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Σκοπός Εισήγησης

 Ι. Τι είναι οι  «Βιωματικές Δράσεις»;
 ΙΙ. Πώς εντάσσονται οργανικά,  με ποιο 

τρόπο και σε ποιο βαθμό     στην 
παιδαγωγική φιλοσοφία του Νέου 
Σχολείου;

 ΙΙΙ. Ποια τα βασικά στοιχεία της 
μεθοδολογικής τους διαδικασίας;



Βιωματικές Δράσεις                                 
στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

 Οι Βιωματικές Δράσεις  και οι 
Ερευνητικές Εργασίες 
καθιερώνονται ως διακριτή ενότητα  
του Νέου Σχολικό Προγράμματος της 
Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης και του 
Λυκείου, αντίστοιχα. 

 Ταυτόχρονα,  προβλέπονται τρεις ή 
δύο  ώρες στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 



Βιωματική Παιδαγωγική:                 
Experiential Education

 Βιωματικές Δράσεις και Ερευνητικές 
Εργασίες  αποτελούν διδακτική 
έκφραση τις ίδιας παιδαγωγικής 
φιλοσοφίας, προσαρμοσμένης στα 
δεδομένα της αντίστοιχης ηλικίας.    
Η διαφοροποίηση στην ονομασία  
υποδηλώνει αυτήν ακριβώς την 
προσαρμογή.

 Experiential Education



Ορισμός Βιωματικής Παιδαγωγικής:
Βιωματική Παιδαγωγική: Παιδαγωγική 

Φιλοσοφίας και Διδακτική Προσέγγιση που 
βασίζει τη μάθηση στις άμεσες και 
διαμεσολαβημένες βιωματικές εμπειρίες 
των μαθητών, μέσα από Δράσεις:

1.οικειοποίησης 
2. συστηματικής παρατήρησης
3. κριτικής ανάλυσης για ανάδειξη σχέσεων
4. κοινωνικής κριτικής 
5. λήψης αποφάσεων 
6. επίλυσης προβλημάτων 



Βιωματικές Εμπειρίες 
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Παιδαγωγικότητα Εμπειριών
 Dewey, Lewin Piaget και σύγχρονοι 

τονίζουν ότι βάση της μάθησης είναι οι 
προσωπικά νοηματοδοτούμενες
εμπειρίες  όταν:

 έχουν συνέχεια, δηλ, συσχετίζονται με 
προηγούμενες εμπειρίες & δημιουργούν 
υποδοχές σύνδεσης με νέες

 αποτελούν αντικείμενο στοχαστικής 
ανάλυσης 

 εξετάζονται σε σχέση με το κοινωνικό 
και φυσικό πλαίσιο που τις γέννησε 



Βιωματική Μάθηση:                       
Συνώνυμα και Αντώνυμα

 Η βιωματική προσέγγιση στη μάθηση 
προτείνεται σε αντιπαράθεση ή προς 
συμπλήρωση της προσληπτικής
προσέγγισης στη μάθηση

 Συναφή και συσχετιζόμενα 
 Μαθαίνω πώς να μαθαίνω
 Learning by doing
 Active Learning Ενεργός μάθηση 
 Situated Learning Εμπλαισιωμένη Μθσ



Δράσεις                                                       
και όχι απλές Δραστηριότητες

 Μαθητές εμπλέκεται άμεσα στη μελετώμενη 
πραγματικότητα και αναλαμβάνει ενεργό δράση σε 
σχέση με το αντικείμενο μελέτης.

 Δράση:  περιληπτική απόδοση των εμπρόθετων 
πράξεων που υλοποιεί κάποιος σε συγκεκριμένο 
τομέα με δυναμική ολοκλήρωσης.(Μπαμπινιώτης)

 Δράση: Ύπαρξη ενδιαφέροντος & ενεργοποίηση  
κινήτρων για ολοκλήρωση συγκεκριμένης 
σκόπιμης  πράξη (Λεξικό Τριανταφυλλίδη σ.394)

 Δραστηριότητα: σειρά ενεργειών κάποιου σε 
συγκεκριμένο τομέα, χωρίς αναφορά σε 
τετελεσμένο έργο. ( Μπαμπινιώτης σ.609)

