
Γεια σας! – Hello! 





Δεξιότητες Επικοινωνίας & Δημιουργικότητας 
NVC & TAE 

Δύο Μεθοδικές/Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 



NVC 
Μη-βίαιη Επικοινωνία 

Non-violent Communication 



TAE 
Thinking At the Edge 

(Βιωματική ή Ανοικτή Σκέψη) 



Επικοινωνία 

δεξιότητες επικοινωνίας 
... 
 

μαθαίνω πως να επικοινωνώ 
μαθαίνω πως να συνεργάζομαι 

ενσυναισθάνομαι 
... 



Δημιουργικότητα 

Καινοτομία 
... 
 

μαθαίνω πως να μαθαίνω 
μαθαίνω πως να δημιουργώ 

δημιουργώ 
... 



Η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο 

και επίσης (πράγματι) 

Ο Ήλιος γυρίζει γύρω από τη Γη 

δήθεν «αντικειμενικότητες» 

δήθεν «υποκειμενικότητες» 



Είναι ανάγκη να είμαστε ο Husserl για να το υποστηρίξουμε; 

Ο Ήλιος γυρίζει γύρω από τη Γη 



Κρίση νοήματος 

ανάλυση του Husserl 



δύο κατευθύνσεις 

σε αυτά που μου αρέσουν να κάνω στο σχολείο 
(χρησιμοποιώ δύο «χέρια») 







Σειρά (Σενάριο) Φύλλων Εργασίας – Από την Ηλεκτροστατική στο Ηλεκτρικό Ρεύμα 
Μελέτη Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 



eBooks & Διαδραστικά κριτήρια αξιολόγησης 



Προσομοιώσεις: Φυσικές Καταστάσεις – Ηλεκτροστατική Επαγωγή 



Προσομοιώσεις: Διάλυση Κρυστάλλου Αλατιού κλπ. 



Χημεία – Διαδραστικές Ασκήσεις 



Διαδραστική Εκμάθηση Θέσης - Συντεταγμένων 



Διαδραστική Εκμάθηση Μετατόπισης - Συντεταγμένων 



Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης 



Μελέτη Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης – Κατασκευή Διαγραμμάτων 



Μελέτη Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης 



Φυσική 





Βιολογία 







Μελέτη Αντιγραφής – Μεταγραφής DNA (χωρίς τη βοήθεια καθηγητή) 
και επεκτάσεις σε πρωτεϊνοσύνθεση 



http://physicsmarkopoulo.blogspot.com 













ODS – Ψηφιακή Κοινότητα Thinking At the Edge (TAE) 



ODS – Ψηφιακή Κοινότητα Focusing - NVC 

























Οδύσσεια 





+ … το NVC εισηγείται πως πίσω από κάθε 

πράξη, οσοδήποτε αδιάφορη, τραγική, βίαιη, ή 

απεχθής για μας, είναι μια προσπάθεια να 

ικανοποιηθεί μία ανάγκη 

... το NVC θεμελιώνεται  στη γλώσσα και σε δεξιότητες 
επικοινωνίας που ισχυροποιούν την ικανότητά μας να 
παραμένουμε ανθρώπινοι, ακόμα και κάτω από δυσμενείς 
συνθήκες ... 

 

... αυτό που οι άλλοι κάνουν μπορεί ίσως να είναι το ερέθισμα των 
συναισθημάτων μας, αλλά ποτέ η αιτία ... 

 

... η αιτία του θυμού βρίσκεται στη σκέψη μας – σε σκέψεις 
(απόδοσης)  ενοχής και επίκρισης ... 

 

... αφήστε τη σκέψη για λύσεις / αποτελέσματα για αργότερα – 
είναι διαμέσου της επαφής / επικοινωνίας που οι λύσεις παίρνουν 
υλική υπόσταση – η ενσυναίσθηση προηγείται της εκπαίδευσης ... 

