
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 43ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 



«ΜΟΝΟ Ο,ΤΙ ΔΕΧΤΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ, 
ΑΥΤΟ ΜΟΝΟ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΟΥ» 

Dewey 



Η βιωµατική µάθηση δίνει έµφαση στο σηµαντικό ρόλο 
που παίζει η εµπειρία στη διαδικασία της µάθησης. Αντί της 
αποµνηµόνευσης πληροφοριών προτείνει την αναζήτηση 
νοήµατος. Επιδιώκει τη διανοητική και συναισθηµατική 
κινητοποίηση του µαθητή, στοχεύοντας στην απαρτίωση 
της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας.  

 
Εκείνο το οποίο παρέχει η βιωµατική µάθηση είναι η 

δυνατότητα από τη µία µεριά να βιώσουν οι µαθητές το 
ζήτηµα που ερευνούν, να το κατανοήσουν εποµένως 
καλύτερα, και από την άλλη συµβάλλει στην κατανόηση του 
ίδιου τους του εαυτού. 

 
́ 

ΒΙΟΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 



"Πες µου και θα ξεχάσω. Δείξε µου και µπορεί να 
θυµηθώ. Κάνε µε να συµµετάσχω και θα καταλάβω.» 

 
 
 

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 

Τις περ ισσότερες δραστηρ ιότητες κα ι εργασ ίες της 
καθηµερινότητας µας τις έχουµε µάθει απλά µε το να τις κάνουµε. 
Μάθαµε να µιλάµε µε το να µιµούµαστε τους γονείς µας, µάθαµε 
ποδήλατο µέσα από δοκιµές και λάθη, κ.α και αυτές οι πρακτικές 
γνώσεις βελτιώνονται µέσω της εµπειρίας.  

Έχουµε επίσης µάθει, µέσω της συνεχούς πρακτικής, πώς να 
αντιµετωπίζουµε προβληµατικές καταστάσεις. Όταν αντιδρούµε σε ένα 
πρόβληµα µπορεί να επιδείξουµε θυµό και µια καλά οργανωµένη 
επίθεση. Οι αντιδράσεις µας µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν 
φιλονικίες και άµυνα ή απόσυρση και αδιαφορία. Αυτές οι αντιδράσεις 
είναι συγκεκριµένες, είναι άµεσες αντιδράσεις σε µια κατάσταση και 
αυτές τις έχουµε µάθει µέσα στο πολιτισµικό και κοινωνικό µας 
περιβάλλον. 



Το διάσηµο µοντέλο της βιωµατικής µάθησης, το οποίο έχει 
παρουσιαστεί από τον David A Kolb, θα µπορούσε να µας βοηθήσει 
ώστε να γνωρίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι εµπειρίες µας 
µπορούν να γίνουν «µάθηση». Στο βιβλίο του «Βιωµατική 
Μάθηση» (Kolb, 1984), δηλώνει ξεκάθαρα ότι το µοντέλο αυτό έχει 
επηρεαστεί από τον το έργο των : Dewey, Lewin, Piaget και Vygotsky. 

Ο Kolb (1984) ορίζει την εµπειρική εκπαίδευση σαν µια διεργασία 
όπου η γνώση δηµιουργείται µέσω του στοχασµού επάνω στις 
εµπειρίες, µε στόχο να προκύψουν ιδέες που θα οδηγήσουν σε νέα 
δράση, η οποία µε τη σειρά της προσφέρει στο άτοµο εναύσµατα για 
νέα, βαθύτερη κατανόηση και του επιτρέπει να συµµετέχει ενεργητικά 
στη διαµόρφωση της πραγµατικότητας. Με αυτό τον τρόπο η µάθηση 
γίνεται µέσο για την αλληλεπίδρασή µας µε το κοινωνικό περιβάλλον 
και για τη δηµιουργική προσαρµογή µας στον κόσµο. 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 



Το µοντέλο του Kolb περιγράφει έναν κύκλο µάθησης 
που περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα. 
Παρόλο που τα βήµατα έχουν αριθµηθεί από το 1 έως 

το 4, ο Kolb και ο Fry (1975) υποστηρίζουν πώς ο κύκλος 
µάθησης µπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε βήµα, 
καθώς και ότι η δοµή, η µορφή του κύκλου µπορεί να γίνει 
κατανοητή και σαν ένας ανοιχτός κύκλος, ακόµα και σαν 
ένα συνεχόµενο σπιράλ. 

 





 1. Συγκεκριµένη εµπειρία : Αυτό το βήµα περιλαµβάνει 
τόσο την δράση που αναλαµβάνουµε σε µια συγκεκριµένη 
κατάσταση όσο και τις άµεσες συνέπειες που βλέπουµε ή 
αισθανόµαστε και προήλθαν από την δράση αυτή. Για 
παράδειγµα, όταν ένας µαθητής κάνει θόρυβο στην τάξη, 
εγώ, ο δάσκαλος θυµώνω και φωνάζω «Κάτσε κάτω και 
σταµάτα να µιλάς τώρα». 



