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Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 
Είδαμε ότι το αίτημα και η επιθυμία είναι στοιχεία που 

θεμελιώνουν τις ανταλλαγές. Για να δομηθεί όμως και να εξελιχθεί η 
παιδαγωγική σχέση, πρέπει να βρει ένα υποστήριγμα, ένα υπόβαθρο. 

Αναζητώντας την ταυτότητά του το παιδί, βρίσκει μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον ένα σύνολο παραγόντων που επιδρά πάνω του. Κύριος 
συντελεστής αυτού του συστήματος είναι ο εκπαιδευτικός, που όμως 
υπάρχει και δρα στα πλαίσια της ομάδας-τάξης. Έτσι  δημιουργούνται 
άμεσες σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή και έμμεσες εξ αιτίας της 
παρουσίας των άλλων. 

Μπορούμε να δούμε τώρα ορισμένους παράγοντες που θέτουν σε 
κίνηση ένα μεγάλο μέρος της ψυχικής ενέργειας και που θεμελιώνουν 
την παιδαγωγική σχέση. 
 

Α. Η ταύτιση 
 
Η ταύτιση, είναι μια ψυχολογική διαδικασία, με την οποία το 

υποκείμενο αφομοιώνει μια ή περισσότερες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά 
κάποιου άλλου ατόμου και μεταβάλλεται είτε μερικώς είτε ολικώς. 

Το παιδί μεγαλώνοντας, επιθυμεί να μοιάσει σε κάποιον που 
θαυμάζει, που αγαπά. Βρίσκει στα άτομα που το περιστοιχίζουν αλλά 
και στους πραγματικούς ή μυθικούς ήρωες, κάποια χαρακτηριστικά που 
επιθυμεί να αποκτήσει. 

Η ταύτιση με αντικείμενα που υποστηρίζουν το ιδανικό του εγώ 
(γονείς, δασκάλους), επιτρέπει την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η 
διαδικασία της ταύτισης, κινητοποιεί ένα μεγάλο μέρος της ψυχικής 
ενέργειας και συγχρόνως είναι ένας από τους μοχλούς που βάζει σε 
κίνηση την ανάπτυξη. Το παιδί μεγαλώνει μέσω αλλεπάλληλων και 
διαδοχικών ταυτίσεων. Στις διάφορες φάσεις της εξέλιξής του, 
αντιστοιχούν πρότυπα όλο πιο ανώτερα, πιο εξελιγμένα. 

Σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του, το παιδί κάνει ασυνείδητα έναν 
απολογισμό. Επαναπροσδιορίζει τους στόχους του, ανάλογα με την 
απόσταση που διαπιστώνει ότι υπάρχει μεταξύ του εγώ του και των 
ιδανικών του. Εκδηλώνει περιέργεια, ενδιαφέρον για νέα πρότυπα, για 
την επόμενη ταύτιση. Εγκαταλείπει τα παλιά μοντέλα για να ταυτιστεί με 
νέα, τα χαρακτηριστικά των οποίων εντάσσονται στη δομή της 
προσωπικότητας, χωρίς βέβαια να εξαφανιστούν τα στοιχεία των 
παλαιότερων προτύπων. 
Το παιδί δεν ταυτίζεται μόνο με ένα αντικείμενο. Μπορεί να υπάρχουν 
ταυτόχρονα πολλαπλές ταυτίσεις με διαφορετικά άτομα’ ταυτίσεις είτε 
προς την ίδια, είτε προς διαφορετική κατεύθυνση. Η ταύτιση μπορεί να 
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είναι θετική (όταν ιδιοποιούνται αξιόλογα χαρακτηριστικά) ή αρνητική 
(όταν απορρίπτονται ανάξια χαρακτηριστικά) 

Ο Freud στο έργο του «ψυχολογία της μάζας και ανάλυση του εγώ» 
διακρίνει τρεις βασικούς τύπους ταύτισης. 
v Η πρωτογενής ταύτιση: αντιστοιχεί στη συμβιωτική σχέση 
μητέρας-παιδιού. Είναι η πιο αρχέγονη μορφή συναισθηματικής 
προσήλωσης σε ένα αντικείμενο. Είναι επικίνδυνη όταν συμβαίνει 
στην παιδαγωγική σχέση. Όταν την προκαλεί ο δάσκαλος, είναι 
γιατί θέλει να πλάσει το μαθητή κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή του, 
για να τον εξουσιάσει, γεγονός που αργά ή γρήγορα θα καταλήξει 
σε ρήξη. Όταν την επιζητά ο μαθητής, είναι γιατί επιθυμεί να 
κατακτήσει το αντικείμενο (δάσκαλο) και να ενωθεί μαζί του. Η 
απελευθέρωση του παιδιού από αυτού του είδους την ταύτιση είναι 
πολύ δύσκολη. 

v Ο δεύτερος τύπος δημιουργείται κατά το στάδιο που το παιδί 
ταυτίζεται με τον πατέρα, τη μητέρα ή και τους δύο γονείς. Δεν 
είναι συμβιωτικού τύπου. Το άτομο προσπαθεί να καθρεφτιστεί 
πάνω στον άλλον, με κίνδυνο να γίνει πανομοιότυπο με το 
πρότυπό του. 

v Ο τρίτος τύπος ταύτισης είναι αυτός που ήδη αναφέραμε, δηλ. 
όταν ένα άτομο αφομοιώνει ένα ή περισσότερα από τα 
χαρακτηριστικά κάποιου άλλου και τα ιδιοποιείται. 
Η Anna Freud έχει επισημάνει και μια άλλη μορφή: την ταύτιση 

με τον επιτιθέμενο. Σαν παράδειγμα, αναφέρω το περιστατικό ενός 
μαθητή που αντιδρούσε στις επιπλήξεις του δασκάλου με γκριμάτσες, 
που προκαλούσαν το γέλιο της τάξης. Το παιδί άθελά του, μιμείτο το 
ύφος του θυμωμένου δασκάλου, γιατί ταυτιζόταν ασυνείδητα με αυτόν. 
Έτσι από απειλούμενο γινόταν επιτιθέμενο και προστατευόταν από την 
αγωνία, εσωτερικεύοντας την επιθετικότητα του δασκάλου και 
προβάλλοντάς την απάνω σε αυτόν. 
(Freud S. 1994, Freud A. 1977-1991) 

  
Β. Η ταύτιση στην τάξη 
 
Η ταύτιση με κάποιον που έχει την ιδιότητα του ενήλικου και που 

αντιπροσωπεύει τη γνώση, βοηθάει το παιδί να αποφύγει την 
παλινδρόμηση σε περασμένα στάδια της εξέλιξής του ή τη στασιμότητα 
σε κατώτερα στάδια. Δια μέσου διαδοχικών ταυτίσεων, το παιδί, ο έφηβος 
εποικοδομεί την προσωπικότητά του. Η αναζήτηση ομοιοτήτων και 
διαφορών με τους άλλους, έχει σαν στόχο την εξεύρεση μιας 
κατεύθυνσης. 

