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Στο άρθρο αυτό γίνεται κατ’ αρχάς µια αναφορά στον όρο «εµψύχωση» και στις θεωρητικές 
σχολές σκέψης για την Εµψύχωση των Οµάδων. Παρουσιάζονται οι βασικές µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις στο θέµα, αναλύονται οι επαγγελµατικές κατευθύνσεις αλλά και οι συναφείς 
παρερµηνείες στην έννοια της εµψύχωσης όταν αυτή εντάσσεται στην πράξη σε ένα σύνηθες 
δασκαλοκεντρικό και κατευθυντικό πλαίσιο. Ακολουθούν οι, διαµετρικά αντίθετες µε το 
προαναφερθέν πλαίσιο, βασικές παραδοχές της Παιδαγωγικής Επιστήµης και της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας. Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες µέθοδοι και τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται στην Εµψύχωση Οµάδων και αποσκοπούν στην προσωπική ανάπτυξη, 
βιωµατική µάθηση και διευκόλυνση της ικανοποιητικής βίωσης της ζωής των ανθρώπων, σε 
όλους τους τοµείς. 
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This article first makes a reference to the term “animation” and the theoretical think-tanks 
for the Group Animation. It presents the basic methodological approaches to the subject and 
analyzes the professional directions and the related misconceptions in the concept of 
animation when in practice it is implemented in a usual teacher-centered and directional 
framework. Then it presents the diametrically opposed to the above mentioned framework, 
basic assumptions of Pedagogical Science and Social Psychology. Finally, are presented 
briefly the main methods and techniques used in the Group Animation aiming at personal 
development, experiential learning and facilitating the satisfactory life experience of people, 
in all areas. 
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Ο όρος: «Εµψύχωση των Οµάδων» και οι θεωρητικές αναφορές του 

Οι όροι «Εµψύχωση-Εµψυχωτής» χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην Ελλάδα τις 
τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από εκπαιδευτικούς και όσους ασχολούνται µε οµάδες 
εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων στην επιµόρφωση, διά βίου µάθηση, προσωπική 
ανάπτυξη και ψυχοθεραπεία, αλλά και από όσους ασχολούνται µε δραστηριότητες 
κάθε τύπου, καλλιτεχνικές (θεάτρου, µουσικής, τραγουδιού, χορού, κ.ά.), 
πολιτιστικές, αθλητικές, τουριστικές, διασκέδασης, κ.ά. Η κοινωνία µας 
κατακλύζεται όλο και περισσότερο από εµψυχωτές και εµψυχώτριες κάθε τύπου. 
Θεσµοί και δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά ή σε ενήλικες και θέλουν να 
είναι σύγχρονοι και ενηµερωµένοι, δεν παραλείπουν να χρησιµοποιούν και να 
αναφέρονται στην εµψύχωση, ως µια λέξη που µεταµορφώνει την προοπτική και τον 
αντίκτυπο µιας δράσης στα µάτια του ευρύτερου ή του πιο εξειδικευµένου κοινού. 

O όρος Εµψύχωση προέρχεται από το γαλλικό Animation:«action de mettre de 
la vivacité dans quelque un ou quelque chose» (ενέργεια που δίνει ζωτικότητα σε 
κάποιον ή κάτι). Συνδέεται µε έννοιες όπως αυτή του διευκολυντή (facilitateur), 
συνοδού (moniteur), σύµβουλου (conseilleur), συντονιστή (coordinateur), δίχως να 
είναι ακριβώς συνώνυµα, αποδίδοντας µερικά τον όρο εµψυχωτής και 
προσανατολίζοντας τον σε επιµέρους λειτουργίες του.  

Στα αγγλικά, δυστυχώς, χρησιµοποιείται πολύ περιορισµένα ο όρος animator µε 
τις παραπάνω έννοιες. Στη θέση του χρησιµοποιείται το facilitator. 
Χρησιµοποιούνται επίσης το leader, counselor, coordinator, guide, coach, µε λιγότερο 
ή περισσότερο διαφορετικά περιεχόµενα και φιλοσοφία. 