2. Παρατήρηση και αντανάκλαση: Το δεύτερο βήµα 
συνδέεται στενά µε το πρώτο, µε την έννοια ότι αρχίζουµε 
να αντανακλούµε τις συνδέσεις µεταξύ των πράξεων µας, 
των άµεσων παρατηρήσεων µας και των συναισθηµάτων 
µας. Αυτό µας προσφέρει καλύτερη κατανόηση αυτής της 
σχέσης και στο δεύτερο βήµα θα µάθουµε πώς «Αν φερθώ 
έτσι άλλη µια φορά πιθανότατα θα προκύψουν τα ίδια 
αποτελέσµατα». Για παράδειγµα, παρατηρώ ότι νιώθω 
ενοχληµένος και δεν είµαι σίγουρος ότι η αντίδραση µου θα 
λύσει το πρόβληµα. 



3. Διαµόρφωση αφηρηµένων εννοιών» ή «γενίκευση»: 
Σαν µαθητευόµενος αναρωτιέµαι αν έχω σκόπιµα πράξει µε τον 
ίδιο τρόπο σε διαφορετικές καταστάσεις και έπειτα αναρωτιέµαι αν 
υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που επαναλαµβάνονται στην 
σχέση µεταξύ των πράξεων µου και των παρατηρούµενων 
συνεπειών.  
Γνωρίζω, από την εµπειρία µου, ότι η συνήθης αντίδραση µου 

δεν λύνει το πρόβληµα. Ύστερα αναρωτιέµαι σαν δάσκαλος ότι 
«µάλλον υπάρχουν άλλοι τρόποι για να χειριστώ αυτή την 
κατάσταση». «Πιθανώς, θα έπρεπε να κανονίσω µια συνάντηση 
µε τον µαθητή µου, ή θα έπρεπε να εκφράσω ανοιχτά στην τάξη 
µου και στους µαθητές µου το πώς µε επηρεάζει η φασαρία στην 
αίθουσα». Τέτοιες σκέψεις µε βοηθούν να ανακαλύψω 
εναλλακτικές αντιδράσεις.  



4. Θέτω σε εφαρµογή και δοκιµάζω τις νέες µου 
αντιδράσεις: Συζητώ µε τον µαθητή µου και τον ακούω 
προσεκτικά (ενεργητική ακρόαση) ώστε να τον καταλάβω. 
Αισθάνοµαι καλά που τον συνάντησα. Στην συνέχεια 
αποφασίζω να εφαρµόσω την ενεργητική ακρόαση και σε 
άλλες προβληµατικές καταστάσεις και µετά από κάποιο 
διάστηµα νιώθω περισσότερο ικανός στο να ακούω τον 
άλλο ενεργητικά. Επιπλέον, µπορώ να χρησιµοποιώ αυτή 
την νέα µου ικανότητα πιο «αποτελεσµατικά», καθώς έχει 
πλέον ενσωµατωθεί στον τρόπο που σκέφτοµαι και 
συµπεριφέροµαι. 



Τι θα συµβεί αν δεν ακολουθήσουµε όλα τα βήµατα;  
Ας επιστρέψουµε στο παράδειγµα του σχολείου. Ο µαθητής 

κάνει φασαρία και διακόπτει τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος θέλει να 
«ξεφορτωθεί» αυτό το πρόβληµα και µεταπηδά από το βήµα 2 
απευθείας στο βήµα 4, όπως περιγράφονται στον κύκλο του Kolb. 
Ο δάσκαλος λοιπόν αποφασίζει να επιβάλει ένα νέο κανόνα: « Οι 
µαθητές απαγορεύεται να µιλούν ή να κινούνται την ώρα που 
διδάσκω». Πολύ συχνά κανόνες σαν τον παραπάνω δεν είναι 
αποτελεσµατικοί. 
Η επίγνωση είναι απαραίτητη ώστε να αποκτήσουµε 

συνείδηση και µάθηση. Στο πλαίσιο του σχολείου, η επίγνωση σε 
σχέση µε την επίλυση προβληµάτων είναι πιο σηµαντική όταν τα 
άτοµα που εµπλέκονται στην προβληµατική κατάσταση 
συµµετέχουν από κοινού και στις γνωσιακές διαδικασίες. 



Οι διαδικασίες της επίγνωσης, της παρατήρησης, της 
ανακάλυψης νέων προσεγγίσεων για την επίλυση 
προβληµάτων αποτελούν κοινό πλαίσιο εργασίας για όλα τα 
εµπλεκόµενα άτοµα. 

Η β ιωµατ ική µάθηση ε ίνα ι υποκε ιµεν ική , 
καθορισµένη, έντονη και πολύπλοκη. Xρησιµοποιούµε τις 
υποκειµενικές εµπειρίες σαν µία βάση για µάθηση σε σχέση 
µε τους άλλους. Μαθαίνουµε µε το να κάνουµε τον εαυτό µας 
ορατό στον καθένα µας και µε το να δηµιουργούµε ανοιχτό 
χώρο για αποδοχή νέων προοπτικών. 



ΑΡΧΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

1.  Η βιωµατική µάθηση αξιοποιεί τα βιώµατα των µαθητών ή 
προκαλεί νέα βιώµατα. 

 
2. Ενθαρρύνει το µαθητή να συµµετέχει ενεργητικά στη 

διαδικασία της µάθησης και να οικειοποιείται το θέµα που 
προσεγγίζει µέσω της επένδυσης προσωπικού ενδιαφέροντος 
σ’ αυτό. 

 
3. Τον προτρέπει να ερευνά, να ανακλύπτει, να 

ενεργοποιεί τη φαντασία του και τη δηµιουργικότητά του. 
 



4. Προτείνει την αναζήτηση ή τη δηµιουργία νοήµατος αντί της 
αποµνηµόνευσης πληροφοριών. 

 
5. Κινητοποιεί το µαθητή διανοητικά και συναισθηµατικά. Είναι 

γνωστό ότι η µάθηση βασίζεται στη σχέση και την αλληλεπίδραση 
γνώσης και συναισθηµατικών διεργασιών.   

 
6. Βοηθά το µαθητή να αντιληφθεί το ρόλο των κοινωνικών, 

οικονοµικών, ιστορικών και πολιτισµικών παραγόντων στη 
διαµόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι και να συνειδητοποιήσει 
τον τρόπο µε τον οποίο οι κοινωνικές συνιστώσες συναντώνται µε 
την προσωπική του ιστορία (Postle, 1993). 

 
7. Προωθεί την αυτογνωσία του µαθητή. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι βιωµατικές δραστηριότητες έχουν τα χαρακτηριστικά 
της ρευστότητας και της ελαστικότητας στο βαθµό που 
διαφορετικοί µαθητές προσεγγίζουν ένα συγκεκριµένο 
θέµα µε διαφορετικό τρόπο, εργάζονται λιγότερο ή 
περισσότερο χρόνο, γι’ αυτό και το συνδέουν µε ένα ή 
περισσότερους κύκλους ενδιαφερόντων. Έτσι γίνεται 
αντιληπτό ότι το βίωµα δεν µπορεί να αντιγραφεί ούτε να 
επαναληφθεί από άλλη οµάδα, αφού η δυναµική της κάθε 
οµάδας είναι διαφορετική, όπως διαφορετική είναι και η 
ψυχική διάθεση των µαθητών και διαφορετική η υφή της 
κάθε δραστηριότητας που επιλέγει η κάθε οµάδα. 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι βιωµατικές µαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει:  
 
1. Να διευκολύνουν την ανάκληση στοιχείων από εµπειρίες 

που προηγήθηκαν, ώστε να καταδεικνύεται ο ρόλος των 
προηγούµενων εµπειριών στην αντιµετώπιση και κατανόηση 
τρεχουσών καταστάσεων. 

2. Να φωτίζουν τη σχέση των εσωτερικών –ψυχολογικών 
µε τους εξωτερικούς αντικειµενικούς παράγοντες σε κάθε 
εµπειρία. 

 
3. Να αξιοποιούν εκτός από τη νόηση, την αίσθηση, τη 

µνήµη και τη φαντασία (Mulligan, 1993). 



Ως προς τον άξονα του χρόνου οι βιωµατικές 
µαθησιακές δραστηριότητες µπορούν να έχουν ως κέντρο 
το παρόν, το παρελθόν ή και το µέλλον, σε κάθε περίπτωση 
όµως µπορούν να συµπεριλαµβάνουν αναφορές και στις 
άλλες δυο διαστάσεις του χρόνου. 
Η δ ιάρκ ε ι α των β ιωµα τ ι κών µαθησ ι α κών 

δραστηριοτήτων εξαρτάται από την ηλικία των µαθητών, το 
πλάτος και την ένταση των ενδιαφερόντων τους και, 
βεβαίως τις αντικειµενικές προϋποθέσεις 



Η επιλογή των θεµάτων των βιωµατικών µαθησιακών 
δραστηριοτήτων  µπορεί να βασίζεται ενδεικτικά: 

 
1.  Στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών και του 
εκπαιδευτικού. 
2.  Στον κύκλο του κοινωνικού προβληµατισµού. 
3.  Στο πλαίσιο των προβληµάτων της κοινότητας. 
4.  Στη σφαίρα των επιστηµονικών αναζητήσεων.  
5.  Στο σύνολο των γνωστικών αντικειµένων που προτείνει 
το Αναλυτικό Πρόγραµµα. 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά διδακτικά σχήµατα, 
κατά τη διαδικασία της βιωµατικής µάθησης, καλούµε τους 
µαθητές να εστιάσουν στη συγκεκριµένη εµπειρία. Για να 
αποκτήσουν νόηµα αυτής της εµπειρίας είναι απαραίτητο 
να στοχαστούν κριτικά και να προβληµατιστούν για 
τους πιθανούς τρόπους διαφοροποίησής της. 
Στη συνέχεια καλούµε τους µαθητές να σκεφτούν πως η 

νέα µάθηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σχηµατισµό 
νέων εννοιών και τελικά τους ενθαρρύνουµε να 
προχωρήσουν σε ενεργό πειραµατισµό. 