Στο συναισθηματικό κενό που δημιουργείται από την απώλεια των 
πρώτων αντικειμένων (γονέων), ακολουθεί η ανακάλυψη άλλων, που 
πρόκειται να καλύψουν αυτό το κενό. Το παιδί και ιδίως ο έφηβος 
αναζητά πρότυπα αλλά όταν τα υιοθετεί, κάνει συνήθως κάποιες 
επιλογές: αποδέχεται ορισμένα χαρακτηριστικά τους και απορρίπτει 
άλλα. Μερικές φορές αποδίδει στον ενήλικα αυθαίρετα, αρετές που δεν 
έχει στην πραγματικότητα’ όταν αντιλαμβάνεται το σφάλμα του, 
εγκαταλείπει το πρότυπο. Είναι ένας τρόπος να βάζει σε δοκιμασία την 

http://www.inArcadia.gr


Παιδαγωγική & Ψυχανάλυση /  Γ΄ μέρος : η παιδαγωγική δυναμική 
 

© Ψαθάς Δημήτριος, Παιδαγωγός     
Δημοσίευση: www.inArcadia.gr                                                                                 & 3 

εξωτερική πραγματικότητα, χωρίς να του στοιχίζει πολύ, αφού μόνο τα 
πρότυπα απορρίπτονται. Άλλες φορές δημιουργείται μια ρωγμή μεταξύ 
του εξιδανικευμένου προτύπου και της πραγματικότητας. Αλλά και αυτή 
η ρωγμή είναι εξωτερική και η ανακάλυψη των ορίων του προτύπου, 
οδηγεί το παιδί στην αναζήτηση άλλων αντικειμένων.  

Η διαδικασία της ταύτισης περιλαμβάνει και ένα αντίθετο ρεύμα, 
που συνίσταται στη μερική ή ολική απελευθέρωση από το πρότυπο, που  
όμως αφήνει τα ίχνη του στο υποσυνείδητο. Για να αναπτυχθεί πάντως το 
παιδί, πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτής της απαλλαγής, διαφορετικά 
θα έμενε δέσμιο και δε θα είχε τη δυνατότητα ταύτισης με νέα πρότυπα, 
προσαρμοσμένα σε ανώτερες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητο τα παιδιά να έχουν σχέσεις με διαφορετικά άτομα, σε ένα 
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα. 

Ο εκπαιδευτικός είναι για το παιδί, τον έφηβο, μια πιθανή εικόνα 
του ενήλικα που θα γίνει κάποτε. Η δύναμη που ωθεί το παιδί προς το 
δάσκαλο, είναι διφορούμενη και αντιφατική. Ο ενήλικας είναι αυτός που 
μπορεί να το βοηθήσει να μεγαλώσει αλλά συγχρόνως είναι ένας 
αντίπαλος απέναντι στον οποίο το παιδί πρέπει να ισχυροποιηθεί. Σε 
ασυνείδητο επίπεδο, είδαμε πως ο εκπαιδευτικός αντιπροσωπεύει τον 
πατέρα, από τον οποίο το παιδί και ιδίως ο έφηβος, θέλει να αποσπάσει 
τη δύναμη που θα δώσει τη δυνατότητα να τον διαγράψει συμβολικά. Ο 
δάσκαλος δηλ. δίνει τη γνώση και επομένως τη δύναμη που θα επιτρέψει 
στο παιδί να τον υποσκελίσει.  
Συνυπάρχουν έτσι: σφοδρή επιθυμία, φόβος και ενοχές, έξαρση και 
αίσθημα αδυναμίας. Από αυτά όμως τα αντιφατικά συναισθήματα που 
βιώνονται με άγχος, γεννιέται στο παιδί σιγά-σιγά το αίσθημα της 
ταυτότητάς του. 
 Σε ότι αφορά τον έφηβο, η αναζήτηση προτύπου στο πρόσωπο ενός 
ενήλικα και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού, συνοδεύεται με την ανάγκη 
εναντίωσης και αναμέτρησης. Ο έφηβος είναι ανίσχυρος γιατί γνωρίζει τις 
ελλείψεις του, για αυτό παραμονεύει να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία του 
δασκάλου που θα επιβεβαιώσουν τη δική του αξία.  
Στις σχέσεις του με τους ενήλικες, ο έφηβος εισάγει μια συνεχή 
αντίφαση, εκφράζει αντιφατικές απαιτήσεις ή ακόμα ζητάει το αντίθετο 
από αυτό που θέλει και περιέργως είναι ειλικρινής. Ζητάει από τον 
ενήλικα και ιδιαίτερα τον δάσκαλο βοήθεια, ασφάλεια, γνώσεις και 
ταυτόχρονα επιθυμεί να κρατήσει κάποια απόσταση από αυτόν για να 
ανακαλύψει με την ησυχία του, τη νέα του προσωπικότητα και την 
αυτονομία του. Περιμένει από το δάσκαλο να είναι ανεκτικός, φιλικός, 
να μην παρουσιάζεται σαν ακατανίκητος ανταγωνιστής αλλά να είναι και 
δυνατός για να αποκρούει τις επιθέσεις του. 
 Είναι φανερή λοιπόν η σπουδαιότητα της ταύτισης και η ανάγκη 
χρησιμοποίησης της δυναμικής της, μέσα στον παιδαγωγικό χώρο. Ο 
εκπαιδευτικός, δια μέσου της ταύτισης, μπορεί να παίξει ένα ρυθμιστικό 
ρόλο, κατευθύνοντας τις προσπάθειες του παιδιού. 
 Από τη μεριά του, το σχολείο είναι ένας παράγοντας προόδου, 
γιατί προσφέρει στο παιδί μεσολαβητικά στοιχεία που διευκολύνουν τη 
μετάβαση από ένα αναπτυξιακό στάδιο σε ένα άλλο. Επίσης προσφέρεται 
για εξερεύνηση καταστάσεων και εμπειριών, που μαθαίνουν στο παιδί να 
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υπομένει την αναβολή της ικανοποίησης των επιθυμιών του. Η στέρηση 
και η απογοήτευση που αισθάνεται, αντισταθμίζονται από: α)την 
ευχαρίστηση που δίνει η ομαδική ζωή και η αίσθηση ότι έχει ένα ρόλο 
μέσα στην τάξη, β) από τη χαρά της επικοινωνίας με τους άλλους, γ) από 
την ικανοποίηση που δίνει η κατάκτηση της γνώσης.   
 Μια σημαντική επένδυση του παιδιού και του εφήβου, γίνεται 
πάνω στη γνώση και παρατηρείται συχνά μια κινητοποίηση του μαθητή, 
όταν ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει τη γνώση σαν αντικείμενο μερικής 
ταύτισης. Έχει επίσης παρατηρηθεί πως τα παιδιά που ταυτίζονται με τον 
δάσκαλο, συνήθως συνεχίζουν τις σπουδές τους, ενώ τα παιδιά που 
ταυτίζονται με τους συνομηλίκους τους σπάνια κάνουν ανώτερες 
σπουδές.  