Στα ελληνικά αποδίδεται ως «δίνω ψυχή σε κάτι άψυχο, το καθιστώ έµψυχο, του 
δίνω ζωή». Μεταφορικά: «δίνω ψυχική δύναµη, θάρρος, κουράγιο ή αυτοπεποίθηση σε 
κάποιον». «Ενισχύω το ψυχικό σθένος, τις ψυχικές δυνάµεις, Εµπνέω σε κάποιον 
θάρρος, αυτοπεποίθηση, Ενθαρρύνω» (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 2009). 
«Ενισχύω ψυχικά, παρέχω υποστήριξη και συµπαράσταση, εµπνέω πίστη και 
αυτοπεποίθηση. Συν.: Ενθαρρύνω, ενισχύω, υποστηρίζω, συµπαραστέκοµαι, 
εγκαρδιώνω» (Μπαµπινιώτης, 2012). 

Μέσα από σειρά ερευνών και εφαρµογών, όπως θα δούµε στη συνέχεια, η 
Εµψύχωση στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Δυναµικής των Οµάδων 
ορίζεται ως: Διευκόλυνση της οµάδας να θέσει στόχους (που την ενδιαφέρουν) και να 
ενεργοποιηθεί για την επίτευξή τους. Ο χαρακτήρας της διευκόλυνσης είναι 
πρωταρχικός: ακούµε ενεργά, προτείνουµε, συνοδεύουµε, συνεργαζόµαστε. Είναι 
πολύ σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι στους ανωτέρω ορισµούς δεν βρίσκουµε τις 
λειτουργίες του συµπαρασύρω, υποκαθιστώ, κατευθύνω, καθοδηγώ, και αυτονόητα 
βέβαια απορρίπτεται η επιβολή και ο καταναγκασµός. Αυτό θα σχολιασθεί εκτενώς 
στη συνέχεια γιατί συνιστά ισχυρό σηµείο παρεκκλίσεων σχετικά µε τη µεθοδολογία 
των εφαρµογών στην πράξη της εµψύχωσης. 

Το θέµα µας, πέρα από τη λεξικογραφική διασαφήνιση του όρου Εµψύχωση, 
είναι σε τι φιλοσοφία, αντιλήψεις, στάσεις και µεθόδους παραπέµπει. Είναι αλήθεια 
ότι παραπέµπει σε πολλά πράγµατα που έχουν κοινή αρχή, τα οποία ωστόσο γρήγορα 
αποκλίνουν µεταξύ τους για να καταλήξουν σε συχνά αντιδιαµετρικά αποτελέσµατα. 
Η κοινή αρχή βρίσκεται στο ότι η εµψύχωση και οι εµψυχωτές/τριες απευθύνονται 
κυρίως σε οµάδες ανθρώπων (θα µπορούσε να είναι και ένας µόνο) επιδιώκοντας την 
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ενεργοποίηση, τη συµµετοχή και συνοχή, τη συνεργασία µεταξύ τους. Απώτερος 
στόχος των εµψυχωτών/τριών, ανάλογα µε την περίπτωση, είναι η µάθηση-
εκπαίδευση, η παραγωγή ενός έργου, η διασκέδαση, η προσωπική ανάπτυξη ή η 
ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες παράµετροι που επηρεάζουν τη 
λειτουργίες της εµψύχωσης, θεωρητικές, µεθοδολογικές, όπως και επαγγελµατικές 
σκοπιµότητες. 

Πολύ συνοπτικά, οι βασικές θεωρητικές αναφορές της εµψύχωσης πηγάζουν 
από φιλοσόφους, ερευνητές, σχολές σκέψης, που καταλήγουν να διαµορφώσουν 
προοδευτικά τις Επιστήµες της Παιδείας και την Κοινωνική Ψυχολογία, ιδιαίτερα τον 
κλάδο της Δυναµικής των Οµάδων (Ναυρίδης, 1994, 2005. Μπακιρτζής 1996, 2002. 

Γεώργας, 1985): 
-  Σωκράτης, Rabelais, Montaigne, Comenius, Rousseau, Pestalozzi.  
-  Μεγάλοι παιδαγωγοί: (Dewey, Montessori, Decroly, Claparède, κ.ά). 
-  Ριζοσπάστες παιδαγωγοί (Tolstoi, Ferrer, Neil, Korczak, Freire, Illitch, Freinet) 
και κινήµατα (Wandervogel, σχολεία του Αµβούργου, Θεσµική Παιδαγωγική, 
σχολεία Reggio Emiliα, κ.ά.). 