 

Marshall Rosenbergs’ quotes 

... η χρήση της 

εξουσίας/δύναμης 

για τιμωρία τείνει 

να γεννάει 

εχθρότητα και να 

ενδυναμώνει την 

αντίσταση προς 

αυτή την ίδια τη 

συμπεριφορά που 

επιζητούμε ... 

 



+ 
… η ενσυναίσθηση προηγείται της εκπαίδευσης 

... η κριτική, η ανάλυση, οι προσβολές (ο θυμός) είναι τραγικές 

εκφράσεις αναγκών που δεν τις έχουμε «συναντήσει» ... 

 

... αυτό που οι άλλοι κάνουν μπορεί ίσως να είναι το ερέθισμα των 

συναισθημάτων μας, αλλά ποτέ η αιτία ... 

 

... η αιτία του θυμού βρίσκεται στη σκέψη μας – σε σκέψεις 

(απόδοσης)  ενοχής και επίκρισης ... 

 

... οι φιλοφρονήσεις και ο έπαινος είναι ... τραγικές εκφράσεις 

αναγκών που έχουν ικανοποιηθεί ... 

 

 

Marshall Rosenbergs’ quotes 

... η μάθηση είναι 

πολύ πολύτιμη για 

να (μπορεί να) 

κινητοποιηθεί από 

καταναγκαστικές 

τακτικές ... 

 



Δείτε: Γενική Εισαγωγική Παρουσίαση για το NVC 
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Ανακεφαλαιώνω 

κλπ. 









Λέξεις Γλώσσα Σύμβολα – Επικοινωνία – Μη-Βίαιη Επικοινωνία 



Λέξεις Γλώσσα Σύμβολα – Επικοινωνία – Μη-Βίαιη Επικοινωνία 



+ 

Non-violent Communication 

NVC in Schools 

Μη-Βίαιη Επικοινωνία στο Σχολείο 





Body Scan & Εστίαση στο Σώμα (Focusing) 
Mindfulness – Επίγνωση (Διαλογισμός της) 

Calm Alert – Ήρεμη Επαγρύπνηση/Προσοχή 
Feelings Thermometer – Θερμόμετρο Συναισθημάτων 

Heart-Breathing – Αναπνοή της Καρδιάς 
Hook-Up 

Tekubi Furi (Aikido) / Handshaking – Τινάζω τα δάκτυλα και τα χέρια μου 
Cross Crawl 

Neurovascular Hold – Νευροαγγειακή αφή 
Yoga: The Tree – Γιόγκα: Το Δέντρο 

6-Second Pause – Παύση για 6 Δευτερόλεπτα 
Self-Empathy – Ενσυναίσθηση για μένα 

Clearing A Space – Δημιουργία Εσωτερικού Ελεύθερου/Ασφαλούς Χώρου 

Felt Sense – Βιωμένη Αίσθηση 
Felt Shift – Βιωμένη Αλλαγή 

Pause – Παύση 
 

Focusing – Διαδικασία Εστίασης 
Thinking At The Edge – Βιωματική Σκέψη (ή Ανοικτή Σκέψη) 























Νευρώνες Δύναμης 

Νίκος Γκόβας 
Μαρία Σφέτκου 
Γιούλα Ρουμπέα 

Εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών 
ομότιμων διαμεσολαβητών 

σε περιπτώσεις ενδοσχολικών συγκρούσεων 
και φαινομένων σχολικού εκφοβισμού 

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής 

Πολιτιστικά Θέματα 
με την εποπτεία και τη σύμπραξη 

της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής 





+ 

(λίγα) Γενικά για το NVC 

Συναισθήματα – Ανάγκες 

Τα μέρη της Διαδικασίας 



+
 

Γαλήνης + 

Στοργής 

Ελευθερίας 

Ευγνωμοσύνης 

Αυτοπεποίθησης 

Εγρήγορσης + 

Ευχαρίστησης + 

Δέους 

+ 

 

+ Θλίψης 

+ Φόβου Αγωνίας 

Ζήλιας 

Απογοήτευσης 

Ντροπής 

+ Κούρασης 

+ Σύγχυσης 

+ Δυσαρέσκειας 

Θυμού 

+ 
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+
 

Φυσικής ακεραιότητα 

& Ευεξίας 

+ 
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+ 

ένα γλωσσικό σύστημα 
ένα σύστημα δεξιοτήτων επικοινωνίας 
(αν και πολύ συχνά συμβαίνει εσωτερικά ...) 