Εκτός από αντιπρόσωπο της γνώσης, τα παιδιά βλέπουν τον 
εκπαιδευτικό σαν πρότυπο συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. Για τα λόγο 
αυτό, το σχολικό περιβάλλον πρέπει να προσφέρει πολλαπλά πρότυπα. 
Βέβαια στο δημοτικό δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, γιατί σε αυτήν την 
ηλικία το παιδί έχει μεγαλύτερη ανάγκη από μια σταθερή σχέση. Στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο μαθητής μπορεί να συγκρίνει τους 
διάφορους καθηγητές, να συγκρατήσει τα χαρακτηριστικά μερικών και 
να απορρίψει τα χαρακτηριστικά άλλων. Στην ειδική αγωγή, η ταύτιση 
μπορεί να γίνει όχι μόνο προς την κατεύθυνση κάποιου εκπαιδευτικού 
αλλά και προς τα μέλη του θεραπευτικού προσωπικού, τα οποία 
εμπλέκονται στην παιδαγωγική σχέση. 
(Μάνος 1990-1991, Κοσμόπουλος 1990, Φλουρής 1984, 
Χαραλαμπόπουλος 1993, Adler 1990)  
 
 Γ. Οι συγκρούσεις και οι μηχανισμοί άμυνας   
 
 Στην ομαδική ζωή, με τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
μελών της τάξης, κάθε άτομο προσπαθεί να επιλύσει τις εσωτερικές και 
εξωτερικές του συγκρούσεις. Έτσι δημιουργούνται καταστάσεις, μεταξύ 
των μαθητών, μεταξύ της τάξης και του εκπαιδευτικού, μεταξύ του 
δασκάλου και ενός ή μερικών παιδιών, που βάζουν σε κίνηση τους 
μηχανισμούς άμυνας και τους μηχανισμούς αντιστάθμισης.  
 Με τον όρο άμυνα του εγώ, ο Freud εννοεί την αντίσταση που 
προβάλλει το συνειδητό εγώ, ενάντια των καταστάσεων που προσπαθούν 
να αναδυθούν από το εκείνο. Αυτή η αντίσταση είναι αναπόφευκτη και 
απαραίτητη, γιατί οι απαιτήσεις του εκείνου είναι ανυπόφορες, 
απαράδεκτες, επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του υπερεγώ. 
 Σύμφωνα με την A. Freud, η άμυνα του εγώ δραστηριοποιείται 
στις ακόλουθες περιστάσεις: 

 Κατά των οδυνηρών τάσεων της libido, πχ. Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, 
ομοφυλόφιλες, αιμομικτικές επιθυμίες. 

 Εναντίον επικίνδυνων καταστάσεων της εξωτερικής 
πραγματικότητας, που αποτελούν εμπόδια στην πραγματοποίηση 
των επιθυμιών. 

 Ενάντια επιθυμιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με καταστάσεις 
αγωνίας, άγχους, εχθρότητας, μίσους, αγάπης, λύπης, κα. 
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Ο Freud πίστευε πως κάθε άτομο διαθέτει έναν αριθμό αμυντικών 
μηχανισμών, που το προστατεύουν από το άγχος που προκαλείται από 
την υπερβολική ένταση των συγκρούσεων μεταξύ του εκείνου και του 
εγώ. Υπάρχουν και συνειδητοί αμυντικοί μηχανισμοί αλλά στην 
ψυχανάλυση, όταν χρησιμοποιείται αυτός ο όρος υποδεικνύει αυτούς 
που λειτουργούν ασυνείδητα.  

Η σύγκρουση γεννιέται όταν το εγώ βρίσκεται παγιδευμένο 
μεταξύ των πιέσεων που ασκούν το εκείνο και το υπερεγώ. Το εγώ 
πολεμά εναντίον της πίεσης των ορμικών επιθυμιών που προέρχονται 
από το εκείνο, γιατί η ικανοποίησή τους είναι αντίθετη με τις επιταγές 
του υπερεγώ και περικλείει τον κίνδυνο μιας σύγκρουσης με τον 
εξωτερικό κόσμο, που θα επιφέρει ποινές και επομένως δυσαρέσκεια. 

Η αντιφατική κατάσταση που δημιουργείται, προκαλεί μια 
υπερένταση στον εσωτερικό ψυχικό μηχανισμό, δηλ. άγχος. Το εγώ, 
επειδή είναι αδύναμο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την 
κατάσταση. Να συγκρουσθεί δηλαδή με τον εξωτερικό κόσμο ή να 
κυριαρχήσει τις ορμικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα αυτές να γίνονται 
ασυνείδητες. Η απώθηση δεν έχει σχέση με κάποια λογική διαδικασία’ 
είναι αυτόματη και εμποδίζει όχι μόνο τη συνειδητοποίηση της 
επιθυμίας αλλά και την είσοδο της ανάμνησής της, στη συνείδηση. 