-  Φαινοµενολογία-Υπαρξισµός (Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, κ.ά.). 
-  Kurt Lewin, (Μορφές ηγεσίας, Δυναµική των Οµάδων, Training Group). 
-  Jacob Moreno, (Ψυχόδραµα-Κοινωνιοµετρία). (Moreno,1933). 
-  Carl Rogers, (Συµβουλευτική, Encounter Group, Ενεργός ακρόαση, 
Ενσυναίσθηση, Γνησιότητα, Ανεπιφύλακτη αποδοχή). 

-  W.R.Bion, S.H.Foulkes, (Τavistock Institut, Οµαδική Ψυχαναλυτική 
ψυχοθεραπεία) (Foulkes, 1964 . Bion, 1961). 

-  Georges Lapassade, Michel Lobrot, (Θεσµική και Προσωπική εµπλοκή-
παρέµβαση).  

-  Θεωρίες και κινήµατα αυτοδιαχείρισης-αυτοβοήθειας. 

Από τις ανωτέρω αναφορές µπορούµε να διακρίνουµε τρείς θεωρητικές 
κατευθύνσεις ως προς τις οποίες µπορούµε να τοποθετήσουµε την Εµψύχωση και τις 
λειτουργίες της:  

1.  Συµπεριφορική-Δασκαλοκεντρική (Κατευθυντική, Μηχανιστική) 
2.  Εξελικτική -Ψυχαναλυτική (Μαθητοκεντρική, Ερµηνευτική, 
Στρουκτουραλιστική). 

3.  Φαινοµενολογική-Υπαρξιστική (Κονστρουκτιβιστική, Αλληλεπιδραστική, 
Επικοινωνιακή, µη Κατευθυντική). 

Μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Εµψύχωσης Οµάδων 

Οι µέθοδοι Εµψύχωσης που χρησιµοποιούνται συνδέονται µε τις ανωτέρω 
θεωρητικές κατευθύνσεις δίχως να προκύπτουν άµεσα από αυτές. Για αυτό τον λόγο 
παρατηρούνται αλληλοεπικαλύψεις. Εκείνο που διαφέρει είναι η φιλοσοφία και η 
αντίληψη σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής µεθόδων και τεχνικών που σε µεγάλο 
βαθµό είναι κοινές: 

Η 1η κατεύθυνση ακολουθεί την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική οπτική, την 
από καθέδρας διδασκαλία και την τιµωρητική αξιολόγηση (επιβράβευση-τιµωρία, 
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βαθµολογία). Φυσικά εδώ δεν µιλούµε για εµψύχωση αλλά για επιβολή, µε λίγες 
περιπτώσεις πεφωτισµένης δεσποτείας που χρησιµοποιούνται ως άλλοθι για την 
εφαρµογή της οπτικής αυτής. 

Η 2η κατεύθυνση ακολουθεί την, µέσω συστηµατικής παρατήρησης, 
διατυπωµένη εξελικτική και κοινή για όλους, πορεία µάθησης και ανάπτυξης παιδιών 
ή ενηλίκων. Η παρεµβάσεις του περιβάλλοντος δεν µπορούν παρά να κινηθούν στο 
πλαίσιο αυτής της προδιαγεγραµµένης πορείας και δοµής του ψυχικού κόσµου, 
νοητικού και συναισθηµατικού (S.Freud/J.Piaget).  

H 3η κατεύθυνση ακολουθεί µια µη προδιαγεγραµµένη προσωπική ή οµαδική 
πορεία µάθησης και ανάπτυξης σε συνάρτηση µε την αλληλεπίδραση των 
προσωπικών χαρακτηριστικών που διαµορφώνονται στη διάρκεια της ζωής σε 
συνέργεια µε το κοινωνικό περιβάλλον (Dewey, 1998/38), (Lewin, 1959), (Bruner, 
1996), (Vygotsky, 1978), (Lobrot, 1992). 

Αναλυτικότερα: 
Στην 1η κατεύθυνση η εµψύχωση αποκλείεται εξ αρχής, λόγω του ότι η 

πρωτοβουλία δίδεται αποκλειστικά στον υπεύθυνο ενήλικα-δάσκαλο, µε νοοτροπίες 
και στερεότυπα του εγκατεστηµένου κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Στην 2η και στην 3η κατεύθυνση, που θα µπορούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε και 
ως ψυχο-δυναµικές, η Εµψύχωση αποκτά σηµαντική θέση. Ανάλογα µε τις εσωτερικές 
ανάγκες της κάθε κατεύθυνσης, επιστηµολογικές, θεωρητικές και µεθοδολογικές, οι 
διάφορες λειτουργίες της εµψύχωσης αποκτούν µικρότερη ή µεγαλύτερη σηµασία και 
προσανατολισµό. Μπορούµε εδώ να διακρίνουµε τις βασικότερες: 

- Αποκλείεται η άσκηση εξουσίας, η επιβολή και ο καταναγκασµός. 
- Αποκλείεται η υποκατάσταση του υποκειµένου και η παραγωγή έργου και 
ενεργειών που το αφορούν, ερήµην της συµφωνίας και της συµµετοχής του στις 
αποφάσεις και στην επεξεργασία τους. 

