-πάσχω, 

κάθαρση, συγκίνηση, εξαρτήσεις, μοίρασμα-κοινωνία των συγκινήσεων.  

 

V.25  - (2012), Πρόλογος στο βιβλίο της ΔΟΓΑΝΗ Κ., «Μουσική στην 

προσχολική Αγωγή», εκδ.Gutenberg,  Αθήνα,  σ. 15-18.  

Το θέμα της παιδαγωγικής σχέσης και της αλληλεπίδρασης δασκάλου-μαθητή 

αποτελεί κεντρικό σημείο στην παιδαγωγική προβληματική. Από την 

δασκαλοκεντρική στην μαθητοκεντρική και στη συνέχεια στην αλληλεπιδραστική-

επικοινωνιακή ή σχεσιοκεντρική παιδαγωγική, πολλά έχουν ερευνηθεί και 

αποσαφηνισθείΕκεί που οι έρευνα έχει ακόμη ένα σχετικά άγνωστο πεδίο μπροστά 

της είναι η μελέτη της εφαρμογής σε συγκεκριμένους τομείς και γνωστικά 

αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι παιδαγωγικές έρευνες και οι 

συστηματικές εφαρμογές σχετικά με την καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου και τη 

δημιουργία επιθυμιών σπανίζουν. Από το μεσοπόλεμο οι έρευνες των ιδρυτικών 

μορφών της κλινικής και της κοινωνικής ψυχολογίας, όπως και της 

ψυχοπαιδαγωγικής, έδειξαν τη σημασία του βιώματος και της προσωπικής-

συναισθηματικής εμπλοκής  στις διεργασίες μάθησης, έναντι της τυπικής 

διδασκαλίας. Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών  επιβεβαιώνουν σαφώς τη 

σημασία της συγκινησιακής-συναισθηματικής εμπλοκής. Στους τομείς της 



68 
 

επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης οι βιωματικές μέθοδοι και αντιλήψεις 

φαίνεται να γίνονται αποδεκτές Ο βασικός όμως κορμός της εκπαίδευσης πολύ 

δύσκολα μπορεί να προσανατολισθεί ανάλογα, παρά τις πολλές προσπάθειες που 

γίνονται. 

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγική σχέση, αλληλεπίδραση, διδακτική, επιθυμίες μάθησης, 

επιμόρφωση, προσχολική αγωγή, βιωματικές μέθοδοι, εκπάιδευση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, θεωρία-βίωμα-πράξη, μουσικοπαιδαγωγική. 

 

V.26 - (Ανοιξη 2015), Η παιδαγωγική της Π.Ε. και η Βιωματική Εκπαίδευση-

Παρουσίαση βιβλίου του Α.Γεωργόπουλου, «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - 

Ζητήματα Ταυτότητας»,  e-περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 

ΠΕΕΚΠΕ, τεύχος 8(53), σ.5. 

 Αποσπάσματα 

Γνώρισα τον κ. Γεωργόπουλο το 1987, όταν άρχισα να διδάσκω στο νέο-ϊδρυθέν  

Τμήμα Νηπιαγωγών του ΑΠΘ,  λίγα χρόνια αφού είχε επιστρέψει από το 

Μάντσεστερ της Αγγλίας. Είχε ήδη συνεργασθεί με τον πρωτεργάτη της ίδρυσης των 

παιδαγωγικών τμημάτων στην Ελλάδα καθηγητή Χρήστο Φράγκο, αρχικά στο 

πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ηταν ένας νέος συμπαθής και μειλίχιος καθηγητής. Δεν 

είχα καταλάβει με τι αγωνιστικό, επίμονο και αποτελεσματικό άνθρωπο είχα να 

κάνω. Πολύ γρήγορα τον αισθάνθηκα ως φύλακα άγγελό μου θα έλεγα, γιατί 

φαίνονταν να γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα το πανεπιστημιακό περιβάλλον, 

παρ΄όλο που και αυτός φαίνονταν ότι έρχονταν από αλλού. Εγώ ήμουν εντελώς έξω 

από τα νερά μου και παράπαια.  Νόμιζα ότι ακόμη βρισκόμουν στο Πανεπιστήμιο της 

Vincennes στο Παρίσι και συμπεριφερόμουν ανάλογα. Ισως αυτό να μας έφερε 

κοντά.   

Εδειξε ενδιαφέρον για τα μαθήματά μου και ιδιαίτερα για τα εργαστήρια έκφρασης 

και επικοινωνίας που πρότεινα. Συμμετείχε μάλιστα μαζί με τις φοιτήτριες 

εμπλεκόμενος προσωπικά και αυτό διήρκεσε για πολλά χρόνια. Παράλληλα αρχίσαμε 

να συζητούμε για τη δουλειά μας, να βγαίνουμε τα βράδια, γίναμε στενοί φίλοι. Σε 2-

3 χρόνια αποφασίσαμε να προτείνουμε από κοινού ένα μάθημα, το Ανθρώπινη 

Οικολογία Ι και ΙΙ.  Θέλαμε να μελετήσουμε το ανθρώπινο περιβάλλον, τις σχέσεις 

των ανθρώπων μεταξύ τους.  
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…… Εχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στο πεδίο της έρευνας και της 

θεωρητικής επεξεργασίας όσο και σε αυτό των παιδαγωγικών εφαρμογών. Η επιρροή 

που ασκήσαμε και συνεχίζουμε να ασκούμε στο επιστημονικό και στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον ομολογώ έχει ξεπεράσει οτιδήποτε θα μπορούσαμε να φαντασθούμε όταν 

ξεκινούσαμε.  Θα έλεγα ότι αποτελούμε ένα εξαιρετικό δείγμα συνεργατικής 

μάθησης, μια και ότι δημιουργήσαμε προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία 

μας. Το παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και κλινικό μας έργο διαμορφώθηκε μέσα από 

την ίδια την εμπειρία της συνεργασίας μας.  

…Μιλάει σε πρώτο πρόσωπο και δεν κρύβεται πίσω από την  ουδετερότητα του 

ερευνητή, την οποία και δεν εμπιστεύεται. Πιστεύει στη δυναμική της εμπλοκής του 

ερευνητή στο αντικείμενο της έρευνάς του, μελετώντας μεθοδικά τα θέματά του και 

υποστηρίζοντας τις απόψεις του επιχειρηματολογώντας. Εκεί που δεν μπορεί να 

υποστηρίξει την άποψή του λόγω έλλειψης στοιχείων, εκεί που του λείπουν δεδομένα 

ή επιχειρήματα  το παραδέχεται ευθαρσώς.  Το πεδίο των ερευνών του είναι αχανές 

και έχει  πλήρη συνείδηση του έργου που απαιτείται αλλά και του ρίσκου να 

προτείνει σοβαρά και τεκμηριωμένα αναλύσεις και προτάσεις εφαρμογής, μέσα σε 

μια διαφορετική επιστημολογική προσέγγιση απ' ότι αυτή  του ορθολογισμού και του  

θετικισμού.  

…μετακινεί αποφασιστικά το βάρος της προβληματικής του στην Εκπαίδευση. Τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα όσο και αν τα γνωρίζει πολύ καλά και εκ των ένδω, 

υποστηρίζει, δίχως να υποτιμά καθόλου τη σημασία τους, ότι  ανήκουν στο πεδίο των 

φυσικών επιστημών. Αντίθετα την Π.Ε. τη βλέπει ως κατ΄εξοχήν παιδαγωγική 

πρόταση  και το υποστηρίζει με  πειστικότητα.  

…..Εκεί όμως που επικεντρώνει την προσοχή του ιδιαίτερα είναι η Βιωματική 

Εκπαίδευση….. Το γεγονός της διδασκαλίας για να οδηγήσει στη μάθηση οφείλει να 

μετατραπεί σε βίωμα, να αγγίξει και να κινητοποιήσει τα ενδιαφέρον του μαθητή. 

Οφείλει δηλαδή να τον συν-κινήσει. ….Η Βιωματική Εκπαίδευση επανέρχεται 

συνεχώς στις αναλύσεις και στις προτάσεις του, σε όλο το μήκος του βιβλίου του. Δεν 

μιλάει γι' αυτήν θεωρητικά και από καθ' έδρας. Την έχει βιώσει προσωπικά όπως είπα 

σε βάθος, έχει εμπλακεί και επηρεασθεί. Παράλληλα, ως γνήσιος ερευνητής τη 

δοκιμάζει και αλλού, στήνει εκτεταμένα ερευνητικά προγράμματα, μελετά διαδρομές, 

εργασίες και συνεντεύξεις εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων φοιτητών και 
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εκπαιδευτικών στα μαθήματα, στα εργαστήριά και στις εκπαιδεύσεις που συντονίζει. 

Εχει γίνει εξπέρ στην ανάλυση του περιεχομένου συνεντεύξεων, στην εμψύχωση των 

ομάδων, στη μελέτη και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.  

…Μέσα στην ευρύτερη φιλοσοφική και επιστημολογική του τοποθέτηση 

καταδεικνύει την σχετική επικράτηση στην Π.Ε. ενός τεχνοκρατικού πνεύματος με 

επικέντρωση στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, σε βάρος της ολόπλευρης 

ανάπτυξης ενδιαφερόντων, έρευνας και κριτικού πνεύματος. 

…..Επιχειρηματολογώντας μπροστά σε αυτό το φαινόμενο προβληματίζεται πάνω 

στη δυνατότητα σύζευξης  του Ερμηνευτικού επιστημολογικού Παραδείγματος με 

το Κοινωνικά κριτικό.  Αναρωτιέται αν η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, η 

ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, η δυνατότητα επικοινωνίας, ο 

σεβασμός της διαφορετικότητας, όλα χαρακτηριστικά του ερμηνευτικού 

Παραδείγματος αλλά και προαπαιτούμενα της δημοκρατίας, οδηγούν και στη 

δημιουργία πολιτών με κριτική στάση, δημοκρατικό αίσθημα, ενεργό συμμετοχή και 

εμπεδωμένη την αξία της αλληλεγγύης, που επιδιώκει η Κριτική παιδαγωγική. 

Εδώ δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί αυτό το τεράστιο ερώτημα. Ακροθιγώς μόνο 

αναφέρω μια ανάλογου είδους σύζευξη που παρατηρούμε στο σχετικά πρόσφατο 

κίνημα της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας, έργο του Γάλλου 

Ψυχοπαιδαγωγού και Κλινικού Κοινωνικού Ψυχολόγου Michel Lobrot και  

συνεργατών του. Συσχετίζεται το φαινόμενο της επικοινωνίας με τις διεργασίες της 

μάθησης και της αγωγής,  αναγνωρίζοντας στο συγκινησιακό παράγοντα και τη 

βιωματική εμπειρία κομβικά καταστατική λειτουργία δημιουργίας, συνάντησης και 

συνάρθρωσης του ενδοψυχικού με το διαψυχικό και το κοινωνικό.   

…. δεν πιστεύει στον ντετερμινισμό και στη νομοτέλεια ούτε στο ότι το σχολείο μόνο 

αναπαράγει. Πιστεύει στην πρωτοβουλία των ατόμων και των ενεργών μειονοτήτων. 

Πιστεύει στην παρέμβαση και στη δυναμική τους για τη δημιουργία του καινούριου. 

Πιστεύει στην πολιτική, με την έννοια της εμπλοκής των πολιτών στα της πόλης. 

Είναι μ' αυτή την έννοια ένας hommo politicus, που αναλαμβάνει την ευθύνη της 

παρέμβασής του.  

Δεν αναζητεί ούτε διεκδικεί την απόλυτη αλήθεια, δεν είναι δογματικός. Αντίθετα 

είναι ανοικτός, συνεχίζει να ακούει και να ενδιαφέρεται για το διαφορετικό. Συνεχίζει 

να μαθαίνει και να αλλάζει. Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει, και δεν διστάζει  να  
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προτείνει.  Τολμά την πρόταση θα έλεγα, τη διατυπώνει ξεκάθαρα και απερίφραστα, 

αναλαμβάνοντας το κόστος και την ευθύνη που αυτό συνεπάγεται. Αναλαμβάνει το 

ρίσκο και την ευθύνη να υπερασπισθεί τις απόψεις και τις αξίες του και να 

επηρεάσει, όχι ως ουδέτερος, επιστημονικά κατοχυρωμένος ερευνητής, αλλά ως 

ενεργός επιστήμονας-συμπολίτης,  και ως δάσκαλος. … 

 Κάνει συνοψίζοντας δύο προτάσεις:  

Η πρώτη αφορά τον απογαλακτισμό της Π.Ε. από τις Φυσικές και τις 

περιβαλλοντικές επιστήμες, όπως χαρακτηριστικά λέει. Η Π.Ε. είναι κλάδος των 

Ανθρωπίνων επιστημών και ως τέτοια οφείλεται να μελετηθεί και να διδαχθεί. Προς 

αυτή την κατεύθυνση προτείνει όπως είδαμε τη σύξευξη του Ερμηνευτικού 

Παραδείγματος με αυτό της Κριτικής παιδαγωγικής. Αυτό υποστηρίζει ότι μπορεί να 

δημιουργήσει τις επιστημολογικές προϋποθέσεις ξεπεράσματος του αδιεξόδου που 

οδήγησε το ορθολογικό  και θετικιστικό Παράδειγμα τους τελευταίους αιώνες, του 

Διαφωτισμού συμπεριλαμβανομένου. Πρόκειται για ανάλυση και πρόταση που 

διατρέχει το σύνολο του βιβλίου ως βασικός  κατευθυντήριος άξονάς του. 

Η δεύτερη κατηγορία προτάσεων  θα έλεγα ότι αφορά την εκπαίδευση στην 

επικοινωνία των μαθητών και φοιτητών, όπως και την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε αυτό. Οι προτάσεις του αφορούν τη μάθηση μέσω βιωματικών 

εμπειριών έκφρασης και επικοινωνίας, με στόχο τον εμπλουτισμό και την 

καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου σε όλους τους τομείς και όχι μόνο το γνωστικό. Δεν 

αφορούν την εκμάθηση τεχνικών κοινωνικών δεξιοτήτων, τα πολυδιαφημισθέντα 

social skills,  όπως προτείνονται ποικιλοτρόπως σε ταχύρυθμα σεμινάρια για την 

εκπαίδευση τεχνοκρατών των ανθρωπίνων σχέσεων και πωλητών καταναλωτικών 

αγαθών κάθε είδους. Αυτό που τον ενδιαφέρει πρωταρχικά δεν είναι  η  διδακτική 

των γνωστικών αντικειμένων, δίχως να την υποτιμά, αλλά η κινητοποίηση των 

συγκινησιακών λειτουργιών ή καλύτερα θα έλεγα η απελευθέρωσή τους,  ως 

προϋπόθεση ανάπτυξης επιθυμιών και ενδιαφερόντων σε όλους του τομείς μάθησης 

και ανάπτυξης του ψυχικού κόσμου. Πρόκειται για τη Βιωματική Εκπαίδευση που 

κινητοποιεί προς την κριτική σκέψη και τη δημιουργία της Γνώσης, προς την ίδια τη 

Ζωή θα έλεγα και τη μάθησή της, και όχι προς στεγανοποιημένα γνωστικά 

αντικείμενα που μετατρέπουν τους ανθρώπους σε εξειδικευμένα ρομπότ.   
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Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ανθρώπινη οικολογία, ουδετερότητα 

ερευνητή, βιωματική εκπαίδευση, ερμηνευτικό και κοινωνικά κριτικό παράδειγμα, 

δημιουργικότητα, επικοινωνία, δημοκρατία, ενεργός συμμετοχή, αλληλεγγύη, μη 

κατευθυντικότητα, ντετερμινισμός, homo politicus,  πρόταση, επιρροή, φυσικές και 

περιβαλλοντικές επιστήμες, εκπαίδευση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κοινωνικές 

δεξιότητες (social skills), τεχνοκράτες. 

 

VI.gr   ΑΡΘΡΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΚΕΙΜΕΝΑ διάφορα,  

στα ελληνικά 

                     ( δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI ) 

 

VΙ.1    ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. (2001),  H βιωματική προσέγγιση στην εκπαίδευση και 

στην επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών.    Συνέδριο ΕΛΨΕ, Αλεξανδρούπολη, σ.15. 

Τα τελευταία χρόνια εισάγονται στην Ελλάδα βιωματικές μέθοδοι στο χώρο της 

εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  Στην ανακοίνωση αυτή 

παρουσιάζονται οι θεωρητικές και οι μεθοδολογικές αρχές  που  διέπουν  τα 

τελευταία 20 χρόνια τη διδασκαλία μου στο πανεπιστήμιο και στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. 

α. Bιωματική ή εμπειριακή αρχή: H εμπειρία των συμμετεχόντων και το βίωμά τους 

(εμπειρία που αγγίζει και συν-κινεί) είναι βασικό σημείο αναφοράς που 

προσανατολίζει σταθερά τις προτάσεις και την πορεία της εργασίας. β. Aρχή της 

συνοδείας: O εκπαιδευτής εμψυχώνει τους συμμετέχοντες διευκολύνοντας την 

έκφραση και την επικοινωνία μεταξύ τους, με την στάση ενεργούς ακρόασης που 

υιοθετεί (ενσυναίσθηση, γνησιότητα, ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, 

επαναδιατύπωση, κ.ά. γ. Aρχή της παρέμβασης: Παράλληλα με τη στάση ενεργούς 

ακρόασης που υιοθετεί προτείνει ορισμένες δραστηριότητες λειτουργώντας ως 

Δημοκρατικός ηγέτης  (Lewin,1959).   
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Oι δραστηριότητες που προτείνονται κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: α. 

Aσκήσεις-δραστηριότητες έκφρασης- επικοινωνίας β. Ψυχόδραμα, Kοινωνιόδραμα, 

Aυθόρμητο θέατρο, Παιχνίδια ρόλων γ. Bίωμα και εξάσκηση στην ενεργό ακρόαση 

δ. Θεωρητική ανάλυση, συζήτηση και πληροφόρηση. H υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων αυτών, βασίζεται στα κίνητρα και ενδιαφέροντα των 

συμμετεχόντων. O εκπαιδευτής-εμψυχωτής συμβάλλει με τη διευκόλυνση της 

υλοποίησης των προτάσεων  αυτών ή και με δικές του καθαρά προτάσεις, που 

προσανατολίζονται από την πορεία της ομάδας και τα αιτήματα-ενδιαφέροντα των 

συμμετεχόντων. Πρόκειται για μια παιδαγωγική σύνθεσης όλων των δυνατών 

μορφών και τρόπων επικοινωνίας, με στόχο την ικανοποίησης ενδιαφερόντων των 

συμμετεχόντων, και τη δημιουργία νέων. Πρόκειται για διαμορφωτική-θεσμοθετική 

λειτουργία της νέας εμπειρίας, της δημιουργίας νέων επιθυμιών, κινήτρων και 

ενδιαφερόντων, σε διαλεκτική σχέση με την απόκτηση γνώσεων και την απόκτηση 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς. 

Παρουσιάζεται επίσης η αξιολόγηση τριών επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν (ερωτηματολόγια και σχόλια σχετικά με 

την επιμόρφωση που δέχθηκαν).. 

Α.΄ΠEK Θεσ/νίκης, (1997). Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ψυχοπαιδαγωγική της 

επικοινωνίας”. Διάρκεια: 40 ώρες, τετράωρες απογευματινές συναντήσεις ανά 

εβδομάδα.  Aριθμός συμμετεχόντων: 25 (8 προσχολικής, 9 πρωτοβάθμιας και 8 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Hλικία: 30 - 55 ετών. 

Β. Eνδοσχολική επιμόρφωση, (1998-2000). Eπιμορφωτικό πρόγραμμα του YΠEΠΘ 

που υλοποιήθηκε σ’ όλη τη χώρα σε μεγάλο αριθμό σχολείων δημοτικής και μέσης 

εκπαίδευσης, (επιστ. υπεύθυνος,  καθ. Π. Ξωχέλλης). O γράφων κλήθηκε σε 

περισσότερα από  20 σχολεία ή συμπράξεις σχολείων (Mακεδονία, Θράκη, 

Mυτιλήνη, Xίο, Σάμο) για σεμινάρια σε θέματα σχετικά με την κοινωνική 

συμπεριφορά και τις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών. Συνολικός αριθμός 

συμμετεχόντων περί τους 350, όλων των ηλικιών 

Γ. ΣEΠ- Συμβουλευτική, (1999-2000). Eπιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στον 

Σχολικό Eπαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική. Tο πρόγραμμα 

προτάθηκε από τη διεύθυνση του ΣEΠ του YΠEΠΘ και υλοποιήθηκε από 10 

πανεπιστήμια της χώρας. Στην περίπτωσή μας αναφερόμαστε στο πρόγραμμα του 



74 
 

AΠΘ - τμήμα φιλοσοφίας- παιδαγωγικής (επιστ. υπεύθυνος, καθ. N. Tερζής, υπευθ. 

βιωματικών σεμιναρίων Κ.Μπακιρτζής. Διάρκεια: 520 ώρες, εκ των οποίων 214 

θεωρητικής διδασκαλίας, 204  βιωματικές εφαρμογές. Αριθμός συμμετεχόντων 60. 

Yλοποιήθηκαν 3 τριήμερα βιωματικά σεμινάρια για κάθε ομάδα 15 ατόμων, σε 

ειδικά διαμορφωμένο κέντρο εκτός πόλης, και 12 δίωρες συναντήσεις σε αίθουσες 

διδασκαλίας στη Θεσσαλονίκη. Ηλικία  30-55 ετών. 

Η αξιολόγηση έδειξε ότι μια εκπαίδευση και επιμόρφωση βασισμένη στο βίωμα των 

εκπαιδευτικών, παράλληλα με την ακαδημαϊκή διδασκαλία, γίνεται θερμά αποδεκτή 

οδηγώντας σε θετικά αποτελέσματα, τόσο στο επίπεδο των γνώσεων όσο και στο 

επίπεδο των στάσεων και της προσωπικής ανάπτυξης.   Mε τα στοιχεία που 

παρατίθενται, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, και τα οποία υπογραμμίζουμε ότι 

συγκεντρώθηκαν από τους οργανισμούς διοργάνωσης των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης  (Υπουργείο Παιδείας), γίνεται σαφές ότι:  η προτεινόμενη 

μεθοδολογία της βιωματικής εμπειρίας είναι δυνατό να εφαρμοσθεί στην εκπαίδευση 

και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. επηρεάζοντας τις στάσεις, τις αντιλήψεις 

και την εργασία γενικότερα με τους μαθητές μέσα στην τάξη. H αξιολόγηση των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων, συμβούλων και εκπαιδευτικών 

με σχετικά μεγάλη ηλικία και εκπαιδευτική εμπειρία, είναι ιδιαίτερα υπολογίσιμη. 

