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Γενικά 
Η ψυχανϊλυςη, ωσ μια ιδιαύτερη θεώρηςη του ανθρώπου και των ςχϋςεών του, 
προερχόμενη από το χώρο τησ ψυχολογύασ και τησ ψυχιατρικόσ, ςυναντϊται με 
την παιδαγωγικό επιςτόμη, για να προςφϋρει κατανόηςη και ερμηνεύα των 
βαθύτερων, αςυνεύδητων, διεργαςιών που λαμβϊνουν χώρα κατϊ την 
εκπαύδευςη του παιδιού και του εφόβου. Η ψυχαναλυτικό θεώρηςη προςφϋρει 
μιαν ϊλλη θεώρηςη, κϊτω από την επιφϊνεια των πραγμϊτων και μακριϊ από 
εύκολεσ ερμηνεύεσ. Εύναι μια εναλλακτικό οπτικό γωνύα, ςε ςχϋςη με πολύ 
περιςςότερο γνωςτϋσ ςτουσ εκπαιδευτικούσ και ςτουσ ψυχολόγουσ 
προςεγγύςεισ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, όπωσ εύναι ο ςυμπεριφοριςμόσ, ο 
γνωςτικόσ ςυμπεριφοριςμόσ και η γνωςτικό προςϋγγιςη. Σε διεθνϋσ επύπεδο, 
αναγνωρύζεται ολοϋνα και περιςςότερο το όφελοσ από την ψυχαναλυτικό 
προςϋγγιςη τησ εκπαύδευςησ. 

 
τόχοσ του εμιναρίου  
Στόχοσ του Σεμιναρύου εύναι να ευαιςθητοποιόςει τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην 
ψυχαναλυτικό θεώρηςη και ερμηνεύα τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ. Από τη 
ςκοπιϊ των κλαςικών και των νεότερων ψυχαναλυτικών θεωριών, ςτο 
ςεμινϊριο αυτό ερμηνεύονται η ανϊπτυξη του παιδιού και του εφόβου, η ςχϋςη 
του παιδιού και του εφόβου με τον εκπαιδευτικό, οι δυςκολύεσ και τα 
προβλόματα ςχολικόσ προςαρμογόσ, η ςχϋςη του ςχολεύου με την οικογϋνεια 
κ.ϊ. Επιπλϋον, δύνεται η δυνατότητα ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ να αναγνωρύςουν, να 
εκφρϊςουν και να ςυζητόςουν ςτϊςεισ, ςυναιςθόματα, επιθυμύεσ και δυςκολύεσ, 
οι οπούεσ ςχετύζονται με την εκπαιδευτικό πρϊξη. 



 
Περιεχόμενα του εμιναρίου  
Το περιεχόμενο του Σεμιναρύου διαρθρώνεται ςτισ ακόλουθεσ δύο γενικϋσ 
θεματικϋσ ενότητεσ:  

Ενότητα Α  
Με βϊςη κλαςικϋσ και νεότερεσ ψυχαναλυτικϋσ προςεγγύςεισ (π.χ. S. Freud, A. 
Freud, D. W. Winnicott, M. Klein, E. Erikson, J. Bowlby, J. Lacan κ.ϊ.), ςυζητούνται 
τα ακόλουθα θϋματα που αφορούν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα: 

 η ψυχικό ανϊπτυξη του παιδιού και του εφόβου (π.χ. αντικειμενότροπεσ 
ςχϋςεισ, μηχανιςμού ϊμυνασ, φανταςιώςεισ) 

 η ςχϋςη του μαθητό με τη γνώςη (π.χ. κύνητρο, ιδεώδη)  
 η ςχϋςη εκπαιδευτικού-μαθητό (π.χ. μεταβύβαςη-αντιμεταβύβαςη, 

ταύτιςη, αυθεντύα, προςδοκύεσ, εξιδανύκευςη, διαχεύριςη τησ τϊξησ)  
 οι εκπαιδευτικϋσ διαδικαςύεσ (π.χ. εξετϊςεισ)  
 οι δυςκολύεσ μϊθηςησ και η ςχολικό αποτυχύα  
 τα προβλόματα ςυμπεριφορϊσ  
 ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού ςτην εκδόλωςη των δυςκολιών και των 

προβλημϊτων  
 η ςχϋςη ςχολεύου-οικογϋνειασ 
 η ςχϋςη ςχολεύου και δημιουργύασ. 