- Οποιαδήποτε δραστηριότητα πηγάζει και λειτουργεί µέσα από την επιθυµία των 
συµµετεχόντων και σε συµφωνία µαζί τους. 

- Επιβάλλεται η ακρόαση του κάθε υποκειµένου, των επιθυµιών και 
ενδιαφερόντων του, όπως και η συνοδεία του από τον εµψυχωτή, στις επιλογές 
του και στην υλοποίησή τους.  

- Η πρωτοβουλία ανήκει στο υποκείµενο και όχι στον παρεµβαίνοντα. 

Ειδικότερα στη 2η κατεύθυνση: 
- Οι σκέψεις, οι φόβοι, οι επιθυµίες, οι αποφάσεις και οι ενέργειες του 
υποκειµένου (ατοµικά και οµαδικά) συνοδεύονται και κατανοούνται-
αναλύονται-ερµηνεύονται σε συνεργασία µε τον παρεµβαίνοντα, στο πλαίσιο 
προϋπάρχουσας πορείας εξέλιξης, δοµής και οικονοµίας του ψυχικού κόσµου. 

- Η συναισθηµατική εµπλοκή του εµψυχωτή-παρεµβαίνοντα και των 
υποκειµένων οφείλει να επιλυθεί-ξεπερασθεί (µεταβίβαση-αντιµεταβίβαση). Η 
πραξιακή εµπλοκή αποκλείεται. 

Στην 3η κατεύθυνση: 
- Οι σκέψεις, οι φόβοι, οι επιθυµίες, οι αποφάσεις και οι ενέργειες του 
υποκειµένου (ατοµικά και οµαδικά) κατανοούνται και αναλύονται από κοινού 
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στο πλαίσιο της «εδώ και τώρα» κατάστασης που βιώνεται µε τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά των προσώπων και του περιβάλλοντος, δίχως αναφορές σε 
προϋπάρχουσες δοµές και πορεία εξέλιξης. 

- Η συναισθηµατική εµπλοκή του Εµψυχωτή κινείται από την πλήρη απουσία 
(Lewin, 1959. Bradford, Gibb & Benne, 1964) µέχρι την πλήρη συναισθηµατική 
παρουσία µε ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή 
(Rogers, 2006/1961, 1991/1970). 

- Η παρέµβαση-εµπλοκή του Εµψυχωτή, ακόµη και στην πράξη, για την επίτευξη 
του έργου που ενδιαφέρει τους συµµετέχοντες, είναι δυνατόν να συµβεί και 
µάλιστα θεωρείται πολλές φορές απαραίτητη για τη συνοδεία και τη 
διευκόλυνση της κινητοποίησης των συµµετεχόντων (Μ.Lobrot/Μη 
Κατευθυντική Παρεµβατικότητα), (Κ.Lewin/Δηµοκρατικό Κλίµα). Ιδιαίτερα σε 
αυτή την περίπτωση ισχύει το τρίπτυχο Ακούω-Προτείνω-Συνοδεύω, µε 
Ενσυναίθηση-Γνησιότητα-Ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή (Μπακιρτζής, 2002). 

- Γίνεται διάκριση µεταξύ Επιβολής και Επιρροής. Η Επιβολή παραπέµπει στην 
κατευθυντικότητα και στην εξουσία, που φυσικά απορρίπτονται ως 
χαρακτηριστικά της εµψύχωσης. Αντίθετα η Επιρροή παραπέµπει στην 
αυθεντία, µε την έννοια της πηγής γνώσης και πληροφόρησης, που φυσικά 
γίνεται αποδεκτή και χαρακτηρίζει την παρεµβατική αλλά µη-κατευθυντική 
εµψύχωση (Lobrot, 1983, 2015. Mπακιρτζής, 2002).  