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, υπογραμμίζεται η καινοτόμος διάσταση της εφαρμοσθείσας 

μεθοδολογίας και αναγνωρίζονται οι θετικές της επιπτώσεις όχι μόνο στο βίωμα των 

εκπαιδευτικών κατά τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα αλλά και στη 

συνέχεια, μεταξύ των συναδέλφων όπως και στην εργασία τους με τους μαθητές μέσα 

στην τάξη.  

Σημείωση: Ανακοίνωση ιδιαίτερα σημαντική σχετικά με την εφαρμογή σε ευρεία 

κλίμακα της βιωματικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση. Βλέπε 

και εργασία   Νο  IV.15 

Λέξεις κλειδιά: βίωμα, βιωματική εκπαίδευση-διδασκαλία-μάθηση, επιμόρφωση, 

θεωρητικής και μεθοδολογικές αρχές, εμπειριακή αρχή, συνοδεία, παρέμβαση, 

βιωματικές δραστηριότητες-μέθοδοι-τεχνικές, ενδοσχολική επιμόρφωση, 

συμβουλευτική, αξιολόγηση. 
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VΙ.2   -  (2013), Θεωρία και πράξη της Βιωματικής Εκπαίδευσης , ημερίδα  25 

Χρόνια Βιωματικής Εκπαίδευσης, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, σ.15.  

Στην ομιλία μου αυτή παρουσιάζω τις βασικές  θεωρητικές και μεθοδολογικές  αρχές 

της Βιωματικής Εκπαίδευσης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά από 25 χρόνια 

θεωρητικής επεξεργασίας και εφαρμογής στο ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, σε άλλα 

πανεπιστημιακά τμήματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, και σε επιμορφωτικά 

προγράμματα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Σε αντίθεση με την υποτίμηση  της 

βίωσης των συγκινήσεων από τον Καρτέσιο, τον Δαρβίνο και τον Φρόϋντ, 

υπογραμμίζεται η σημασία τους για τη μάθηση,  στη συνέχεια πολλών ερευνητών 

(W.James, J.Dewey, W.Reich, K.Lewin, L.Vygotsky, J.Moreno, C.Rogers, 

M.Lobrot). Αναγνωρίζεται η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και της μη 

κατευθυντικότητας, σχετικά με την προσωποποιημένη και την ολόπλευρη ανάπτυξη 

του καθένα, παιδιού και ενήλικα. Συνεχίζοντας αναφέρομαι στην προσωπική μου 

διαδρομή και στην διαμόρφωσή μου ως παιδαγωγού. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδω 

στην εμπειρία των σπουδών μου στο πειραματικό πανεπιστήμιο Paris VIII-Vincennes. 

Στη συνέχεια αναφέρομαι στην εμπειρία της διδασκαλίας μου στο ΤΕΠΑΕ της 

παιδαγωγικής σχολής του ΑΠΘ και στη συνεργασία μου με τον καθ. 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Α.Γεωργόπουλο. Με επιμονή και επιμονή 

διαμορφώσαμε και προτείναμε  μια νέα αντίληψη και παιδαγωγική στάση που 

διευκολύνει αποτελεσματικά τη δουλειά μέσα στην τάξη.   Τέλος  αναφέρομαι στην 

εμπειρία της διδασκαλίας  ως Φυσικός στο λύκειο Αιγινίου (1978-80)και στα 

εξαιρετικά αποτελέσματα που επηρέασαν τόσο τη  δική μου πορεία όσο και των 

μαθητών μου. 

Σημείωση: στην ημερίδα αυτή παρέστησαν και κατέθεσαν την εμπειρία τους πάνω 

από 30 μαθητές μου, της περιόδου  Αιγινίου (βλέπε πρακτικά ημερίδας, Νο VI.5).   

Λέξεις κλειδιά: βιωματική παιδαγωγική-εκπαίδευση, συγκίνηση, ερέθισμα-απάντηση,  

αίτιο-αιτιατό,  φαινομενολογία-υπαρξισμός, θεωρία πεδίου, επιρροή-επιβολή, 

εμπειρία πανεπ. ParisVIII-Vincennes, εμπειρία  ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ, εμπειρία Λυκείου 

Αιγινίου. 
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V.3  -  (2013), Δημιουργία, εμπλουτισμός και διεύρυνση του Ψυχικού Κόσμου, 

Ομιλία, Ελεύθερο παν/μιο δήμου Χανίων, σ. 46. 

Στην εκτεταμένη αυτή ομιλία παρουσιάζω αναλυτικά  τα βασικά σημεία 

διαμόρφωσης , εμπλουτισμού και διεύρυνσης του ψυχικού κόσμου, έτσι όπως 

προκύπτουν από τη θεωρία  της NDI (les forces profondes du moi , M.Lobrot, 1983, 

Επικοινωνία και Αγωγή, Κ.Μπακιρτζής, 2001). Η ευτυχία και η ωριμότητα  

εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου, σε συνάρτηση με τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. 

Η κληρονομικότητα δεν συνιστά γενεσιουργό παράγοντα του ψυχικού κόσμου και 

μόνο δευτερογενώς επηρεάζει μέσω των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και τις 

αξίες που επικρατούν. Βασικό σημείο αναγνωρίζεται η λειτουργία της μάθησης μέσω 

βιωματικών εμπειριών που συγκινούν και οδηγούν στη δημιουργία επιθυμιών 

κινήτρων και ενδιαφερόντων παράλληλα με την απόκτηση  γνώσεων, ικανοτήτων  και 

δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη που προκύπτει είναι προσωπική και ιδιαίτερη για τον καθένα 

(αναπτυξιακή ψυχολογία,L.Vygotsky, J.Bruner, κ.ά.) και όχι εξελικτική, με την 

έννοια της προδιαγεγραμμένης πορείας ανάπτυξης  (εξελικτική ψυχολογία του 

J.Piaget). Η σημασία των συγκινήσεων για τη μάθηση αναγνωρίζεται ως κεντρική και 

καθοριστική, σε αντίθεση με τις επικρατούσες θεωρίες του μπηχεβιορισμού και της 

ψυχανάλυσης.  Σχολιάζονται οι δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη μάθηση  

(εξωτερικό περιβάλλον, εσωτερικός ψυχικός κόσμος) επικεντρώνοντας την προσοχή 

στη μετατροπή ενός γεγονότος σε βίωμα που συγκινεί, δηλαδή που αφορά και 

ενδιαφέρει. Υπογραμμίζεται η σημασία της αντισταθμιστικής αρχής  που επιτρέπει τη 

θετική βίωση ακόμη και δυσάρεστων γεγονότων, υπό την προϋπόθεση  καλλιέργειας 

και ανάπτυξης του ψυχικού κόσμου σε όλους τους τομείς. Ενας πλούσιος και 

διαφοροποιημένος ψυχικός κόσμος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και λειτουργεί 

αντισταθμιστικά στις δυσκολίες που είναι αναπόφευκτες. Ο Κύκλος ολοκλήρωσης της 

μάθησης ( Α.Γεωργόπουλος, Κ.Μπακιρτζής,1998, 2001) παρέχει τις αναγκαίες 

εξηγήσεις για την κατανόηση των λειτουργιών της μάθησης μέσω βιωματικών 

εμπειριών (βίωμα, αξιολογητική εμπειρία και χαρακτηροποίηση, πέρασμα, 

συγκινησιακό κενό, διευκόλυνση-εμψύχωση) και  οδηγεί στη διατύπωση των βασικών 

αρχών μιας παιδαγωγικής της βιωματικής εμπειρίας που μπορεί να εκφρασθεί με το 

τρίπτυχο ακούω-προτείνω-συνοδεύω, στη συνέχεια της ροτζεριανής μη κατευθυντικής 

πρότασης  με ενσυναίσθηση-γνησιότητα-ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, και της 
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παρεμβαίνουσας μη κατευθυντικότητας  του  Μ.Lobrot (NDI)  με τη διάκριση μεταξύ 

επιβολής και επιρροής. 

Λέξεις κλειδιά: ευτυχία, ωριμότητα, κληρονομικότητα, επιθυμίες, κινήτρα, 

ενδιαφέροντα, γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, αναπτυξιακή-εξελικτική ψυχολογία, 

αντισταθμιστική αρχή, Κύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης, βίωμα, αξιολογητική 

εμπειρία χαρακτηροποίηση, πέρασμα, συγκινησιακό κενό, διευκόλυνση-εμψύχωση, 

ακούω-προτείνω-συνοδεύω, ενσυναίσθηση, γνησιότητα, ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, 

παρέμβαση, επιβολή-επιρροή. 

 

VΙ.4   -  (2015),  Η Εμψύχωση Ομάδων NDI,    εκδ. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 

σ.12. 

Στο κείμενο αυτό  παρουσιάζεται η θεωρία, η  μεθοδολογία και η πρακτική της NDI , 

σχετικά με την Εμψύχωση των Ομάδων. Η ιστορική εξέλιξη της μη 

κατευθυντικότητας περνά ουσιαστικά μέσα από το έργο των Κ.Lewin, C,Rogers  και 

M.Lobrot, των οποίων παρουσιάζονται τα κομβικά σημεία. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εμψυχωτή  (ενσυναίσθηση, 

γνησιότητα, ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή), τα βασικά μεθοδολογικά 

χαρακτηριστικά της εμψύχωσης  (ακούω, προτείνω, συνοδεύω), και η γενικότερη 

φιλοσοφία της στάσης του εμψυχωτή  και των λειτουργιών της εμψύχωσης (αυστηρή 

εφαρμογή των αρχών ισοτιμίας, σεβασμού της διαφορετικότητας και της ελευθερίας, 

δημιουργία κλίματος αποδοχής, θετικότητας, έκφρασης και επικοινωνίας, 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας, επικέντρωση στις ανάγκες και επιθυμίες των 

συμμετεχόντων, επιδίωξη της επιρροής μέσω προτάσεων και παρεμβάσεων κάθε 

τύπου δίχως επιβολή (έκφραση απόψεων, υποθέσεων, αναλύσεων, παροχή 

πληροφοριών, κ.ά.), πάντοτε στην υπηρεσία των ενδιαφερόντων και αιτημάτων των 

συμμετεχόντων. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων κινείται σε δύο επίπεδα: α. 

Δραστηριότητες-εμπειρίες και σχόλια-αναλύσεις επ’ αυτών (σχολικές-ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες διδασκαλίας, έρευνας, κ.ά. δραστηριότητες έκφρασης και 

επικοινωνίας, προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας, κ.ά), και β. 

Δραστηριότητες επεξεργασίας των θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων της 

NDI, με εισηγήσεις, αναλύσεις και συζητήσεις επ΄αυτών, στo πλαίσιo ειδικών 

σεμιναρίων και  προγραμμάτων εκπαίδευσης εμψυχωτών και ψυχοθεραπευτών NDI. 
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Τα περιεχόμενα και οι δραστηριότητες αποφασίζονται με τη σύμφωνη γνώμη όλων, 

με κριτήριο τα αιτήματα των συμμετεχόντων. Τέλος αναφέρονται μέθοδοι και 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην NDI υπό την προϋπόθεση να κινούνται στα 

πλαίσια των βασικών αρχών της μη-κατευθυντικής αντίληψης και στάσης. Εκείνο 

που προέχει δεν είναι η  προσήλωση στις οδηγίες που δίδονται από διάφορες σχολές 

και εγχειρίδια ασκήσεων, αλλά η χρησιμοποίηση του πολύ πλούσιου φάσματος 

μεθόδων και τεχνικών που υπάρχουν, θέτοντάς τες στην υπηρεσία των 

συμμετεχόντων και προσαρμόζοντάς τες κάθε φορά στα συγκεκριμένα αιτήματα,  

ανάγκες και επιθυμίες.  

Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, γνησιότητα, ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, ακούω, 

προτείνω, συνοδεύω, στάση,  λειτουργίες της εμψύχωσης, δραστηριότητες, μέθοδοι-

πρακτικές  NDI. 

 

VΙ.5  - (2015), Το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Εισήγηση, ημερίδα Το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, σ. 9. 

Στην εισήγηση αυτή αναγνωρίζεται ο εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός ρόλος του 

θεάτρου, της δραματοποίησης, των παιχνιδιών ρόλων,  της φαντασίας, του ξυπνού 

ονείρου, κ.ά. Προβληματίζομαι πάνω στη σχέση λογικής και συναισθήματος-

φαντασίας-διαίσθησης, από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, στον Καρτέσιο, τον 

Δαρβίνο και τον Φρόϋντ, με αναφορές στον Κορνήλιο Καστοριάδη κ.ά. σχετικά με τη 

σημασία του θεάτρου και των παθών-συγκινήσεων και της κάθαρσης  που οδηγεί, 

συνιστώντας βασικές προϋποθέσεις θέσμισης της πόλης και της δημοκρατίας 

(αστυνόμες οργές, θεσμίζοντα πάθη). Η δημοκρατία και ο πολιτισμός μπορούν να 

αναγνωρισθούν ως κορυφαία δημιουργήματα ικανοποίησης  της  ανθρώπινης 

ανάγκης για βίωση παθών-συγκινήσεων. 

Μέσα από αυτή την ανάλυση αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά του θεάτρου  

(συγκινησιακή-αισθητική ενθουσιαστική έξαρση, συν-πάσχω, κάθαρση) ως βασικά 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες μιας παιδαγωγικής που διευκολύνει τη μάθηση, τη 

δημιουργία και την ανάπτυξη τόσο του ψυχικού όσο και του διαψυχικού-κοινωνικού, 

μέσα σε μια δυναμική διαλεκτικής τους συνάρθρωσης, αρχαϊκά-διονυσιακά δρώμενα,  
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Λέξεις κλειδιά:  θέατρο, λογική, συναίσθημα-συγκίνηση, φαντασία, διαίσθηση, πάθη, 

αστυνόμες οργές-θεσμίζοντα πάθη, θέσμιση, συν-πάσχω, εξαγνισμός-εξορκισμός, 

κάθαρση, πόλη-πολιτισμός, δημοκρατία, συγκινησιακή ενσυναίσθηση, βιωματική 

μάθηση, πέρασμα, εμψύχωση. 

 

VΙ.6    ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ.,   ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ Στ., (2015), Θεωρία, φιλοσοφία και 

μεθοδολογία της NDI,   Εισήγηση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EAP-ΕΕΨΕ 

(European Association of Psychotherapy, Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος),         

Αθήνα, σ.10. 

Η  Παρεμβαίνουσα-Μη-Κατευθυντικότητα είναι θεωρία  κατανόησης των 

ανθρωπίνων λειτουργιών σε  ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και 

συγχρόνως μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας μάθησης και ανάπτυξης, όπως και 

ψυχοθεραπείας. Πρόκειται για θεωρία που επεξεργάζεται ο Γάλλος καθηγητής Michel 

Lobrot από τα μέσα της δεκαετίας του ΄60 και την ολοκληρώνει, στις βασικές της 

αρχές,  περί τα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Ουσιαστικά πρόκειται για φιλοσοφία του 

ανθρώπου και των σχέσεών του, για αντίληψη και στάση ζωής που βασίζεται στο 

σεβασμό της αυτονομίας και της ελευθερίας του εαυτού και του άλλου, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, φύλου, προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων. 

Η NDI ακολουθεί τις βασικές αρχές της μη-κατευθυντικότητας (Κ.Lewin, C.Rogers) 

προεκτείνοντάς τες βασιζόμενη στη σημασία της επιθυμίας για τη μάθηση και την 

ανάπτυξη και στη διάκριση μεταξύ επιρροής  και επιβολής. Η έννοια της 

παρέμβασης είναι κεντρική. Αναγνωρίζεται η μη-κατευθυντικότητα ως επιρροή  και 

όχι ως επιβολή. Μ’αυτή την έννοια τόσο η παιδεία όσο και η ψυχοθεραπεία 

επιδιώκουν τη δημιουργία συνθηκών και προτάσεων δραστηριοτήτων  καλλιέργειας 

επιθυμιών, μάθησης, δημιουργικότητας, έκφρασης και επικοινωνίας. 

Η μεθοδολογία της   NDI βασίζεται στο τρίπτυχο Ακούω-Προτείνω-Συνοδεύω, με 

Ενσυναίσθηση, Γνησιότητα και Ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή.  Το έργο της 

εμψύχωσης ομάδων κάθε τύπου και κοινού, εκπαίδευσης, ψυχοθεραπείας, εργασίας, 

διακοπών, κ.ά. είναι έργο από κοινού δημιουργίας εμψυχωτών και μελών. Οι βασικές 

αρχές της παρεμβαίνουσας μη-κατευθυντικής πρότασης, αντίληψης και στάσης είναι 

συνεπείς, αυστηρές  και συστηματικές ως προς τη δημιουργία συνθηκών έκφρασης 
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και επικοινωνίας, κλίματος αποδοχής, εμπιστοσύνης και συνεργασίας, μέσω της 

διευκόλυνσης και της συνοδείας. Η συμπεριφορά όπως και οι εκτιμήσεις, απόψεις και  

προτάσεις των εμψυχωτών (εκπαιδευτικών,  ψυχοθεραπευτών, κ.ά.) είναι αυτονόητο 

ότι επηρεάζουν τους συμμετέχοντες. Αυτό όχι μόνο θεωρητικά και μεθοδολογικά 

είναι αποδεκτό αλλά και επιδιώκεται, πάντοτε όμως υπό την προϋπόθεση της 

ικανοποίησης αναγκών, ενδιαφερόντων και επιθυμιών των συμμετεχόντων. 

Επιδιώκεται σταθερά η έκφραση των υπαρχόντων επιθυμιών όπως και η δημιουργία 

νέων, μέσω βιωματικών εμπειριών σε τομείς στους οποίους οι συμμετέχοντες 

επιθυμούν να εμπλακούν και να εξερευνήσουν.   

Λέξεις κλειδιά: επιρροή και επιβολή, παρέμβαση, προτάσεις, ακούω-προτείνω-

συνοδεύω, ενσυναίσθηση-γνησιότητα-ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, επιθυμίες, βίωμα-

βιωματική εμπειρία, πολυδιάσπαση (dissociation), υπεραμυντικοί μηχανισμοί, θεωρία 

πεδίου (field theory), εκπαιδευτική ομάδα(Training group),  Ζωτικός χώρος, ψυχική 

ενέργεια, επιθυμίες, προδοκίες (aspirations), μέθοδοι-τεχνικές.  

 

VΙ.7    ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ.  (2015),  Ταυτότητα φύλου και πολυδιάσπαση,  

Εισήγηση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της EAP-ΕΕΨΕ (European Association of 

Psychotherapy, Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας  Ελλάδος), Αθήνα, σ.18. 

Η παιδική πολύμορφη σεξουαλικότητα ακολουθεί μια πορεία εξέλιξης από τη 

βιολογική κατάσταση στην  ψυχική οργάνωση, δίχως απότομες αλλαγές και 

ανακατατάξεις. Η ορμονική έκρηξη της εφηβείας αντιστρέφει βίαια την πορεία αυτή 

επαναφέροντας το σωματικό-βιολογικό ως κεντρικό παράγοντα. Η συνέχιση της 

πορείας ανάπτυξης απαιτεί χρόνο και εμπειρίες βιωμένες σε περιβάλλον εύκαμπτο 

και υποστηρικτικό, ώστε να γίνει το πέρασμα στη νέα κατάσταση  και να εδραιωθεί η 

ταυτότητα του φύλου. Ανθρωπολογικές μελέτες και ψυχολογικές αναλύσεις δείχνουν 

ότι ο νέος προσανατολισμός, από την  δι-σεξουαλικότητα και το αδιαφοροποίητο των 

φύλων στη διττή σεξουαλικότητα και τη συμπληρωματικότητα των φύλων συναντά 

δυσκολίες που για να ξεπερασθούν απαιτούνται διευκολυντικές λειτουργίες και 

συμπεριφορές από το περιβάλλον, ώστε να μετριασθεί η βιαιότητα της αλλαγής και 

να δοθεί χρόνος και συνθήκες θετικής βίωσης εμπειριών προς την κατεύθυνση του 

νέου προσανατολισμού. Νέο φως στο φαινόμενο αυτό του περάσματος από την 

πολύμορφη σεξουαλικότητα στην ιδιαίτερη ταυτότητα του υποκειμένου ρίχνουν 
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νεότερες έρευνες και μελέτες σχετικά με το κοινωνικό φύλο ή έμφυλη ταυτότητα 

(gender) και την πολυδιάσπαση (dissociation) του ανθρώπινου ψυχισμού.  Η 

συζήτηση για τη σημασία βιολογικών και κοινωνικών  λειτουργιών συνεχίζει να 

απασχολεί τους ερευνητές, όπως και η σταθερότητα της προσωπικότητας-ταυτότητας. 

Από πολλούς υποστηρίζεται ότι υπάρχει αλλαγή σε συνάρτηση με τις καταστάσεις 

που βιώνει το άτομο. Η πολυδιάσπαση του ψυχισμού δεν συνιστά αναγκαστικά  

παθολογικό φαινόμενο και λειτουργία αλλά για βασική προϋπόθεση 

δημιουργικότητας και ξεπεράσματος-υπέρβασης του εαυτού προς τη μάθηση και την 

ανάπτυξη, τόσο σε ψυχικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Aνθρωπολογικές αναφορές 

σε διαβατήρια τελετουργικά περάσματος που παρατηρούνται σε διαφορετικές εποχές 

και πολιτισμούς, αρχαϊκούς και σύγχρονους, υπογραμμίζουν τη διευκολυντική 

λειτουργία ορισμένων μη τυποποιημένων (informal) τελετουργικών περάσματος, όχι 

αναγκαστικά και αποκλειστικά προς τη διττή σεξουαλικότητα (ή προς άλλη 

συγκεκριμένη ταυτότητα φύλου) και την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της 

ιδιοποίησης ενός συνόλου τυποποιημένων ρόλων, κοινωνικών δομών και 

αναπαραστάσεων, αλλά προς τη δημιουργική σύνθεση των διαφόρων πλευρών και 

διαστάσεων των ψυχοκοινωνικών λειτουργιών σε συνεχή επανατοποθέτηση και ροή. 