Οι συγκρούσεις λοιπόν, είναι αναπόφευκτες και δεν είναι αυτές 
καθ’ εαυτές που δημιουργούν παθολογικές καταστάσεις (γιατί τότε θα 
ήμασταν όλοι άρρωστοι). Εάν το εγώ είναι δυνατό και καλά οργανωμένο, 
θα μεσολαβήσει δυναμικά, θα παραθέσει τους μηχανισμούς άμυνας που 
διαθέτει για να εξουδετερώσει ή να λύσει την σύγκρουση. Εάν όμως το 
εγώ είναι αδύναμο και όχι καλά δομημένο, αδυνατεί να χρησιμοποιήσει 
τους αμυντικούς μηχανισμούς. Έτσι η ορμική επιθυμία κυριαρχεί αλλά 
με καμουφλαρισμένη μορφή: εμφανίζεται σαν σύμπτωμα. Δηλαδή η 
ορμική επιθυμία που δεν ικανοποιήθηκε, ούτε απωθήθηκε, αναγκάζεται 
να βρει άλλους δρόμους και άλλα αντικείμενα’ έτσι φθάνει στο 
σχηματισμό των συμπτωμάτων, που αποτελούν ένα είδος ικανοποίησης. 
(Freud A. 1977-1991, Freud S. 1977-1994) 
 Οι μηχανισμοί άμυνας χρησιμοποιούνται από το εγώ, στην 
προσπάθειά του να αποκαταστήσει την ψυχική ηρεμία και να απαλλάξει 
το υποκείμενο από την πίεση του άγχους. Το άγχος, όπως είπαμε, είναι 
αποτέλεσμα σύγκρουσης ή λαθεμένης λύσης μιας σύγκρουσης, πράγμα 
που σημαίνει πως οι απωθημένες επιθυμίες συνεχίζουν να πιέζουν. 
 Κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί για την ικανοποίηση των επιθυμιών 
του, καθώς και για την κοινωνική προσαρμογή του, μηχανισμούς 
άμυνας που τους υποκειμενοποιεί ανάλογα με τα βιώματα της παιδικής 
του ηλικίας, τις καταβολές του, την επίδραση του περιβάλλοντος. Είναι 
δυνατόν, οι μηχανισμοί άμυνας να χρησιμοποιηθούν με λαθεμένο τρόπο’ 
τότε αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες γιατί δεσμεύουν την ψυχική 
ενέργεια, που θα μπορούσε να επενδυθεί σε δημιουργικές 
δραστηριότητες.   
 Διακρίνουμε δύο κατηγορίες αμυντικών μηχανισμών: α) τους 
άμεσους: οι οποίοι απωθούν άμεσα τη δυσάρεστη πίεση ή ικανοποιούν 
τις ασυνείδητες επιθυμίες του εκείνου με τρόπους κοινωνικά 
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αποδεκτούς, β) τους έμμεσους: οι οποίοι απωθούν έμμεσα, μεταθέτουν, 
αλλάζοντας πορεία, τις επικίνδυνες επιθυμίες. 
 Οι κυριότεροι άμεσοι μηχανισμοί άμυνας είναι: 

i. Η απώθηση: ο πιο συνήθης μηχανισμός και αυτός που 
προηγείται όλων των άλλων. Με το μηχανισμό αυτό 
αποτίθενται στο ασυνείδητο και κρατούνται εκεί πιεσμένες, οι 
ορμικές επιθυμίες, οι δυσάρεστες, οι τραυματικές, οι οδυνηρές 
καταστάσεις και εμπειρίες. Η απώθηση λοιπόν είναι ένας 
ασυνείδητος μηχανισμός που μεταφράζεται με λήθη. 

ii. Η άρνηση ή απομόνωση: με την οποία απομονώνονται από το 
συγκινησιακό τους περιεχόμενο ορισμένα γεγονότα ή 
καταστάσεις. Επίσης απομονώνεται μια σκέψη ή μια 
συμπεριφορά, με τρόπο που διακόπτεται η σύνδεσή της με 
άλλες σκέψεις ή με το σύνολο του ψυχικού κόσμου. 

iii. Η αναδρομική αναίρεση: με την οποία αρνούμαστε κάτι που 
είναι οδυνηρό ή δυσάρεστο και το αντικαθιστούμε με 
φανταστικές διηγήσεις ή με συμπεριφορές που το αναιρούν. 
Κάνουμε δηλ. σαν οι σκέψεις, τα λόγια, οι πράξεις, να μην 
είχαν συμβεί ποτέ. 

iv. Η παλινδρόμηση: μέσω της οποίας το υποκείμενο οπισθοχωρεί 
και παραμένει παροδικά ή μόνιμα σε περασμένα στάδια της 
εξέλιξής του (ορμικά, συναισθηματικά, σχέσεις με το 
αντικείμενο, συμπεριφορές) 

 
Οι κυριότεροι έμμεσοι μηχανισμοί άμυνας είναι: 

a. Η προβολή: που συνίσταται στη μετάθεση σε κάποιο 
άλλο αντικείμενο, ιδιοτήτων, συναισθημάτων, επιθυμιών, που 
στην πραγματικότητα ανήκουν στο υποκείμενο. Στηρίζεται 
στην πρωτόγονη ψυχική λειτουργία, που συνίσταται στην 
άρνηση της κυριότητας κάποιας δυσάρεστης κατάστασης και 
στην αναζήτηση εξωτερικών αιτιών. 

b. Η μετάθεση: μηχανισμός με τον οποίο γίνεται η 
μεταφορά μιας συγκίνησης, από μια ιδέα, ένα άτομο, ένα 
γεγονός, σε κάποιο άλλο που συνδέεται με τα πρώτα 
συνειρμικά. Πχ. το ξέσπασμα για μια προσωπική μας 
αποτυχία, σε κάποιο άτομο που δεν ευθύνεται. 

c. Η ενδοπροβολή: είναι η μεταφορά ενός εξωτερικού 
αντικειμένου στο εσωτερικό του ψυχικού μας κόσμου και η 
αντικατάστασή του με ένα εσωτερικό, φαντασιωσικό 
αντικείμενο. Συνίσταται στο να θεωρεί κάποιος σαν δικές του 
τις ιδέες, τις πράξεις, τα συναισθήματα, ενός άλλου. Πχ. το 
παιδί παίζει τον κλέφτη, το δάσκαλο κα. 