Επαγγελµατικές κατευθύνσεις και παρανοήσεις στην έννοια της Εµψύχωσης 

Η ιδιότητα ή το επάγγελµα του εµψυχωτή όπως τείνει να καθιερωθεί, αφορά 
εκπαιδευτικούς , επιµορφωτές-εκπαιδευτές , συµβούλους κάθε είδους , 
ψυχοθεραπευτές, υπευθύνους οµάδων δηµιουργικής απασχόλησης, κατασκηνώσεων, 
ελεύθερου χρόνου, τουρισµού, θεάτρου, καλών τεχνών, προπονητές, διασκεδαστές, 
εµψυχωτές για γιορτές, παιδικά πάρτυ, κ.ά. 

Είναι ενδιαφέρον να επιµείνουµε στην επαγγελµατική παράµετρο. Η ιδιότητα 
του εµψυχωτή χαρακτηρίζει δύο κατηγορίες επαγγελµατιών ή γενικότερα στάσεων: 

α. Εµψυχωτές καθ΄ αυτοί, που αποσκοπούν στο να εµψυχώσουν οµάδες δίχως 
να στοχεύουν παράλληλα κάτι άλλο, όπως οι διασκεδαστές, οι εµψυχωτές ελεύθερου 
χρόνου, κ.ά. Τα αποτελέσµατα της δράσης τους οφείλουν να είναι άµεσα, να 
αναγνωρίζονται και να επιδοκιµάζονται, µε κριτήριο την άµεση ικανοποίηση των 
συµµετεχόντων στο να διασκεδάσουν, να ενεργοποιηθούν ή να χαλαρώσουν, να 
επικοινωνήσουν, κλπ. 

β. Εµψυχωτές που λειτουργούν παράλληλα και µε µια άλλη ιδιότητα-
δραστηριότητα, που στοχεύει τη µάθηση-εκπαίδευση ή την παραγωγή έργου, όπως οι 
εκπαιδευτικοί, οι ψυχοθεραπευτές, οι υπεύθυνοι οµάδων καλλιτεχνικών, εργασιακών, 
θεατρικών, αθλητικών, κ.ά. Τα αποτελέσµατα της δράσης τους δεν αναγνωρίζονται 
αποκλειστικά ως αποτελέσµατα της εµψύχωσης. Η λειτουργία του εµψυχωτή 
συµπλέκεται µε την λειτουργία του ειδικού ενός συγκεκριµένου αντικειµένου-
δραστηριότητας. Ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγµα, λειτουργεί παράλληλα και ως 
εµψυχωτής. Η ποιότητα και τα αποτελέσµατα της µιας λειτουργίας δεν διαχωρίζονται 
σαφώς από την άλλη, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αυτή την δεύτερη 
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κατηγορία, τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο η ιδιότητα του ειδικού 
συγκεκριµένου αντικειµένου συνοδεύεται και από την ιδιότητα του εµψυχωτή. Για 
παράδειγµα ο όρος Δάσκαλος- Εµψυχωτής έχει ήδη εισαχθεί και έχει αναλυθεί η 
σηµασία του (Μπακιρτζής, 2010). 