Η ψυχοθεραπεία και ιδιαίτερα η ομαδική, βιωματικού χαρακτήρα, μπορεί να 

λειτουργεί ως διαβατήρια εμπειρία εισαγωγής σε ένα εύκαμπτο και   πολυδιάστατο 

ψυχικό, διαπροσωπικό και μικροκοινωνικό κόσμο, ικανό, δίχως να υποτάσσεται,  να 

αναπτύσσεται  και να προσαρμόζεται, να δημιουργεί και να αλλάζει. 

Λέξεις κλειδιά: πολύμορφη σεξουαλικότητα, διττή σεξουαλικότητα, συμπληρωμα- 

τικότητα των φύλων, κοινωνική-έμφυλη ταυτότητα (gender), τελετή, τελετουργία, 

διαβατήρια τελετουργικά περάσματος, κονστρουκτιβισμός, ενορμήσεις, λίμπιντο, 

ερμαφρόδιτος, επιθυμίες, ψυχολογική και κοινωνική ταυτότητα, ενδοψυχικό και 

διαψυχικό, ψυχικό και κοινωνικό, πολυδιάσπαση (dissociation), ψυχικές διαταραχές, 

θεωρία πεδίου (field theory), ψυχική ενέργεια, Ζωτικός χώρος, κλειστά και ανοικτά 

τελετουργικά, μεθοριακότητα (liminarity), «δωρεάν» δραστηριότητες(ludique), πάθη-

συγκινήσεις, βίωμα-βιωματική εμπειρία, εξαγνισμός-εξορκισμός, κάθαρση, καθαρτική 

μέθοδος ( abreaction), αστυνόμες οργές-θεσμίζοντα πάθη, δημοκρατία. 

VI. 8  - (2015), Παρουσίαση του βιβλίου του Michel Lobrot «Ζώντας μαζί», 

εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, Αθήνα. 
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VI.9  - (2016), Βιωματική μάθηση και Ψυχοθεραπεία, Διάλεξη στο Κέντρο 

«Βίλχελμ Ραϊχ», Αθήνα. 

 

VIΙgr.   ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  

στα ελληνικά 

                     ( δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-NDI ) 

 

VII.1   Πρακτικά  1ης Ομάδας Μελέτης, (21-22/1/2012) , Αθήνα, σ. 49. 

Συνάντηση εξαιρετικά πλούσια και πολυδιάστατη όπου διευκρινίζονται πολλά 

θεωρητικά και μεθοδολογικά σημεία της NDI.  Η διήμερη συνάντηση ξεκίνησε με 

σύντομη ομιλία του Μichel Lobrot σχετικά με την προσωπική του διαδρομή, τις 

ιστορικές και τις θεωρητικές απαρχές της ΝDI. Στη συνέχεια μέσα από τη λειτουργία 

σε μικρές ομάδες και ψηφοφορίες που ακολούθησαν επελέγησαν και συζητήθηκαν τα 

θέματα: 1.Υπαρξισμός και NDΙ  2. NDI και παρέμβαση 3. H επιθυμία στην NDI 4. H 

θεραπεία στην NDI 5. ΝDI και ψυχολογική θεωρία.  

Οι συζητήσεις που επακολούθησαν επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα σε θέματα όπως η μη 

κατευθυντικότητα, η επικέντρωση στην επιθυμία, οι θεσμοί-θεσμική παιδαγωγική-

θεσμική ανάλυση-θεσμικήεπανάσταση (Lapassade, Lourau), η κοινωνιολογία 

(Durkheim, Parson, Merton, Richards), η αναγέννηση ,Λούθηρος και ο Ερασμος, ο 

Τολστόϊ, η φαινομενολογία και ο υπαρξισμός (Husserl, Heidegger, Sartre), ο Νίτσε, 

οι  βιολογικές-ψυχολογικές-κοινωνικές ανάγκες, η συνείδηση, η κυτταρική 

συνείδηση, ηψυχοβιολογία και οι θέσεις του φιλοσόφου Raymond Ruyer, δασκάλου 

του Lobrot στο πανεπιστήμιο του Nancy, ο Αριστοτέλης (αναγκαστικό, τελικό, 

ποιητικό αίτιο), η Φυσική (αίτιο-αποτέλεσμα), Παυλώφ-μπηχεβιορισμός, η Γαλλική 

επανάσταση, ο Ι. Yalom και η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, ο Pierre Janet και ο 

περιορισμός του πεδίου συνείδησης, ο μαζοχισμός, ένστικτα ζωής και θανάτου, ο 

Berry Brazelton και η βρεφική-παιδική ηλικία, τα ένστικτα, η ιδεοψυχαναγκαστική 
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νεύρωση και ψυχοσωματικά προβλήματα, η ομοφυλοφιλία, η ελευθερία και το 

συναίσθημα ελευθερίας,κ.ά. 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνική ψυχολογία, επαναδιατύπωση, επαναπλαισίωση, παρέμβαση, 

επικέντρωση στην επιθυμία, κοινωνική εμπειρία, καταναγκασμός, σύγκρουση 

επιθυμιών, αρμονία επιθυμιών, θεσμοί, κοινωνική θεωρία, παγκοσμιοποίηση, επιρροή, 

φαινομενολογία, υπαρξισμός, συνείδηση, υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, ψυχο-φυσιολογία-

βιολογία, παραλήρημα, προσδοκία (aspiration), αποτέλεσμα, Γαλλική επανάσταση, 

μπηχεβιορισμός, συναίσθημα ελευθερίας, καταστροφικότητα, μη κατευθυντικότητα, 

οργανισμική τάση πραγμάτωσης, αλεξαλγητικό ένστικτο, μαζοχισμός, ευχαρίστηση, 

συλλογική συνείδηση, ένστικτο θανάτου.  

 

VII.2   Πρακτικά 2ης Ομάδας Μελέτης, (1-2/12/2012), Αθήνα, σ. 186. 

Η 2η Ομάδα Μελέτης ξεκίνησε με αυτοπαρουσίαση των συμμετεχόντων και 

παρουσίαση της Ο.Μ. από τους εμψυχωτές. Συνέχισε με την εισήγηση του 

Κ.Μπακιρτζή «Οι βασικές αρχές της  NDI  σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

του ψυχικού κόσμου» και την εκτεταμένη συζήτηση που ακολούθησε. Στη συνέχεια 

συζητήθηκε διεξοδικά η μεθοδολογία λειτουργίας και ιδιαίτερα ο τρόπος επιλογής 

των θεμάτων προς συζήτηση. Δημιουργήθηκαν μικρές ομάδες στις οποίες 

εκφράσθηκαν τα θέματα που ενδιέφεραν τους συμμετέχοντες, αποσαφηνίσθηκαν και 

έγινε μια πρώτη επιλογή. Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια και έγινε η 

τελική επιλογή. Τα θέματα που επιλέχθηκαν είναι: 

1. Αντισταθμιστική αρχή  

2. Ελευθερία και εφαρμογές στην NDI  

3. Σώμα και NDI  

4. Παρεμβατικότητα και Κατευθυντικότητα.  

Λέξεις κλειδιά: Υποσυνείδητο, Καλό-Κακό, ψυχικό περιεχόμενο, γεγονός-βίωμα-

συγκίνηση, εσωτερικός κόσμος, κύτταρα του ψυχικού κόσμου, βιολογικό-γονιδιακό, 

έμβρυο, κοινωνικοποίηση, ικανότητες, μάθηση, εξελικτική και αναπτυξιακή ψυχολογία, 

κληρονομικότητα, εφηβεία, σεξουαλικότητα, ορμή, ένστικτο, θεωρία πεδίου (field 

theory), Ζωτικός χώρος, κίνητρα, αξιολογητική εμπειρία-χαρακτηροποίηση, 

προσκόλληση, αντισταθμιστική αρχή, εσωτερικό-εξωτερικό περιβάλλον, condition 
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humaine, αυθεντία-επιρροή, εξουσία-επιβολή, ακούω-προτείνω-συνοδεύω, ελευθερία, 

σώμα, θεσμοί, ψύχωση,  φαινομενολογία, οριακές καταστάσεις, φόβος μπροστά στην 

ελευθερία, τρόμος, και πολλά άλλα. 

 

VII.3   Πρακτικά 3ης Ομάδας Μελέτης, (12-13/1/2013), Aθήνα, σ.82. 

 Στην 3η Ο.Μ. συζητήθηκαν  επτά θέματα, όμως τελικά απομαγνητοφωνήθηκαν οι 

παρουσιάσεις –και όχι οι συζητήσεις-  πέντε  ομάδων με θέματα: 1. Ορια και NDI 

2.Ατομικό – Κοινωνικό 3. Ματαίωση προσδοκιών 4.Αυθεντικότητα 

5.Προσωπικότητα. 

Λέξεις κλειδιά: ελευθερία, όρια, προσωπικότητα, εξουσία, αρνητικά-θετικά 

συναισθήματα, σεξουαλική ελευθερία, αυτοοργάνωση, αυτορύθμιση, φόβος απώλειας, 

φόβος σύγκρουσης, επιθετικότητα, ψύχωση, ενοχή, εγώ, προσωπικό-ατομικό-

κοινωνικό, δίνω, ομοιόσταση βιολογική-ψυχολογική, εντροπία, ένστικτο θανάτου, 

συλλογικό, ματαίωση, αυτοαμφισβήτηση, αυθεντικότητα, θετικότητα, θύμα, 

θυματοποίηση, χιούμορ, υπευθυνότητα, διορθωτική σχέση, ισοτιμία, μπηχεβιορισμός, 

βίωμα, ολιστικότητα, παιδαγωγική, αυτορύθμιση, αυτοοργάνωση, συγκίνηση. 

 

VII.4   Πρακτικά 4ης Ομάδας Μελέτης, (20-21/4/2013), Θεσσαλονίκη, σ.19.  

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι : 1. Κοινωνικές απαιτήσεις, μικρά παιδιά, η 

αυθεντία της δασκάλας 2. Διατήρηση της βιωματικής εμπειρίας στην καθημερινότητα           

3. Αγάπη και Ερως  4. Ελευθερία και κοινωνικοί κανόνες 5. Θεσμός και NDI 

(δημιουργία νέων θεσμών και αλλαγή υπαρχόντων). 

Λέξεις κλειδιά: βιωματική εκπαίδευση, σχολικό πρόγραμμα, μεθοδολογία ndi, Δυτικός 

πολιτισμός, φροϋδικές αντιλήψεις, εμψυχωτής, παιχνίδι, όρια, προτάσεις, παλαιά-νέα 

αγωγή, συνύπαρξη, αφύπνιση συνείδησης, συνειδητοποίηση, αλλαγή, επικοινωνία, 

καθημερινότητα, σύγκρουση, στάση ζωής, έρωτας, ανιδιοτελής έρωτας, πλατωνικός, 

αγάπη, ζήλεια, το άγνωστο, εξάρτηση, ανελευθερία, θυσία, αρρώστια, κατάθλιψη, 

φλερτ, το απόλυτο, κανόνες, εσωτερικοί κανόνες, ελευθερία, κοινωνικά στάναρτς, 

εσωτερική ελευθερία, σύγκρουση επιθυμιών, θεσμός, αλλαγή, προσωπική ανάπτυξη, 

εξωθεσμικό, κεντρική εξουσία, ιεραρχικοί θεσμοί, βία, μη βία, θεσμική παρέμβαση, 
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προσωπική-κοινωνική αλλαγή, κράτος-εξουσία, κοινωνικός έλεγχος, άμεση 

δημοκρατία.  

 

VII.5   Πρακτικά ημερίδας «25 Χρόνια Βιωματικής Εκπαίδευσης», (19/4/2013), 

ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, σ. 65. 

Περιεχόμενα  

 Πρόσκληση,  πρόγραμμα τριημέρου …………………………σελ.3  

 Εισαγωγικό κείμενο …………………………………………........ 6 

Χαιρετισμοί, εισαγωγική ομιλία Οργανωτικής Επιτροπής ………. 7 

 Κεντρική ομιλία  καθ. Κ. Μπακιρτζή, με θέμα:  

      Θεωρία και πράξη της Βιωματικής Εκπαίδευσης……………..... 9 

Σχόλιο καθ.Α. Γεωργόπουλου …………………………………... 18 

Μηνύματα και ομιλίες καθ. Μ.Lobrot, Π.Ξωχέλη, Ν.Τερζή  

                     και άλλων πανεπιστημιακών …………..…….…….. 17 

Μηνύματα πρώην μαθητών Λυκείου Αιγινίου …………………..  30 

Αυτόματη γραφή ……………………… ………………………… 32 

Θεατρικό δρώμενο ……………………………………………….. 33 

Μαρτυρίες  πρώην μαθητών Λυκείου Αιγινίου ………………….. 34 

Μαρτυρίες φοιτητριών ΤΕΠΑΕ - Παρουσίαση έρευνας ……….……  42 

Ομιλία,  καθ. Α. Γεωργόπουλου με θέμα   

           Η σχέση μου με τη Βιωματική Εκπαίδευση…………………49 

Μαρτυρία φοιτήτριας ΤΕΠΑΕ ……………………………………57 

Κλείσιμο ημερίδας, Α. Γεωργόπουλος ……………………………59 
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Ανταποκρίσεις από τη Θεσσαλονίκη …………………………….. 61 

 

Λέξεις κλειδιά: ελευθερία,αυταρχισμός, επιβολή, επιρροή, εμπιστοσύνη, 

απελευθέρωση, αυτογνωσία, απόλαυση, χαλάρωση, παιδαγωγική εμπειρία, βιώματα, 

προσωπική διερεύνηση, ομαδικότητα, συνεργασία, συγκίνηση, ψυχοσωματική ενότητα, 

θέσμιση ψυχικού και κοινωνικού, διαλεκτική σχέση, φαινομενολογία, υπαρξισμός, 

Μάης’68, συναισθηματική νοημοσύνη, θεσμική παιδαγωγική, διαλεκτική σχέση, 

πανεπιστήμιο Paris VIII-Vincennes,  μυητικά τελετουργικά περάσματος, νοησιαρχία, 

αυτοαξιολόγηση, αυτοεικόνα, συνδιαμόρφωση, αίσθημα ελευθερίας, ανθρωπολογικά 

χαρακτηριστικά, γέλιο-χιούμορ, συνειδητοποίηση, χωροχρόνος, ακούω, αυτοθέσμιση, 

εμπλοκή.  

 

VIII.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ,ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΓΡΑΠΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ   

μη δημοσιευμένα 

στα ελληνικά 

(εκκρεμούν οι περιλήψεις για αρκετές εργασίες) 

 

VIII.1 -  (1978), Ομιλία στους μαθητές, Λύκειο Αιγινίου Πιερίας, επέτειος του 

Πολυτεχνείου, σ.7 (χειρόγραφο). 

VIII.2   -  (1978), Ομιλία στους γονείς, Λύκειο Αιγινίου Πιερίας, α΄τριμήνο σχολ. 

έτους 1978-79, σ. 8 (χειρόγραφο). 

VIII.3   -  (1988), Σκέψεις για την ελευθερία στην διαπαιδαγώγηση των νέων του 

2000. Ομιλία σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών τοπικής εφορείας προσκόπων 

Αγίου Δημητρίου, σ.20 (χειρόγραφο).   

VIII.4 - (1988), Η αξιολογητική εμπειρία, πηγή ενορμήσεων για τη μάθηση, 

Εκπαιδευτικο σεμινάριο, Τμήμα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική σχολή, ΑΠΘ, σ.17. 

VIII.5 - (1988), Η σημασία της συγκινησιακής έκφρασης στην παιδαγωγική και 

θεραπευτική διαδικασία, Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Τμήμα Νηπιαγωγών, 

Παιδαγωγική σχολή, ΑΠΘ, σ.4 . 
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VIII.6 - (1989), Η διαμόρφωση της ανδρικής και της γυναικείας προσωπικότητας, 

ψυχοπαιδαγωγική μελέτη, σχέδιο ομιλίας.σ.17. 

 

VIII.7 - (1990), Καινοτομικό πρόγραμμα επιμόρφωσης νηπιαγωγών Κέντρου 

παιδιού δήμου Βόλου, παρουσίαση-ανάλυση-αξιολόγηση, Δήμος Βόλου, σ.26. 

VIII.8   - (1991),  3 πρωτόκολλα εργαστηρίων Δυναμικής της Ομάδας, Πρόγραμμα 

κατάρτισης Εκπαιδευτικών σε νέα επαγγέλματα-τεχνικές επικοινωνίας, 

Εκπαιδευτικό Κέντρο, Κρυοπηγή Χαλκιδικής. 

VIIΙ.9 – (1992), Προς μία εμπειριακή-βιωματική αντίληψη της Π.Ε, 

Επιμορφωτικό σεμινάριο: Η αειφορική διαχείρηση των φυσικών πόρων,  Παιδαγωγικό 

Κέντρο ερευνών και Επιμόρφωσης, Κρυοπηγή Χαλκιδικής, σ. 4. 

VIIΙ.10  – (1992), Ο άνθρωπος και το Περιβάλλον ή Καταναγκασμός και 

Ελευθερία,, Επιμορφωτικό σεμινάριο Η αειφορική διαχείρηση των φυσικών πόρων,  

Παιδαγωγικό Κέντρο Ερευνών και Επιμόρφωσης, Κρυοπηγή Χαλκιδικής, σ. 4. 

VIIΙ.11  - (1993),  Προς μια βιωματική παιδαγωγική των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην προσχολική ηλικία, Πανελλήνιο Συνέδριο Ενωσης Ελλήνων 

Φυσικών, Κομοτηνή, σ.5. 

VIII.12  - (1995), Βιωματική εμπειρία, περιβάλλον και εκπαίδευση, Επιμορφωτικό 

σεμινάριο Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις στηε εκπαίδευση ,  Παιδαγωγικό Κέντρο 

Ερευνών και Επιμόρφωσης, Κρυοπηγή Χαλκιδικής, σ.11. 

VIIΙ.13 - (1996), Η δυναμική της ανθρώπινης επικοινωνίας, διάλεξη στο 

Eλληνογαλλικό Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ. 

VIII.14  - (1997), Επικοινωνία ή Βία στην αγωγή των παιδιών; Διάλεξη σε ημερίδα 

κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (οδός σχολείων….). 

VIII.15  - (2000), Ερευνητικές διεργασίες και βιωματική εμπειρία, ημερίδα KΠΕ 

Κορδελιού, Θεσσαλονίκη, σ.1 (υπάρχει μόνο ως περίληψη) 

Οι διεργασίες της έρευνας προϋποθέτουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και εμπλοκής του 

ερευνητή στο «αντικείμενο» της έρευνάς του. Οι διεργασίες της μάθησης και της 

ανάπτυξης προϋποθέτουν επίσης την αλληλεπίδραση και την εμπλοκή εκπαιδευτικών 
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και μαθητών στην παιδαγωγική σχέση. Μ’αυτή την έννοια η κατάκτηση και η 

δημιουργία της γνώσης προϋποθέτει τη σχέση επικοινωνίας με το περιβάλλον που 

κινητοποιεί το ενδιαφέρον και συν-κινεί. Οι νεότερες θεωρίες της γνωσιακής και της 

αναπτυξιακής ψυχολογίας αναγνωρίζουν ακριβώς τις ερευνητικές διεργασίες ως 

βασικό μηχανισμό δημιουργίας του ψυχικού κόσμου, της μάθησης και της ανάπτυξης, 

ως διεργασίες εμπλοκής, αλληλεπίδρασης και αλλαγής. Η έννοια του βιώματος και 

της βιωματικής εμπειρίας  σε όλους τους τομείς των ψυχικών λειτουργιών (νοητικών, 

κοινωνικών, συναισθηματικών), καθίσταται κεντρική επιτρέποντας τη διαλεκτική 

σχέση συνάντησης και αλληλοδιαμόρφωσης συγχρόνως του εσωτερικού ψυχικού 

κόσμου, με το εξωτερικό κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Η συνάντηση με το 

περιβάλλον ως ερευνητική και διαμορφωτική συγχρόνως εμπεριέχει δύο διαστάσεις: 

αυτή του  περιεχομένου  και αυτή της διευκόλυνσης  πρόσκτησης και ιδιοποίησης των 

νέων δεδομένων. Η διευκόλυνση αυτή χαρακτηρίζεται κύρια από τις αρχές της 

ενσυναίσθησης, της γνησιότητας και της ανεπιφύλακτα θετικής αποδοχής. Μ’αυτές τις 

βασικές προϋποθέσεις η δημιουργία και η πρόσκτηση της γνώσης (επιθυμίες, 

κίνητρα, ενδιαφέροντα, και γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) τόσο ερευνητικά όσο 

και διαμορφωτικά (εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά) μπορεί να οδηγήσει στο 

ξεπέρασμα του Εαυτού μέσα από τη συνάντηση με το διαφορετικό Άλλο, το άγνωστο 

και το διαφορετικό, που αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο και το φυσικό περιβάλλον. 

Πρόκειται για διεργασία επι-κοινωνίας διαλεκτικής σύνθεσης και υπέρβασης 

συγχρόνως προς τη Δημιουργία ακριβώς της μορφής και του περιεχομένου αυτής της 

συνάντησης, ως κατ’ εξοχήν πεδίου άσκησης της ανθρώπινης Ελευθερίας.   

Λέξεις κλειδιά: αλληλεπίδραση, εμπλοκή, διεργασίες μάθησης, παιδαγωγική σχέση, 

βίωμα, αλληλοδιαμόρφωση, περιεχόμενοδιδασκαλίας-διευκόλυνση, ενσυναίσθηση-

γνησιότητα-ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, διαφορετικός Άλλος, Δημιουργία, ελευθερία. 

VIII.16  -  (2002), Για τον Grotovski  και την ομάδα Alma Ata, ομιλία στην 

εκδήλωση του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ, κινηματογράφος Ανατόλια, 

Θεσσαλονίκη, σ.5. 

VIII.17    -  (2008), Η Βιωματική μάθηση, ημερίδα ΚΠΕ Oλύμπου, σ.5. 