d. Η ταυτοποίηση με το αντίθετο: είναι η μεταστροφή του 
σκοπού μιας ορμής, ενός ενστίκτου, ενός συναισθήματος, στο 
αντίθετό του. Πχ. αλλαγή του συναισθηματικού περιεχομένου 
από μίσος σε αγάπη.  

e. Οι αντιδραστικοί μηχανισμοί: είναι η υιοθέτηση τρόπων, 
στάσεων, συμπεριφορών, διαμετρικά αντίθετων από κάποια 
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απωθημένη επιθυμία ή κατάσταση. Πχ. κάποιος γίνεται 
υπερβολικά τολμηρός για να ξεπεράσει κάποιο φόβο. 

f. Η εξιδανίκευση: είναι η υπερβολική εξύψωση και 
ωραιοποίηση ενός αντικειμένου. Η ταύτιση με το 
εξιδανικευμένο αντικείμενο, συμβάλλει στη δημιουργία του 
ιδανικού του εγώ. 

g. Η μετουσίωση: είναι η μετάθεση του στόχου μιας 
ενστικτώδους ορμής, σε αντικείμενα που είναι κοινωνικά 
αποδεκτά ή που έχουν μεγάλη κοινωνική και ηθική αξία. 
Ενώ στην πρωταρχική μορφή ο στόχος ήταν σεξουαλικός ή 
καταστροφικός, μετατίθεται σε δραστηριότητες που δεν έχουν 
καμία σχέση με τους πρωταρχικούς σκοπούς. Έτσι εξήγησε ο 
Freud διάφορες μορφές ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 
καλλιτεχνικών, πνευματικών, που υποστηρίζονται από 
ορμικές επιθυμίες, οι οποίες όμως έχουν μετατεθεί σε 
ευγενείς σκοπούς, χωρίς να ελαττωθεί η έντασή τους. 

Είναι απαραίτητο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τους 
μηχανισμούς της εξιδανίκευσης και ιδίως της μετουσίωσης, που 
συνδεδεμένοι με την ταύτιση, αποτελούν βασικούς παράγοντες στην 
αγωγή. Το παιδί μετουσιώνει τις πρωτόγονες ορμές και τα ένστικτά του, 
υποβοηθούμενο ταυτόχρονα από την ταύτιση με πρότυπα (γονείς, 
δασκάλους) που αντιπροσωπεύουν ανώτερα ιδεώδη. 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει διακριτικά να προτείνουν 
αντικείμενα ή να υπαινίσσονται στόχους που ευνοούν τη μετουσίωση των 
πρωτόγονων παιδικών ορμών. Είναι σημαντικό τα αντικείμενα και οι 
στόχοι που προτείνονται, να αφορούν μεταθέσεις που είναι και πρέπει να 
μείνουν ασυνείδητες, για να μην καταντήσουν τεχνητές και νόθες. 
(Freud A. 1977-1991, Freud S. 1977-1994, Μάνος 1990-1991, 
Κοσμόπουλος 1990) 
  
 Δ. Συγκρούσεις και αμυντικοί μηχανισμοί στην τάξη 
 
 Είπαμε ήδη πως σε κάθε ομάδα, όπου υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις 
και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των μελών, κάθε άτομο προσπαθεί να 
λύσει τις συγκρούσεις του, αποδίδοντας ορισμένους ρόλους στα άλλα 
άτομα. 
 Όπως η παιδαγωγική σχέση έχει περιορισμένη διάρκεια, 
δημιουργείται ένα σύστημα εξισορρόπησης των δυνάμεων που ευνοεί τον 
εκπαιδευτικό, αφού αυτός κατευθύνει την επικοινωνία στην τάξη, 
εισάγοντας μηχανισμούς που ρυθμίζουν τις εσωτερικές εντάσεις. Μπορεί 
ακόμα να φτάσει σε σημείο να χρησιμοποιήσει τους μαθητές για να 
ρυθμίσει δικές του συγκρούσεις. 
 Είναι συχνό φαινόμενο, μερικοί εκπαιδευτικοί να αποδίδουν σε 
έναν ή σε μερικούς μαθητές τον ρόλο του αποτυχημένου και να 
προκαλούν την αποτυχία με διάφορους τρόπους: τιμωρία, απόρριψη, 
επιπλήξεις. Το «θύμα» μπορεί να είναι ο «κακός» ή ο «απροσάρμοστος» 
μαθητής. Ο τρόπος όμως είναι ο ίδιος. Ο δάσκαλος αποφεύγει τις δικές 
του συγκρούσεις, αποδίδοντάς τις στους άλλους. Έτσι προκαλώντας την 
αποτυχία τους, αποενοχοποιείται ο ίδιος, αφού φταίνε οι μαθητές. 
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Απελευθερώνεται από τη δική του ένταση και αυτό επιτυγχάνεται 
καλύτερα, όταν καταφέρει να πείσει και τους άλλους μαθητές ότι το 
συγκεκριμένο παιδί είναι ο «κακός», οδηγώντας τους να δεχτούν μια 
κατανομή ρόλων που ο ίδιος έχει κατασκευάσει. 
 Άλλος ρόλος που μπορεί να δημιουργήσει ο δάσκαλος είναι αυτός 
του «καλού» μαθητή, που ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται συστηματικά. 
Ακόμα μπορεί να απονείμει προνόμια σε μερικά παιδιά, είτε για να 
ικανοποιήσει το ναρκισσισμό του, είτε για να αντισταθμίσει κάποια 
προσωπική, συναισθηματική του αποτυχία. Μπορεί ακόμα να κάνει ένα 
είδος ψυχολογικού εκβιασμού στα παιδιά που δεν διαβάζουν ή δεν 
συμπεριφέρονται καλά. 
 Αντίθετα, αυτή η διαδικασία είναι δυνατόν να πάρει θετική μορφή, 
σε περίπτωση που ο δάσκαλος ταυτιστεί με ένα παιδί που θεωρεί ψυχικά 
εύθραυστο και προσηλωθεί στο σύνδρομο που ο ίδιος ανακάλυψε, 
επενδύοντας συναισθηματικά στο παιδί. 
 Η επίδραση του εκπαιδευτικού πάνω στην τάξη, δομείται ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Σε περίπτωση που η 
προσωπικότητα είναι νοσηρή, η οργάνωση και η ζωή της τάξης γίνονται 
ιδιόμορφες. 
 Ορισμένοι τύποι νοσηρής συμπεριφοράς των δασκάλων είναι: 

§ Ο εκπαιδευτικός με υστερική δομή προσωπικότητας, που τείνει 
να θεωρεί το μάθημα σαν θέαμα στο οποίο πρωταγωνιστεί και 
προσπαθεί να γοητεύσει με κάθε τρόπο το ακροατήριό του. Εάν 
η τάξη αρνηθεί να ανταποκριθεί, ο δάσκαλος αισθάνεται ένα 
κενό, γιατί έχει ανάγκη από μια ώθηση που προέρχεται από το 
περιβάλλον. Αυτού του είδους ο εκπαιδευτικός έχει φαντασία, 
επιχειρεί καινοτομίες, αλλά αρνείται κάθε μέθοδο και κάθε 
συστηματοποιημένη παρέμβαση.  