Κάθε βιωµατική δραστηριότητα θα πρέπει να 
πλαισιώνεται πάντα από µια διαδικασία κριτικού 
στοχασµού, όπου θα δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές, 
ο χρόνος αλλά και το έναυσµα για να σκεφτούν τι έκαναν, 
ποιες δυσκολίες αντιµετώπισαν, τι έµαθαν, πως πρόκειται 
να αξιοποιήσουν αυτή τη µάθηση, πως ένιωσαν,πως 
συνεργάστηκαν µε τους άλλους, τι θα µπορούσαν να είχαν 
κάνει διαφορετικά, τι σκέπτονται για την όλη διαδικασία.  
Σε διαφορετική περίπτωση όλο το εγχείρηµα µοιάζει να 

στερείται προσανατολισµού, διακρίνεται από ασάφεια και 
προχειρότητα. 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ο εκπαιδευτικός οφείλει: 
 
ü Να ενεργοποιεί τους µαθητές, να καλλιεργεί την 
αντιληπτική τους εγρήγορση και να τους επιτρέπει να 
έχουν «ελεύθερα χέρια, πόδια, µάτια, αυτιά, λάρυγγα». 
ü Να ενισχύει την ικανότητα των µαθητών να ερευνούν, να 
βρίσκουν πληροφορίες, να λύνουν προβλήµατα, να 
παίρνουν αποφάσεις, να στοχάζονται κριτικά, να 
συνεργάζονται και να προχωρούν σε δηµιουργικές 
συνθέσεις. 



ü Να αφουγκράζεται τον παλµό της οµάδας της τάξης. 
ü Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε να µην γλιστρά 
σε ψυχολογικές ερµηνείες συµπεριφορών. 
ü Να είναι «επαρκώς καλός» και να µπορεί να 
«µοιράζεται µε το µαθητή το επικοινωνιακό παιχνίδι της 
µάθησης». 
ü Να έχει εµπειρία συµµετοχής σε βιωµατικές 
µαθησιακές δραστηριότητες. 
ü Να είναι ο ίδιος αναστοχαστικός δάσκαλος, έτοιµος να 
ερευνήσει, να δοκιµάσει και να δοκιµαστεί σε νέες ιδέες, 
αντιλήψεις, πρακτικές. 



ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Προσοµοίωση: είναι µια µορφή δραστηριότητας που 
επιτρέπει την ανασύσταση πραγµατικών καταστάσεων, 
προσπαθεί δηλαδή να µ ιµηθεί µ ια κατάσταση 
πραγµατικής ζωής (Cash, 1983).  
Παράδειγµα: η αναπαράσταση µιας σκηνής από ένα 

καφενείο της Σµύρνης λίγο πριν τη Μικρασιατική 
καταστροφή. 



Παιχνίδι ρόλων: αναφέρεται σε µια οµάδα 
τεχνικών µε την οποία ζητείται από τους 
συµµετέχοντες να διαδραµατίσουν ένα ρόλο σε µια 
δεδοµένη κατάσταση. Συνήθως αξιοποιείται και η 
τεχνική της αντιστροφής των ρόλων. 
Παράδειγµα: µια µαθήτρια υποδύεται το ρόλο 

της Σπαρτιάτισσας και µια της Αθηναίας και 
συνοµιλούν για τον τρόπο ζωής τους. 



Και στις δυο αυτές µαθησιακές δραστηριότητες 
(προσοµοίωση και παιχνίδι ρόλων), η ανάληψη των ρόλων 
πρέπει να γίνεται µε βάση τις επιθυµίες των µαθητών. 
Κάποιες φορές είναι σκόπιµο να προταθεί κυκλική 
εναλλαγή των ρόλων.  
Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο ο 

εκπαιδευτικός να έχει φροντίσει ώστε: 
Να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος που χρειάζεται για 

«την επιστροφή στην πραγµατικότητα» και την 
αποσύνδεση από το ρόλο. 
Να γίνεται η απαραίτητη αναστοχαστική διαδικασία. 



Αφηµηµατική ανασύνθεση : απόδοση µ ιας 
φανταστικής  ιστορίας που να βασίζεται σε ιστορικά 
ελεγµένες πληροφορίες. 
Παραδείγµατα: «Ένας Αθηναίος θεατής στα εν άστει 

Διονύσια», «Από τη ζωή ενος δασκάλου στην 
Κωνσταντινούπολη το 10ο αιώνα», κ.α 



Ταξ ίδ ια κατευθυνόµενης φαντασίας : στη 
δραστηριότητα αυτή ο µαθητής καλείται να φανταστεί ότι 
είναι το ίδιο το αντικείµενο µελέτης. 
Παραδείγµατα: εάν το θέµα µελέτης είναι η Αθηναϊκή 

Δηµοκρατία, προσκαλούµε το µαθητή στο ταξίδι 
«ανεβαίνω στην Πνύκα ως µέλος αυτής της Δηµοκρατίας» 
ή «κατεβαίνω στα βάθη ενός ηφαιστείου» ή «ακολουθώ τη 
µπουκιά από το στόµα στο στοµάχι µου», κ.α. 

