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ΘΊΓΕ ΘΓΩΞΊΑ…

• Ε ζεςνία ηεξ βηςμαηηθήξ μάζεζεξ δίκεη έμθαζε ζημκ ζεμακηηθό νόιμ πμο
παίδεη ε εμπεηνία ζηε δηαδηθαζία ηεξ μάζεζεξ, θαζώξ θαη ζημοξ δεζμμύξ μεηαλύ
ηεξ ζπμιηθήξ ηάλεξ, ηεξ θαζεμενηκόηεηαξ θαη ηεξ θμηκςκηθήξ πναγμαηηθόηεηαξ.

• Dewey: θάζε γκήζηα μμνθή εθπαίδεοζεξ γεκκηέηαη μέζα από ηεκ εμπεηνία

• Lewin: δοκαμηθή ηςκ μμάδςκ

ένεοκα - δνάζε

• Piaget: ε βηςμαηηθή μάζεζε ςξ δηαδηθαζία αιιειεπίδναζεξ πνμζώπμο θαη
πενηβάιιμκημξ.

(Ιανίκα Δεδμύιε, πεν. «Γπηζεώνεζε εθπαηδεοηηθώκ ζεμάηςκ» η. 6, 2001)

Ε έκκμηα ηεξ βηςμαηηθήξ μάζεζεξ εμπενηέπεη ημ πενηεπόμεκμ θαη ηηξ μεζόδμοξ
εθπαίδεοζεξ, αιιά θαη ημ θιίμα ηεξ ζπμιηθήξ ηάλεξ.



Ννμγνάμμαηα θαηκμηόμςκ δνάζεςκ θαη 
εθπαηδεοηηθέξ πνμηάζεηξ δνάζεξ

◦ Οηόπμξ: ε ακάπηολε θνηηηθώκ ηθακμηήηςκ ηςκ μαζεηώκ/ηνηώκ

◦ 1. Ε ηδέα ηεξ ακάπηολεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ (Dewey 1938, Brunner 1966, 
Ηνίβαξ 1990)

◦ 2. Ε ακάγθε θμηκςκηθήξ θνηηηθήξ θαη δηαμόνθςζεξ εκενγώκ πμιηηώκ πμο 
δνμοκ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ απμθάζεώκ ημοξ (Hungerford et. al. 1988, 
Kemmis 1983, Apple 1982)

◦ Ιέζα από ηηξ δηαδηθαζίεξ ηεξ βηςμαηηθήξ μάζεζεξ εηζάγμκηαη ηα παηδηά 
ζηηξ έκκμηεξ ηςκ Αληώκ Δςήξ με αβίαζημ θαη εοπάνηζημ ηνόπμ. Μη έκκμηεξ 
γίκμκηαη θηήμα ηςκ παηδηώκ  μέζς ηςκ βηςμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ



Γργαλεία της βιωματικής μάθησης

 Ιέζμδμξ ζπεδίμο δνάζεξ  (project)

 Δηδαζθαιία εθηόξ ζπμιηθήξ αίζμοζαξ (Outdoor education)

 Ένεοκα ζημ πεδίμ (field research)

 Γνγαζία ζε μμάδεξ- μμαδμζοκενγαηηθή μνγάκςζε ηεξ ηάλεξ

 Ναηπκίδη (αοζόνμεημ, μμαδηθό, θηκεηηθό, επηηναπέδημ, ειεθηνμκηθό)

 Θεαηνηθό Ναηπκίδη (παηπκίδηα νόιςκ, αοημζπεδηαζμμί, πακημμίμα, 
δναμαημπμίεζε θηι.)

 Ημοθιμζέαηνμ 



 Οεμακηηθόξ πανάγμκηαξ γηα ηε μεηάδμζε ηεξ μάζεζεξ ε ζπέζε ακάμεζα 
ζημκ εμροπςηή θαη ημ άημμμ πμο μαζαίκεη. (Rogers, 1967)

 Οομμεηέπεη, δεκ ελμοζηάδεη
 Αθμιμοζεί, δεκ ειέγπεη
 Ναίδεη, δεκ θαηεοζύκεη
 «Ε ζπμοδαηόηεηα ηεξ ηθακόηεηαξ ημο εθπαηδεοηηθμύ έγθεηηαη ζημ κα 

δεμημονγεί μηα απειεοζενςηηθή αημόζθαηνα ζηεκ ηάλε ημο, αιιάδμκηαξ μ 
ίδημξ νόιμ από πακεηδήμμκα ζε ζομπαίθηε, πμο δεκ γκςνίδεη πάκηα ημ 
πώξ γηα μηηδήπμηε, αιιά πακηνεύεη ηηξ ηδέεξ ημο με αοηέξ ηςκ παηδηώκ» 
(Dorothy Heathcode)



ΠΜ ΘΓΑΠΞΖΗ ΝΑΖΚΊΔΖ

 Πμ ζέαηνμ ζε όιμοξ ημοξ πμιηηηζμμύξ πνμθύπηεη από:

 ημ έκζηηθημ ηεξ μίμησης, ηεκ ηθακόηεηα ηεξ υαμτασίας θαη ηεξ
μκεηνμπόιεζεξ θαη ηεκ επηζομία ημο θεάσθαι.