§ Ο εκπαιδευτικός με παρανοϊκή δομή, προκαλεί θεαματικές, 
παθιασμένες αλλά και αντιφατικές αντιδράσεις στους μαθητές. 
Αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να ξαναφτιάχνουν τον 
κόσμο, προβάλλοντας προς τα έξω τα εχθρικά συναισθήματα 
που υπάρχουν στην τάξη. Πχ. επικρίνουν την κοινωνία, τον 
σχολικό θεσμό, η εχθρότητα που εκφράζουν προκαλεί ένα είδος 
αλληλεγγύης με την τάξη, ενώ ταυτόχρονα μεταθέτουν προς τα 
έξω τα εσωτερικά προβλήματα τα δικά τους ή των μαθητών. 

§ Ο εκπαιδευτικός με καταθλιπτική δομή προσωπικότητας, 
αντιμετωπίζει την τάξη με άγχος, προσπαθεί να προβλέψει και 
να προλάβει όσα μπορεί να συμβούν. Για να προστατευθεί από 
την ανησυχία, δημιουργεί ένα πολύ ήπιο κλίμα, σε σημείο που 
τα πάντα γίνονται ρουτίνα. Η τάξη πέφτει σε λήθαργο, οι 
αντιδράσεις των μαθητών εξασθενούν ή και εξαφανίζονται. 

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι σπάνιο να υπάρξουν σε τόσο 
ξεκάθαρες μορφές. Είναι περισσότερο τάσεις και είδη συμπεριφορών που 
υιοθετούν λίγο-πολύ ορισμένοι εκπαιδευτικοί.  

Συμβαίνει όμως, η τάξη να αρνείται να ανταποκριθεί και να παίξει 
το παιχνίδι αυτής της αντισταθμιστικής για το δάσκαλο οργάνωσης. Η 
ομάδα μπορεί να αντιδράσει παθητικά και αδιάφορα ή ενεργητικά με 
επίθεση εναντίον του δασκάλου. Τα παιδιά και ιδίως οι έφηβοι γνωρίζουν 
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ότι έχουν τη δυνατότητα να εξωθήσουν το δάσκαλο στα άκρα, να τον 
φέρουν σε θέση αδυναμίας, να μπλοκάρουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία, προβάλλοντας παθητική στάση ή δημιουργώντας εκρηκτικές 
καταστάσεις. 
(Μάνος 1990-1991, Κοσμόπουλος 1990, Φλουρής 1984, 
Χαραλαμπόπουλος 1993, Παπαδόπουλος-Ζάχος 1985)   
 
  

Ε. Οι αμυντικές στάσεις του εκπαιδευτικού 
 
 Όταν η τάξη προκαλεί το δάσκαλο άμεσα, αμφισβητώντας τον 
ανοιχτά ή έμμεσα, με καλυμμένες επιθέσεις, τότε αυτός ή προσαρμόζεται 
εάν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση ή αμύνεται εάν 
αισθάνεται την ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό του. 
 Συνήθως οι τρόποι προσαρμογής που χρησιμοποιεί ο 
εκπαιδευτικός, είναι αυτοί του λειτουργήματός του. Είναι δηλ. σχετικοί 
με τον παιδαγωγικό και διδακτικό του ρόλο. Πχ. οι παρεμβάσεις του 
δικαιολογούνται από τις διδακτικές αναγκαιότητες, από τη λογική της 
διδακτέας ύλης, κλπ. 
Οι τρόποι προσαρμογής μέσα σε μια κατάσταση επικοινωνίας και 
ανταλλαγών, είναι η χρησιμοποίηση σχημάτων δράσης, που ήδη ο 
δάσκαλος έχει εξερευνήσει σε αντίστοιχες περιστάσεις και που ταιριάζουν 
στην παρούσα κατάσταση. Συμβαίνει όμως ο εκπαιδευτικός να αισθανθεί 
πως χάνει έδαφος όταν αντιμετωπίζει ασυνήθιστες καταστάσεις, όπως 
όταν αλλάζει σχολείο, όταν είναι άπειρος, κα. Σε αυτό ευθύνεται και η 
βασική εκπαίδευση, που γίνεται πάνω σε ένα πρότυπο που αφήνει να 
εννοηθεί ότι όλα είναι σταθερά (σταθερές συνθήκες, κανονικές 
καταστάσεις), ενώ η ζωή στην τάξη είναι ευμετάβλητη και απρόβλεπτη. 
 Οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί μπαίνουν σε κίνηση όταν ο 
εκπαιδευτικός αισθανθεί πως απειλείται το εγώ του, από εξωτερικές 
παρεμβάσεις που θεωρεί ότι κατευθύνονται εναντίον του. Από τη στιγμή 
αυτή προκαλείται μια ρωγμή και ο δάσκαλος αισθάνεται απομονωμένος 
και πως η επικοινωνία με τα παιδιά έχει διακοπεί. 
 Αναφέραμε ήδη, ότι κατά την ψυχαναλυτική θεωρία οι μηχανισμοί 
άμυνας μπαίνουν σε κίνηση για να επιτρέψουν την επίλυση εσωτερικών 
συγκρούσεων. Ανάμεσα στους τρόπους προστασίας του εκπαιδευτικού, 
βρίσκουμε μηχανισμούς που συγκροτούνται κατ’ αρχήν για να 
αντιμετωπίσουν εσωτερικούς κινδύνους, αλλά που μπορούν να 
στερεωθούν και να γίνουν μόνιμοι τρόποι αντίδρασης, παρ’ όλο που ο 
κίνδυνος δεν υπάρχει πια. Για παράδειγμα, μια συμπεριφορά μπορεί να 
έχει την αντίθετη κατεύθυνση από μια απωθημένη επιθυμία και αυτή η 
συμπεριφορά να μονιμοποιηθεί, παρ’ όλο που η επιθυμία έχει 
εξαφανισθεί. Έτσι μια φαινομενική ηπιότητα του εκπαιδευτικού, μπορεί 
να οφείλεται σε μια απωθημένη επιθυμία καταστροφής’ μια αδιάλλακτη 
αυστηρότητα είναι δυνατόν να υποδηλώνει απωθημένες σεξουαλικές 
επιθυμίες. 
 Μερικοί μηχανισμοί προέρχονται από μία αμυντική 
δραστηριότητα του εγώ ενάντια σε ορμές που γεννιούνται από την επαφή 
με ορισμένα αντικείμενα. Βρίσκουμε επίσης στους εκπαιδευτικούς, 
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άμυνες με απομόνωση, με καθιέρωση τελετουργικών, με χρήση 
τυποποιημένων φράσεων ή συμπεριφορών, που δημιουργούν ρήγματα 
στη σκέψη ή στην πράξη και τις απομονώνουν από άλλα συναφή 
στοιχεία. Εμφανίζονται ακόμα, ιδεοψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις 
νευρωτικού τύπου (συντηρητισμός, πείσμα, τελετουργίες), πιο σπάνια 
μανιακές άμυνες εναντίον της απώλειας ή της καταστροφής του 
αντικειμένου, ή άμυνες ψυχωτικού τύπου. 
 Συνήθως, αυτού του είδους οι μηχανισμοί άμυνας εμφανίζονται 
όταν η παιδαγωγική πράξη έχει ένα νοσηρό ή παθολογικό χαρακτήρα για 
τον εκπαιδευτικό. Αλλιώς χρησιμοποιούνται είτε με εύκαμπτο είτε με πιο 
άκαμπτο τρόπο, οι συνηθισμένοι μηχανισμοί προσαρμογής, 
αντιστάθμισης και άμυνας που τα περισσότερα άτομα προβάλλουν σε 
οποιαδήποτε σχέση. 
 Αναφέρονται οι εξής μηχανισμοί: 