(σιωπηλά ...) 

 

ας δούμε λίγες λεπτομέρειες ακόμα ... 



+
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? 

Νιώθω πως ... 

Νιώθω σαν να ... 

Νιώθω όπως ... 

Νιώθω ότι εγώ / εσύ / αυτός / αυτή / αυτοί ... ? 
? 

? 

ή μήπως είναι ... σκέψεις; 
 



+ 
«Νιώθω πως θέλουν να φύγουν ...» 

 
Γνωρίζουμε τι πράγματι νιώθει; ... 

 
 Θα μπορούσε να είναι εντελώς 

αποκαρδιωμένος ... 

 ή, θα μπορούσε να είναι 

απολύτως ενθουσιασμένος ...  
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+ 

πίσω στα γενικά πάλι ... 

Τα τέσσερα μέρη της διαδικασίας 

της Μη-Βίαιης Επικοινωνίας ... 



+ 
Τα τέσσερα μέρη της διαδικασίας 
της Μη-Βίαιης Επικοινωνίας 

 «Όταν (βλέπω, ακούω) ...»  «Όταν βλέπεις / ακούς ...» 

Παρατηρήσεις Παρατηρήσεις 

 «αισθάνομαι / νιώθω ...»  «αισθάνεσαι / νιώθεις ...» 

Συναισθήματα Συναισθήματα 

 «... γιατί έχω ανάγκη / θεωρώ 
σημαντικό ...» 

 «.. γιατί έχεις ανάγκη / θεωρείς 
σημαντικό ...» 

Ανάγκες Ανάγκες 

 «Θα ήθελες να ...»  «Θα ήθελες να ...» 

Αιτήματα Αιτήματα 

Πως είμαι; Πως είσαι; 



+ 

Ακούω με ενσυναίσθηση, 

δεν «ακούω» κατηγορίες ή επικρίσεις 

Εκφράζομαι ξεκάθαρα, 

χωρίς να κατηγορώ ή να επικρίνω 

Τα τέσσερα μέρη της διαδικασίας 
της Μη-Βίαιης Επικοινωνίας 

 Τι παρατηρώ, το οποίο συμβάλλει 

θετικά ή όχι στη ζωή μου 

 Τι παρατηρείς, το οποίο συμβάλλει 
θετικά ή όχι στη ζωή σου  

Παρατηρήσεις (χωρίς αξιολογήσεις) Παρατηρήσεις (χωρίς αξιολογήσεις) 

 Τι αισθάνομαι σε σχέση με αυτά 
που παρατηρώ 

 Τι αισθάνεσαι σε σχέση με αυτά 
που παρατηρείς 

Συναισθήματα (όχι σκέψεις κατά το δυνατόν) Συναισθήματα (όχι σκέψεις κατά το δυνατόν) 

 Τι έχω ανάγκη ή σε τι δίνω αξία (και όχι τι θα 
προτιμούσα ή κάποια συγκεκριμένη δράση), 
το οποίο προκαλεί τα συναισθήματά μου 

 Τι έχεις ανάγκη ή σε τι δίνεις αξία (και όχι τι θα 
προτιμούσες ή κάποια συγκεκριμένη δράση), το 
οποίο προκαλεί τα συναισθήματά σου 

Ανάγκες (όχι τι θα προτιμούσα) Ανάγκες (όχι τι θα προτιμούσα) 

 Οι πολύ συγκεκριμένες 

πράξεις/δράσεις που θα ήθελα να 

γίνουν 

 Οι πολύ συγκεκριμένες 

πράξεις/δράσεις που θα ήθελες 

να γίνουν 

Αιτήματα (όχι απαιτήσεις ή προσταγές) Αιτήματα (όχι απαιτήσεις ή προσταγές) 

Αιτούμαι ξεκάθαρα 

αυτό που θα εμπλουτίσει τη ζωή μου 

(χωρίς να απαιτώ) 

Αποδέχομαι ενσυναισθητικά 
αυτό που θα εμπλουτίσει τη ζωή σου 

(χωρίς να «ακούω» απαίτηση) 



+ 



+ 



+ 

Οι τέσσερις «καρέκλες» 

(ή θέσεις) επικοινωνίας 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση-

δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους 

για το σχολείο και όχι μόνο ... 