 



Συγκρουσιακή ιδεοθύελλα ή Αντιτιθέµενες απόψεις: 
οι µαθητές χωρίζονται σε δυο οµάδες και καλούνται να 
υπερασπιστούν δυο αντίθετες θέσεις διατυπώνοντας τα 
κατάλληλα επιχειρήµατα. 
Παράδειγµα: υπέρ ή κατά της λατρείας των εικόνων 

(Εικονοµαχία). 



Δραστηριότητες άµεσης εµπειρίας: 
1.  Εµπλοκή των µαθητών στο σχεδιασµό, την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή έρευνας µε παρατήρηση, 
ερωτηµατολόγια ή συνεντεύξεις. 
2.  Συµµετοχή των µαθητών σε πρόγραµµα δράσης, σε 
κοινοτικό επίπεδο (Chapman, 1993). 
3.  Συµµετοχή των µαθητών σε έρευνα σε ιστορικά 
αρχεία, σε βιβλιοθήκες ή σε αρχεία δήµων κ.λ.π. 



Δραµατοποίηση: απόδοση θεατρικής µορφής σε 
ένα µύθο ή µια ιστορία ή σε ένα µάθηµα (Σεργή, 1987). 
Θεατρική επεξεργασία αφηγηµατικού κειµένου. 
Αυτοσχεδιασµός (Peter, 1994). 



Οργάνωση συζήτησης στρογγυλού τραπεζιού: 
κάποιοι µαθητές καλούνται να προσεγγίσουν και να 
αναλύσουν πολυπρισµατικά ένα θέµα, ενώ οι υπόλοιποι 
να υποβάλλουν τα ερωτήµατά τους. 



Δραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης: µετά από 
τη διδασκαλία ενός ποιήµατος ή πεζού λογοτεχνήµατος, 
οι µαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν σε λόγο, σε 
εικόνα, σε µουσική ή σε κίνηση τον τρόπο µε τον οποίο 
τους άγγιξε το συγκεκριµένο έργο. 



Μυθοπλασία: συγγραφή παραµυθιού ή σεναρίου µε 
προσωπική, αλυσιδωτή ή οµαδική γραφή. 

 
Δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού: οι µαθητές 

καλούνται οι ίδιοι να δηµιουργήσουν υλικό για κάποια 
διδακτ ική ενότητα . Στο φάκελό τους µπορεί να 
περ ιλαµβάνοντα ι : φωτοτυπ ίες από εφηµερ ίδες , 
κωµικογραφήµατα, σταυρόλεξα, κολλάζ, παζλ, σλάιντς, 
διαφάνειες, µουσικές συνθέσεις, µαγνητοσκοπηµένες ταινίες, 
κλπ. 



Επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς 
(Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, κ.α): οι επισκέψεις 
αυτές µπορούν να αποτελέσουν βιωµατική εµπειρία, αν οι 
µαθητές λάβουν µέρος σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
και στη συνέχεια υπάρξει χώρος και χρόνος για κριτικό 
στοχασµό. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ 

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ του Εκπαιδευτικού 
Δράµατος συνίσταται στα εξής: 

 
1.Αποτελεί κοινωνική µορφή τέχνης. 
Στηρίζεται στην οµάδα, στη συλλογικότητα, και στη 

συνεργασία. Το παιδί µαθαίνει µέσα από την 
αλληλεπίδρασή του µε τους άλλους και δοκιµάζει στον 
κόσµο του φανταστικού, ρόλους και κοινωνικές 
συµπεριφορές που θα υιοθετήσει αργότερα στη ζωή του. 

 



2.Χρησιµοποιεί τη γλώσσα της φαντασίας για την 
επίλυση προβληµάτων και την κατανόηση του 
κόσµου και του εαυτού. 
Η φαντασ ία εδώ νοε ί τα ι σα συνδυασµός 

συναισθήµατος και λόγου. Το δράµα ξεκινάει πάντα από 
µια αισθητή διατάραξη των ανθρώπινων σχέσεων, ένα 
πρόβληµα, το οποίο δηµιουργεί ένταση και ταυτόχρονα 
ανάγκη για λύση αυτής της έντασης, µέσα από δράση. Τα 
παιδιά µέσα από τους ρόλους τους, καλούνται να 
ενεργοποιήσουν τη φαντασία αλλά και την κρίση τους, για 
να πάρουν σωστές αποφάσεις και να οδηγηθούν στις 
σωστές λύσεις. Στο σηµείο αυτό ακριβώς συντελείται η 
γνώση.  
Το Δράµα, µέσα από την έκθεση προβληµάτων και την 

ένταση που προκαλεί, δηµιουργεί ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ. 