Η επαγγελµατική παράµετρος επηρεάζει συχνά καθοριστικά την επιλογή των 
θεωρητικών και µεθοδολογικών αναφορών, τη φιλοσοφία, τις στάσεις, τις αντιλήψεις 
και τελικά την επιλογή των µεθόδων-τεχνικών που χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα σε 
αυτούς που επιδιώκουν άµεσα και προφανή αποτελέσµατα στο έργο τους, όπως 
πολλοί εκπαιδευτικοί, διασκεδαστές, κ.ά. Επιδιώκουν δηλαδή πρωταρχικά να 
επιτύχουν οι µαθητές τους π.χ. σε εξετάσεις ή να διασκεδάσουν τα παιδιά, ώστε να 
τρέξουν, να γελάσουν, να ενεργοποιηθούν και έτσι να ικανοποιηθούν τα ίδια και οι 
γονείς τους. Οι επαγγελµατίες «εµψυχωτές» έτσι µετατρέπονται από τη µια σε 
προπονητές πρωταθλητών για τους λιγότερους και φόβητρα για τους περισσότερους, 
όπως οι εκπαιδευτικοί, και από την άλλη, σε αστέρες του θεάµατος που σαγηνεύουν 
τα πλήθη (διασκεδαστές). Η δική τους πρωτοβουλία και ενεργοποίηση είναι 
απαραίτητη και µάλιστα σε όλη τη διάρκεια της «προπόνησης» ή της «παράστασης». 
Οφείλουν να βρίσκονται συνεχώς στο κέντρο και να συµπαρασύρουν το κοινό τους. 
Το πρόβληµα σε αυτές τις περιπτώσεις «εµψύχωσης», που είναι και οι περισσότερες, 
είναι ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις, η µεθοδολογία και οι πρακτικές που 
υιοθετούνται εντάσσονται στην κατηγορία της δασκαλοκεντρικής, κατευθυντικής 
παιδαγωγικής, που θεωρητικά απορρίπτεται όχι µόνο από το σύνολο της 
παιδαγωγικής επιστήµης (Φράγκος, 1984), αλλά και από τους ίδιους τους 
«εµψυχωτές» που στην πράξη ωστόσο υιοθετούν την στάση αυτή. Πολλοί επιχειρούν, 
µη ηθεληµένα βέβαια, να καλύψουν αυτή την αυταρχική τους παιδαγωγική µε τον 
ακαδηµαϊσµό, πατερναλισµό και διδακτισµό που υιοθετούν. Αδυνατούν να 
εµπιστευθούν στην πράξη τον αυθορµητισµό και την δηµιουργικότητα των µελών της 
οµάδας τους, τη σχέση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µαζί τους, τα ενδιαφέροντα 
και τη δίψα τους για µάθηση. Θεωρούν δυστυχώς, λόγω της θεσµικής και κυρίαρχης 
θέσης, γνώσης, αυθεντίας και ευθύνης που αυτό συνεπάγεται, ότι οι ίδιοι είναι οι 
κύρια, αν όχι και αποκλειστικά, ικανοί και υπεύθυνοι να αποφασίζουν για το 
περιεχόµενο του προγράµµατος και να κατευθύνουν για την άµεση ή έµµεση 
εφαρµογή-υλοποίησή του.  

Η εκµάθηση και η τήρηση των ορίων και του νόµου, η κοινωνικοποίηση-
προστασία έναντι των ζωωδών-καταστροφικών παρορµήσεων των παιδιών, σύµφωνα 
µε ξεπερασµένες από τη σύγχρονη ψυχολογία αντιλήψεις, οφείλει να επιτευχθεί-
επιβληθεί το γρηγορότερο. Οι θεωρητικές και κλινικές αναφορές δεν λείπουν για την 
κατανόηση των αντιλήψεων αυτών που χαρακτηρίζονται ως µηχανισµοί υπεράµυνας, 
τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά, απέναντι στη δηµιουργικότητα και τη 
διαφορετικότητα των παιδιών και των νέων, όπως και του καθενός/µιάς που δεν 
εντάσσεται στο σύστηµα αξιών και συµπεριφορών που επικρατεί (ανάπηροι, παιδιά, 
γυναίκες, έγχρωµοι, πρόσφυγες, διαφορετικής κοινωνικής ταυτότητας φύλου, κ.ά.) 
και που αυτοσυντηρείται στερεοτυπικά, οδηγούµενο έτσι αναπόφευκτα στην 
κατάρρευσή του (Lewin, 1935, 1951, 1959 . Lobrot, 1973, 1983, 2018). 

Αυτό τι σηµαίνει στην πράξη; Ας πάρουµε το παράδειγµα των εκπαιδευτικών. 
Η µεθοδολογία που υιοθετούν πολλοί στην πράξη παρ’ όλες τις αντίθετες στη θεωρία 
τους απόψεις είναι η δασκαλοκεντρική/κατευθυντική, εκτός φωτεινών εξαιρέσεων. 

S5388th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Round table - Στρογγυλή τράπεζα ΙΙ: Η εµψύχωση θέλει τέχνες «Ελάτε να παίξουµε» (επιµ)