Marshall Rosenberg 



+  
Συνήθως το παίρνω προσωπικά ... 
Και είτε μένω σιωπηλός 

είτε επιτίθεμαι πίσω ... 
 

Σαν να μου λένε πως κάτι με μένα δεν είναι σωστό 

εμένα που πάντοτε σχεδόν προσπαθώ να τους ευχαριστώ ... 

Πως ακούω τις 

επικρίσεις, τις 

επιθέσεις, τις 

προσβολές ; ... 
 

(ή οποιοδήποτε 

άλλο δύσκολο 

μήνυμα ...) 



+ 
Πρώτη θέση ...  

 

Επίθεση 

(η «καλύτερη» άμυνα) 
 

«Ακούω» κριτική 

και αντεπιτίθεμαι (αμυνόμενος) 



+ 
Δεύτερη θέση ...  

 

Επίθεση (στον εαυτό μου) 

 
 
«Ακούω» κριτική 
Κατηγορώ τον εαυτό μου 
Ενοχοποιώ τον εαυτό μου 
 



+ 

Τρίτη θέση ...  

 

«Ακούω» τον εαυτό μου 

Τα δικά μου συναισθήματα και 

ανάγκες 
 

Δείχνω ενσυναίσθηση προς εμένα 

Self Empathy 



+ 

Τέταρτη θέση ...  

 

«Ακούω» τον άλλο 

Τα δικά του/της συναισθήματα 

και ανάγκες 
 

Δείχνω ενσυναίσθηση προς τον/την άλλο/άλλη 



+  

Μητέρα: Πάλι τα ίδια! Πάλι τα ίδια λάθη! Μα 

ακόμα να μάθεις πως γίνεται μια απλή 

διαίρεση; Τόση, μα τόση ώρα, ξανά και ξανά...! 

Δεν διαβάζεις καθόλου ...! 

Παιδί: Και τι ξέρεις εσύ μωρέ; Άφησέ με ήσυχο! Θα κάνω ότι μου αρέσει .... 

Σου είπα ότι θέλω βοήθεια, δε σου το είπα;  

 

Παιδί: Πω πω ! Δεν τα μπορώ καθόλου τα μαθηματικά! Δεν τα καταλαβαίνω ! 

Όσο και αν τα διαβάσω ... πονάει το κεφάλι μου και μόνο που τα βλέπω ... 

δεν θα τα καταλάβω ποτέ ... 

 

Παιδί: Μαμά είμαι κουρασμένος ... ... και έπειτα λες «πάλι τα ίδια» ή ότι «δεν 

διαβάζω καθόλου» ... ... Μου έρχεται να σταματήσω ... Απογοητεύομαι ... Θα 

ήθελα πολύ να τα καταφέρνω και αναρωτιέμαι δε βλέπεις πόσο πολύ έχω 

προσπαθήσει; ... θα ήθελα αν μπορούσες να με βοηθήσεις .... πχ. μπορείς 

να μου δείξεις πως κάνεις εσύ αυτή την τελευταία διαίρεση; ...  