3. Το δράµα δεν περιορίζεται µόνο στη βιωµατική 
εµπειρία αλλά προχωρά στη συνειδητοποίηση της 
εµπειρίας αυτής και έτσι επιτυγχάνει τη Μάθηση. 
Πράξη και συνειδητοποίηση µαζί συγκροτούν την 

εµπειρία και για το λόγο αυτό στο Εκπαιδευτικό Δράµα 
χρησιµοποιούνται µια σειρά από συµβάσεις που 
παγώνουν ή καθυστερούν τη δράση, µε σκοπό να την 
αναλύσουν, να την ερµηνεύσουν και να την κατανοήσουν. 



4. Στο δράµα είναι σηµαντικό τόσο το περιεχόµενο 
όσο και η µορφή. 

Το δράµα χρησιµοποιεί προσεκτικά επιλεγµένα 
παραδείγµατα για να διαπραγµατευτεί ένα θέµα ή ερώτηµα 
και να οδηγηθεί µέσα από τη διερεύνησή του στην 
κατανόηση βαθύτερων και αφηρηµένων εννοιών. Η 
επεξεργασία γίνεται πάντα σε δύο επίπεδα: προσωπικό και 
κοινωνικό. 



Οι παιδαγωγικοί στόχοι που µπορεί να επιτευχθούν 
µέσα από το Εκπαιδευτικό Δράµα µπορούν να καλύψουν 
τις παρακάτω κατηγορίες: 

 
α. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων 
β. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
γ. Ανάπτυξη αισθητικής. 
δ. Κατανόηση γεγονότων. 
ε. Κατανόηση εννοιών. 



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 

1. ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Ø Στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου της µητρικής 

ή µιας ξένης γλώσσας. 
Ø Στην εξιστόρηση, κατανόηση και ανάλυση ιστορικών γεγονότων 

(ιστορία), λογοτεχνικών κειµένων, ιστοριών, ποιηµάτων, µύθων. 
Ø Στην ανάλυση και κατανόηση της θεατρικής πράξης (θεατρική 

αγωγή). 
Ø Στην ανάπτυξη των τεχνικών της γλώσσας που συσχετίζονται µε 

την νοητική ικανότητα. 
Ø Στη διαθεµατική και διαπολιτισµική εκπαίδευση. 
Ø Στην παρουσίαση, κατανόηση και επίλυση προβληµάτων και 

πρακτικών εφαρµογών των θετικών επιστηµών (µαθηµατικά, φυσική, 
χηµεία). 

Ø Στη γνωριµία µε την ιστορία και τη δηµιουργική, καλλιτεχνική 
χρήση της µουσικής. 

Ø Στην περιβαλλοντική αγωγή και ευρύτερα στην αγωγή υγείας. 



2. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Ø Στην ανακάλυψη και ανάπτυξη της προσωπικότητας 

του ατόµου. 
Ø Στην αναγνώριση του «εγώ» µέσα από το «εµείς» και 

το «εσείς». 
Ø Στην αναζήτηση και εξερεύνηση της πραγµατικότητας. 
Ø Στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών. 
Ø Στην πνευµατική και συναισθηµατική ωριµότητα. 
Ø Στην ανάπτυξη του γνωσιολογικού επιπέδου, της 

κριτ ικής σκέψης , της νοητικής ικανότητας , της 
συγκέντρωσης. 



3. ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
· Στη ν ανάπ τυ ξη τ η ς συν ερ γασ ί α ς , τ η ς 

α λ λ η λ ο κ α τ α ν ό η σ η ς ,  τ η ς  σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς ,  τ η ς 
συµπαράστασης, και της εξεύρεσης λύσεων στα 
προβλήµατα. 
· Στην ανάπτυξη ενός κλίµατος και αισθήµατος 

εµπιστοσύνης. 
· Στη διεύρυνση και κατανόηση πολιτικών, κοινωνικών 

καταστάσεων και φαινοµένων: ρατσισµός, οικολογική 
καταστροφή, ειρηνική συνύπαρξη των λαών, βία, 
ναρκωτικά, κλπ. 
· Στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ταυτότητας 



4. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΗΣ 
 
· Στην καλλιέργεια της φαντασίας. 
· Στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. 
· Στην κατανόηση της µορφής της θεατρικής πράξης 

και των στοιχείων της. 
· Στην ανάπτυξη του θεατρικού λόγου, των λεκτικών 

και κινησιολογικών δεξιοτήτων. 
· Στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης απέναντι στη 

θεατρική πράξη. 



