
  

Μπορεί να συναντηθεί ο έφηβος με το δάσκαλο;

Προσέγγιση των δυσκολιών στη σχέση μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητή

Αυτή, δεν είναι μία κανονική παρουσίαση.
Είναι μόνο μία αφορμή για προβληματισμό.



  

Παρατηρήσεις του καθηγητή στην τάξη

Μαθητές που “επιθυμούν” τη μάθηση...

● Οργανωμένοι

● Θετικοί

... αλλά και ... 

Μαθητές που δεν “επιθυμούν” τη μάθηση

● Δυσλεξία

● Βία

● Έλλειψη προσοχής



  

Πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε 
αυτές τις συμπεριφορές;

● Ψυχολογία

● Ψυχιατρική 

● Ψυχανάλυση

Οι “μη επιθυμητές” συμπεριφορές...

● Για την ψυχολογία είναι προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν με 
κάποια κατάλληλη μέθοδο (συμπεριφοριστικά κ.α.).

● Για την ψυχιατρική είναι προβλήματα που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν αλλάζοντας τη χημική ισορροπία του οργανισμού 
(φάρμακα).

● Για την ψυχανάλυση είναι αιτήματα του ασυνείδητου που πρέπει 
να τα αντιμετωπίσει το υποκείμενο για να τα επιλύσει.



  

Lacan για το ασυνείδητο

● “Τι είναι άρα το ασυνείδητο αν όχι ένα είδος άρρητης γνώσης 
(γνώση που δεν μπορεί να περιγραφεί) η οποία δεν έχει προφανή 
στόχο και νόημα, μία γνώση η οποία χρησιμοποιεί τη γλώσσα του 
υποκειμένου όπως αυτή ομιλείται από τα όνειρα ή τις γλωσσικές 
του ολισθήσεις, χωρίς ωστόσο το υποκείμενο να μπορεί να το 
αναγνωρίσει, υποθέτει ωστόσο ότι είναι δικό του.”

● “Το ασυνείδητο είναι η γνώση που δεν μπορεί να ανεχτεί την 
γνώση κάποιου πως αυτός γνωρίζει.”  



  

Τι περιέχει το ασυνείδητο;

Στο ασυνείδητο περιέχονται αναπαραστάσεις από τις εμπειρίες στη ζωή. 

Στην ψυχανάλυση τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου είναι τα (Freud):

● Στοματικό (Ηλικία: 0 – 1,5)

● Στάδιο καθρέπτη (Lacan) (Ηλικία: 1 – 2)

● Πρωκτικό (Ηλικία: 1,5 - 3)

● Οιδιπόδειο (φαλλικό) (Ηλικία:  4 – 7)

Το ασυνείδητο κινητοποιείται από τη libido η οποία είναι η ενέργεια που 
προέρχεται από τις ορμές του οργανισμού.



  

Freud: ο πρώτος στόχος της εκπαίδευσης

“Το παιδί πρέπει να μάθει να ελέγχει τα ένστικτά του. Δεν είναι δυνατό να 
δοθεί στο παιδί πλήρη ελευθερία στην έκφραση των ορμών του χωρίς 
περιορισμό. Συνεπώς, η εκπαίδευση πρέπει να απαγορεύει και να 
απωθεί τις ορμές και αυτό είναι ο κανόνας σε όλες τις περιόδους της 
ιστορίας. Ωστόσο, αυτό που έχουμε διδαχθεί από την ανάλυση είναι πως 
ακριβώς αυτός ο περιορισμός είναι που ενέχει τον κίνδυνο της 
νεύρωσης. 

Έτσι, η εκπαίδευση πρέπει να βρει το δρόμο της μεταξύ της Σκύλλας της 
μη παρέμβασης και της Χάρυβδης του ελέγχου. Μία βέλτιστη λύση 
πρέπει να προσδιοριστεί ώστε η εκπαίδευση να προσφέρει τα μέγιστα 
οφέλη με τη μικρότερη δυνατή ζημία. Πάντως, η εκπαίδευση έως σήμερα 
έχει εκπληρώσει το σκοπό της χωρίς επιτυχία προξενώντας στα παιδιά 
μεγάλη βλάβη.”