 Ναηπκίδηα μίμεζεξ, παηπκίδηα νόιςκ, παηπκίδηα με δηαιόγμοξ, δεμημονγία 
δηαιόγςκ,  αοημζπεδηαζμμί πάκς ζε παναθηήνεξ, πακημμίμα, θηκεηηθά 
παηπκίδηα, δναμαημπμίεζε θεημέκςκ, ζημηπεία ζςμαηηθμύ ζεάηνμο, μάζθα, 
θμύθια,  πνεζημμπμημύκηαη ζημ Θεαηνηθό Ναηπκίδη, είηε αοημδύκαμα είηε  
πιαηζηώκμκηαξ ηηξ οπόιμηπεξ δνάζεηξ.



ΠΖ ΓΊΚΑΖ ΙΩΟ ΠΜ ΘΓΑΠΞΖΗ ΝΑΖΚΊΔΖ;

 «Πμ Θεαηνηθό Ναηπκίδη είκαη έκα  δεμημονγηθό ζομβάκ πμο πνμζθένεη 
άμεζε απόιαοζε ζημ παηδί» (Ημονεηδήξ: 1993, 13 ). 

 «ημ ζεαηνηθό παηπκίδη ζοκδέεη δηάθμνεξ μμνθέξ παηπκηδημύ θαη 
δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ ζεαηνηθήξ έθθναζεξ ζε μηα μιμθιενςμέκε 
ζύκζεζε» (Γναμμαηάξ: 1996, 75). 



 Πμ Θεαηνηθό Ναηπκίδη κιμείηαι ζε 4 επίπεδα : ημ Σοπμιμγηθό, ημ Ημηκςκηθό, ημ 
Αηζζεηηθό,  ημ Ναηδεοηηθό.  

Βαζικές αρτές:

 Ηαηανγείηαη  ε ζπέζε επηηοπία-απμηοπία. 

 Δεκ οπάνπεη ζςζηό-ιάζμξ. 

 Γμπενηέπεη ένεοκα, παναηήνεζε, αοημζογθέκηνςζε. 

 Ρπάνπεη  δνάζε, δεμημονγία, επηθμηκςκία.

 Μ «Άιιμξ» πιεζηάδεηαη μοζηαζηηθά, πςνίξ ακηαγςκηζμό. 

 Ε πνάλε είκαη  δεμημονγηθή θαη ζοιιμγηθή.  

 Μη επηζομίεξ θαη ηα πνμβιήμαηα εθθνάδμκηαη με ημοξ ακάιμγμοξ νόιμοξ.

 Ε ηάλε ή ημ ημήμα μεηαηνέπεηαη  ζε μμάδα 

 Δεκ πνεηάδμκηαη  ηθακόηεηεξ, πανίζμαηα, πνμζόκηα ή ηαιέκηα.

(Ημονεηδήξ, 1991: 35) 



ΜΖ ΠΈΟΟΓΞΖξ ΦΆΟΓΖξ:

 Α υάση : ηεξ   Απειεοζένςζεξ. Γίκαη  ημ ζηάδημ ηεξ εοαηζζεημπμίεζεξ 
θαη ζογθνόηεζεξ ηεξ μμάδαξ. Μη δναζηενηόηεηεξ ηεξ Α’ θάζεξ είκαη 
ζοκήζςξ αηζζεζημθηκεηηθέξ. 

 Β υάση : ηεξ Ακαπαναγςγήξ. Γίκαη ημ ζηάδημ όπμο δεζπόδεη ημ παηπκίδη 
ηςκ νόιςκ. 

 Γ υάση :  ημο  Οθεκηθμύ Αοημζπεδηαζμμύ. Γίκαη ε «γημνηή», ημ ζηάδημ ηεξ 
εθηέιεζεξ εκόξ ζθεκηθμύ αοημζπεδηαζμμύ, εκόξ ζεαηνηθμύ δνώμεκμο. 

 Δ υάση :  ηεξ Ακάιοζεξ. Γίκαη ημ ζηάδημ ηεξ επελενγαζίαξ ζε πμιιά 
επίπεδα, με ζοδήηεζε, θνηηηθή ακάιοζε, εηθαζηηθή επελενγαζία ή θαη 
ζογγναθή θεημέκςκ  (Ημονεηδήξ). 



Ναηπκίδη νόιςκ 

 Πμ παηπκίδη νόιςκ πνμζθένεη έκακ παηδαγςγηθό ηνόπμ, ώζηε μη 
ζομμεηέπμκηεξ κα δηαθμνμπμηεζμύκ από ηεκ πνμζςπηθή ημοξ ηαοηόηεηα. 