 

Παιδί: Μαμά ... έχεις εκνευριστεί ! Δεν είναι έτσι; ... Τόση ώρα με 

παρακολουθείς και προσπαθείς να δεις πως τα πάω, πως τα πάω ... Και 

όποτε βλέπεις πως δεν τα καταφέρνω μοιάζει να μην το αντέχεις ... Είναι 

έτσι μαμά; 

 

Πως ακούω όλα 

αυτά τα δύσκολα 

μηνύματα που 

μου απευθύνουν; 



οι 4 «καρέκλες» 
παρουσιάζει η μαθήτρια Μαριάννα Δρίτσα 





Μαθαίνω πως να μαθαίνω 
(Μαθαίνω πως να δημιουργώ) 

(Μαθαίνω πως να ζω) 
 

Μαθησιακές ικανότητες ανεξάρτητα από 
ηλικία 

κοινωνικό υπόβαθρο 
και «έμφυτη» «ικανότητα» 

 
Ανάλυση – Guy Claxton 

Προαγωγική Τάση 
 

carrying forward 

Παραλείπω 



Ανθεκτικότητα 
Συναισθηματική-ψυχική αντοχή 

 
Περιέργεια 

Διάθεση για περιπέτεια και ανακάλυψη 
Αποφασιστικότητα 

Ελαστικότητα 
Παρατηρητικότητα 

Εστίαση 
Προσήλωση 

Διαχείριση περισπασμών 
Διαχείριση μαθησιακού περιβάλλοντος 

Επιμονή 
 

Επινοητικότητα 
Γνωστική Ικανότητα 

 
Προβληματισμός / Διερώτηση 

Εσωτερικές και εξωτερικές «πηγές» 
Διαφορετικοί τρόποι μάθησης 

Εύρεση μοτίβων και συνδέσεων 
Ανοικτό πνεύμα 

Διάθεση για παιχνίδι 
Χειρωνακτική ικανότητα 
Φαντασία / Διαίσθηση 

Λογική, συλλογιστική μεθοδικότητα 
Συνθετική ικανότητα 

Ευρύτερη ικανότητα «άντλησης» και 
«κεφαλαιοποίησης» της γνώσης  

Ετοιμότητα, επιθυμία και ικανότητα 
επιμονής στη μάθηση 

Ετοιμότητα, επιθυμία και ικανότητα 
μάθησης με διαφορετικούς τρόπους 



Αναστοχαστικότητα / Στρατηγική επίγνωση 
 

Ικανότητα σχεδιασμού μαθησιακού-γνωστικού πλάνου 
Αυτογνωσία / Αυτεπίγνωση / Αυτοδιαχείριση 

Αυτοαξιολόγηση / Απολογισμός / Αναθεώρηση / Στοχαστικότητα 
«Απόσταξη» του ουσιαστικού-σημαντικού και προαγωγή του 

Καλή χρήση πόρων και ευκαιριών 
Μετα-γνωστικότητα / Μετα-μαθησιακότητα 

Αμοιβαιότητα / Κοινωνικότητα 
 

Συνεργατικότητα 
(Κριτική) Ανεξαρτησία & Αλληλεξάρτηση 

Πρωτοβουλία/Ηγετική ικανότητα 
Ανοικτοί στην ανατροφοδότηση 

Δημιουργική Φαντασία 
Δεξιότητες Επικοινωνίας, Ενσυναίσθησης & Ενεργητικής Ακρόασης 

Προσοχή προς τους άλλους 
Προσαρμοστικότητα & Μιμητικότητα 

Ετοιμότητα, επιθυμία και ικανότητα να αναπτύσσω στρατηγικές σχετικά με τη μάθηση 

Ετοιμότητα, επιθυμία και ικανότητα να μαθαίνω μονάχος ή μαζί με άλλους 



Διδάσκω πως να μαθαίνω 
 

«Μαθαίνω πως να μαθαίνω» 
 