Ø Η αναίρεση, που συνίσταται στην ακύρωση δυσάρεστων ή 
δύσκολων καταστάσεων. 

Ø Η απομόνωση του εκπαιδευτικού, που αποφεύγει να λάβει υπ’ 
όψη του τα αιτήματα των μαθητών και αρνείται κάθε προσφορά 
προς τους μαθητές ή κάθε επαφή με αυτούς. 

Ø Η τάση του εκπαιδευτικού να προβάλλει στους μαθητές του μια 
ιδανική εικόνα του εαυτού του. 

Ø Η άρνηση του δασκάλου να λάβει υπ’ όψη του τα σχόλια και τις 
κριτικές των μαθητών του 

Ø Η ελάττωση ή η άρνηση επικοινωνίας με τους μαθητές που δεν 
εκτιμούν την αξία του δασκάλου και η ενίσχυση των δεσμών με 
αυτούς που επικυρώνουν την ιδανική εικόνα του. 

Ø Η άρνηση της ιδιαιτερότητας και της ατομικότητας του μαθητή, 
που γίνεται μόνο αντικείμενο διδασκαλίας. 

Ø Το «καταφύγιο της εξειδίκευσης». Ο δάσκαλος ενδιαφέρεται μόνο 
για τη διδακτική, για νέες τεχνικές και μεθόδους μετάδοσης της 
γνώσης και αγνοεί οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στην τάξη. 

Ø Η συστηματική εκλογίκευση που χρησιμοποιούν κυρίως οι 
καθηγητές θετικών επιστημών, που είναι ένας τρόπος αποφυγής 
κάθε συγκίνησης ή συναισθηματικής εμπλοκής. 

  Μια συμπεριφορά του δασκάλου προς τους μαθητές, μπορεί να 
ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Η ειρωνεία ή η κοροϊδία, μπορεί να 
εκδηλώνει επιθετική στάση αλλά και μια προσπάθεια να πάρει την 
πρωτοβουλία γιατί κάτι τον φοβίζει. Ή μια συστηματική υποτίμηση των 
μαθητών ή έναν τρόπο για να κρύψει τα πραγματικά του συναισθήματα.   

Στην ειδική αγωγή, επισημάνθηκαν δύο τρόποι προστασίας, 
συμμετρικά αντίθετοι. Ο ένας συνίσταται στην υπογράμμιση της 
διαφοράς μεταξύ δασκάλου (που είναι ο φυσιολογικός) και ειδικού 
παιδιού ή ενήλικα, πράγμα που αυξάνει την απόσταση μεταξύ τους. 
Ο άλλος τρόπος συνίσταται στην άρνηση της διαφοράς και την 
αλληλεγγύη με το ειδικό παιδί. Ο δάσκαλος αισθάνεται και αυτός 
περιθωριακός. Αυτό το εκδηλώνει με διαφωνίες ως προς τη λειτουργία 
και τις αξίες των εκπαιδευτικών θεσμών και γενικά με μια αμφισβήτηση 
της κοινωνίας. 
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(Μάνος 1990-1991, Κοσμόπουλος 1990, Παπαδόπουλος-Ζάχος 1985, 
Freud A.1991, Mauco 1997) 

 
 
 
 
 
 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
 
 Μερικοί ειδικοί, ξεκινώντας από ορισμένες ομοιότητες μεταξύ 
θεραπευτικής και παιδαγωγικής σχέσης (ευαισθησία στην επιθυμία του 
παιδιού, επικοινωνία και επαφή μαζί του), φαντάστηκαν την 
παιδαγωγική πράξη, σαν μια προσπάθεια απελευθέρωσης του παιδιού, 
μέσα σε ένα κλίμα ευνοϊκής ουδετερότητας. 
 Παρ’ όλα αυτά, η παρέμβαση του παιδαγωγού δεν είναι ίδια με 
αυτή του θεραπευτή και η αγωγή έχει μεγάλες διαφορές από τη 
θεραπεία. Μερικές από τις σημαντικές διαφορές είναι: 
ü Η θεραπευτική παρέμβαση χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται την 
παλινδρόμηση. Μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας προσπαθεί να 
απεγκλωβίσει τα στοιχεία που έχουν απωθηθεί ή εκδηλωθεί μέσω 
συμπτωμάτων. Αντίθετα η παιδαγωγική πράξη, αφ’ ενός απαιτεί 
από το παιδί να προοδεύσει και να εξελιχθεί, αφ’ ετέρου 
παρακάμπτει τις ορμές και τις επιθυμίες ή τις κατευθύνει σε 
στόχους κοινωνικά αξιόλογους. 