Στην ομιλία αυτή αναλύεται η έννοια του βιώματος, της βιωματικής και της 

επιστημονικής γνώσης. Σχολιάζονται οι καρτεσιανές και οι φρϋδικές θέσεις σχετικά 

με τη φύση και τη λειτουργία των συγκινήσεων και αναλύονται οι λόγοι του 
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σύγχρονου ενδιαφέροντος γι΄αυτές, μέσα από το έργο  σημαντικών ερευνητών του 

20ου αιώνα. Γίνεται η σύνδεση με τις διεργασίες της μάθησης και σχολιάζονται οι 

σχέσεις του βιώματος με την παραγωγή της γνώσης  (διαισθητική-εμπειρική-

υποκειμενική, συστηματική-επιστημονική-αντικειμενική). Στη συνέχεια εξάγονται 

ορισμένα παιδαγωγικά συμπεράσματα σχετικά με τη διδασκαλία και αναλύονται τα 

βασικά σημεία μιας παιδαγωγικής της βιωματικής εμπειρίας. 

Λέξεις κλειδιά: εμπειρία, βίωμα, συγκίνηση, γνώση (επιστημονική, αντικειμενική, 

διαισθητική, υποκειμενική), μάθηση, παραγωγή της γνώσης, διδασκαλία, παρέμβαση, 

επιβολή-επιρροή, αυθεντία-εξουσία. 

 

VIII.18   - (2009), Περιβαλλοντική εκπαίδευση και βιωματική μάθηση,  ημερίδα 

ΚΠΕ Κιλκίς, σ.3. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄70 οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις βρίσκουν 

στις προτάσεις της Π.Ε. ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν και να 

διαχυθούν επηρεάζοντας τους εμπλεκόμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 

σύνολο της στάσης και του έργου τους. Σε τι συνίσταται όμως αυτό το ιδιαίτερο 

πνεύμα και παιδαγωγική μεθοδολογία που συνάδει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές 

αντιλήψεις; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρείται να δοθεί απάντηση, υπογραμμίζοντας τη 

σημασία της βιωματικής μάθησης σε σχέση με την συστηματική-αντικειμενική ή την 

διαισθητική-υποκειμενική. .   Πρόκειται για μια παιδαγωγική αντίληψη, θεωρία και 

μεθοδολογία που επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του δάσκαλου-εμψυχωτή που 

διδάσκει διευκολύνοντας και συνοδεύοντας τους μαθητές του στη συνεχή τους πορεία 

υπέρβασης και ξεπεράσματος του ίδιου τους του εαυτού. 

Λέξεις κλειδιά: Εαυτός, διαφορετικός Άλλος, ετερότητα, δασκαλοκεντρική-

μαθητοκεντρική-σχεσιοκεντρική ή αλληλεπιδραστική – βιωματική παιδαγωγική, σώμα-

ψυχή, cogito, έχω-είμαι, αντικειμενική-επιστημονική και διαισθητική-υποκειμενική 

μάθηση, δάσκαλος-εμψυχωτής, υπέρβαση. 

 

VIII.19   - (2010),  H Μη-Κατευθυντική Παρεμβατικότητα ως πρόταση παιδείας   

και πολιτισμού.   Συνέδριο Τέχνη και Ψυχιατρική, Χανιά, σ.4.  
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Στην εισήγηση αυτή γίνεται αναφορά στο πολυδιάστατο έργο του Μ.Lobrot και 

ιδιαίτερα την παιδαγωγική και ψυχοθεραπευτική του διάσταση, βασιζόμενο στο βίωμα 

των συγκινήσεων και τη δύναμη των επιθυμιών. Σχολιάζεται η κριτική του θέση 

απέναντι στο έργο του S.Freud και ο μη-κατευθυντικός προσανατολισμός του στη 

συνέχεια του Κ.Lewin και του  C.Rogers. Καθοριστική είναι η διάκριση που κάνει 

μεταξύ επιρροής και επιρροής και η σημασία της ακρόασης των επιθυμιών. Στη 

συνέχεια  σχολιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της NDI στην Ελλάδα και τα 

πολύ θετικά αποτελέσματά της, ιδιαίτερα  στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και 

στην επιμόρφωσή τους. Υποστηρίζεται ότι μέσα από σειρά συστηματικών 

αξιολογήσεων φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της NDI είναι εξαιρετικά θετικά. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, εμψύχωση, επιρροή-επιβολή, ακρόαση της 

επιθυμίας, πρόταση. 

 

VIII.20  - (2010),  Δελτίο τύπου για την διάλεξη του M.Lobrot,  «To μέλλον της 

εκπαίδευσης», Θεσσαλονίκη, σ.1. (Υποθετικό πλάνο τη διάλεξης βάσει παλαιοτέρων 

θέσεων του ομιλητή). 

Περίληψη: Το σχολείο χρειάζεται να ενσωματώσει τις ανθρωπιστικές αξίες και να μη 

παραμείνει στις τεχνοκρατικές. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στην απόκτηση 

γνώσεων αλλά να δούμε και την ψυχολογική πλευρά. Αυτό σημαίνει εκπαιδευτικούς 

ικανούς να λειτουργήσουν και σε αυτό το επίπεδο, ικανούς να αναλάβουν έργο 

εμψυχωτή αν όχι και ψυχοθεραπευτή. Οφείλουμε να ενσωματώσουμε την 

υποκειμενικότητα στις ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και ιστορικές μας εξηγήσεις.  Ο 

Μεσαίωνας δεν ενδιαφέρεται παρά για το αντικειμενικό, σε σχέση με το Θεό και τον 

Κόσμο. Πρέπει να περιμένουμε την Αναγέννηση για να αρχίσουμε να διακρίνουμε  

ότι υπάρχει η υποκειμενικότητα (Erasme,Rabelais). Η Δύση, αντιμέτωπη στα τέλη 

του 19ου αιώνα με τη μεγάλη βιαιότητα μεταξύ των λαών αναγκάσθηκε να δεχθεί ότι 

το κακό,  εφ’ όσον  υπάρχει, δεν έρχεται από έξω αλλά από μέσα. Το πρόβλημα 

έγκειται στο να μπούμε σε αυτό  το «ιερό» φρούριο που είναι τόσο φοβερό. Ο Freud  

συνέβαλε πολύ στο να επιτραπεί αυτή η επένδυση. Από τη στιγμή που το φρούριο της 

υποκειμενικότητας επενδύθηκε, και άλλοι μπόρεσαν να μπουν. Η πραγματική 

ψυχοθεραπεία γεννήθηκε στον 20ο αιώνα, με τους Reich, Moreno, Lewin, Rogers. 

Θεμελιώθηκε πάνω σε στάση σεβασμού, ακοής, υποστήριξης, πίστης, εμπλοκής. Η 
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παιδαγωγική, που είχε ξεκινήσει καλά αλλά  δυστυχώς περιχαρακώθηκε από τις 

συντηρητικές δυνάμεις, θα μπορούσε πιθανόν να επηρεασθεί από το θεραπευτικό 

ρεύμα, το οποίο προσφέρει νέες προοπτικές.  

Λέξεις κλειδιά: σχολείο, υποκειμενικότητα, ψυχισμός, προσωπικό-ενστικτώδες, 

ψιχοθεραπεία, παιδαγωγική. 

 

VIII.21   -  (2010),  Δελτίο τύπου για την διάλεξη του M. Lobrot «Ακούγοντας την 

επιθυμία», κέντρο Ιστορίας, Μέγαρο Μπίλλη, Θεσσαλονίκη, σ.1.   

Η μορφή που συνήθως παίρνει η δύναμη που κινεί τον άνθρωπο, που δεν είναι η μόνη 

αλλά είναι η κύρια, ονομάζεται επιθυμία. Η επιθυμία έχει δύο όψεις. Από τη μια 

είναι κάλεσμα της ευχαρίστησης και της ηδονής και από την άλλη η επιθυμία 

απάντησης στον πόνο, να τον περιορίσει ή να τον αποφύγει και να ανακουφιστεί. Η 

επιθυμία, στις δύο αυτές μορφές, δεν είναι επιβολή γιατί στηρίζεται στις ικανότητες 

του ανθρώπου να δημιουργεί, να θέλει τον εμπλουτισμό του και να αντιτίθεται στην 

καταστροφή του, ακόμη και υποτασσόμενος. Οι επιθυμίες συνιστούν διεργασίες 

δυναμικές, που μπορούν βέβαια να παρεμποδισθούν και που  ορισμένες φορές πρέπει 

να γίνει αυτό, ιδίως όταν καθίστανται εμπρόθεσμα επικίνδυνες. Αυτό όμως δεν 

αναιρεί το σημαντικά δημιουργικό και νεωτερικό τους δυναμικό.  

Λέξεις κλειδιά: ψυχική δύναμη, επιθυμία, ευχαρίστηση, πόνος, ανακούφιση, επιβολή, 

υποταγή. 

   

VIII.22  - (2010), παρουσίαση του Μ.Lobrot, πριν την ομιλία του «Ακούγοντας την 

επιθυμία», κέντρο Ιστορίας, Μέγαρο Μπίλλη, Θεσσαλονίκη, σ.3.   

 O Michel Lobrot κινείται στο πολυδιάστατο και πολυδαίδαλο έργο του από τη μια σε 

συγγραφικό, θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο και από την άλλη στο πεδίο των 

εφαρμογών της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης,  της ψυχοθεραπείας, της 

κοινωνικής και θεσμικής παρέμβασης. Ενας άνθρωπος και ερευνητής που 

αναγνώρισε,  συνέλαβε, εμπνεύσθηκε, αγωνίσθηκε και  συνεισέφερε μαζί με 

ορισμένους άλλους λίγους ερευνητές,  στη συνέχεια των πρωτοπόρων μεγάλων 

παιδαγωγών, ψυχοθεραπευτών, και συνεχίζει να αγωνίζεται και να συνεισφέρει 
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αποφασιστικά στην εμβάθυνση, στη θεωρία και στις εφαρμογές  της εμψύχωσης, 

αυτού του ευρήματος της σύγχρονης ψυχοκοινωνιολογίας, η κολοσσιαία σημασία και 

εμβέλεια της οποίας για τους περισσότερους παραμένει άγνωστη και ακατανόητη. 

Αναφορά στη συνέχεια της γνωριμίας του ομιλούντος με τον Lobrot στο πειραματικό 

πανεπιστήμιο της Vincennes-Paris VIII, 

Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγική, ψυχοθεραπεία, ψυχοκοινωνιολογία, θεσμική παρέμβαση, 

συγκινησιακό φαινόμενο, ψυχανάλυση, ψυχοενεργειακή ανάπτυξη, παρεμβαίνουσα μη 

κατευθυντικότητα NDI, παεπιστήμιο ParisVIII-Vincennes. 

 

VIII.23  - (2011), παρουσίαση βιβλίου Δάφνης Φιλίππου & Πόλλας Καραντάνα, 

«Ιστορίες για να ονειρεύεσαι…», Θεσσαλονίκη, σ.6.  

Ενα συστηματικό εγχειρίδιο εμψύχωσης βιωματικών ομάδων  εκπαίδευσης, 

προσωπικής ανάπτυξης, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, κοινωνικής εργασίας, 

ψυχοθεραπείας,κ.ά. σχετιζόμενο με τεχνικές και μεθόδους που αφορούν κυρίως την 

τέχνη (ζωγραφική, χορός, κίνηση, θέατρο, πλαστικές τέχνες, προφορικό και γραπτό 

λόγο, τη φαντασία, το όνειρο, το παραμύθι). Μια από τις πιο σημαντικές  του αρετές 

βρίσκεται στο πνεύμα και  μεθοδολογία  πολυαναφορικότητας και 

διεπιστημονικότητας. Δεν  πρόκειται για  ερευνητική μελέτη αλλά για εργαλείο 

δουλειάς που όμως συνδέεται και  στηρίζεται σε ευρήματα, θεωρητικές και 

μεθοδολογικές αναφορές, που το καθιστούν έγκυρο επιστημονικά και εξαιρετικά 

σύγχρονο. Οι συγγραφείς δεν τοποθετούνται ανταγωνιστικά μεταξύ παλαιοτέρων και 

νεοτέρων θεωριών. Προτιμούν να συνθέσουν, προτιμούν να εμπνέονται και να  

αναφέρονται σε νεότερους ερευνητές δίχως όμως να διαγράφουν τη συνεισφορά των 

παλαιότερων. Η κύρια αναφορά τους είναι η Gestalt-θεραπεία του Frederic Perls και 

η Παρεμβαίνουσα Μη- Κατευθυντικότητα  του Michel Lobrot, των οποίων οι 

αντίστοιχοι φορείς συμμετέχουν στη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης. 

Συνεχίζοντας γίνονται αναφορές στην εξέλιξη της παιδαγωγικής και της 

ψυχοθεραπείας, όπως και διαπιστώσεις σχετικά με το δεύτερο ήμισυ του 19ου και 

ολόκληρου ο 20ος αιώνα που έδωσαν  τεράστια ώθηση στη συστηματική 

επιστημονική έρευνα και ανοίχθηκαν ορίζοντες πρωτοφανείς. 
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Λέξεις κλειδιά: εγχειρίδιο εμψύχωσης, μεθοδολογία, τεχνικές, πολυαναφορικότητα, 

διεπιστημονικότητα, θετικισμός, Cogito, εγκέφαλος, θετικισμός-ορθολογισμός, 

Απόλλων-Διόνυσος, Ιερά εξέταση, κυνήγι μαγισσών, libido, ανθρώπινο δυναμικό, 

ψυχοθεραπεία.  

 

VIII.24   - (2012), Η Ομάδα Μελέτης  της NDI  (Πρόσκληση για την έναρξη των 

Ο.Μ. της NDI),  σ.3. 

Η Ομάδα Μελέτης  δημιουργήθηκε με σκοπό τη μελέτη και την εμβάθυνση 

θεωρητικών και μεθοδολογικών θεμάτων της NDI. Αναγνωρίζοντας την  έλλειψη  

χώρων  συστηματικής  μελέτης και προβληματισμού, ως  προς τα θεωρητικά και 

μεθοδολογικά ζητήματα, η Ο.Μ. φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα τέτοιο χώρο 

συνάντησης των μελών και των φίλων της NDI.  Οι συναντήσεις της Ο. Μ. δεν 

ενδιαφέρει να ακολουθήσουν ένα προαποφασισμένο πρόγραμμα, με ειδικούς 

ομιλητές και εμψυχωτές εργαστηρίων, όπως γίνεται συνήθως σε συνέδρια, 

διημερίδες, κλπ. Τα θέματα, όπως και η μεθοδολογία της επεξεργασίας τους, 

αποτελούν αντικείμενο των συναντήσεων και συναποφασίζονται με τους 

συμμετέχοντες σε συνάρτηση με τις επιθυμίες και τα αιτήματά τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: θεωρία, μεθοδολογία, επιρροή-επιβολή, δασκαλοκεντρική μέθοδος, 

αυτοοργάνωση, αλληλεπιρροή, συνδιαμόρφωση, συστηματική μελέτη. 

 

VIII.25  -  (2012), Οι βασικές αρχές της  NDI  σχετικά με τη δημιουργία, την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία του  ψυχικού κόσμου, Ομιλία στη 2η Ομάδα Μελέτης, 

20,  σ. 26.  

Βασιζόμενος στη διάκριση μεταξύ Καλού και Κακού, όπως και στη διαφορά μεταξύ 

Bon et Mauvais, αναλύω την μετατροπή ενός γεγονότος σε βίωμα σε συνάρτηση με 

τη λειτουργία του συγκινησιακού φαινομένου (βίωμα των συγκινήσεων) που 

βρίσκεται στην αρχή δημιουργίας και ανάπτυξη του ψυχικού κόσμου. Γίνεται μια 

αναλυτική παρουσίαση, σχολιασμός και συζήτηση πάνω στους βασικούς 

μηχανισμούς (αξιολογητική εμπειρία-χαρακτηροποίηση, αντισταθμιστική αρχή, 

επιρροή, μάθηση. Οι βασικές διεργασίες σχολιάζονται σε σχέση με τις επικρατούσες 
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απόψεις και θεωρίες (μπηχεβιορισμός, ψυχανάλυση), το ρόλο της κληρονομικότητας 

και των ενστίκτων, του βιολογικού παράγοντα και των νοητικών λειτουργιών.  

 

Λέξεις κλειδιά: Υποσυνείδητο, Καλό-Κακό, ψυχικό περιεχόμενο, γεγονός-βίωμα-

συγκίνηση, εσωτερικός κόσμος, κύτταρα του ψυχικού κόσμου, βιολογικό-γονιδιακό, 

έμβρυο, κοινωνικοποίηση, ικανότητες, μάθηση, εξελικτική και αναπτυξιακή ψυχολογία, 

κληρονομικότητα, εφηβεία, σεξουαλικότητα, ορμή, ένστικτο, θεωρία πεδίου (field 

theory), Ζωτικός χώρος, κίνητρα, αξιολογητική εμπειρία-χαρακτηροποίηση, 

προσκόλληση, αντισταθμιστική αρχή,εσωτερικό-εξωτερικό περιβάλλον, condition 

humaine, αυθεντία-επιρροή, εξουσία-επιβολή, ακούω-προτείνω-συνοδεύω.  

 

Σημείωση: Κείμενο εξαιρετικά κατατοπιστικό για τη θεωρία και τη μεθοδολογία της 

NDI. (βλέπε επίσης εργασία Νο VI.2). 

 

VIII.26    - (2013), Μάης 68,  κινηματογράφος  ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Θεσσαλονίκη, σ.4.   

 Αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και την επίσκεψη εκεί  

«υπαρξιστών», στις αρχές της δεκαετίας του ΄50. Στη συνέχεια αναμνήσεις από το 

Παρίσι της δεκαετίας του ΄70,  της Fondation Hellénique  και του Πανεπιστημίου 

Paris VII-Vincennes. Διαδρομή σπουδών παιδαγωγικής (Sciences de l’ Education) και 

διδασκαλία στο Λύκειο Αιγινίου Πιερίας. 

Λέξεις κλειδιά: υπαρξιστές, καθηγητής, παιδαγωγός, Fondation Hellénique, ParisVIII-

Vincennes, κίνημα νεολαίας «αποδημητικά πουλιά» ( Wandervogel), Summerhill, 

αυτοδιαχείριση, αυτορύθμιση, εμψύχωση, βιωματική εκπαίδευση, παραγωγή-

αναπαραγωγή, παρέμβαση, ενεργές μειονότητες. 

 

VIII.27  - (2013), Διδασκαλία και μέθοδος Project.  Συνέδριο Συλλόγου 

Διδασκόντων Γαλλικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη, σ.8. (δεν βγήκαν πρακτικά). 

Τα σχέδια εργασίας (μέθοδος project), αποκτούν κεντρική σημασία στον 

εκπαιδευτικό χώρο, ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση αλλά και στην 

πρωτοβάθμια. Δεν πρόκειται για μια ειδική μέθοδο όπως πολλοί θεωρούν αλλά 

πρόκειται για μια φιλοσοφία και αντίληψη της  μάθησης και των διεργασιών που 

ενεργοποιούνται. Ο αγγλοσαξωνικός όρος project approach είναι ο  πλέον 
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κατάλληλος για να εκφράσει αυτή την πολυαναφορική και πλουραλιστική αντίληψη, 

όπου διάφορες σχολές, από τις αρχές του αιώνα, συμβάλλουν και επιχειρούν να 

ξεπεράσουν τον παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό, ακόμη και μαθητοκεντρικό τρόπο 

διδασκαλίας, στοχεύοντας στην εμπλοκή όλων  στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δασκάλων και μαθητών.  Ο John Dewey και η μέθοδος των Βιωμάτων. Παράλληλα, 

από τις αρχές επίσης του 2ου αιώνα,  ο Sigmund Freud και η Ψυχαναλυτική μέθοδος 

και θεωρία, επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στις υποσυνείδητες λειτουργίες μη 

λαμβάνοντας πρωτογενώς υπ΄όψη τις σχέσεις με το περιβάλλον και τη σημασία τους 

για τη μάθηση και τη διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου. Επρεπε να περιμένουμε την 

εμφάνιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας και τη μελέτη της σχέσης με τον Άλλο, της 

σχέσης με τον διαφορετικό από εμάς Άλλο, ώστε να ριχθεί νέο φως στις διεργασίες 

της μάθησης και  μέσω αυτής της ανάπτυξης και  της διαμόρφωσης του ψυχικού 

κόσμου. Η σημασία των συγκινήσεων και ο Κύκλος ολοκλήρωσης της μάθησης. 

Λέξεις κλειδιά: μέθοδος project, μέθοδος βιωμάτων, μπηχεβιορισμός, ψυχανάλυση, 

ενορμήσεις, libido, Cogito, δομισμός (structuralisme), Κοινωνική ψυχολογία, Θεωρία 

πεδίου (field theory), Πέρασμα, παλινδρόμηση, συγκινησιακό κενό, συν-πάθεια, 

επιρροή-επιβολή, ακούω-προτείνω-συνοδεύω.  

Σημείωση: Κείμενο εξαιρετικά κατατοπιστικό για τη θεωρία και τη μεθοδολογία της 

NDI.  

 

VIII.28    -  (2013), Το Πέρασμα της οικογένειας στη νέα κατάσταση,     ημερίδα  

ΕΛΕΠΑΠ, Θεσσαλονίκη, σ.1.  