Επικεντρώνονται κύρια αν όχι αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείµενο, ή τον όποιο 
στόχο τους, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός διαδικασίας όσους δεν µπορούν να 
παρακολουθήσουν τους εντατικούς ρυθµούς που απαιτούν. Με τον ίδιο τρόπο τελικά 
και οι διασκεδαστές, επιδιώκουν άµεσα και εντυπωσιακά αποτελέσµατα 
ενεργοποίησης των ικανών παιδιών σε παιδικά πάρτυ, σχολικές γιορτές, 
κατασκηνωτικές δράσεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κ.ά. Αναλαµβάνουν 
αυτεπάγγελτα ηγετικό ρόλο στοχεύοντας να ενεργοποιήσουν τα παιδιά µέσα από τη 
δική τους προσωπική ενεργοποίηση και τη συνεχή τους παρουσία στη σκηνή, στο 
κέντρο του κύκλου ή στην εξέδρα. Ειδικά οι εµψυχωτές-διασκεδαστές δίνουν 
συνεχώς οδηγίες, επιβραβεύσεις ή παρατηρήσεις, συχνά µε µέσα όπως το µικρόφωνο, 
δυνατά ηχεία, σλάιτς, µουσική, συνεργάτες πίσω από την σκηνή και βοηθούς 
«ξεσηκωτές», ενώ βρίσκονται υπερυψωµένοι για να φαίνονται όταν µιλούν, 
κινούνται, χορεύουν ή τραγουδούν. Επιδιώκουν τον συνεχή έλεγχο της κατάστασης 
και της προσοχής του κοινού. Αν είναι πειστικοί, αεικίνητοι και χαρισµατικοί, όλοι 
τους ακολουθούν, τους µιµούνται και έτσι τραγουδούν, διασκεδάζουν, µπαίνουν 
συχνά σε τροµερή διέγερση µε την προσοχή τους τεταµένη προς το κεντρικό 
πρόσωπο. Γίνονται οι ίδιοι οι διασκεδαστές θέαµα, µέσα σε µια Κοινωνία του 
Θεάµατος. Όσο περισσότερο αυτό ικανοποιεί τους ίδιους, ακόµη και ναρκισσιστικά, 
τόσο πασχίζουν για να έχουν αποτελέσµατα, να ικανοποιήσουν τα παιδιά όπως και 
τους γονείς-συνοδούς τους, που οδηγούνται στο να χειροκροτούν, να θαυµάζουν και 
να λατρεύουν τους διασκεδαστές τους, όπως συµβαίνει µε όλους τους σταρ που 
απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες. 

Παιδαγωγική Επιστήµη, Κοινωνική Ψυχολογία και Εµψύχωση 

Τα παραπάνω συνιστούν µια εντελώς παρεξηγηµένη αντίληψη της Εµψύχωσης. 
Πρόκειται για Αυταρχική παιδαγωγική στάση, κλίµα ή µορφή ηγεσίας, όπως είπαµε, 
σύµφωνα µε τις γνωστές έρευνες του Kurt Lewin (Αυταρχικό, Δηµοκρατικό και 
Laissez-faire κλίµα-leadership). Με τον όρο Αυταρχικός δεν εννοούµε τον ηγέτη που 
φέρεται άσχηµα στα παιδιά και τα καταπιέζει, αλλά αυτόν που αποφασίζει και 
προγραµµατίζει ο ίδιος για το τι θα κάνουν τα παιδιά, δίχως να συνεργασθεί 
προηγουµένως µαζί τους και να συναποφασίσουν µαζί όπως κάνει ο Δηµοκρατικός 
ηγέτης. Δείχθηκε σαφέστατα ότι η αυταρχική µορφή ηγεσίας οδηγεί σε εκνευρισµό 
και επιθετικότητα των παιδιών που στρέφεται προς τα πιο αδύναµα ψυχολογικά µέλη 
και στην εξάρτηση από τον ηγέτη. Δίχως την δική του παρουσία και επιβράβευση 
κάθε δραστηριότητα σταµατά και κυριαρχεί η παθητικότητα ή η επιθετικότητα. Η 
προσοχή και η εύνοια του δασκάλου-ηγέτη τους είναι απαραίτητη για να 
κινητοποιηθούν και να δράσουν. Πρόκειται για «παιδαγωγική» διαµόρφωσης 
εξαρτηµένων και υποταγµένων ανθρώπων µε µειωµένη αυτοπεποίθηση και διάθεση 
αυτονοµίας, συνεργατικότητας και κοινωνικότητας. Αντίθετα στο δηµοκρατικό ύφος 
κυριαρχεί η συνεργασία και η ενεργητικότητα, ακόµη και δίχως την συνεχή παρουσία 
του ηγέτη. 