 Ιέζα από ηεκ αιιειεπίδναζε  μλύκεηαη ε ακηίιερε θαη  ζίγμκηαη  
απαναίηεηεξ θμηκςκηθέξ δεληόηεηεξ

 Γλμηθείςζε με ηεκ θμηκςκηθή πναγμαηηθόηεηα
 Ηαιιηενγείηαη ε εκζοκαίζζεζε «μπαίκς ζηα παπμύηζηα ημο άιιμο»
 Γίκμκηαη μηθνμί δηάιμγμη, ιέγμκηαη ζύκημμεξ θνάζεηξ, πεηνμκμμίεξ 

μμνθαζμμί θαη αοζόνμεηεξ αηάθεξ. 
 Ακ ζέιμοκ ηα παηδηά κα παίλμοκ ημκ ίδημ νόιμ ηόηε ζπεμαηίδμκηαη «μμάδεξ 

νόιςκ».



Δναμαημπμίεζε 
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Ναγςμέκεξ εηθόκεξ

o

o

o



Θεαηνηθό ακαιόγημ

o

o

o



Ακαθνηηηθή θανέθια

o

o

o

o

o



Ννμηάζεηξ πάκς ζε: 



Ναναδείγμαηα από πίκαθεξ δςγναθηθήξ
Φάθειμξ 13 «Φηιειιεκηζμόξ»:

Ούκδεζμμξ: «Γονςπαίμη δςγνάθμη απμηοπώκμοκ ηεκ Γιιεκηθή Γπακάζηαζε» 

 https://www.youtube.com/watch?v=lkb9fJm2drw 

 (20 Ευρωπαίοι Ζωγράφοι που αποτφπωςαν την Ελληνική Επανάςταςη του 1821) 

 Νίκαθαξ  16 «Μ Ομοιηώηεξ πμιεμηζηήξ» Ακνί Κηεθέκ

ΝΑΓΩΙΓΚΕ ΓΖΗΜΚΑ

Έκα παηδί δεμημονγεί με ημ ζώμα ημο ηε ζηάζε πμο θακενώκεη ημ ζοκαίζζεμα πμο 
εθθνάδεη μ πίκαθαξ.

Μη ζθέρεηξ: έκα παηδί αθμομπά ζημκ ώμμ ημ παηδί πμο ακαπανηζηά ημκ Ομοιηώηε 
πμιεμηζηή θαη ιέεη ηηξ ζθέρεηξ πμο θακηάδεηαη όηη θάκεη. (θαιιηένγεηα εκζοκαίζζεζεξ)



Νίκαθεξ δςγναθηθήξ











Νίκαθεξ δςγναθηθήξ















Παηκίεξ 







https://www.youtube.com/watch?v=h99xVSMOV4g
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Φνάζεηξ









Φνάζεηξ 











Δεμμηηθό ηναγμύδη











Νμηήμαηα











Νμίεμα 













Βημγναθίεξ 



Βημγναθίεξ









Πη πνμζέπμομε…

















Ε ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΉ ΝΞΠΑΟΕ  
ΟΠΕΚ ΓΛ ΑΝΜΟΠΆΟΓΩξ ΔΖΔΑΟΗΑΘΊΑ

Ννηκ από θάζε δναζηενηόηεηα: 

πνμεημημαζία ηεξ μμάδαξ με ζύκημμα παηπκίδηα ζογθέκηνςζεξ, 
εγνήγμνζεξ, επηθμηκςκίαξ (Α’ θάζε ζεαηνηθμύ παηπκηδημύ)

Για μα λειηοσργήζει η αίζθηζη ηης ομάδας ζε κύκλο πριμ από κάθε 

δραζηηριόηηηα: δίκεηαη έκαξ ανηζμόξ ζε θάζε παηδί πμο ημκ θναηά μέπνη 

ημ ηέιμξ. 



Αθμιμοζμύμε ηηξ 4 θάζεηξ







Γ΄ θάζη: Οε όιεξ ηηξ ηεπκηθέξ ζεαηνηθμύ παηπκηδημύ ζηεκ μζόκε: 

Ακμηπηέξ θάμενεξ θαη μηθνόθςκα μόκμ ηςκ παηδηώκ πμο έπμοκ      νόιμ.

Δεμημονγία μμάδςκ με break out sessions: μόκμ ακ ζέιμομε κα δώζμομε 
πνόκμ ζηα παηδηά κα «ζηήζμοκ» ημκ δηάιμγό ημοξ (ζε ζοκενγαζία με 
ζοκάδειθμ)

ςνίξ break out sessions: δεμημονγία ειεύζενςκ δηαιόγςκ. Οημηπεία ημο 
αοζόνμεημο ζεάηνμο, έκημκμ ημ ζημηπείμ ηεξ έθπιελεξ. 













Οαξ εοπανηζηώ!