συνειδητή πρακτική συγκεκριμένη λεπτομερής ενασχόληση 



Επεξηγώ 
 

Πληροφορώ 
Αναθεωρώ / Υπενθυμίζω / Επαναλαμβάνω 

Συζητώ / Συν-διαλέγομαι 
Συνεισφέρω και καλώ τους μαθητές να 

συνεισφέρουν (αρχές & πρακτικές) 
Εκπαιδεύω 

(Συμβουλευτική & Τεχνικές) 
Αναστοχαζόμαστε κριτικά & κάνουμε 

προσαρμογές 
 

Συντονίζω 
Ενορχηστρώνω 

 
Επιλέγω με προσοχή 

Κριτήριο: Προαγωγή γνωστικού 
περιεχομένου & μαθησιακών ικανοτήτων  

Πλαισιώνω 
Πχ. εκπαιδευτικοί στόχοι κλπ 

Διευκολύνουμε την 
(Προσωπική) Στοχοθεσία 

Παρακολουθούμε & (Αυτο)αξιολογούμαστε 
Διαχειριζόμαστε το χώρο, το χρόνο, 

τις πηγές κλπ. 

Ανοικτή, ρητή, άμεση επεξήγηση 
των βασικών μαθησιακών δεξιοτήτων 

Μαθησιακό περιβάλλον, πηγές 
και δραστηριότητες 



Ανατροφοδοτώ / Σχολιάζω 
 

Παρακινώ / Κινητοποώ (για περαιτέρω μάθηση ή μάθηση για μάθηση) 
Αποκρίνομαι / Ανατροφοδοτώ (για περαιτέρω «εξερεύνηση) (προφορική ή γραπτή) 
Αξιολογώ (για ανάπτυξη της συνήθειας της αυτο-αξιολόγησης και της στοχοθεσίας) 

Παρακολουθώ της προόδου 

Είμαι το Μοντέλο / το Παράδειγμα 
Ενσαρκώνω τη Στάση 

 
Αποκρίνομαι / Αντιδρώ / Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου 

(για τις γνωστικές προκλήσεις και για τη δική μου διαδικασία να μαθαίνω) 
Μαθαίνω «δυνατά»/«φωναχτά» 

Διαχειρίζομαι την πολύτιμη αβεβαιότητα και διάθεση για ανακάλυψη 
Επιδεικνύω (Προσχεδιάζω, Σχεδιάζω, Πειραματίζομαι, Στοχάζομαι) 

Μοιράζομαι - Αναγνωρίζω 

Άτυπη συζήτηση. Τυπική και άτυπη αξιολόγηση. Πρόοδος & Δράσεις. 

Είμαι το μοντέλο αυτού που (συνεχίζει να) μαθαίνει. Μαθαίνουμε μαζί. Μοιραζόμαστε. 



 
Νοημοσύνη: 

Σαφής αλλά ΚΑΙ ασαφής, ομιχλώδης, σε διαδικασία ανάπτυξης 
Ρητή αλλά και υπόρρητη, διαισθητική 

Αφηρημένη, φραστική αλλά και πρακτική, ενσώματη 
Επεξηγηματική αλλά και απλώς βιωματική, παρατηρητική 

Γρήγορη αλλά και υπομονετική, ήρεμη, λεπτή 
 

Πολλές ζωτικές μορφές νοημοσύνης περιφρονούνται, 
απαξιώνονται στη συμβατική εκπαίδευση.... 

 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να χτίσει δεξιότητες και ταλέντα 

για την πραγματική ζωή και τον πραγματικό κόσμο. 
 

Η σκέψη – η απόκτηση και η διαχείριση της γνώσης – είναι αυτό 
που είναι ανάγκη  να κάνουμε όταν η «ασυνείδητη ικανότητά 

μας» μας εγκαταλείπει. 
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Thinking At The Edge 



TAE 
Thinking At the Edge 



Δημιουργικότητα 

Καινοτομία 
... 



Thinking At The Edge 
Βιωματική (ή Ανοικτή) Σκέψη 

Επαναδιατύπωση των εννοιολογικών και γλωσσικών “τοπίων”, 

όταν απαιτείται (λεπτή) δημιουργικότητα και όχι εφαρμογή λίγο-πολύ 
γνωστών μεθόδων επίλυσης προβλημάτων. 

Όταν είναι η διαισθητική αίσθηση ικανοποίησης του δημιουργού που 
καθορίζει το αποτέλεσμα. 