Ολοι οι πολιτισμοί, από τους πιο αρχαϊκούς μέχρι τους σημερινούς, έχουν 

αναγνωρίσει τη σημασία του περάσματος σε νέες καταστάσεις, ατομικές, 

οικογενειακές, κοινωνικές και έχουν θεσπίσει λειτουργίες, τα λεγόμενα τελετουργικά 

περάσματος ή διαβατήρια τελετουργικά, για να διευκολύνουν το πέρασμα στη νέα 

κατάσταση  (εφηβεία, σπουδές, επάγγελμα,  γάμος, παιδιά, χωρισμοί διάφοροι, 

γηρατειά, θάνατος, κ.ά.  ), με ουσιαστική επιδίωξη τη διευκόλυνση της προσωπικής 

και της κοινωνικής ζωής. Το αρχαίο θέατρο, με την κεντρική σημασία του συν-

πάσχω, συνιστά τέτοιο τελετουργικό περάσματος, όπως και το συν-πάσχω για τη 

διαπαιδαγώγηση των νέων στους πατέρες της εκκλησίας. Η διευκόλυνση του 

περάσματος στηρίζεται στο μοίρασμα των συν-κινήσεων, ιδιαίτερα γι΄αυτούς που το 
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πέρασμα συνοδεύεται με περιορισμό του συγκινησιακού τους βιώματος, που 

"παγώνουν" συναισθηματικά μπροστά στην ανεπιστρεπτί κατάσταση που ανοίγεται 

μπροστά τους. Τις τελευταίες δεκαετίες αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η 

σημασία του συναισθηματικού-συγκινησιακού βιώματος  τόσο στις διεργασίες της 

μάθησης όσο και γενικότερα στην ανθρώπινη λειτουργία. Δίχως βίωμα των 

συγκινήσεων ούτε ζωή, ούτε μάθηση και ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει, ούτε "πόλις" 

ούτε πολιτισμός. Ο ορθολογισμός του δυτικού ανθρώπου απομακρύνθηκε πολύ από 

τις "αστυνόμες οργές" που αναφέρει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη. Πρόκειται για τις 

συγκινήσεις, τα θεσμίζοντα πάθη σύμφωνα με τον Καστοριάδη, που δημιουργούν την 

πόλη και τον πολιτισμό. Αντίθετα η εμβληματική προσωπικότητα του Δυτικού 

πολιτισμού, ο Καρτέσιος, καταδικάζει τις συγκινήσεις (τα πάθη της ψυχής) ως 

αρρώστια της ψυχής και ζωώδη πνεύματα, δίνοντας μοναδική αξία στο νου και στις 

λειτουργίες του με το περίφημο cogito. Οταν εκλείψουν οι "οργές", δηλαδή οι συν-

κινήσεις πάνω στις οποίες οφείλουν να στηρίζονται "οι νόμοι του άστεως",  όπως 

συμβαίνει στον υπέρμετρα τεχνοκρατικό μας πολιτισμό,  επέρχεται το λεγόμενο 

"συγκινησιακό κενό" , πηγή άγχους και σοβαρών διαταραχών. Για κάθε οικογένεια 

λοιπόν που αντιμετωπίζει δύσκολα και επιτακτικά περάσματα, που ανατρέπουν 

όνειρα και προσδοκίες,  που υποχρεούται απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει και να 

μάθει να λειτουργεί  από τη μια μέρα στην άλλη σε εντελώς νέες και επώδυνες 

καταστάσεις, τόσο δύσκολες και οδυνηρές, απαιτούνται ισχυρές και αποτελεσματικές 

διεργασίες διευκόλυνσης του περάσματος σ' αυτές τις νέες καταστάσεις ζωής. Οι 

διεργασίες αυτές βασίζονται ουσιαστικά στο μοίρασμα των συγκινήσεων, στο συν-

πάσχω του προσωπικού και κοινωνικού περίγυρου, ώστε να μη "πέσει" η οικογένεια 

σε συγκινησιακό κενό αλλά να συνεχίσει να συν-κινείται,  να μάθει προοδευτικά να 

αντλεί δύναμη και  ικανοποιήσεις από τη νέα κατάσταση που βρίσκεται ,  για μια ζωή 

που αξίζει να βιωθεί. 

Λέξεις κλειδιά: πέρασμα, τελετουργικά περάσματος-διαβατήρια τελετουργικά, συν-

πάσχω, συν-κίνηση, μάθηση, αστυνόμες οργές-θεσμίζοντα πάθη, συγκινησιακό κενό. 
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VIII.29    -  (2014), Σκέψεις για την Ειδική Αγωγή (επιστολή mail σε συνάδελφο), 

σ.3. 

 Επιστολή μειλ που στάθηκε σε ενδιαφερόμενη ψυχολόγο για τρόπους αντιμετώπισης 

παιδιών στην ειδική Αγωγή. Αναλύονται οι μέθοδοι και πρακτικές που προκύπτουν 

από τις θεωρίες του μπηχεβιορισμού (ποινή-αμοιβή), της ψυχανάλυσης 

(παντοδυναμία της libido, όρια, κοινωνικοποίηση) και της NDI (γέννηση και 

ανάπτυξη επιθυμιών και γνώσεων μέσω βιωματικών εμπειριών). Σχολιάζεται η 

λειτουργία της επιβολής ορίων σε σχέση με την ανάπτυξη κινήτρων και 

ενδιαφερόντων.  

Λέξεις κλειδιά: ειδική αγωγή, μπηχεβιορισμός, ψυχανάλυση, όρια-οριοθέτηση-

φράκτης, κοινωνικοποίηση, libido, μετάθεση-εξιδανίκευση (sublimation), μάθηση, 

Ζωτικός χώρος.   

 

VIII.30   -  (2014), 30  χρόνια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , 

ημερίδα Παιδαγωγικής Σχολής,  ΑΠΘ, σ.2. 

Ομιλία σχετικά με την εμπειρία διδασκαλίας, έρευνας και εφαρμογών στο ΤΕΠΑΕ. 

Ατμόσφαιρα  ζωντάνιας, δημιουργικότητας  και  πολυαναφορικότητας δημιούργησαν  

ένα  διεπιστημονικής ποιότητας παιδαγωγικό τμήμα και πρόγραμμα, πρωτόγνωρο για 

τα κλασσικά πανεπιστημιακά  δεδομένα.   

Λέξεις κλειδιά: πολυαναφορικότητα, διεπιστημονικότητα, διαφορετικότητα,  

διευκόλυνση, αποδοχή, βιωματικά εργαστήρια. 
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IX.fr  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(που έγιναν στα γαλλικά και δεν έχουν μεταφρασθεί) 

 

IX.fr.1  - (1985), Le mécanisme de caractérisation dans  le processus thérapeutique   

(Ο μηχανισμός της  χαρακτηροποίησης στη θεραπευτική διεργασία), DESS 

(Psychopathologie individuelle et sociale), Université Paris VII, pg. 57. 

Σε αυτή την έρευνα μελετώ ένα βασικό ψυχολογικό μηχανισμό δημιουργίας και 

ανάπτυξης του ψυχικού κόσμου που παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπευτική 

διεργασία. Πρόκειται για το μηχανισμό της  χαρακτηροποίησης  που έχει μελετηθεί 

από την Εθολογία στα ζώα και που επεκτάθηκε από τον Michel  Lobrot για την 

κατανόηση της δημιουργίας του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Βιώνοντας 

εμπειρίες κάθε τύπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής, τις αξιολογούμε σε συνάρτηση 

με το είδος των συγκινήσεων που προκαλούνται, και αυτό μας χαρακτηρίζει στη 

συνέχεια, δημιουργώντας τάσεις-ενορμήσεις που ενεργοποιούνται, σε συνάρτηση 

με τις καταστάσεις που βιώνουμε, ως επιθυμίες, κίνητρα ενδιαφέροντα και 

παράλληλα δημιουργούνται γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Μέσω αυτού του 

μηχανισμού γεννιέται και  διαμορφώνεται ο ψυχικός μας κόσμος. Η έρευνα αυτή 

στοχεύει να μελετήσει το φαινόμενο της χαρακτηροποίησης στα μέλη δύο ομάδων 

ψυχοθεραπείας 8-12 ατόμων, που λειτουργούν από διετίας (σε τριήμερα (ΠΣΚ) ανά 

δίμηνο και σε πενθήμερα τα καλοκαίρια), και που εμψυχώνω εφαρμόζοντας 

βιωματική-εμπειριακή προσέγγιση, βασιζόμενος στην την παρεμβαίνουσα μη 

κατευθυντική  μέθοδο του M.Lobrot (non directivité intervenante - NDI). 

Θεωρητικές αναφορές: προέρχονται από έργα των S.Freud (Etudes sur l`hystérie, 

Trois essais  sur la sexualité, Métapsychologie, Essais de psychanalyse, Malaise dans 

la civilisation), M.Lobrot (Pour ou contre l`Autorité, Priorité à l`Education, 

L`intelligence et ses formes, L`animation non directive des groupes, Les forces 

profondes du moi), A.Lowen (La bio-énergie, Le plaisir), M.Pagès (L`orientation non-
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diréctive, La vie affextive des groupes), W.Reich (L`analyse caractérielle, La fonction 

de l`orgasme). 

Ερευνητικές υποθέσεις: Ξεκινώ με την υπόθεση ότι στη θεραπείας εντοπίζονται 

διαστήματα, μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, όπου οι συμμετέχοντες ζουν 

συγκινησιακές εντάσεις, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (σωματικό, 

αισθησιοκινητικό, ανώτερο). Αυτές οι εντάσεις  λειτουργούν ως χιλιομετρικοί 

δείκτες θα λέγαμε μιας πορείας αξιολογητικών εμπειριών (expériences évaluatives) 

που τα μέλη βιώνουν στη διάρκεια της θεραπείας τους, και που ολοκληρώνεται με 

το φαινόμενο της χαρακτηροποίησης. Θεωρώ ότι η χαρακτηροποίηση  συνιστά άλμα 

μαθησιακό, εμπλουτισμού του ψυχικού κόσμου σε κάποιο τομέα (αισθησιοκινητικό, 

αισθησιακό, νοητικό-οργανωτικό, κοινωνικό-επικοινωνιακό), και που συνοδεύεται 

από έντονη συναισθηματική-συγκινησιακή φόρτιση. Υποθέτω ότι η θεραπευτική  

πορεία εμπεριέχει: 

α. στιγμές αρχικής επαφής και αναγνώρισης  της νέας εμπειρίας  

β. επί μέρους χαρακτηροποιήσεις που αφορούν ορισμένα στοιχεία της νέας 

εμπειρίας (ή ένα μόνο). 

γ. τελική χαρακτηροποίηση της νέας εμπειρίας στο σύνολό της, μιας 

αναπαράστασης, μιας ιδέας, μιας δραστηριότητας, ενός προσώπου, ενός 

αντικειμένου, κ.ά., ακόμη και μιας ψυχικής κατάστασης-συγκίνησης ανεξάρτητα 

από τις πηγές και τις συνθήκες πρόκλησής της.  

Εγιναν μη κατευθυνόμενες συνεντεύξεις  με 3 μέλη των ομάδων μου διάρκειας 1,5-

2 ωρών. Εφαρμόσθηκε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση περιεχομένου κατά 

κατηγορία και μελέτη-ανάλυση  χαρακτηριστικών ενοτήτων (μελέτη περιπτώσεων).  

 Κατηγορίες ανάλυσης, που προήλθαν από προσεκτική ανάγνωση των 

συνεντεύξεων:  1. συγκινησιακή έκφραση  2. στοιχεία ευφορίας 3. η ομάδα 4. η 

ατμόσφαιρα 5. ο χρόνος-διάρκεια  6. η πρωτόγνωρη εμπειρία. 7. Η αλλαγή 

προσήμου  χαρακτηροποίησης (από αρνητικό σε θετικό). 
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Η ανάλυση του περιεχομένου έδειξε ότι τα ουσιαστικά στοιχεία της διεργασίας 

χαρακτηροποίησης είναι η συγκηνησιακή ένταση-φόρτιση και τα στοιχεία που 

προκαλούν ευφορία. Σ΄αυτά περιλαμβάνονται και η ομαδική λειτουργία, η 

ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, η μη κατευθυντική και μη ματαιωτική ατμόσφαιρα 

και στάση, η άπλετη προσφορά χρόνου έκφρασης, ακρόασης και συνοδείας των 

μελών. Αυτό επιτρέπει και διευκολύνει την έκφραση όλων των συγκινήσεων και 

συναισθημάτων που βιώνουν οι συμμετέχοντες, παρ΄όλο τον ψυχικό πόνο που 

βιώνεται, και έτσι αποτρέπεται η μετατροπή τους σε τρόμο και αγωνία. Ετσι οι 

εσωτερικές και οι εξωτερικές συγκρούσεις (με μέλη της ομάδας , πρόσωπα 

σημαντικά στη ζωή τους) ή επώδυνες εμπειρίες που δεν είναι εύκολο να 

εκφρασθούν και να αποκαλυφθούν, καθίσταται δυνατό να εκφρασθούν, να 

παρουσιασθούν και μάλιστα να βιωθούν πολλές φορές (αυτόματη γραφή, 

δραματοποίησεις διαφόρων τύπων, κ.ά). Αυτό επιτρέπει  τον περιορισμό της 

αρνητικότητάς τους, ή και τη θετικοποίησή τους σε ορισμένες περιπτώσεις 

(επαναξιολόγηση και νέα χαρακτηροποίηση).  

Με τη ερευνητική μελέτη του φαινομένου και του μηχανισμού της 

χαρακτηροποίησης  είδαμε ότι πρέπει να συνοδευθεί μέχρι τέλους το συγκινησιακό 

βίωμα, παρά την αρνητικότητα και τον επώδυνο χαρακτήρα του, επιδιώκοντας την 

μετατροπή του σε λιγότερο επώδυνη εμπειρία, που δεν βυθίζει το άτομο στον 

πανικό και στην αγωνία, ή και σε θετική εμπειρία που μπορεί να ελκύει στη 

συνέχεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την  παρουσία ισχυρών στοιχείων 

ευφορίας, συνοδείας και αποδοχής.  

Συνολικά, αυτό που έγινε σαφές μέσα από τα ευρήματα της έρευνας είναι ότι στη 

θεραπεία, όλες οι συγκινήσεις οφείλεται να βιώνονται βαθειά, για όση διάρκεια 

χρειάζεται, δίχως περιορισμούς και απαγορεύσεις, ώστε να χαρακτηροποιείται 

θετικά η βίωσή τους. Αυτό επιτρέπει η κατάσταση να βιωθεί και να γίνει αντιληπτή 

με πληρότητα, με επίκεντρωση της προσοχής όχι στην αποφυγή της ((ενεργοποίηση 

των αμυντικών μηχανισμών) αλλά στη βίωσή της, με ότι θετικό αυτό συνεπάγεται 

(συγκινησιακή έκφραση, άνοιγμα, ελευθερία, αντιμετώπιση, διαχείριση, 

συνειδητοποίηση, αναζήτηση και δημιουργία νέων λύσεων και προοπτικών). Το 

άτομο  μαθαίνει να ζει δυνατές και έντονες και εμπειρίες σε όλους τομείς, 
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επώδυνες ή ευχάριστες,  δίχως να φοβάται ότι κινδυνεύει από αυτές. Μαθαίνει 

δηλαδή να ζεί δίχως να φοβάται τη … ζωή και τη βίωσή της, που δεν μπορεί παρά 

να είναι συγκινησιακή.  Συχνά δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις απέναντι στις 

δυσκολίες της ανθρώπινης συνθήκης και αυτό που προέχει είναι να μην 

ακινητοποιούμαστε μπροστά τους από τον τρόμο και την αγωνία, αλλά να 

συνεχίζουμε να ζούμε και να συγκινούμαστε, δηλαδή να σκεφτόμαστε και να 

αναλύουμε,  να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε, να συνεχίζουμε να 

απολαμβάνουμε αυτά που μπορούμε, όπως και να διευρύνουμε επίσης τον κύκλο 

τους. Είναι η μόνη απάντηση στον ατέρμονα κύκλου της αγωνίας (απουσία βίωσης 

συγκινήσεων), που οδηγεί στον ψυχικό και τελικά βιολογικό θάνατο του εαυτού, 

όπως  και των άλλων με τους οποίους, με τον α΄ ή β΄τρόπο, σχετιζόμαστε.  Το 

πρόβλημα δεν έγκειται στον έλεγχο και στον περιορισμό της ελευθερίας μας σε όλα 

τα επίπεδα, προσωπικά και κοινωνικά, αλλά στον περιορισμό της αγωνίας, πηγή 

κάθε  δυστυχίας και κακού. Η διευκόλυνση βίωσης νέων εμπειριών μάθησης, 

ανακάλυψης και δημιουργικότητας, όπως και η θετική τους χαρακτηροποίηση, 

οφείλει να διέπει όχι μόνο κάθε θεραπευτική παρέμβαση αλλά και, κυρίως θα 

λέγαμε, κάθε παιδαγωγική παρέμβαση.  

Καταλήγοντας στην έρευνα αυτή, τολμώ να πω ότι ο μόνος τρόπος να κερδίσει η 

ζωή είναι να βρεί τον τρόπο ώστε «ο χορός των μαγισσών» - που τις καίνε ακόμη 

στη φωτιά της κοινωνικής υποκρισίας και κατακραυγής  -  να μπορέσει να 

εκφρασθεί ελεύθερα. Κάθε συναίσθημα, κάθε συγκίνηση, κάθε πόνος, άσχημη 

σκέψη, γελοία, απαγορευμένη, όπως και κάθε ευτυχία, ικανοποίηση, ηδονή, 

επιθυμία, κλπ. έχουν τη θέση τους σ’ αυτό το χορό, που είναι ο χορός της ζωής της 

ίδιας. 

(Πολλές αναφορές υπάρχουν για το θέμα αυτό στο βιβλίο μου «Επικοινωνία και 

Αγωγή, Gutenberg, 2002, Νο ΙΙ.3). 

*** 

Παρατίθεται στη συνέχεια μετάφραση του πλήρους κειμένου των συμπερασμάτων 

της έρευνας (σελ. 52-56 του γαλλικού κειμένου).  
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Συμπεράσματα 

Μετά από την ανάλυση των συνεντεύξεων, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα  

ουσιαστικά ευρήματα που επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μας. Είδαμε ότι σε όλες τις 

παρουσιασθείσες ενότητες των συνεντεύξεων , δίχως εξαίρεση, εντοπίζονται 

συγκεκριμένα σημεία , καταστάσεις και ενέργειες , συναισθήματα και συγκινήσεις, 

που έχουν βιωθεί και έχουν χαρακτηροποιηθεί  επί τόπου, είτε στο σύνολό τους ( 

π.χ. όταν ο Θ. αποδέχεται και  βρίσκει θετικό το να  κλάψει μπροστά σε όλη την 

ομάδα: «μόλις άρχισα να το διηγούμαι (μια δυσάρεστη παιδική ανάμνηση) 

αισθάνθηκα αμέσως τη συγκίνηση να ανεβαίνει και να υγραίνονται τα μάτια 

μου…τότε είπες «σε νοιώθω συγκινημένο». Μόλις το είπες αυτό ξέσπασα σε 

κλάματα… συνέχιζα να διηγούμαι μέσα σε αναφιλητά  που όλο και μεγάλωναν. Όταν 

τελείωσα με πλησίασες και έβαλες το χέρι στην πλάτη μου...τότε ξέσπασα σε ακόμη 

εντονότερα αναφιλητά… τότε ήταν που έχασα τελείως τον έλεγχο.. έβγαιναν από 

μέσα μου δίχως κανένα έλεγχο …αισθάνθηκα ότι δεν ήταν κάτι το τρομακτικό αυτή 

η παιδική εμπειρία που δεν είχα τολμήσει να τη διηγηθώ ποτέ σε κανένα…που 

φοβόμουν ότι θα με κορόϊδευαν..εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι μπορούσα να τη 

διηγηθώ και κανένας δεν με κοροϊδεψε… μπόρεσαν να καταλάβουν πόσο τρομερό 

ήταν για μένα αυτό που είχα ζήσει τότε» ), είτε σε κάποια σημεία τους (π.χ. το 

γεγονός όταν  η Π. μαθαίνει σιγά σιγά να αγγίζει τους άλλους ή να την αγγίζουν). 

Αλλωστε ένα σύνολο χαρακτηροποιήσεων είναι απαραίτητο ώστε η ζωή στο σύνολό 

της να γίνεται αντιληπτή και να βιώνεται ως κάτι το θετικό (π.χ.όταν η Π. βγαίνει 

από την βύθιση και την παραίτηση «τη στιγμή που με λικνίζατε και μου 

σιγοτραγουδούσατε το «γιαλό γιαλό πηγαίναμε...»…ήταν σα να βυθιζόμουν μέσα 

στο νερό  … άρχισα να βυθίζομαι σε  μια ηδονική αίσθηση παραίτησης και θανάτου.. 

ας τελειώνουμε τώρα … έβλεπα προς τα πάνω το φως που ιρίδιζε στην επιφάνεια… 

είδα και το πρόσωπο της κόρης μου … κάποιος τότε κάτι είπε, ή έβηξε, ή φύσηξε τη 

μύτη του, δεν θυμάμαι,  και  ξαφνικά  βγήκα από αυτό το λήθαργο… αυτή η 

παραίτηση μεταμορφώθηκε σε ένα τρομερό θυμό  … πετάχτηκα απάνω, χτύπησα με 

δύναμη τα χέρια μου στο πάτωμα και φώναξα «δεν θα σας περάσει καθάρματα, δεν 

θα λειτουργώ μόνο για σας»….  νομίζω ότι από εκείνη τη στιγμή, εδώ και ενάμισι 

περίπου χρόνο, μπήκα σε μια νέα φάση της ζωής μου..σταμάτησα να με 
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λυπάμαι..άρχισα να με φροντίζω, να προγραμματίζω τις δουλειές μου, να μη δίνω 

πολύ μεγάλη σημασία σε ότι συμβαίνει γύρω μου… να προσέχω τον εαυτό μου, να 

μην έχω άγχος όταν ξεκινώ για τη δουλειά μου »). 

Είδαμε ότι αυτή η θετικοποίηση  εμφανίζεται μέσα από μια μακρόχρονη  

προηγούμενη σειρά αναγνωρίσεων και δοκιμών, που καταλήγουν στη συγκεκριμένη 

στιγμή της χαρακτηροποίησης. Αυτή η στιγμή της «φώτισης» (insight) 

προετοιμάζονταν εδώ και καιρό, ακόμη και εάν τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε 

μια συγκεκριμένη στιγμή (π.χ.  τη στιγμή που η Ρ. βρίσκει τη θέση της μέσα  στον 

κόσμο: «Στο παρεκκλήσι που μπήκαμε  όλοι μαζί (μετά από μια πεζοπορία της 

ομάδας στο βουνό) αισθάνθηκα ξαφνικά ότι είχα μια θέση στον κόσμο … για πρώτη 

φορά στη ζωή μου … μια συγκεκριμένη θέση πάνω στο πλακόστρωτο της εκκλησίας, 

μια θέση δική μου ….και επιστρέφοντας δεν είχα πια ανάγκη να με κρατάς απ΄το 

χέρι,  μπορούσα μόνη μου, μπορούσα να τα βγάλω πέρα και μόνη μου». 

Μπορεί επίσης να μην εντοπίζεται μια συγκεκριμένη στιγμή, όταν η 

χαρακτηροποίηση αφορά μια πιο εκτεταμένη δραστηριότητα, μια στάση ζωής, κλπ. 