  

Τι είναι η εκπαίδευση για την ψυχανάλυση;

● Σύμφωνα με τον Freud είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει...

“Καμία από τις εφαρμογές της ψυχανάλυσης δεν έχει συγκεντρώσει τόσες 
ελπίδες... όσο η εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Η δική μου συνεισφορά σε 
αυτήν την εφαρμογή είναι πολύ μικρή: από πολύ νωρίς αποδέχθηκα πως 
υπάρχουν τρία μη εφικτά επαγγέλματα: αυτό του δασκάλου, αυτό του θεραπευτή 
και αυτό του κυβερνήτη.”

● Ο Lacan συμφωνεί με την παραπάνω άποψη:

● Η παιδαγωγική διαδικασία στο δυτικό κόσμο περιγράφεται στο φιλοσοφικό 
στοχασμό του Φρήντριχ Χέγκελ: η παιδαγωγική πράξη κορυφώνεται στη 
μεθοδική και εξαντλητική μελέτη “όλων όσων υπάρχουν για να βρεθούν” γεγονός 
που όταν επιτευχθεί σηματοδοτείται η λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

● Σύμφωνα με τον Lacan η διαλεκτική αυτή είναι σημαίνον εξουσίας και περιέχει 
τον εαυτό της. Ωστόσο, το ασυνείδητο είναι ακριβώς η ανακάλυψη πως η 
διαλεκτική του ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να είναι σε συμφωνία με τον εαυτό 
της καθώς ως φορέας της ασυνείδητης γνώσης είναι σε συνεχή αντίθεση με τον 
εαυτό της.



  

Τι είναι η εκπαίδευση για την ψυχανάλυση;

● Το μάθημα είναι συνάντηση πολλών διαφορετικών 
πραγματικοτήτων, μία από τις οποίες είναι η πραγματικότητα του 
καθηγητή.

● Κάθε ένα υποκείμενο μέσα στην τάξη, καθηγητής ή μαθητής έχει 
επενδύσει με διαφορετικό τρόπο τα αντικείμενα του περιβάλλοντος 
της τάξης αλλά και την ίδια τη διαδικασία του μαθήματος, 
επενδύσεις που είναι ριζωμένες μέσα στο ασυνείδητο του 
καθενός. Μετά, στα πλαίσια των δομών που περιέχει το 
ασυνείδητό του απαντά στα εξωτερικά ερεθίσματα (σύμβολα, 
πράξεις, λόγο) με τρόπο που επιβάλλεται από την κατεύθυνση της 
ικανοποίησης της libido. 



  

Τι είναι η εκπαίδευση για την ψυχανάλυση;

● Τι είναι ο καθηγητής για τον μαθητή;

● Ο καθηγητής είναι ένας εκπρόσωπος του Άλλου, δηλαδή αυτός που απαγορεύει 
και ορίζει στο υποκείμενο τα Ιδεώδη του δηλαδή ποιος πρέπει να είναι και τι 
πρέπει να πετύχει...

● Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι η μεταφορά σημαινόντων (δηλαδή γνώσης) από 
τον καθηγητή στον μαθητή. Αυτή η μεταφορά είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση 
πως υπάρχει θετική μεταβίβαση: κάποιος μπορεί να μάθει όταν “αγαπά”. 

● Αυτό σε όρους ψυχανάλυσης γίνεται κατανοητό ως εξής: Καθώς σε έναν 
οργανισμό η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόσμου περιορίζεται στην ευχάριστη 
(ηδονική) πλευρά αυτού, το υπόλοιπο απλά απωθείται. Με τη χρήση της 
γλώσσας, η ενσωμάτωση γίνεται με τη χρήση συμβόλων και μετασχηματίζεται σε 
ταύτιση: το υποκείμενο ταυτίζεται με τα σημαίνοντα του Άλλου, δηλαδή με τη 
γνώση που προσφέρεται από τον Άλλο.