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ενός µαθήµατος µε τη 
χρήση του Εκπαιδευτικού Δράµατος περιλαµβάνει τα εξής 
στάδια: 
Φάση 1η: Σκέψεις και αποφάσεις του δασκάλου: 
1. Θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους. 
2. Βρίσκει το ερέθισµα που θα χρησιµοποιήσει (ιστορία, 

αντικείµενα φωτογραφίες, κ.λ.π.) 
3. Ιδεοθύελλα. Αναζητεί θέµατα / ερωτήµατα µέσα στο 

ανθρώπινο πλαίσιο σχέσεων και ιδεών. 
4. Δηµιουργεί το δραµατικό πλαίσιο που ικανοποεί τους 

εκπαιδευτικούς του στόχους. 
5. Θέτει την ερώτηση - κλειδί και φροντίζει ώστε να 

υπάρχουν δραµατικές προοπτικές (δραµατική ένταση, 
επίκεντρο). 

6. Δηµιουργεί προϋποθέσεις για την αποδοχή του 
«συµβολαίου» (contract): σύµβαση για την ένταξη των 
παιδιών στον φανταστικό κόσµο (engagement). 



Φάση 2η: Αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά 
(δηµιουργία δραµατικού πλαισίου). 

1. Βάση των στοιχείων του δράµατος, ο δάσκαλος 
παίρνει αποφάσεις για τον τόπο, την ατµόσφαιρα, το 
χρόνο, τους θεατρικούς περιορισµούς, τη συγκεκριµένη 
κατάσταση, τα σύµβολα, κλπ. Αυτή η διαδικασία µπορεί να 
γίνει και µε τα παιδιά. 
Εξαρτάται από τ ι θα αποφασιστεί ότι είναι 

διαπραγµατεύσιµο ή όχι µαζί τους. 
2. Αποφασίζει για τους ρόλους των παιδιών και για το 

ρόλο του (teacher in role) µέσα στη δραµατική πράξη, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν του τα επίπεδα συµµετοχής και την 
οπτική γωνία από τη την οποία θα βιώσουν το γεγονός. 



3. Αποφασίζει για τη σειρά των δραστηριοτήτων, 
γλωσσικές και κιναισθητικές, αλλά και τις τεχνικές που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν (παγωµένες εικόνες, 
αυτοσχεδιασµοί, κλπ), ελέγχοντας κάθε φορά την 
αποτελεσµατικότητά τους, ως προς τους εκπαιδευτικούς 
στόχους. 

4. Αποφασίζει για τον τρόπο «αναστοχασµού» κατά 
τη διάρκεια ή και στο τέλος του µαθήµατος.  
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσέγγιση της 

δράσης αλλά και του αναστοχασµού είναι κάθετη, που 
σηµαίνει ότι προχωράµε από την επιφανειακή βίωση στη 
βαθύτερη κατανόηση της πράξης και δε µένουµε στην 
οριζόντια προσέγγισή της, δηλαδή στο επίπεδο του «Τι 
θα γίνει µετά». Σε αυτή τη διαδικασία µας βοηθά η 
παρακάτω ανάλυση: 



Τα πέντε επίπεδα ερµηνείας της δραµατικής πράξης: 
 
1) Δράση : η πράξη που φαίνεται άµεσα, αυτό που 

κάνω. 
2) Άµεσο Kίνητρο: γιατί το κάνω. 
3)Έµµεσο Κίνητρο: τι επενδύω σε αυτή την πράξη. 
4)Κοινωνικό / Προσωπικό Μοντέλο: ποιο 

παράδειγµα ακολουθώ, που αλλού είδα αυτού του 
είδους την πράξη και την αναπαράγω. 

5)Θέση / Στάση ζωής: ποια είναι η γενικότερη 
φιλοσοφία µου για τη ζωή, τα πιστεύω µου. 



Τα στάδια συµµετοχής και εµπλοκής των παιδιών 
µέσα στο δράµα, (frame distancing), καθορίζουν και το 
είδος των ρόλων που αναλαµβάνουν: 

 
Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ: Είµαι στη µέση της κατάστασης, 

ζω την εµπειρία, συµβαίνει σε µένα τώρα. 
 
Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Είδα τι έγινε, ήµουν εκεί, αλλά 

δεν ήµουν µέρος της κατάστασης. Μπορώ να περιγράψω 
το γεγονός σε κάποιον άλλον και ίσως το καταλαβαίνω, 
ίσως όχι. 



ΟΙ ΑΡΧΕΣ: Εξετάζω το γεγονός µε επαγγελµατικό τρόπο, πρέπει 
να δώσω συµβουλές, να διατάξω τις επόµενες πιθανές κινήσεις, να 
πάρω αποφάσεις για την κοινότητα. 

 
Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ / ΠΑΠΑΣ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Πρέπει 

να ερµηνεύσω τα γεγονότα, να τονίσω τη σηµασία τους και την 
επίδρασή τους στο κοινωνικό σύνολο από φιλοσοφικής πλευράς. 
Διευρύνω τα νοήµατα και τους προσδίδω µια παγκοσµιότητα. 

 
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ: Είναι καθήκον µου να καταγράψω τις λεπτοµέρειες 

του γεγονότος, ώστε οι άνθρωποι τώρα και στο µέλλον να γνωρίζουν 
την ιστορία των γεγονότων. 