όπως όταν η Π.  αποδραματοποιεί τις καθημερινές της δραστηριότητες και 

ματαιώσεις. Η διαδικασία της μαθησιακής ολοκλήρωσης  (learning set) σε 

συναισθηματικό επίπεδο δεν συνίσταται μόνο στην ξαφνική ανακάλυψη-

αποκάλυψη της λύσης ενός συγκεκριμένου πρoβλήματος-κατάστασης, αλλά 

συνίσταται επίσης, και κυρίως θα έλεγα, στη σύνθετη και διάχυτη εξέλιξη των 

αξιών, στάσεων, κλπ. του υποκειμένου. Πιθανόν μπορούμε να εντοπίσουμε με 

προσεκτική παρατήρηση τα επί μέρους στοιχεία, αλλά αυτά εξαρτώνται και 

αποτελούν τμήμα ενός συνόλου, που εξελίσσεται αργά, σε συνάρτηση επί μέρους 

χαρακτηροποιήσεων των στοιχείων που την συνιστούν. 

Τα συνιστώντα στοιχεία του μηχανισμού της χαρακτηροποίησης τα ομαδοποιήσαμε 

σε 5 κατηγορίες: 

1. Η συγκινησιακή έκφραση. Είδαμε αλλού (βλέπε Νο I.3 BAKIRTZIS K. (1985), ότι 

στόχος της ζωής, αν υπάρχει κάποιος, είναι η βίωση των συγκινήσεων. Το 

συγκινησιακό βίωμα βρίσκεται στο κέντρο της ψυχικής ζωής και γύρω από αυτό 
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αρθρώνονται όλα τα υπόλοιπα μέρη. Αυτή η συνάρθρωση συνιστά ένα σύνολο που 

παραπέμπει στη δομή και στη λειτουργία του ψυχικού κόσμου.  

Η κεντρική σημασία  που αποδίδω στο συγκινησιακό φαινόμενο, βρίσκει σημαντικό 

σημείο στήριξης στο γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε δι΄αυτού, 

ώστε μια κατάσταση, πρόσωπο, αντικείμενο, ενέργεια, κλπ. να αξιολογηθεί θετικά ή 

αρνητικά, ή και να επαναξιολογηθεί. Αυτό το συγκινησιακό βίωμα, το είδαμε, δεν 

περνά μόνο από το σωματικό επίπεδο αλλά και από το ανώτερο, δια μέσου ιδεών, 

σκέψεων, αναπαραστάσεων, κλπ. Είναι απαραίτητο να περάσει κανείς από ένα 

τέτοιο συγκινησιακό βίωμα, όχι πάντοτε και απαραίτητα έντονο και θεαματικό 

(βλέπε π.χ. το βίωμα της Ρ. σχετικά με την ανεύρεση της θέσης της μέσα στον 

κόσμο), ώστε να παραχθούν σημαντικές αλλαγές και εμπλουτισμοί. Πρόκειται 

τελικά για το φαινόμενο της μάθησης, που λειτουργεί κεντρικά και ουσιαστικά σε 

συναισθηματικό επίπεδο.  

 

2. Τα στοιχεία ευφορίας.  

Η παρουσία αυτών των στοιχείων είδαμε ότι είναι απαραίτητη ώστε να υπάρξει 

χαρακτηροποίηση, δηλαδή μάθηση και αλλαγή-εμπλουτισμός-θεραπεία. Αυτά τα 

στοιχεία τροφοδοτούν με την απαραίτητη ενέργεια ώστε τα πρόσωπα να 

αισθανθούν ασφαλή και να ενισχυθούν με θετική ενέργεια  που τους είναι 

απαραίτητη για να νικήσουν τις αρνητικές δυνάμεις της αγωνίας και του θανάτου. 

Πρόκειται για λειτουργία αντισταθμιστική. 

 

3. 4. 5. Τα υπόλοιπα 3 τρία στοιχεία που αναφερόμαστε (κατηγορίες της ανάλυσης 

του περιεχομένου), η ομάδα, η ατμόσφαιρα και ο χρόνος (άπλετη διάρκεια), 

διαπιστώνουμε ότι αποτελούν στοιχεία ευφορίας: η παρουσία των άλλων, η 

ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, η μη-κατευθυντική και μη-ματαιωτική στάση, ο 

χρόνος που διατίθεται δίχως περιορισμούς στο μέτρο του δυνατού (εξ’ ου και η 

λειτουργία μας συνήθως σε πολυήμερες συναντήσεις), κ.ά. Όλα αυτά τα στοιχεία 

είναι θετικά και διευκολύνουν την έκφραση των συναισθημάτων και των 

συγκινήσεων, που είναι συχνά επώδυνα και συνεπώς συνιστούν εμπειρία δύσκολη 

και αρνητική,  αλλά που  η ύπαρξη των στοιχείων ευφορίας εμποδίζει την 

μετατροπή τους σε αγωνία και επιτρέπει αντίθετα τη μετατροπή τους σε θετική 
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εμπειρία, όπως είδαμε στις περιπτώσεις του Θ. και της Π. που παρουσιάσθηκαν πιο 

πάνω. Ετσι οι ζωτικές λειτουργίες και συγκρούσεις επανέρχονται και η ευχαρίστηση 

αφορά  ακόμη και τις αρνητικές αλλά μη αγχογεννείς πια εμπειρίες.                         

Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι τα ουσιαστικά στοιχεία στη διεργασία της 

χαρακτηροποίησης είναι η συγκινησιακή έκφραση και τα στοιχεία ευφορίας.  

 

   Η διεργασία της χαρακτηροποίησης 

Ως διεργασία εννοώ τη συνάρθρωση των στοιχείων που εμπλέκονται και τη 

λειτουργία του μηχανισμού της χαρακτηροποίησης. 

Διαπιστώνουμε, σε διαφορετικό βαθμό και τρόπο, την ίδια διεργασία στις επτά 

ενότητες-βιώματα που επιλέξαμε να μελετήσουμε από τις 4 συνεντεύξεις. Αυτή η 

διεργασία μπορεί να παρουσιασθεί σχηματικά  ως εξής: Αξιολογητική εμπειρία (με 

παρουσία στοιχείων ευφορίας και συγκίνηση) που οδηγεί σε χαρακτηροποίηση 

(εμπλουτισμός του ψυχικού κόσμου) ή σε επανα-χαρακτηροποίηση  

(διαφοροποίηση ήδη υπάρχουσας χαρακτηροποίησης).  

Αν το συναισθηματικό βίωμα που προκαλείται είναι θετικό (χαλάρωση ή 

ενεργοποίηση, απαλό ή έντονο, χαρά, λύπη, θυμός, οργή, κλπ.) η χαρακτηροποίηση 

θα είναι θετική (επιθυμία, ενδιαφέρον). Αν αντίθετα είναι αρνητικό 

(παθητικοποίηση, άγχος, αγωνία, απουσία συγκινήσεων)τότε η χαρακτηροποίηση 

θα είναι αρνητική (απώθηση, αδιαφορία).  

Στην οπτική αυτής της διαπίστωσης η θεραπεία, όπως και η διαπαιδαγώγηση και η 

εκπαίδευση,  κατανοείται ως κατάσταση όπου η αξιολογητική εμπειρία  γίνεται ή 

ξαναγίνεται δυνατή και μπορεί να οδηγήσει σε νέες θετικές χαρακτηροποιήσεις ή 

να μετατρέψει αρνητικές σε θετικές. 

 

    Σχόλια,  παρατηρήσεις και συμπεράσματα 

Στη διεργασία που μελετήθηκε, είδαμε ότι στη θεραπεία πρέπει να πάμε μέχρι 

τέλους στη βίωση των αρνητικών συναισθημάτων που αναδύονται, με την 

προϋπόθεση να συνοδεύονται από στοιχεία ευφορίας και να μπορούν να 

λειτουργήσουν αντισταθμιστικά. Αυτό αποκλείει την μετατροπή τους σε πανικό και 

σε αγωνία. Η απουσία αγωνίας επιτρέπει ακριβώς να βιωθούν ελεύθερα οι 
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συγκινήσεις, όλες οι συγκινήσεις και σε όλα τα επίπεδα του ψυχοσωματικού 

οργανισμού. 

Όταν οι συγκινήσεις βιώνονται ελεύθερα και δεν αποφεύγονται ενεργοποιώντας 

υπεραμυντικούς μηχανισμούς, η κατάσταση γίνεται αντιληπτή και βιώνεται σε όλες 

της τις διαστάσεις, με πληρότητα. Η  προσοχή του προσώπου δεν στρέφεται στο 

πώς να αποφύγει τις συγκινήσεις και την κατάσταση που βιώνει υιοθετώντας στάση 

απόσυρσης, άρνησης και κλεισίματος ή στάση τυφλής και παρορμητικής 

επιθετικότητας, απόρριψης και εκμηδένισης του διαφορετικού και καινούριου. 

Αντίθετα το πρόσωπο τότε ανοίγει και είναι διαθέσιμο να βιώσει με ένταση δυνατές 

καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα. Είδαμε στιγμές τέτοιου ανοίγματος στις ενότητες 

των συνεντεύξεων που παρουσιάσθηκαν.  Πρόκειται για στιγμές που 

δημιουργούνται μεγαλύτερα περιθώρια κίνησης, περισσότερες δυνατότητες 

υπάρχουν πια μπροστά σε καταστάσεις που ήταν κλειστές και μονοδιάστατες. 

Πρόκειται για μια «λύση» που βρέθηκε απέναντι σ’ ένα «πρόβλημα», 

συγκεκριμένο, όπως να μπορεί η Π.  ν΄ αγγίξει ή να την αγγίξουν, ή γενικό, όπως η 

αλλαγή του τρόπου ζωής, από άκαμπτο, γεμάτο φόβο και δυσπιστία, σε ανοικτό στη 

νέα εμπειρία, στο διαφορετικό, δίχως φόβο απέναντι σε δυνατά, αντίθετα ή και 

αντιφατικά μεταξύ τους  συναισθήματα. 

Τελικά, η αρχή που διέπει τη ζωή μας δεν είναι η αντίφαση μεταξύ διαφορετικών 

συγκινήσεων, συναισθημάτων, καταστάσεων, συλλογισμών, συμπεριφορών, κλπ., 

αντιθέτων αλλά όχι αντιφατικών, όπως θα  έλεγε ο Max Pagès,  αλλά η ενότητά 

τους, με την έννοια της κίνησης και της συν-κίνησης. Μια κίνηση που την απουσία 

της ο Wilhelm Reich ονόμασε «συγκινησιακή πανούκλα» και που την παρουσία της 

συνέκρινε με την παλμική κίνηση της αμοιβάδας, του οργασμού, του σύμπαντος 

ολόκληρου, υπογραμμίζοντας την ευχαρίστηση και την ευφορία  που συνοδεύει 

αυτή την παλμική κίνηση, την κίνηση της ζωής. Ζούμε για να συγκινούμαστε 

διακηρύσσει ο Michel Lobrot, σε όλα τα επίπεδα και τομείς του ψυχοσωματικού 

μας κόσμου, και δεν μπορεί παρά σε αυτή την αρχή να στηρίζεται κάθε διεργασία 

μάθησης, παιδείας, εκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας. 

Εκεί όπου δεν υπάρχει ενότητα και κίνηση είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, όσο 

βρισκόμαστε εν ζωή.  Δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ της θετικής χαρακτηροποίησης 

(ακόμη και των αρνητικών συγκινήσεων) και της αρνητικής χαρακτηροποίησης 
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(ακόμη και των θετικών συγκινήσεων). Σε τελική ανάλυση κάθε συγκίνηση είναι 

στοιχείο ζωής, συνιστώντας αυτή την παλμική κίνηση. Από τη στιγμή που η 

συγκίνηση ή συγκινησιακό βίωμα μετατρέπεται σε αγωνία, τότε διακόπτεται η 

συνέχεια της κίνησης και ο θάνατος, ψυχικός και σωματικός πλησιάζει. Η αρχή της 

ζωής (principe de vie) είναι η αρχή της θετικότητας. Όταν εμφανίζεται η αγωνία 

κινούμαστε από το πιο θετικό στο λιγότερο θετικό, από το λιγότερο θετικό  στο 

λιγότερο αρνητικό και από το λιγότερο αρνητικό στο περισσότερο αρνητικό (αυτό 

που λέμε από το κακό στο χειρότερο), και αυτό συμβαίνει ακριβώς λόγω της αρχής 

της θετικότητας. Προσπαθώντας να συγκινηθούμε βυθιζόμαστε ακόμη περισσότερο 

στην αγωνία, όταν δεν μας είναι διαθέσιμες παρά μόνο αρνητικές συγκινήσεις, 

σκέψεις, δραστηριότητες, συμπεριφορές. O Pascal έλεγε ότι ο άνθρωπος διψάει για 

ζωή, ακόμη και όταν αποφασίζει να κρεμαστεί,  γιατί δεν έχει κάτι άλλο για να τον 

συγκινήσει. Από κάποια στιγμή και ύστερα, μετά από κάποιο κατώφλι  πόνου και 

δυστυχίας, όταν δεν υπάρχει ποια πρόσβαση σε πηγές ευχαρίστησης και ευφορίας, 

ο μακάβριος χορός του θανάτου αρχίζει. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσει η ζωή 

είναι να βρεθεί τρόπος ώστε «ο χορός των μαγισσών» να μπορέσει να ξαναρχίσει 

και να εκφρασθεί στο φως. Κάθε συναίσθημα, κάθε συγκίνηση, κάθε αντιξοότητα, 

άσχημη σκέψη, γελοία, απαγορευμένη, κλπ. όπως και κάθε ευτυχία, ευχαρίστηση, 

ηδονή, επιθυμία, κλπ. έχουν τη θέση τους σε αυτό το χορό που είναι ο χορός της 

ζωής της ίδιας. 

Θα μας αντικρούσουν: και η πραγματικότητα; Και η κοινωνία; Πως θα ζήσουμε από 

κοινού όταν όλα τα «ένστικτα» απελευθερωθούν; 

Σε αυτή τη γκρίζα και μακάβρια σκέψη απαντούμε ότι ακριβώς αυτός είναι ο μόνος 

τρόπος για να ζήσουμε από κοινού, εν κοινωνία και για να μη πεθάνουμε από 

κοινού και εν κοινωνία. 

Το πρόβλημα, ελπίζω να δείχθηκε ικανοποιητικά, δεν αντιμετωπίζεται με τον  

περιορισμό της ελευθερίας, σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και του 

ψυχολογικού, αλλά με τον περιορισμό της αγωνίας,  πηγή κάθε κακού και 

δυστυχίας που μαστίζουν την ανθρωπότητα.   

Μόνο η ευχαρίστηση σε όλες τις μορφές της μπορεί να ανατρέψει και να αποτρέψει 

το κακό. Ο αγώνας μεταξύ των δυνάμεων του καλού και των δυνάμεων του κακού, 

είναι η ίδια η ζωή και η ευχαρίστηση. Αυτό γιατί, οι δυνάμεις του καλού, έστω και 
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αν είναι δύσκολο να αποκτηθούν και να αναπτυχθούν (επιθυμίες, κίνητρα, 

ενδιαφέροντα και γνώσεις, ικανότητες δεξιότητες), είναι ούτως ή άλλως ικανές να 

νικήσουν το κακό. Το κακό δεν μπορεί να κυριαρχήσει παρά μόνο εκεί που δεν 

υπάρχουν ή είναι ασθενείς οι δυνάμεις της ευχαρίστησης (ελλιπής και 

περιορισμένη παιδεία, μάθηση και ανάπτυξη). Αντίθετα, όταν οι δυνάμεις της 

ευχαρίστησης υπάρχουν και λειτουργούν, οι δυνάμεις του κακού μετατρέπονται και 

αυτές σε δυνάμεις ζωής.  

Λέξεις κλειδιά: Τάσεις-ενορμήσεις, αξιολογητική εμπειρία, συγκινησιακή έκφραση, 

ευφορία, ομάδα, ατμόσφαιρα, χρόνος-διάρκεια, πρωτόγνωρη εμπειρία, 

θετικοποίηση, αρνητική-θετική εμπειρία, αρνητικές-θετικές συγκινήσεις,  

ελευθερία, αμηντικοί-υπεραμυντικού μηχανισμοί, ανθρώπινη συνθήκη, αγωνία, 

αντίθεση-αντίφαση, καλό-κακό, πόνος-ευχαρίστηση. 

 

IX.fr.2 - (1985), La théorie du rapport actuellement présent et conscient entre 

représentation et émotion, (Η θεωρία της παρούσης και ενσυνείδητης σχέσης  

αναπαράστασης-συγκίνησης), DESS, de psychologie clinique et sociale, secteur de 

psychopathologie individuelle et sociale, Pariς VII, p.33 (Παράρτημα  στο  IFr.5).   

 

Στη μελέτη αυτό επιχειρώ τη διασάφηση ενός θεωρητικού προβλήματος που όμως 

σχετίζεται στενά με την ψυχοθεραπεία και τη συζήτηση για την προτεραιότητα της 

ανάσυρσης από το υποσυνείδητο των απωθημένων αναπαραστάσεων 

(ψυχαναλυτικού προσανατολισμού) ή  τη διευκόλυνση, αν όχι και την κατευθυντική 

πρόκληση, της συγκινησικής έκφρασης (καθαρκτικές μέθοδοι, ραϊχικού-

βιονεργειακού προσανατολισμού). Επιζητώ να διευκρινίσω ορισμένα καίρια σημεία 

του θεωρητικού πλαισίου αναφοράς της κλινικής μου πρακτικής, σε συμφωνία με 

την ευρύτερο πλαίσιο της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, και της σημασίας που όλο 

και περισσότερο αποδίδεται τις τελευταίες δεκαετίες στη βιωματική-συγκινησιακή 

διάσταση τόσο της παιδείας όσο και της ψυχοθεραπείας. Οι αναφορές μου 

προέρχονται  κυρίως από το έργο των S.Freud, W.Reich, K.Lewin, J.Moreno και 

C.Rogers, όπως και των νεοτέρων ερευνητών του συγκινησιακού φαινόμενου 

Μichel Lobrot και  Max Pagès. 
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 Η σχέση συγκίνησης-αναπαράστασης  συνιστά κεντρικό πρόβλημα στην 

ψυχολογία,  ιδιαίτερα μετά τις έρευνες του William James (1922) σχετικά με τη 

φύση και τη λειτουργία των συγκινήσεων. Είναι γνωστό το ερώτημα του James, 

παίρνοντας το παράδειγμα  αυτού που συναντά μια επικίνδυνη αρκούδα στο 

δάσος, φοβάται: «φοβάμαι γιατί τρέμουν τα πόδια μου ή τρέμουν τα πόδια μου 

γιατί φοβάμαι;» Ο Freud, στη συνέχεια του Cogito του Καρτέσιου - τα πάθη της 

ψυχής, ζωώδη πνεύματα και αρρώστια  της ψυχής εμποδίζουν τη νηφάλια σκέψη - , 

και του Δαρβίνου - οι συγκινήσεις είναι ζωώδη κατάλοιπα στην πορεία εξέλιξης των 

ειδών, κατατάσσει τις συγκινήσεις αποκλειστικά στην κατηγορία του σωματικού και 

μετά μία πρώτη περίοδο (καθαρτική μέθοδος-συγκινησιακή εκφόρτιση), τις 

κατατάσσει στην κατηγορία του συμπτώματος που εμποδίζει τις τραυματικές 

αναπαραστάσεις (και το νόημά τους) να ανασυρθούν από το υποσυνείδητο.  Πολλοί 

ερευνητές στη συνέχεια ασχολήθηκαν με το θέμα της φύσης των  συγκινήσεων 

(Cannon, Arnold, Ekman, Frijda,κ.ά) όπως και  της σχέσης τους με την 

αναπαράσταση και το νόημά της (Reich, Lewin, Vygotsky, Lobrot,  Lapassade, Pagès, 

κ.ά.), δίχως να υπάρξει οριστική κατάληξη και συμφωνία.     

          Περιεχόμενα της μελέτης 

Ι. Δομή και γενικές αρχές λειτουργίας του ψυχικού κόσμου: 

 Οι βασικές αρχές 

 Οι πρώτες επιρροές 

 Η αγωνία (angoisse). 

 H ψυχολογική δομή 

 Οι διάφορες ψυχολογικές δομές 

 Η αξιολογητική εμπειρία και ο μηχανισμός της χαρακτηροποίησης 

 Η αντισταθμιστική αρχή και η συναισθηματική κατάσταση 

ΙΙ.   Η διεργασία λειτουργίας του ψυχικού κόσμου    

 Οι ενορμήσεις 

 Το affect  (συγκινησιακή φόρτιση συνδεόμενη με την αναπαράσταση ενός 

προσώπου, αντικειμένου, καταστάσεως, κλπ.). 

 Η επιθυμία και η θέληση 

 Συγκίνηση και αναπαράσταση 
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 Η αναπαράσταση 

 Η συγκίνηση 

ΙΙΙ. Πέρα από τον δυϊσμό σώματος και ψυχής  

 Η θεωρία του «νοήματος» 

 Η θεωρία του «ίχνους 

 Η θεωρία «ίχνους και νοήματος» 

 Η θεωρία της παρούσης και συνειδητής σχέσης  αναπαράστασης-συγκίνησης 

IV. Θεραπευτική  μεθοδολογία  και συγκινησιακή  εκφόρτιση ( Méthodologie 

thérapeutique et  decharge émotionnelle) 

 

*** 

Η μελέτη αρχικά επικεντρώνεται στην περίπτωση της Anna O.  πού συνιστά την 

αφετηρία της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής του  S.Freud  (Etudes sur 

l‘hysterie, 1895, των J.Breuer και S.Freud). Η Αννα Ο. πριν ασχοληθεί μαζί της ο 

Freud ήταν ασθενής του μέντορα και φίλου του Josef Brayer. Αναφέρομαι επίσης 

στην αναλυτική εξέταση της περίπτωσης της Αννας Ο. από τον M.Lobrot (les forces 

profondes du moi, 1983). Επίσης αναφέρομαι στις θέσεις του W.Reich σχετικά με τη 

σχέση αναπαράστασης-νοήματος και σώματος-συγκίνησης, όπως και στις θέσεις 

του Γάλλου ψυχοκοινωνιολόγου Max Pagés που επιχειρεί τη διαλεκτική σύνθεση 

των δύο αντιθέτων αλλά όχι κατά τη γνώμη του αντιφατικών μεταξύ τους 

λειτουργιών.  Με την αναλυτική παρουσίαση των θέσεων των ερευνητών αυτών και 

το σχολιασμό τους,  υποστηρίζω, μαζί με τoν Lobrot,  ότι δεν είναι δυνατό να 

υπάρχει συγκίνηση, συγκινησιακό βίωμα (π.χ. αηδία) και σωματική έκφρασή του 

(εμετός), δίχως τις σχετιζόμενες αναπαραστάσεις και το νόημά τους. Πρόκειται 

όμως για αναπαραστάσεις στο εδώ και τώρα του υποκειμένου, πλήρως συνειδητές 

και παρούσες, και όχι αποκομμένες από το συγκινησιακό βίωμα και απωθημένες 

στο λεγόμενο υποσυνείδητο ως μη αποδεκτές. Η σχέση μεταξύ σώματος και 

νοήματος  διατηρείται. Το σύμπτωμα αναγνωρίζεται όμως ως συγκινησιακό βίωμα 

και έκφρασή του, και όχι ως άμυνα απέναντί του. Αυτή η σχέση διατηρείται δίχως 

να δίνεται προτεραιότητα στη σώμα και τις λειτουργίες του ή στην αναπαράσταση 
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και στο νόημά της. Το συγκινησιακό φαινόμενο-βίωμα κατανοείται ως κεντρικό, 

εκφραζόμενο σε όλα τα επίπεδα (σωματικό, κινητικό, αισθητηριακό, νοητικό). Το 

σώμα και το πνεύμα συνιστούν ενιαίο σύνολο και η ολότητα αυτή εκφράζεται δια 

του συγκινησιακού φαινομένου που συνιστά την ουσιώδη λειτουργία της ζωής. 