Όταν “το περισσότερο” της ενσώματης πολυπλοκότητας προάγεται μέσω 
της συμβολοποίησης. 



Thinking At The Edge Γνώση Λέξεις 
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“… Οι περισσότεροι άνθρωποι περικαλύπτουν τον εαυτό 
τους, έγκλειστο όπως τα στρείδια, μερικές φορές πριν καν να 
σταματήσουν τις σπουδές τους, και περνούν τη ζωή τους 
περίκλειστοι ενάντια σε κάθε ιδέα, σε κάθε φρέσκια και μη 
εννοιολογικοποιημένη/εννοιολογική αντίληψη.  
 Είναι προφανές ότι η εκπαίδευση δεν θα δώσει ποτέ 
ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι να μάθουμε πώς να 
διδάξουμε τα παιδιά και τους ενήλικες να διατηρούν τη 
ανοικτότητά τους. Αλλά το πρακτικό πρόβλημα ακόμα 
λαμβάνεται σπάνια υπόψη από τους επαγγελματίες 
εκπαιδευτές. …” 

Aldous Huxley 
(”This Timeless Moment”, Laura Huxley)  



ΤΑΕ Φάση 0 

«Εξοικείωση με τη Βιωμένη Αίσθηση» 

Παραλείπω 



(Βιωματική) εξοικείωση με τη Βιωμένη Αίσθηση (ΒΑ) 

Διαδικασία Εστίασης στο (Εσωτερικό/Ζωντανό) Σώμα 
(Focusing) 

 
Δημιουργία Ελεύθερου/Ασφαλούς Εσωτερικού Χώρου 

(Clearing A Space) 
 

Βιωματικές Δραστηριότητες 
«Με κλειστά μάτια» 
«Με ανοικτά μάτια» 

 
Ζευγάρια Συνοδού-Εστιαζόμενου  



Thinking At The Edge Ελεύθερος Χώρος 
Φτιάξτε μια ανθοδέσμη 



Εκφραστικές δραστηριότητες - Βιωμένη Αίσθηση 

Ο μαθητής Γ. λέει: 
Απλά … λίγα πράγματα… 
Εδώ είναι η μέρα κι εδώ η νύχτα… 
Πόσες διαφορετικές προσωπικότητες μπορεί να 
κρύβονται μέσα σε ένα άνθρωπο… 
Αντίθεση … κάποιες φορές είμαι έτσι κάποιες αλλιώς… 

πχ  Κολλάζ 
«Πως βλέπω τον εαυτό μου» 

«Πως με βλέπουν οι άλλοι»  



1η φάση 

2η 
φάση 

3η 
φάση 

Thinking At the Edge 
Σκέψη στο όριο / στην αιχμή της συνειδητότητας / επίγνωσης 

ή (πιο απλά) 

Βιωματική / Ανοικτή Σκέψη 



3η φάση 

2η φάση 

1η φάση 

Βιωμένη 
Αίσθηση 

Thinking At the Edge 
Felt sense 



ΤΑΕ Φάση 1η 

«Μιλώντας από τη Βιωμένη Αίσθηση» 



ΤΑΕ – Φάση 1η 

Βήμα 1: «Αφήστε μια Βιωμένη Αίσθηση να 
Μορφοποιηθεί» 

Βήμα 2: «Βρείτε εκείνο που είναι πέρα από τη λογική 
στη Βιωμένη σας Αίσθηση» 

Βήμα 3: «Αναγνωρίστε πως δεν εννοείτε τον τυπικό 
ορισμό των λέξεων» 

Βήμα 4: «Γράψτε τι θέλατε η κάθε μια λέξη να 
σημαίνει για εσάς» 

Βήμα 5: «Επέκταση» 
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κάτι ακαθόριστο, ασαφές ... 
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... αρχίζει να μορφοποιείται ... 
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... σύμβολα (πχ. λέξεις) αρχίζουν να αναδύονται ... 
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... οι συνηθισμένες λέξεις δεν επαρκούν ... 
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... πολλαπλές συμβολοποιήσεις ... 
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Το δικό μου νόημα των συνηθισμένων λέξεων  