  

Τι είναι η εκπαίδευση για την ψυχανάλυση;

● Λακάν: Η ταύτιση του υποκειμένου του μαθητή με τα σημαίνοντα που 
προσφέρονται από τον καθηγητή είναι πάντα μία αποξένωση: 

● Λαμβάνοντας τα σημαίνοντα του Άλλου, το υποκείμενο του μαθητή οντολογικά 
μετατρέπεται σε κάποιον ξένο προς τον εαυτό του  ("Je est un autre", "I is 
another"). Η αποξένωση αυτή ενέχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πρώτα 
από όλα, υπάρχει κέρδος γνώσης. Ωστόσο, η διαδικασία πηγαίνει πολύ 
μακρύτερα από αυτό, καθώς η αποξένωση με τον εαυτό είναι η μέθοδος με την 
οποία θεμελιώνεται η σχέση του υποκειμένου με τον Άλλο. Ανάλογα με το πλήθος 
των σημαινόντων που υιοθετούνται από το υποκείμενο, αυξάνεται και το μέγεθος 
της νέας εξωτερικής πραγματικότητας.



  

Είναι η διδασκαλία ένα αδύνατο επάγγελμα;

● Ακόμα περισσότερο, αυτή η νέα πραγματικότητα μπορεί και γίνεται αντιληπτή 
ακριβώς διότι καθορίζεται από τη συμβολική τάξη. Από την άλλη μεριά υπάρχει 
απώλεια που δομικά καθορίζεται και αφορά πρώτα το πραγματικό και 
δευτερευόντως το συμβολικό, ιδιαίτερα αφορά την απώλεια της επιλογής: η 
επιθυμία του υποκειμένου αποξενώνεται στην επιθυμία του Άλλου. Αυτές είναι οι 
διαδικασίες που συμβαίνουν στους μαθητές όπου κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας κάθε μεμονωμένο υποκείμενο βυθίζεται και πνίγεται ενώ παράλληλα 
δημιουργείται ομάδα (ομοιογενοποίηση).

● Για τον καθηγητή, η τέχνη της διδασκαλίας (δηλαδή η παραγωγή σημαινόντων) 
έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την αντιμετώπιση των ορίων αυτής της 
γνώσης, δηλαδή με το μέρος αυτό της γνώσης που είναι πέρα από το λόγο. 
Αυτός είναι ο δομικός λόγος για τον οποίο η διδασκαλία θεωρείται ως αδύνατο 
επάγγελμα.



  

Ποιος είναι ο μαθητής;

Δυσλεξία

Βία

Έλλειψη προσοχής

● Για την ψυχανάλυση είναι αιτήματα που προβάλλονται από το 
ασυνείδητο στη συνείδηση.

Αν είναι αίτημα τότε:

● Από ποιον προέρχεται ...

... και σε ποιον απευθύνεται;

● Προέρχονται από το ασυνείδητο του μαθητή. Αλλά ποιος είναι ο 
μαθητής;



  

Ποιος είναι ο μαθητής;

Βασική αρχή της ψυχανάλυσης: 

● Το αίτημα αντιστοιχεί σε καθήλωση σε κάποιο από τα βασικά στάδια 
ανάπτυξης

● Ο άνθρωπος μετά τα 7 προσπαθεί να επιλύσει την καθήλωση 
σκηνοθετώντας ανάλογα τη ζωή του με την ελπίδα πως θα την επιλύσει.

Πότε επιλύεται; 

● Το αίτημα επιλύεται από το υποκείμενο όταν είναι σε θέση να το 
αντιληφθεί και να το περιγράψει με λόγο, ώστε να καταφέρει να το 
επεξεργαστεί και να το αναγνωρίσει.

● Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό: Με ελεύθερο συνειρμό όπου το 
υποκείμενο αναγνωρίζει και νοηματοδοτεί αυτές τις δομές του 
ασυνειδήτου δημιουργώντας τα δικά του σημαίνοντα.



  

Γιατί αφορά τους καθηγητές η ψυχανάλυση; 

● Ο μαθητής, για να μπορέσει να επιθυμήσει τη γνώση δηλαδή να επιθυμήσει την 
απόκτηση και την οικειοποίηση σημαινόντων που του προσφέρονται από τον Άλλο 
(καθηγητή) πρέπει πρώτα να έχει ζήσει ο ίδιος στην βρεφική – παιδική ηλικία ως 
ανάλογο αντικείμενο επιθυμίας από τους γονείς του.