 
ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Ερευνώ το γεγονός αλλά 

διαλέγω ποια πλευρά του γεγονότος θα φωτίσω, λαµβάνοντας υπ’ όψιν 
τις γενικότερες πεποιθήσεις του εργοδότη µου. 



Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Ερευνώ πρόσφατα ή ιστορικά 
γεγονότα µε σκοπό να βρω καινούργιες πληροφορίες και 
να ρίξω, πιθανά, νέο φως στην υπόθεση. 

 
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Μεταφέρω το γεγονός σε 

οποιαδήποτε µορφή τέχνης (ζωγραφική, φωτογραφία, 
µουσική, θέατρο κ.τ.λ.). 

 
Τελικά, σηµαντικό ζητούµενο στο Εκπαιδευτικό Δράµα 

είναι τα παιδιά να συµµετέχουν σε ρόλους και των 
παρακάτω τεσσάρων διαστάσεων: Ηθοποιός (βίωµα) – 
θεατής (κριτική σκέψη) – συγγραφέας (περιεχόµενο) –
σκηνοθέτης (µορφή). 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 
ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του εκπαιδευτικού δράµατος 
είναι σηµαντικό να παγώνουµε την εικόνα ώστε να 
αναρωτιούνται οι µαθητές για τα παρακάτω: 

-Πού βρίσκονται οι ήρωες; Στο δάσος; Στο βουνό; 
Είναι µέρα ή νύχτα; Πόσο κοντά, στέκονται; Κοιτάζονται 
στα µάτια ή όχι; Ποια η έκφραση του προσώπου τους; Η 
στάση του σώµατός τους; Πού έχουν τα χέρια τους; 
Κρατάνε κάτι;  
Κατόπιν να παρατηρούµε και να σχολιάζουµε τα 

διάφορα στιγµιότυπα γύρω από τον άξονα: ‘Τι σηµαίνει 
αυτό;’ π.χ. ‘Τι σηµαίνουν τα σταυρωµένα χέρια;’- ‘Άµυνα;’ 



Επίσης, επεκτείνουµε την τεχνική µε περαιτέρω δράσεις 
όπως: 

-Τι συµβολίζει η απόσταση µεταξύ τους; Δώστε ένα 
όνοµα. π.χ. δυσπιστία, δύναµη 

-Τι τίτλο/λεζάντα θα δίνατε στη «φωτογραφία»; 
-Η «φωτογραφία» ζωντανεύει για λίγα δευτερόλεπτα. 

Μόνο µε µία κίνηση. Έπειτα και µε µόνο µία φράση από τον 
καθένα. Τί σηµαίνουν οι κινήσεις; Τα λόγια; 

-Αν δίπλα τους στεκόταν αόρατος ένας «άγγελος» ή ένας 
«διάβολος», τι θα τους έλεγε στο αυτί; 

-Αν στην εικόνα αυτή της συνάντησης ήταν παρόντες και 
άλλοι, πού και πώς θα τους τοποθετούσατε; 

-Πού θα βρίσκονται οι ήρωες πέντε χρόνια µετά; Φτιάξτε 
σε ζευγάρια νέες εικόνες. 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η βιωµατική µάθηση παραπέµπει σε ανοικτές διδακτικές 
διαδικασίες . Στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα το πλαίσιο που έχει αυτές τις προδιαγραφές 
είναι το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης Δηµιουργικών 
Δραστηριοτήτων – Καινοτόµων Δράσεων. 
Έχει µεγάλο ενδιαφέρον να δηµιουργηθούν δίαυλοι 

επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών που θα επιτρέπουν 
τ η ν α ν τα λ λα γ ή απόψ εων κα ι εµπε ι ρ ιώ ν , τ η ν 
ανατροφοδότηση, τον αναστοχασµό, την ανανέωση και τη 
θεωρητική στήριξη. Είναι απαραίτητη η εµπιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών µε βιωµατικό τρόπο. 



 
Όχ ι  σ τ ι ς  ε υ χά ρ ι σ τ ε ς  α λ λά  α ν ο ρ γ ά νω τ ε ς 

δραστηριότητες, που «µπουκώνουν» τους µαθητές µε 
βιώµατα και µε πληροφορίες, ελπίζοντας ότι όλα αυτά τα 
βιώµατα θα οργανωθούν από µόνα τους µέσα στους 
µαθητές. Αυτό δεν συµβαίνει και τα ασυνάρτητα βιώµατα 
διασπούν ψυχικά τους µαθητές, χωρίς να δίνουν κανένα 
ζωτικό σκοπό στη δράση τους. 
Ναι στην αξιοποίηση των βιωµάτων των µαθητών, στην 

ενθάρρυνση της δηµιουργικής τους έκφρασης, στην 
εµπλοκή τους µε κριτικό στοχασµό στη διεργασία 
αναζήτησης νοήµατος και στην προώθηση ενός ζωντανού 
τρόπου σύνδεσης µε τη γνώση. 
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