Η ζωή κινείται από το αρνητικό προς το θετικό (τρέχω για να γλυτώσω από τον 

κίνδυνο που μου προκαλεί φόβο και έτσι να μετατρέψω προς το θετικότερο το 

συγκινησιακό μου βίωμα). Αυτό που οδηγεί στο θάνατο δεν είναι οι συγκινήσεις  

αλλά η έλλειψή τους. Οι «αρνητικές» συγκινήσεις (φόβος, θυμός, οργή, θλίψη, κ.ά ) 

μπορούν να οδηγήσουν στη διαταραχή, στην ασθένεια και τελικά στο θάνατο μόνο 

αν οδηγήσουν στην εγκατάσταση του τρόμου και της αγωνίας, στο πάγωμα και στην 

ακινητοποίηση του ψυχικού κόσμου, δηλαδή στην αδυναμία βίωσης συγκινήσεων. 

Αυτό συμβαίνει όταν οι «αρνητικές» συγκινήσεις βιώνονται δίχως τη σύγχρονη 

βίωση «θετικών» συγκινήσεων (αντισταθμιστική αρχή), και όχι γιατί υπάρχει 

ενόρμηση θανάτου όπως υποστήριξε ο Freud στις αρχές της δεκαετίας του ΄20 παρά 

τη διαφωνία των πιο στενών του συνεργατών (Otto Rank, Wilhelm Reich,κ.ά).  

Όταν κάποιος ζητά θεραπευτική βοήθεια κατατρύχεται από μαύρες ιδέες και από 

διάφορα συμπτώματα που είναι η συγκινησιακή έκφραση αυτών που βιώνει στο 

παρόν του, σύμφωνα με τον Lobrot. Παρ΄όλη τη δυστυχία που προκαλούν τα 

«συμπτώματα» αυτά είναι οι μόνες συγκινήσεις που είναι σε θέση να βιώσει και 

επομένως είναι τα μόνα στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε για τη θεραπεία του. 

Οτιδήποτε άλλο του είναι αδιάφορο και δεν μπορεί να τον αγγίξει. Κάθε 

θεραπευτής είναι υποχρεωμένος να τον ακολουθήσει και να επικοινωνήσει μαζί 

του δια μέσου αυτού που είναι παρόν. Αυτό έκανε και ο Brauer όταν άρχισε να 

συνομιλεί με την Αννα Ο. για τις παραισθήσεις της αντί να την υπνωτίσει, όπως 

έκανε ο  Charcot στο Παρίσι εκείνη την περίοδο. Ετσι ανακάλυψε την 

ψυχοθεραπεία μέσω της ομιλίας, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό που καθόρισε την 

πρακτική της μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς όμως θεώρησε, μαζί με τον Freud, ότι η 

ομιλία  μπορεί να οδηγήσει σε γεγονότα του παρελθόντος (αναπαράσταση και 

νόημά της), κρυμμένα βαθειά στο υποσυνείδητο και όχι σε κάτι που είναι 

εξαιρετικά συνειδητό, παρόν και φανερό, πρωτ΄απ΄όλα στον ίδιο τον ασθενή. 

Δηλαδή στο γεγονός της απομόνωσης της νεαρής Αννα Ο. από το κοινωνικό 

περιβάλλον της Βιέννης, λόγω της συνεχούς φροντίδας του άρρωστου πατέρα της 
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και τη ματαίωση των νεανικών της επιθυμιών. Οι καθημερινές επισκέψεις του 

Brauer και στη συνέχεια του νεότερου Freud, και του μεγάλου ενδιαφέροντός τους 

γι’ αυτήν, περιόριζαν την αγωνία που προκαλούσε η απομόνωσή της και της έδιναν 

τη δυνατότητα να βιώσει θετικές συγκινήσεις και συναισθήματα προς τους 

εκπροσώπους αυτούς της καλής κοινωνίας της Βιέννης, στην οποία ανήκε και η 

οικογένειά της. Είναι γνωστή η έντονη συναισθηματική εμπλοκή και του Brauer 

προς την Αννα, που τον ανάγκασε να διακόψει τη θεραπεία της  και να ζητήσει από 

τον φίλο του Freud να τη συνεχίσει.   

 

*** 

 

Ακολουθεί πλήρης μετάφραση του τρίτου και του τέταρτου μέρους της μελέτης 

αυτής  (σελ. 27-31 του γαλλικού κειμένου). 

 

  ΙΙΙ. Πέρα από τον δυϊσμό σώματος και ψυχής 

Μπορούμε να επανέλθουμε τώρα στο  παράδειγμα του εμετού: μπορεί να υπάρχει 

εμετός δίχως συνδεόμενη αναπαράσταση (το σκυλάκι της Αννας να τρώει από το 

πιάτο της), ή ακόμη και δίχως συναίσθημα αηδίας. Ας επιχειρήσουμε να δούμε πως 

εξηγείται αυτό το φαινόμενο  μέσα από θεωρίες που το προσεγγίζουν με 

διαφορετικό μεταξύ τους τρόπο, βασιζόμενοι  κυρίως στη βιβλιογραφία του Michel 

Lobrot (Les forces profondes du moi, 1983, éd. Economica) και του Max Pagès  (Trace 

ou sens, le système émotionnel, πολυγραφημένες σημειώσεις. Δημοσιεύθηκε 

το1986, éd.H&M. 

 

1.Η θεωρία του νοήματος  (La théorie du sens)  

 Ο Freud  στις   εξελίξεις της  θεωρίας του (1910-15 ), εγκαταλείπει την καθαρτική 

μέθοδο και την αποδοχή της συμμετοχής των λειτουργιών του σώματος και των 

συγκινήσεών του στη δημιουργία των συμπτωμάτων. Επικεντρώνεται αποκλειστικά 

στη λειτουργία των αναπαραστάσεων και του νοήματός τους και υποστηρίζει ότι το 

σύμπτωμα συνιστά συμβολική έκφραση ενός ασυνείδητου λόγου (discours). 

Αποδέχεται την ύπαρξη αναπαραστάσεων (γεγονός ή φαντασίωση που συνέβη στο 

παρελθόν) που είναι όμως ασυνείδητη (inconsciente).  To σύμπτωμα αναγνωρίζεται 
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ως άμυνα εναντίον της επαναφοράς της απωθημένης αναπαράστασης και 

συγχρόνως ως συμβολική έκφρασή της. Ετσι το σύμπτωμα κατανοείται ως σύμβολο 

και η σχέση του με την ασυνείδητη αναπαράσταση είναι σχέση συμβολική και 

υποσυνείδητη επίσης. 

Μ’ αυτή την έννοια, ο έμετοςς της Αννας Ο.  είναι η συμβολική έκφραση μιας 

αναπαράστασης απωθημένης στο ασυνείδητο. Οριακά αυτή η θεωρία , υποστηρίζει 

ο Pagès, αυτή η θεωρία αποδέχεται ότι η συμβολική έκφραση αυτής της 

αναπαράστασης  μπορεί να χρησιμοποιεί προϋπάρχουσες ψυχοσωματικές  

συνδέσεις (montages psycho-corporels), αλλά αυτές χρησιμοποιούνται για την 

έκφραση του ασυνείδητου λόγου. 

        Σ’ αυτή τη θεωρία λοιπόν: 

α. Η σχέση μεταξύ συμπτώματος και αναπαράστασης αναγνωρίζεται ως 

απαραίτητη αλλά πρόκειται για σχέση μη παρούσα, μετακινημένη στο χρόνο και 

ασυνείδητη. Η σύνδεσή τους εξασφαλίζεται δια του μηχανισμού της 

συμβολοποίησης που επίσης είναι ασυνείδητος.   

β. Όλα τα ψυχικά και ψυχοσωματικά φαινόμενα βρίσκουν την απαρχή τους στην 

αναπαράσταση και στο νόημά της, ανεξαρτήτως σωματικών φαινομένων 

(ψυχοσωματικές συνδέσεις) που μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν ως 

πυροδότηση ή μέσο συμβολικής έκφρασης. Είναι η επικράτηση (primat) του 

νοήματος  ή του πνεύματος (του νοητικού) πάνω στο σώμα.  Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το σώμα δεν υφίσταται σε αυτή τη θεωρία, εξ’ ού και η ασήμαντη θέση 

που παραχωρεί στα σωματικά και συγκινησιακά φαινόμενα. Μ’ αυτή την έννοια τα 

συμπτώματα δεν συνιστούν συγκινησιακή έκφραση αλλά συμβολική έκφραση των 

ασυνείδητων αναπαραστάσεων. Πρόκειται για συμβολική γλώσσα. 

 

2. Η θεωρία του ίχνους  (La  théorie de la trace) 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, που αρχικά διαμορφώνεται από τον  W.Reich, οι  

εμπειρίες που βιώνουμε αφήνουν σωματικά ίχνη  ( traces) εν είδη σχημάτων ψυχο-

σωματικών συνδέσεων   (montages psycho-corporels), που στερούνται  νοήματος 

για το υποκείμενο , ή  που έχουν νόημα σε μια άλλη λογική από αυτή της γλώσσας, 

λογική ανήκουσα  στο συγκινησικό  και στο σωματικό. Σε αυτή την περίπτωση το 
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σύμπτωμα δεν μεταφράζει συμβολικά μία υποσυνείδητη αναπαράσταση, αλλά 

εκφράζει μια άλλη πραγματικότητα, αυτή του ίδιου του  συμπτώματος.   

Ο έμετος του παραδείγματός μας σύμφωνα με τη θεωρία αυτή εξηγείται ως 

σωματική έκφραση, ψυχο-φυσιολογική, δίχως αναγκαστικά αυτό να μεταφράζει μια 

συνειδητή ή υποσυνείδητη αναπαράσταση. Βεβαίως ακολουθεί κάποια λογική, 

αλλά πρόκειται για μια σωματική λογική , ψυχοσωματική και όχι γλωσσική. 

Σ’ αυτή τη θεωρία λοιπόν: 

α. Η σχέση μεταξύ συμπτώματος - αναπαράστασης δεν είναι απαραίτητη. Η 

έκφραση μπορεί να προκύψει μόνη της, «εν κενώ». Τη λογική αυτού του 

φαινομένου την βρίσκουμε όχι σε μια λογική  νοήματος αλλά σε μια σωματική 

λογική , εξ’ ου και η έννοια  του σωματικού υποσυνείδητου που ορισμένοι 

χρησιμοποιούν. Το σώμα θυμάται από μόνο του και δεν έχει την ανάγκη να περάσει 

από συνειδητές ή μη αναπαραστάσεις.  

β. Το πραγματικό σώμα (και όχι η σωματική αναπαράσταση του) παίρνει την 

πρωτεύουσα θέση. Μ’ αυτή την έννοια, τα σωματικά ίχνη (ή αλλιώς τα ψυχο-

σωματικά ίχνη), οι προϋπάρχουσες ψυχο-φυσιολογικές διασυνδέσεις (montages 

psycho-somatiques), ευθύνονται για το σύνολο των ψυχικών και των σωματικών 

φαινομένων. Είναι η πρωτοκαθεδρία (primat)  του σώματος, όπως τη βρίσκουμε, με 

την πιο ακραία μορφή,  στην  τελευταία περίοδο  του έργου του Wilhelm Reich. 

 

3. Η θεωρία  του ίχνους και νοήματος (La théorie de la trace et sens) 

Αυτό που έχουν κοινό οι προαναφερθείσες θεωρίες  είναι ότι δεν αποδέχονται την 

ύπαρξη παρούσης και συνειδητής σχέσης μεταξύ συγκίνησης  και αναπαράστασης. 

Αυτό όμως  το κοινό τους στοιχείο, τις υποχρεώνει να απομακρυνθούν μεταξύ τους 

από τη στιγμή που καλούνται να εξηγήσουν ένα φαινόμενο όπως αυτό του 

παραδείγματός μας, όπου έχουμε μια σωματική εκδήλωση (έμετος) δίχως 

αντιστοιχούσα αναπαράσταση. Για τη μια, που κρατά την αρχή της σχέσης μεταξύ 

σωματικής εκδήλωσης και αναπαράστασης, θεωρεί ότι πρόκειται για σύμπτωμα 

που έχει νόημα ασυνείδητο. Για την άλλη , που δεν κρατά την αρχή της σχέσης 

συγκίνησης-αναπαράστασης  πρόκειται για σωματική εκδήλωση συνδεόμενη με 

προϋπάρχον ψυχο-φυσιολογικό σχήμα  που έχει χάσει το νόημά του για το 

υποκείμενο.  
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Μια νέα προσέγγιση, αυτή του  «ίχνους και νοήματος» του Max Pagès ( 1985-86), 

επιχειρεί τη συνάρθρωση των δύο προηγουμένων προσεγγίσεων δίνοντάς τους μια 

σχετική αυτονομία.  Διακρίνει δύο επίπεδα ψυχικής λειτουργίας, δηλαδή, ένα 

επίπεδο αρχαϊκό όπου κάθε λειτουργία περνά μέσα από σωματικούς μηχανισμούς, 

και ένα επίπεδο ανώτερο που αντιστοιχεί σε λειτουργίες που περνούν δια μέσου 

του λόγου και το μηχανισμό της συμβολοποίησης. Οι δύο  διεργασίες συνυπάρχουν 

και αλληλο-υπερτίθενται σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά, μπορώντας να 

φθάσουν και σε πλήρη διάσπαση (dissociation). Πρόκειται για δύο τρόπους 

λειτουργίας αντίθετους αλλά όχι αντιφατικούς. 

 

Αυτός η  προσέγγιση μου φαίνεται δύσκολο να υποστηριχθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψη 

τις αλλαγές που η κάθε μια επιμέρους θεωρία οφείλει να κάνει ώστε να μπορέσουν 

να συναρθρωθούν. Η ψυχανάλυση αρνείται κατηγορηματικά να λάβει υπ΄οψη το 

σώμα και τις συγκινήσεις, διαφορετικά όλο το επιστημολογικό της οικοδόμημα 

καταρρέει ή θα έπρεπε  ν΄αλλάξει ριζικά. Είναι αλήθεια ότι σοβαροί θεωρητικοί και 

μεθοδολογικοί  λόγοι  υποχρέωσαν τον Freud και τους μεταγενέστερους 

θεωρητικούς της ψυχανάλυσης  σ’ αυτή την άρνηση να λαμβάνουν υπ’ όψη  το 

σώμα και τις συγκινήσεις του.   

Το ίδιο συμβαίνει και με τους θεωρητικούς της «θεωρίας του ίχνους», πράγμα  που,  

για παράδειγμα,  οδήγησε τον Reich  να απομακρυνθεί (ή που τον απομάκρυναν) 

τόσο ριζικά από την ψυχανάλυση.  

Μια νέα θεωρία πιστεύω ότι ούτως ή άλλως απαιτείται, ξεκινώντας  από νέες 

βάσεις  και νέες αρχικές υποθέσεις. Τα προβλήματα, για παράδειγμα, που τίθενται   

στη ναυσιπλοΐα της αρχαιότητας, δεν μπορούσαν να επιλυθούν από κάποια στιγμή 

και ύστερα  με τις επικρατούσες θεωρίες που θέλανε  τη Γη πεπλατυσμένη.  Ηταν 

υποχρεωμένοι να επανατοποθετήσουν τον κόσμο σε ένα σύστημα αναφοράς τριών 

διαστάσεων. Για να το επιτύχουν,  νέες  και τολμηρές  υποθέσεις ήταν απαραίτητες. 

Σε μια τέτοια προοπτική θέλει να δεσμευθεί η προσέγγισή μας, εξ’ ου και οι 

δυσκολίες  να της δοθεί η απαραίτητη συνεκτικότητα, που είναι απαραίτητη για να 

μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να οδηγήσει τη σκέψη και την 

κλινική μας πρακτική. Μια καλή θεωρία είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία για 

μια αποτελεσματική πρακτική.   
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4. Η θεωρία της παρούσης και συνειδητής σχέσης μεταξύ αναπαράστασης και 

επιθυμίας   (La théorie du rapport actuellement présent et conscient entre 

représentation et émotion) 

Στο πλαίσιο της ψυχοενεργειακής θεωρίας  του Michel Lobrot που κινείται η μελέτη 

μας , το πρόβλημα του έμετου,  στο παράδειγμα της Αννας Ο. που αναφερόμαστε, 

αναγνωρίζεται ως συγκινησιακό βίωμα και σύγχρονη έκφρασή του (που είναι ένα 

και το αυτό) στο επίπεδο των σπλάχνων (visceral).  Υποστηρίζω ότι δεν είναι δυνατό 

να υπάρχει συγκινησιακό βίωμα δίχως  αντιστοιχούσα  αναπαράσταση και δίχως 

συγκινησιακή συναίσθηση  (αηδία) που βιώνεται στο σύνολο της ψυχοσωματικής 

υπόστασης του υποκειμένου. Υπάρχουν πάντοτε ταυτόχρονες με το συγκινησιακό 

βίωμα αναπαραστάσεις αλλά μπορεί να είναι  εξαιρετικά παρούσες  μέσα στην 

καθημερινότητα του υποκειμένου (η καθημερινή φροντίδα του άρρωστου πατέρα),  

να μην έχουν ιδιαίτερα προφανές νόημα και έτσι  να μη τραβούν την προσοχή 

αυτού που προσπαθεί να βρεί κάποιες εξηγήσεις για το φαινόμενο που 

παρατηρείται (έμετος). Σε ότι αφορά τη συγκινησιακή συναίσθηση (αηδία) 

πρόκειται για συγκινησιακό  βίωμα ανάλογο με αυτό του έμετου (επίπεδο 

σπλάχνων) αλλά  που βιώνεται στο σύνολο των ψυχοσωματικών λειτουργιών με 

μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση, ανάλογα και με την ευαισθησία του υποκειμένου 

σε κάποιους τομείς (σωματικός-αισθησιοκινητικός, αισθησιακός-σεξουαλικός, 

νοητικός-οργανωτικός, κοινωνικός-επικοινωνιακός). Μπορεί να υπάρχει  βεβαίως 

έμετος δίχως αηδία, όπως μπορεί να υπάρχει και αηδία δίχως έμετο. Αυτό 

εξαρτάται από το αν κάποιοι τομείς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι-μη ανεπτυγμένοι  

όπως και από την ένταση του συγκινησιακού βιώματος, ένταση που δεν 

καθορίζεται μόνο από το γεγονός που προκαλεί το συγκινησιακό βίωμα, αλλά 

καθορίζεται επίσης και από τη δυνατότητα σύγχρονης λειτουργίας 

αντισταθμιστικών παραγόντων στον συγκεκριμένο τομέα. 

     Σε αυτή τη θεωρία λοιπόν: 

α. Η σχέση μεταξύ αναπαράστασης και συγκίνησης όχι μόνο διατηρείται αλλά 

αποκτά σημαντική αξία για την κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων που 

παρατηρούνται. Αυτή η σχέση μεταξύ συγκίνησης και αναπαράστασης  δεν μπορεί  

παρά να είναι παρούσα και συνειδητή, διότι αναπαράσταση και συγκίνηση είναι εξ’ 
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ορισμού λειτουργίες συνειδητές που βιώνονται στο παρόν του υποκειμένου. Αυτή η 

σχέση ορίζει το βίωμα του υποκειμένου , που εξ’ ορισμού είναι συνειδητό. 

β. Η σχέση ανάμεσα στο σώμα (συγκινήσεις) και το νόημα (αναπαραστάσεις) 

διατηρείται , αναγνωρίζοντας το σύμπτωμα ως συγκινησιακό βίωμα και έκφρασή 

του συγχρόνως και όχι ως άμυνα προς  το συγκινησιακό βίωμα. Επιχείρησα να 

δείξω ότι η μια (αναπαράσταση) δεν μπορεί να υπάρχει δίχως την άλλη (συγκίνηση) 

στη λειτουργία του ψυχικού κόσμου.  Αυτή η σχέση διατηρείται δίχως να δίνεται 

προτεραιότητα ούτε στο σώμα ούτε στο πνεύμα, γιατί η συγκινησιακή λειτουργία 

αναγνωρίζεται ως  κεντρική , και εκδηλώνεται δια μέσου όλων των επιπέδων της 

ύπαρξής μας,  δια μέσου όλων των επιπέδων των ψυχοσωματικών λειτουργιών, 

νευροφυσιολογικό, σπλαχνικό, μυϊκό, κινητικό, αισθητηριακό, αισθησιακό, νοητικό, 

κοινωνικό, βουλητικό, κ.ά. Το σώμα και το πνεύμα αλληλο-υπεισέρχονται και δεν 

μπορούν να νοηθούν ξεχωριστά μια και συνιστούν ενιαία ολότητα. Αυτή η ενότητα 

εκφράζεται δια του συγκινησιακού φαινομένου που συνιστά την ουσιώδη 

λειτουργία και βίωμα της ίδιας της ζωής.  

(Βλέπε επίσης  Επικοινωνία και Αγωγή, σ.95-114, Νο ΙΙ.3). 