● Αλλά αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο. 

● Ψυχαναλυτικά, το παιδί είναι φαλλικό αντικείμενο (δηλαδή σημαίνον εξουσίας) και για 
να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του ικανοποιητικά πρέπει στο τέλος της διαδικασίας 
ανάπτυξης (περίπου στα 5 έτη) να ταυτιστεί με τον γονέα του αντίστοιχου φύλου. 
Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει όταν οι γονείς έχοντας τις δικές τους καθηλώσεις 
επενδύουν τις δικές τους φαντασιώσεις στο παιδί το οποίο απλά τις απορροφά χωρίς 
όμως να μπορεί να τις διαχειριστεί και το οδηγεί αργότερα σε ιδιάζουσες 
συμπεριφορές.

● Ο καθηγητής είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει το παιδί να 
δημιουργήσει νέα σημαίνοντα προσπαθώντας να καταλάβει τον εαυτό του.



  

Ποιος είναι ο εκπαιδευτικός;

● Ο εκπαιδευτικός είναι το βασικό πρόσωπο με το οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή 
καθημερινά. Για τους μαθητές, ο δάσκαλος ή  ο καθηγητής είναι το υποκατάστατο 
γονέα στο οποίο προβάλλουν τις συνειδητές και ασυνείδητες επιθυμίες τους.

● Το σχολείο και η εκπαίδευση είναι σημαίνοντα που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
ψυχική πορεία και εξέλιξη ενός παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι, αν οι εκπαιδευτικοί και το 
ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τον ψυχισμό 
του παιδιού και εάν δεν προσανατολίζονται μονομερώς στη μετάδοση γνώσεων, τότε 
η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί μια ψυχαναλυτική πράξη.

● Το σημαντικό είναι να μπορεί ο εκπαιδευτικός να κρατήσει συναισθηματική ισορροπία 
μέσα στην τάξη, χωρίς να συμπεριφερθεί με ανάλογη παιδιάστικη συμπεριφορά, 
δηλαδή, χωρίς να προβάλλει στους μαθητές τις δικές του συνειδητές και ασυνείδητες 
επιθυμίες και να προκαλέσει πρόβλημα στη λειτουργία της τάξης.



  

Ποιος είναι ο εκπαιδευτικός;

● Πολύ συχνά ο εκπαιδευτικός βρίσκεται μπροστά σε δύο παιδιά: το παιδί που έχει μπροστά του 
και το παιδί που είναι απωθημένο μέσα του. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, φέρεται στο παιδί που 
έχει μπροστά του  όπως βίωσε το παιδί που φέρει μέσα του. Εάν, ο εκπαιδευτικός κατορθώσει 
να λύσει τις προσωπικές του δυσκολίες, τότε θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί να ζήσει και να 
λύσει τις δικές του (Ζωρζ Μοκό, Ψυχανάλυση και εκπαίδευση, 1997)

● Η δουλειά του εκπαιδευτικού θυμίζει πολύ τη δουλειά του ψυχαναλυτή ο οποίος είναι διαθέσιμος 
για το παιδί, για να ακούσει τα αιτήματά του, να αφουγκραστεί τις ανάγκες του και να 
συμπεριφερθεί ανάλογα ώστε το παιδί να βρει το δικό του τρόπο και ρυθμό έκφρασης απέναντι 
στην καθημερινότητα.

● Αν ο εκπαιδευτικός είναι συναισθηματικά σταθερός δηλ. ελέγχει τον εαυτό του και είναι ήρεμος 
ψυχικά, τότε μπορεί να προσφέρει στο παιδί το πρότυπο του ενηλίκου, σίγουρου και ισχυρού, 
πάνω στον οποίο μπορεί να βασιστεί. Η σταθερότητα και η σιγουριά του παιδαγωγού 
εμφανίζονται, έτσι, ως ουσιώδεις παράμετροι για την ολοκλήρωση του παιδιού, το οποίο 
διαμορφώνεται από τις συναισθηματικές σχέσεις που αναπτύσσει με τους δασκάλους του.



  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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