H Αυταρχική-Δασκαλοκεντρική-Κατευθυντική παιδαγωγική, καλά κρατεί στην 
πράξη στην υπηρεσία πανίσχυρων εγκατεστηµένων στάσεων, αλλά και θεσµών όπως 
ο σχολικός, που επιδιώκει -µε εξαίρεση ίσως την προσχολική αγωγή- άµεσα 
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µετρήσιµα αποτελέσµατα και κατανάλωση πληροφόρησης, εις βάρος µιας 
ουσιαστικής µάθησης και ανάπτυξης που σέβεται τους ιδιαίτερους ρυθµούς 
ανάπτυξης του κάθε προσώπου, τις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντά του. Ακόµη και η 
διασκέδαση παιδιών και ενηλίκων, υποκύπτει σε καταναλωτισµό, χαµηλού κόστους 
και άµεσης απόδοσης. Η δυναµική των εξαρτήσεων κάθε είδους αρχίζει από την πιο 
µικρή ηλικία να µπαίνει σε λειτουργία µε την προσφορά άµεσης και εύκολης 
ευχαρίστησης και ηδονής, ερήµην των ενδιαφεροµένων. 

Η εµψύχωση, έτσι όπως την αντιλαµβάνεται η Κοινωνική Ψυχολογία και η 
Παιδαγωγική, δεν συνιστά εργαλείο και µέθοδο παραγωγής και κατανάλωσης 
διασκέδασης, ούτε πληροφόρησης, κατάρτισης, χειρισµού δεξιοτήτων (νοητικών, 
κοινωνικών, τεχνικών), αλλά φιλοσοφία, στάση και αντίληψη προς την προσωπική 
ανάπτυξη, τη βιωµατική µάθηση και τη διευκόλυνση βίωσης της ζωής σε όλους τους 
τοµείς. Μ’ αυτή την έννοια δεν αποσκοπεί πρωταρχικά και αποκλειστικά στην 
αύξηση της παραγωγής (γνωστικής, πολιτιστικής, κ.ά.) παρ’ όλο που έχει τη 
δυνατότητα να το επιτύχει αποτελεσµατικά αν η θέληση των υποκειµένων είναι αυτή. 
Αποσκοπεί κυρίως σε µία στάση ζωής που ικανοποιεί, αναπτύσσει και εµπλουτίζει 
ατοµικά και κοινωνικά δηµιουργώντας ένα κλίµα συνεργατικότητας, αυτοδιαχείρισης, 
αυτονοµίας, δηµοκρατικότητας, αλληλεπίδρασης, δηµιουργικότητας, µε ελευθερία, 
εµπιστοσύνη και ευθύνη απέναντι στον εαυτό και τους άλλους (Μπακιρτζής, 2010, 
2002). 

Οι κυριότερες µέθοδοι και τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό 
στην Εµψύχωση, προερχόµενες και εµπνεόµενες από διάφορες σχολές και 
παραδόσεις, είναι: 

-  Μέθοδοι και τεχνικές γνωριµίας και πρώτης επαφής. 
-  Μέθοδοι και τεχνικές ανάδυσης και έκφρασης των επιθυµιών. 
- Μέθοδοι αναγνώρισης φαινοµένων της δυναµικής της οµάδας και 
διευκόλυνσης της ανάπτυξής της. 

- Μέθοδοι και τεχνικές συνοδείας, ενεργού ακρόασης και επαναδιατύπωσης, µε 
ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή. 

- Ραϊχικές ψυχοσωµατικές µέθοδοι και τεχνικές. 
- Δραµατοποίηση, Ψυχόδραµα, Κοινωνιόδραµα, Κοινωνιόγραµµα και παιχνίδια 
ρόλων. 

- Μέθοδοι και πρακτικές από την Gestalt.  
- Μέθοδοι και τεχνικές διευκόλυνσης της έκφρασης και της επικοινωνίας 

(αυτόµατη-αυθόρµητη έκφραση στο γραπτό και προφορικό λόγο, την κίνηση, 
το χορό, την αισθητική έκφραση, art-therapy κ.ά.). 

- Τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων. 
- Τεχνικές χαλάρωσης-ενεργοποίησης. 
- Τεχνικές φαντασίας και ζωντανού ονείρου. 
- Αυθόρµητο θέατρο. 
- Κατασκευή και χρήση µάσκας, τεχνικές κλόουν, θέατρο σκιών, µουσικοί 
αυτοσχεδιασµοί-παιχνίδια κ.ά.) 

- Μέθοδοι και τεχνικές προερχόµενες από τις παραδόσεις των λαών. 
- Μέθοδοι και τεχνικές προερχόµενες από την εµπειρία, δηµιουργικότητα και 
εφευρετικότητα των εµψυχωτών και των συµµετεχόντων. (Αρχοντάκη, 
Φιλίππου, 2010) 
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