Ενότητα Β  
Με βϊςη κλαςικϋσ και νεότερεσ ψυχαναλυτικϋσ προςεγγύςεισ, οι ςυμμετϋχοντεσ 
ςυζητούν θϋματα αυτογνωςύασ και προςωπικόσ ανϊπτυξησ, όπωσ εύναι τα 
ακόλουθα: 

 οι λόγοι επιλογόσ του επαγγϋλματοσ αυτού από τον εκπαιδευτικό 
(αςυνεύδητο, επιθυμύα, ςεξουαλικότητα, ναρκιςςιςμόσ)  

 το εκπαιδευτικό παρελθόν του ύδιου του εκπαιδευτικού  
 η ςτϊςη του εκπαιδευτικού απϋναντι ςτο επϊγγελμα αυτό  
 οι προςωπικϋσ δυςκολύεσ του εκπαιδευτικού κατϊ την ϊςκηςη του ρόλου 

του (π.χ. ϊγχοσ)  
 οι μηχανιςμού ϊμυνασ του εκπαιδευτικού.  

 

Πού απευθύνεται 
Το Σεμινϊριο απευθύνεται ςε εκπαιδευτικούσ πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (νηπιαγωγούσ, δαςκϊλουσ, καθηγητϋσ) –εν 
ενεργεύα ό μελλοντικούσ εκπαιδευτικούσ–, καθώσ και ςε ψυχολόγουσ που ϋχουν 
ςχϋςη με ό ενδιαφϋρονται για την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Φοιτητϋσ δεν 
γύνονται δεκτού. 

 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ 

 Έναρξη εμιναρίου: 14 Ιανουαρύου 2016  
 Λήξη εμιναρίου: 17 Μαρτύου 2016 
 Διάρκεια: 20 ώρεσ, 10 ςυνεδρύεσ των 2 ωρών η κϊθε μύα,  

Πϋμπτη, 4:00μ.μ. – 6:00μ.μ.  
Προςοχή: ϋναρξη μαθόματοσ 4:00 ακριβώσ 



 Φώροσ διεξαγωγήσ εμιναρίου: Μαρϊςλειο Διδαςκαλεύο Δημοτικόσ 
Εκπαύδευςησ, Μαραςλό 4, Αθόνα (ςτϊςη μετρό Ευαγγελιςμόσ), Αύθουςα 
Α2, 1οσ όροφοσ. 

 Εκπαιδεύτρια: Ευαγγελύα Γαλανϊκη, Αναπτυξιακό-Σχολικό Ψυχολόγοσ, 
Καθηγότρια Αναπτυξιακόσ Ψυχολογύασ Εθνικού και Καποδιςτριακού 
Πανεπιςτημύου Αθηνών 

 Κόςτοσ ανά εκπαιδευόμενο: 120 ευρώ 
 Ελάχιςτοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων: 20 ϊτομα 

Θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ. 
 

Στουσ ςυμμετϋχοντεσ θα δοθεύ: 
1. Υάκελοσ με έντυπο υλικό και βιβλιογραφία 
2. Βεβαίωςη Παρακολούθηςησ Επιμορφωτικού εμιναρίου από το 

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτόμιο Αθηνών. 

 
Δήλωςη ςυμμετοχήσ 
(α) Οι ενδιαφερόμενοι πρϋπει να «κατεβϊςουν» το Έντυπο υμμετοχήσ, να το 
ςυμπληρώςουν και να το αποςτεύλουν μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτη 
διεύθυνςη psychlab@primedu.uoa.gr το αργότερο έωσ την Σετάρτη 23 
Δεκεμβρίου 2015. 

(β) Μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ αποςτολόσ των δηλώςεων ςυμμετοχόσ, οι 
ενδιαφερόμενοι λαμβϊνουν email με την επιβεβαύωςη τησ δόλωςησ ςυμμετοχόσ, 
τισ οδηγύεσ για την κατϊθεςη των διδϊκτρων ςε τραπεζικό λογαριαςμό του 
Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών, καθώσ και ϊλλεσ 
πληροφορύεσ. 

Το ποςό τησ κατϊθεςησ δεν επιςτρϋφεται ςε περύπτωςη μη παρακολούθηςησ 
του Σεμιναρύου. 

Δυνατότητα απουςιών: 10% επύ του ςυνόλου των ωρών παρακολούθηςησ του 
Σεμιναρύου. 
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