ü Στη θεραπεία υπάρχει ο νόμος της λεκτικής παρουσίασης, που 
απελευθερώνει τον αναλυόμενο από κάθε απαίτηση λογικής 
σκέψης, για να μπορέσει να φτάσει έως τα μνημονικά ίχνη του 
ασυνείδητου. Αντίθετα στην παιδαγωγική πράξη, ο στόχος είναι η 
προσαρμογή του παιδιού στον εξωτερικό κόσμο, είτε με πράξεις 
(διάβασμα, γράψιμο, κλπ), είτε με τη λογική σκέψη. Το παράλογο, 
το ασυνάρτητο, το εξωπραγματικό δεν έχουν θέση στο σχολείο. 

ü Στη θεραπεία εκφράζονται ελεύθερα οι επιθυμίες και οι 
φαντασιώσεις, ενώ η παιδαγωγική διέπεται από την αρχή της 
πραγματικότητας. 

ü Στην ψυχανάλυση ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τη διαδικασία της 
μεταβίβασης. Στόχος του είναι να επιστρέψει ο ασθενής προς τα 
πίσω, να ανακαλύψει τις ρίζες της συμπεριφοράς και των 
συμπτωμάτων του. Αντίθετα ο παιδαγωγός ζει στο σήμερα και 
προκαλεί επίκαιρες, καθημερινές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις του, 
στα λόγια και τις πράξεις των παιδιών, δημιουργούν συνέχεια νέες 
καταστάσεις στις οποίες το παιδί καλείται να απαντήσει. 

ü Ο παιδαγωγός είναι ενεργητικός συντελεστής, δρα και επιδρά 
πάνω στο παιδί. Η στάση του είναι ακριβώς το αντίθετο από την 
ευνοϊκή ουδετερότητα του ψυχαναλυτή. 

ü Σε αντίθεση με τον θεραπευτή, ο παιδαγωγός συνήθως δεν 
ασχολείται με τις διαδικασίες της μεταβίβασης και της 
αντιμεταβίβασης, επομένως δεν τις χρησιμοποιεί και δεν μπορεί 
να ελέγξει τις καταστάσεις που δημιουργούνται από αυτές. 
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Στην ειδική αγωγή, τίθεται το θέμα του καθορισμού των στόχων 
και των ορίων παρέμβασης του παιδαγωγού και του ψυχοθεραπευτή. 
Αυτό γιατί, στον τομέα αυτόν συμβαίνει να αναλαμβάνουν και οι δύο τις 
συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού και να ευνοούν την ελεύθερη 
έκφρασή τους. Παρ’ όλη την ιδιαιτερότητα του χώρου, ο παιδαγωγός πάλι 
διαφέρει από τον θεραπευτή, γιατί οδηγεί το παιδί να επενδύσει σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες, ελέγχει τις ανταλλαγές, επιβάλλει 
σεβασμό στις απαιτήσεις και τους κανονισμούς που ισχύουν, προτείνει 
μεσολαβητικά στοιχεία (λόγος, γνώση, μέθοδος) και τα εισάγει μεταξύ 
του παιδιού ή ενήλικα και του ίδιου. 
(Freud A.1991, Mauco 1997) 
 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως, για τον ιδρυτή της 
ψυχανάλυσης, η αγωγή είναι ένας τρόπος κατεύθυνσης της ορμικής 
ενέργειας προς διάφορα κοινωνικά αποδεκτά αντικείμενα, πάνω στα 
οποία το παιδί θα επενδύσει την ψυχική του ενέργεια. Η βοήθεια του 
παιδαγωγού συνίσταται στο να του προσφέρει μια μεγάλη επιλογή 
αντικειμένων και να το προτρέψει να οργανώσει τη δράση, τις πράξεις 
του, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες του εξωτερικού κόσμου. 
 Άλλοι ψυχαναλυτές προέκτειναν τη σκέψη του Freud. Η Klein 
μιλώντας για τις αρχές της αγωγής του μικρού παιδιού, υποστήριξε ότι 
πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στο παιδί, ώστε οι ορμές να 
μπορούν να γίνουν μερικώς συνειδητές και ταυτόχρονα να είναι δυνατή 
η μετουσίωσή τους. 
 Στόχος της αγωγής είναι να οδηγήσει το παιδί στην ολοκλήρωση 
του εγώ του και όχι να το υποτάξει στην κυριαρχία ενός άκαμπτου, 
ανένδοτου υπερεγώ.  

Το να θέλεις να διαπαιδαγωγήσεις κάποιον, αντιστοιχεί με το να 
διαπαιδαγωγηθείς εσύ ο ίδιος. Ο παιδαγωγός πρέπει να επωφεληθεί ο 
ίδιος από αυτή τη σχέση, για να γνωρίσει τον εαυτό του. Το να 
διαπαιδαγωγήσεις κάποιον, σημαίνει επίσης ότι δέχεσαι να βάλεις τον 
εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα, να πάρεις απόσταση από τα βιώματά σου, 
για να πλησιάσεις τον άλλο και για να εκτιμήσεις τις προσπάθειές του. 

Εάν ο παιδαγωγός αντιμετωπίσει με οξυδέρκεια και σαφήνεια την 
παιδαγωγική σχέση και ιδίως τις συγκρουσιακές καταστάσεις, εάν 
παραδεχθεί πως ο μαθητής είναι διαφορετικός και έχει δική του 
υπόσταση, εάν κυριαρχήσει τις ορμές και τα πάθη του, εάν γίνει 
υποστήριγμα των ταυτίσεων αλλά και της επιθετικότητας του παιδιού, 
εάν δεν παρασύρεται από τις επιθυμίες του μαθητή, τότε θα επιτρέψει 
στο παιδί να εποικοδομήσει την ταυτότητά του και θα το διευκολύνει να 
βρει το δρόμο του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ο συνδετικός 
κρίκος μεταξύ του μαθητή και του εξωτερικού κόσμου. 
 

http://www.inArcadia.gr