ΤΑΕ Φάση 2η 

«Χτίζοντας Μοτίβα από Όψεις»  



«ΤΑΕ – Φάση 2η» 

Βήμα 6: «Συλλέξτε Όψεις / Στιγμιότυπα» 

Βήμα 7: «Επιτρέψτε στις όψεις να συνεισφέρουν 
λεπτομερειακή / λεπτομερή δομή» 

Βήμα 8: «Διασταυρώστε τις όψεις» 

Βήμα 9: «Γράψτε ελεύθερα» 
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«Συλλέξτε Όψεις / Στιγμιότυπα» 

Η Βιωμένη μας Αίσθηση αποκτά χώρο 
γίνεται τρισ-διάστατη 
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«Επιτρέψτε στις όψεις να συνεισφέρουν λεπτομερειακή / λεπτομερή δομή» 

Ανάδειξη λεπτομερειών 
σχέσεων & μοτίβων 
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«Διασταυρώστε τις Όψεις» 
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«Διασταυρώστε τις Όψεις» 

Crossing 



ΤΑΕ Φάση 3η 

«Χτίζοντας Θεωρίες»  



«ΤΑΕ Φάση 3η» 

«Βήμα 10: Επιλέξτε Όρους και Συσχετίστε τους»  

«Βήμα 11: Εξερευνήστε τις Εγγενείς Σχέσεις μεταξύ 
των Όρων» 

«Βήμα 12: Επιλέξτε Τελικούς Όρους και 
Αλληλοσυσχετίστε τους» 

«Βήμα 13: Εφαρμόστε τη Θεωρία σας εκτός του 
γνωστικού σας πεδίου» 

«Βήμα 14: Επεκτείνετε και Εφαρμόστε τη Θεωρία 
σας στο γνωστικό σας πεδίο» 

«Χτίζοντας Θεωρητικές Κατασκευές» «Χτίζοντας Θεωρία»  
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«Επιλέξτε τους Όρους και Συσχετίστε τους» 
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«Επιλέξτε τους Όρους και Συσχετίστε τους» 
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«Επιλέξτε τους Όρους και Συσχετίστε τους» 

νέοι όροι 
 

«Εξερευνήστε τις Εγγενείς Σχέσεις μεταξύ των Όρων» 



Thinking At The Edge Βιωματική Σκέψη 

«Αλληλοσυσχετίστε τους Όρους» 

Interlocking 
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«Αλληλοσυσχετίστε τους Όρους» 

το Α είναι Β 

το Α είναι Γ 
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«Αλληλοσυσχετίστε τους Όρους» 

το Α είναι από τη φύση του Β 

το Α είναι από τη φύση του Γ 
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και μην ξεχνάτε: 

το Β είναι Α και Γ 

το Γ είναι Α και Β 
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«Αλληλοσυσχετίστε τους Όρους» 

Interlocking new terms 
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«Αλληλοσυσχετίστε τους Όρους» 

Interlocking new terms 
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«Χτίσε μια Θεωρία» 

Theory 
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Thinking At The Edge Βιωματική Σκέψη 

“… μέθοδοι για να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους να περνούν 
ελεύθερα από την εννοιολογικοποιημένη / εννοιολογική 
αντίληψη στην άμεση παρθένα αντίληψη. Η (εξ)άσκηση 
κρατάει τη νόηση (μυαλό/πνεύμα) φρέσκια και ευαίσθητη 
και διδάσκει μια ολοκληρωμένη/ολόκληρη κατανόηση της 
λειτουργίας της γλώσσας και τους κινδύνους της, εάν την 
πάρουμε υπόψη υπερβολικά σοβαρά, με τον τρόπο που όλοι 
οι σχολαστικοί, δογματικοί/θεωρητικοί και δογματιστές 
αμετάβλητα/αδιάλειπτα κάνουν, με τόσο καταστροφικά 
αποτελέσματα.” 

Aldous Huxley 
(”This Timeless Moment”, Laura Huxley)  
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