 

IV. Θεραπευτική  μεθοδολογία  και συγκινησιακή  εκφόρτιση    (Méthodologie 

thérapeutique et  decharge émotionnelle) 

Θα ήθελα να προσεγγίσω στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της μελέτης το πρόβλημα 

της θεραπευτικής μεθοδολογίας που προκύπτει από τις θεωρητικές μου θέσεις, στο 

πλαίσιο της ψυχοενεργειακής θεωρίας του Michel Lobrot, που αναφέρομαι. 

Είδαμε ότι  αυτό που οδηγεί στη ζωή και σε αυτό που αντιπροσωπεύει, είναι η 

βίωση των συγκινήσεων σε μια κίνηση από το αρνητικό στο θετικό και από το θετικό 

στο θετικότερο. Αντίθετα, αυτό που οδηγεί στο θάνατο και στη δυστυχία είναι οι 

συγκινήσεις επίσης, όταν όμως μετατρέπονται σε αγωνία (angoisse)  ξεπερνώντας 

ένα ανεκτό  όριο  βίωσής τους (αρνητικές συγκινήσεις).Είδαμε επίσης ότι αυτό που 

εμποδίζει τις αρνητικές συγκινήσεις να μετατραπούν σε αγωνίες είναι η σύγχρονη 

παρουσία θετικών συγκινήσεων (αντισταθμιστική αρχή). 

Όταν κάποιος δεν πάει καλά και θέτει θεραπευτικό αίτημα, βρίσκεται σε 

κατάσταση, λίγο πολύ κοντά σε αυτό που ο P. Janet ονόμαζε «περιορισμό του 
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πεδίου συνείδησης» (retrécissemnt  du champ de conscience). Κατατρύχεται  από 

μαύρες ιδέες και από άλλα συμπτώματα που είναι η συγκινησιακή έκφραση αυτών  

που βιώνει και αισθάνεται το άτομο αυτό. Πρόκειται για ένα σύνολο ενορμήσεων, 

affect, συγκινήσεων και αναπαραστάσεων που είναι «απροσάρμοστες» στο λογικό 

παρόν του περιβάλλοντός του, της περιρρέουσας πραγματικότητας.  Και όμως, είναι 

οι μόνες πραγματικότητες που το άτομο αυτό διαθέτει, οι μόνες που του 

απομένουν, και άρα οι μόνες πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχθεί και να ζήσει. 

Οτιδήποτε άλλο του είναι αδιάφορο, ξένο, δίχως σημασία ούτε δυνατότητα επαφής. 

Ο.τιδήποτε άλλο του είναι άχρηστο, όπως και για οποιονδήποτε θα ήθελε να τον 

βοηθήσει να βγεί από αυτή τη δυσκολία του. Κάθε θεραπευτής είναι υποχρεωμένος 

να τον ακολουθήσει και να επικοινωνήσει μαζί του δια μέσου αυτού που του είναι 

δυνατό, διά μέσου των πραγματικοτήτων που του είναι παρούσες. 

Το πρόβλημα που τίθεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι ότι στα άτομα που την 

χρειάζονται την ψυχοθεραπεία, τα αρνητικά affects (συγκίνηση-αναπαράσταση) 

είναι πολύ περισσότερο παρόντα απ΄ότι τα θετικά. Ο δρόμος του πόνου και της 

οδύνης που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε είναι αναπόφευκτος. 

Δυστυχώς όμως στο δρόμο αυτό υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος που συνίσταται 

στο ότι όσο παραμένουμε σε αυτόν τόσο βυθιζόμαστε στις αρνητικές συγκινήσεις, 

που μπορούν να αποκλείσουν ακόμη περισσότερο το πάσχον άτομο στην αγωνία 

που το δυναστεύει. Ο γυμνός τρόμος και η απόγνωση παραφυλάγουν συνεχώς στο 

δρόμο αυτό. Η ψυχανάλυση με την επικέντρωση στο παρελθόν, σε καθαρά 

συμβολικό-αναπαραστατικό επίπεδο, και οι λεγόμενες συγκινησιακές θεραπείες 

(πρωτογενής κραυγή, βιοενέργεια, κ.ά.), με τη βίαιη πρόκληση συγκινησιακής 

εκφόρτισης, σε επίπεδο καθαρά σωματικό και αισθησιοκινητικό, επιχειρούν να 

επαναφέρουν την απωθημένη αναπαράσταση, είτε σε νοητικό επίπεδο 

(αναπαράσταση-νόημα), είτε σε σωματικό επίπεδο (συγκίνηση-ίχνος). Αυτό, 

σύμφωνα με τις προσεγγίσεις αυτές, θα επέτρεπε την απελευθέρωση του ατόμου 

από τα ψυχικά και σωματικά του προβλήματα. Πρόκειται για την αρχικά καθαρτική 

μέθοδο των Breuer-Freud ή στη συνέχεια για τη θεωρία της ψυχοσωματικής 

αποφόρτισης του  W.Reich και άλλων. 
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 Σύμφωνα με τη θεωρία μας οι πρακτικές αυτές επαναφέρουν την επώδυνη μνήμη  

και τις αρνητικές συγκινήσεις που τη συνοδεύουν, διαιωνίζοντας την καταστροφική 

δράση τους. Ιδιαίτερα στις βίαιες μορφές συγκινησιακών θεραπειών, θεραπευτές 

που αγνοούν τις διεργασίες που θέτουν σε λειτουργία και επιβάλλουν ασκήσεις 

έντονης συγκινησιακής φόρτισης-εκφόρτισης με προκλητικές  κατευθυντικές 

τεχνικές, οι επιπτώσεις τους μπορεί να είναι καταστροφικές. Μπορεί να 

προκληθούν πολύ ισχυρές αρνητικές συγκινήσεις σε άτομα που δεν είναι καθόλου 

προετοιμασμένα να τις βιώσουν και να τις αντιμετωπίσουν, γιατί ακριβώς γι΄αυτό 

το λόγο έρχονται για θεραπεία. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο 

τρόπο και για την ψυχανάλυση, η οποία στοχεύει στην επαναφορά  των 

απωθημένων αναπαραστάσεων  (μνήμες-φαντασίες) και δια μέσου αυτών τις 

αρχαϊκές αρνητικές ενορμήσεις. Βέβαια αυτό γίνεται προοδευτικά και με 

πρωτοβουλία του θεραπευόμενου. 

Ευτυχώς όμως οι αναφερθείσες προσεγγίσεις δεν κάνουν μόνο αυτό (όπως είδαμε 

και με την περίπτωση της Αννας Ο.). Στην πραγματικότητα κάνουν και πολλά άλλα 

που είναι επωφελή και έχουν θεραπευτική αξία. Ξεκινώντας από αυτό που του 

είναι παρόν και διαθέσιμο, δηλαδή τις μαύρες ιδέες, τον πόνο και τη δυστυχία, ο 

θεραπευόμενος βιώνει μια εξαιρετικά ανατρεπτική εμπειρία συχνών συναντήσεων,  

έκφρασης και επικοινωνίας, με κάποιον ή κάποιους εξαιρετικά προσεκτικούς και 

επικεντρωμένους σε αυτόν και που του δίνεται η ευκαιρία να μιλήσει για τα δεινά 

του δίχως περιορισμούς χρόνου και περιεχομένου, πράγμα που συνήθως 

αποκλείεται στο περιβάλλον του. Η θεραπεία του βασίζεται στο ότι μιλά, 

εκφράζεται, διηγείται και δημιουργεί την προσωπική του ιστορία. Μιλά σε 

ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον ίδιο και του δίνουν αμέριστη προσοχή και 

αποδοχή, όπως προτείνει ο Carl Rogers. Η οδύνη του γίνεται έτσι σημείο αφετηρίας 

μιας σχέσης, μιας νέας σχέσης, νέου τύπου, με ιδιαίτερα επωφελή χαρακτηριστικά. 

Αυτή η εμπειρία μπορεί να κινητοποιήσει και να ξαναδώσει τη γεύση της ζωής και 

να επιτρέψει τη δημιουργία όχι με αφετηρία μόνο την οδύνη αλλά και τη χαρά και 

την ικανοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο, το να φωνάξεις, να κινείσαι και να 

χειρονομείς, να χτυπάς και να κλωτσάς, επαναφέρει στη χαρά ενός ζωντανού 

σώματος και παράλληλα γίνεσαι αντικείμενο έκπληξης και θαυμασμού για τον 

εαυτό και τους άλλους, προκαλούνται συγκινήσεις και συναισθήματα συν-πάθειας.  
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Εκεί που υπήρχε στασιμότητα, συρρίκνωση  και θανατική ακινησία, ξεκινώντας 

ακριβώς από αυτά που κυριαρχούν στο παρόν του ατόμου και από την έκφρασή 

τους, όσο και αν είναι επώδυνα ή και απαγορευμένα, η ζωή ξαναρχίζει να 

αναδύεται, η κίνηση, η έκφραση, η επικοινωνία.  

 

Λέξεις κλειδιά: αναπαράσταση, νόημα, συγκίνηση, συγκίνηση-αναπαράσταση 

(affect), σύμπτωμα, καθαρτική μέθοδος, συγκινησιακή εκφόρτιση, ενόρμηση 

θανάτου, σώμα-ψυχή, ίχνος (trace), συνείδηση. 

 

IX.fr.3  - (1987), Le Sentiment de Liberté (Το Συναίσθημα Ελευθερίας), thèse de 

Doctorat de 3eme cycle, en Sciences de l’ Education,  Paris VIII, 1987,  p.697. 

Η διδακτορική μου διατριβή βρήκε την αρχή της σε ένα προσωπικό αγωνιώδες 

βίωμα και ερώτημα που με απασχολούσε πρακτικά από τότε που θυμάμαι τον 

εαυτό μου, που ήμουν πολύ ντροπαλός και άτολμος, ιδιαίτερα στις κοινωνικές και 

προσωπικές σχέσεις. Με τα χρόνια το πρόβλημα γινόταν πιο έντονο και πιεστικό. 

Αρπαξα την ευκαιρία να σπουδάσω στο Παρίσι επιστήμες της παιδείας και στη 

συνέχεια κλινική ψυχολογία, και προσπάθησα με τη διατριβή μου αυτή, που την 

ξεκίνησα το 1977 να απαντήσω στο ερώτημα «γιατί δεν αισθάνομαι ελεύθερος να 

λειτουργήσω σύμφωνα με τις επιθυμίες μου, ενώ είμαι ελεύθερος να το κάνω». 

Θεωρώ ότι τα κατάφερα στο επίπεδο της έρευνας να δώσω κάποιες ενδιαφέρουσες 

απαντήσεις, και σε προσωπικό επίπεδο, με πολύ συστηματική δουλειά μελέτης, 

έρευνας και προσωπικής ανάπτυξης-ψυχοθεραπείας, ατομικής και ομαδικής, να  

ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα. 

Με τη διατριβή μου αυτή πιο συγκεκριμένα, επιχειρώ να ορίσω και να μελετήσω τα 

χαρακτηριστικά και τη λειτουργία  ενός συναισθήματος, του Συναισθήματος 

Ελευθερίας (ΣΕ), και όχι τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των μορφών-

καταστάσεων ελευθερίας (απουσία  επιβολής-καταναγκασμού, κ.ά). Αυτές οι 

μορφές ελευθερίας, δεν συνιστούν οι ίδιες βιώματα αλλά είναι καταστάσεις που τα 

προκαλούν. Μελετώ λοιπόν τα χαρακτηριστικά του αισθάνομαι ελεύθερος και όχι 

τις συνθήκες-καταστάσεις ελευθερίας όπου είμαι ελεύθερος. Πρόκειται για την 
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αίσθηση ψυχικού και σωματικού ανοίγματος στο παρόν και προοπτικά στο μέλλον, 

εσωτερικής ευκινησίας, ευφορίας, ευαισθησίας, εμπιστοσύνης στον εαυτό, 

αποτελεσματικότητας, κ.ά.  που βιώνονται και εκφράζονται με το  «αισθάνομαι 

ελεύθερος».  

*** 

Η αρχική μου υπόθεση ήταν, στη συνέχεια της μελέτης του έργου του Michel Lobrot 

«Pour ou contre l`Autorité» (1973), ότι το Σ.Ε. βιώνεται διαφορετικά από κάθε 

άνθρωπο  στους διάφορους τομείς των ψυχικών λειτουργιών (αισθησιοκινητικό, 

αισθησιακό-σεξουαλικό, νοητικό-οργανωτικό, κοινωνικό-επικοινωνιακό). Οι 

διαφορές οφείλονται  αφ’ ενός στις εμπειρίες που έχουν βιωθεί από τη στιγμή της 

γέννησης (αν όχι και της κύησης) και αφ’ ετέρου στα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του ανθρώπινου.  

Η έρευνα εστιάσθηκε στην ανάλυση περιεχομένου τεσσάρων μη κατευθυνόμενων 

συνεντεύξεων με συμμετέχοντες σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης που εμψύχωνα 

και στους οποίους έθεσα διαδοχικά 3 ερωτήσεις.: 1. Τι αισθάνεσαι, σωματικά, 

νοητικά, συναισθηματικά, κλπ., όταν αισθάνεσαι ελεύθερος/η. 2. Τι σκέφτεσαι όταν 

αισθάνεσαι ελεύθερος/η. 3. Σε ποιούς τομείς αισθάνεσαι περισσότερο ελεύθερος/η 

και γιατί. 4.Πως αισθάνεσαι μετά από αυτή τη συνέντευξη. 

Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου έγινε κατά κατηγορία 

(transversal analysis) και για κάθε συνέντευξη συνολικά (μελέτη περίπτωσης). Οι 

κατηγορίες της ανάλυσης προήλθαν από το περιεχόμενο των συνεντεύξεων σε 

συνάρτηση με τις ερευνητικές υποθέσεις που διαμορφώθηκαν στην τελική τους 

μορφή μετά από την πολλαπλή ανάγνωση των συνεντεύξεων.  

 Οι υποθέσεις: α. Η προοπτική και η δυνατότητα βίωσης νέων εμπειριών  βιώνεται 

ως συναίσθημα ελευθερίας. β. Η επιθυμία βίωσης εμπειριών, ιδιαίτερα νέων 

εμπειριών, βασίζεται σε τάση που αναπτύσσεται μέσω των θετικών εμπειριών που 

βιώνονται από τη στιγμή της γέννησης   και ωθεί προς την αναζήτηση εμπειριών, 

τάση που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ενόρμηση ελευθερίας. γ. Η ενόρμηση 

ελευθερίας αναπτύσσεται διαφορετικά σε κάθε άτομο και στους διαφόρους τομείς 
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του ψυχικού του κόσμου, προκαλώντας το συναίσθημα ελευθερίας σε διαφορετική  

ένταση και ποιότητα σε συνάρτηση με τις διάφορες καταστάσεις που βιώνονται. δ. 

Η ενόρμηση ελευθερίας δημιουργείται πολύ γρήγορα και αναπτύσσεται βασιζόμενη 

σε εγγενή ανάγκη και τάση του ανθρώπου για βίωση συγκινήσεων, και ιδιαίτερα σε 

ότι μας αφορά εδώ για βίωση του συναισθήματος ελευθερίας.    

Συνολικά διαμορφώθηκαν 3 κύριες κατηγορίες και  10 υποκατηγορίες. 

Α.Φαινομενολογία του Σ.Ε. σε επίπεδο α.νευροφυσιολογικό (να το διευκρινήσω 

ποιες είναι οι νευροφυσιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, καρδιακοί παλμοί, 

εκκρίσεις στομαχικές, κλπ), β.σωματικό-μυϊκό  και γ.ανώτερο (νοητικό-

αναπαραστατικό).  

Β. Βίωση του Σ.Ε, σε επίπεδο α. καθημερινό-επαναληπτικό  β. προσαρμογής σε νέα 

δεδομένα-καταστάσεις γ. δημιουργικότητας.  

Γ. Βίωση του Σ.Ε. στους 4 τομείς του ψυχικού κόσμου (αισθησιοκινητικός, 

αισθησιακός, νοητικός-οργανωτικός, κοινωνικός-επικοινωνιακός). 

Τα ευρήματα της έρευνας και η θεωρητική τους επεξεργασία σε συνάρτηση με 

βιβλιογραφικά δεδομένα και ευρήματα, έδειξαν ότι το Σ.Ε. συνιστά συγκινησιακό 

βίωμα, χαρακτηρίζοντας σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την προσωπικότητα και 

τον συναισθηματικό κόσμο του κάθε ατόμου. Η δυνατότητα βίωσης του 

συναισθήματος  αυτού (Σ.Ε.), όπως και όλων των συγκινήσεων και συναισθημάτων, 

χαρακτηρίζει το ανθρώπινο είδος αλλά απαιτείται η ανάπτυξη και η καλλιέργειά της 

αντίστοιχης τάσης-ενόρμησης, μέσω θετικών βιωμάτων, ώστε να μπορεί να βιωθεί 

το Σ.Ε. και σε αντίξοες συνθήκες δίχως να κυριεύεται το άτομο από πανικό και 

βαθειά υπαρξιακή αγωνία, όπως κινδυνεύουν τα παιδιά και οι έφηβοι, εξ’ ου και η 

ανάγκη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. 

Στα γενικότερα συμπεράσματα καταλήγω ότι το συναίσθημα ελευθερίας 

προϋποτίθεται και συγχρόνως είναι αποτέλεσμα μάθησης και ανάπτυξης σε όλους 

τους τομείς των ψυχικών λειτουργιών, επιτρέποντας και οδηγώντας στο βίωμα της 

ίδιας της ευτυχίας, ως δυνατότητα επιλογών και αποφάσεων δίχως τον κίνδυνο 
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κυρίευσης από την αγωνία (βαθύ υπαρξιακό άγχος) που εμφανίζεται όταν υπάρχει 

κενό επιθυμιών και ενδιαφερόντων. Προϋπόθεση μια τέτοιας πορείας είναι η βίωση 

του Σ.Ε. και η ανάπτυξη της αντίστοιχης τάσης-ενόρμησης ώστε να είναι δυνατό να 

υπάρχουν επιθυμίες και ενδιαφέροντα για νέες εμπειρίες, για νέους τομείς 

μάθησης και ανάπτυξης παράλληλα με την εμβάθυνση και εδραίωση των ήδη 

αποκτηθέντων. Πρόκειται για τη δυνατότητα θετικής και αποτελεσματικής 

λειτουργίας της αγωγής και της παιδείας, στο σπίτι, στο σχολείο, μέσα στο ευρύτερο 

κοινωνικό  περιβάλλον, με περιορισμό αν όχι και την πλήρη εξάλειψη του 

εξαναγκασμού και της επιβολής, που δημιουργούν συναισθήματα άγχους και 

αγωνίας, στον αντίποδα του  συναισθήματος ελευθερίας. 

Ορίζω ως παιδισμό και εφηβισμό, τις περιπτώσεις περιορισμένης ανάπτυξης του 

ψυχικού κόσμου σε κάποιους τομείς του ψυχικού κόσμου (ή και σε όλους), που 

επιτρέπει την κυρίευση από την αγωνία οδηγώντας σε στάσεις και συμπεριφορές 

υπεραμυντικές,  γενίκευσης και διόγκωσης κινδύνων και δυσκολιών  που η 

ανθρώπινη συνθήκη καθημερινά επιφυλάσσει, και αποτρέπει από τη βίωση 

εμπειριών μάθησης και ανάπτυξης, ανακάλυψης και δημιουργίας, ικανοποίησης και 

ευχαρίστησης. Ο φόβος του διαφορετικού, η υποταγή και/ή η ανάγκη για κυριαρχία 

και επιβολή, είναι ορισμένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που βρίσκονται στον 

αντίποδα του συναισθήματος ελευθερίας, που συνιστά προϋπόθεση  μάθησης και 

ανάπτυξης,  ωριμότητας και  ευτυχίας. Το συναίσθημα ελευθερίας είναι 

προϋπόθεση ανάπτυξης τόσο του ψυχικού κόσμου όσο και του κοινωνικού, 

εδραζομένων σε εμπειρίες  μάθησης και ανάπτυξης, ανακάλυψης, 

δημιουργικότητας και αυθορμητισμού. Το συναίσθημα ελευθερίας ταυτίζεται με το 

ίδιο το βίωμα της ζωής, που ανοίγει στον κόσμο και μας φέρνει σε επαφή μ΄αυτόν, 

σε αντίθεση με το βίωμα της αγωνίας που οδηγεί στον περιορισμό και τη 

συρρίκνωση, την καθυστέρηση, την ψυχική διαταραχή και την ασθένεια.  

Τελικό  συμπέρασμα της έρευνάς μου αυτής, σε συνάρτηση και με την προσωπική 

μου εμπειρία και διαδρομή, είναι ότι το Συναίσθημα Ελευθερίας, όσο και αν είναι 

περιορισμένο και ατροφικό μπορεί να αναστραφεί η πορεία του, μέσα σε 

κατάλληλες ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές προϋποθέσεις και συνθήκες. 

Πρόκειται για προϋποθέσεις και συνθήκες παιδείας, προσωπικής ανάπτυξης και 
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ψυχοθεραπείας αν χρειασθεί, βίωσης θετικών και εποικοδομητικών εμπειριών 

μάθησης και ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, που προκαλούν αλλά και 

προϋποθέτουν συναίσθημα ελευθερίας και όχι συναισθήματα άγχους και αγωνίας, 

επιβολής και υποταγής. Το συναίσθημα ελευθερίας μπορεί να βιωθεί από κάθε 

άνθρωπο, όπως και όλα τα συναισθήματα. Η εμπειρίες της ζωής και αυτό που μας 

μαθαίνουν, κάνουν ώστε άλλα συναισθήματα να μπορούμε να τα βιώσουμε πιο 

εύκολα και άλλα πιο δύσκολα, άλλα να μας χαρακτηρίζουν περισσότερο και άλλα 

λιγότερο. Το πώς και πότε βιώνεται το συναίσθημα ελευθερίας φαίνεται να είναι 

καθοριστικό για την πορεία της ζωής και ιδιαίτερα για την πορεία μάθησης και 

ανάπτυξής του καθένα. Η έρευνα αυτή μας έδειξε ότι το συναίσθημα αυτό είναι 

δυνατό να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί επαναφέροντας τη ζωή στην οδό της 

μάθησης και της ανάπτυξης και, γιατί όχι, της ευτυχίας. 

Λέξεις κλειδιά: Συναίσθημα Ελευθερίας , τάση-ενόρμηση ελευθερίας, ωριμότητα, 

ευτυχία, υπαρξιακή αγωνία, άγχος, υπεράμυνες, παιδισμός, εφηβισμός, ενορμητική 

ωριμότητα.   

 

 

 

 

 