 Δραστηριότητα/Δράση: Δύναμη/ Έργο   



Όχι στις Ευχάριστες αλλά 
Ανοργάνωτες Δραστηριότητες

 Κλεάνθους–Παπαδημητρίου (Α. 137): 
Μπουκώνουν τους μαθητές με 
βιώματα, όπως το τυπικό σχολείο 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 (διασκ)



ΙΙ. Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών

 Παιδαγωγική κατασκευή που 
επιδιώκει:

 (α) να αντιμετωπίσει  τρέχοντα 
εκπαιδευτικά προβλήματα, που εν 
πολλοίς έχουν κοινωνική προέλευση,

 (β) να διατυπώσει ένα εκπαιδευτικό 
όραμα και, ταυτόχρονα,  να 
διασφαλίσει στους μαθητές τις 
προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στην 
υλοποίηση του οράματος αυτού



Πρώτα ο Μαθητής

 Επειδή άμεσος αποδέκτης των Σχολικών 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΣΠΣ)  είναι οι 
μαθητές, πρέπει ένα ΣΠΣ να έχει σαφή 
και ρητά διατυπωμένη άποψη για φύση, 
ανάγκες και  δυνατότητες των μαθητών. 

 Οι απώτεροι στόχοι ενός ΣΠΣ καλόν να 
διατυπώνονται σε σχέση με το είδος του  
μαθητή και του ενήλικου πολίτη που 
οραματίζεται το συγκεκριμένο ΣΠΣ.



Προφίλ  Μαθητή στο Νέο Σχολείο 1/6 
Χαρακτηριστικά του Οριζόντιοι Στόχοι
 Ο Μαθητής γίνεται «μικρός 

διανοούμενος». Αποκτά Μεγαλύτερη
ικανότητα και άνεση στην χρήση, 

προφορικά και γραπτά, της ελληνικής 
γλώσσας. Έρχεται σε επαφή με το 
λογοτεχνικό πλούτο, το θέατρο , τη 
μουσική, την ιστορία και το πολιτισμό
γενικότερα.



Προφίλ  Μαθητή στο Νέο Σχολείο 2/6
 Ο Μαθητής γίνεται «μικρός 

Επιστήμονας. Αποκτά γνωστική επάρκεια
στον χειρισμό των μαθηματικών εννοιών
την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή, 
και παράλληλη ανάπτυξη της μαθηματικής 
λογικής και αφαιρετικής ικανότητας. 
Κατακτά αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες 
στις φυσικές επιστήμες και την 
τεχνολογία.



Προφίλ  Μαθητή στο Νέο Σχολείο 3/6

 Ο Μαθητής γίνεται «μικρός 
ερευνητής» . Αποκτά ποιότητα και

 ταχύτητα στην ανάλυση και στη 
σκέψη, επάρκεια στη χρήση της 
ψηφιακής τεχνολογίας ώστε με 
κριτική ικανότητα να μπορεί να 
επιλέγει/επεξεργάζεται μέσα από  
πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων 
που έχει πλέον στην διάθεση του.



Προφίλ  Μαθητή στο Νέο Σχολείο 4/6
 Ο Μαθητής κατακτά το 

«Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», και 
δίνεται τέλος στο «μαθαίνω απ’ έξω», 
με νέες διδακτικές μεθόδους, 
εκπαιδευτικά υλικά και ψηφιακά 
εργαλεία

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Διαδικασίες παραγωγής 
της γνώσης ταυτίζονται με 
διαδικασίες μάθησης.



Προφίλ  Μαθητή στο Νέο Σχολείο 5/6

 Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσομαθής» 
Αποκτά επάρκεια στη χρήση

προφορικά και γραπτά τουλάχιστον μιας 
ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση

δυο ξένων γλωσσών που τον 
εξοικειώνουν με άλλες κουλτούρες, 
ευνοούν την ευρωπαϊκή και διεθνή 
επικοινωνία, και αποτελούν εφόδια 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.



Προφίλ  Μαθητή στο Νέο Σχολείο 6/6
 Ο Μαθητής γίνεται συνειδητός 

Έλληνας Πολίτης - Πολίτης του
 κόσμου. Ο μαθητής ενδυναμώνει την 

ελληνική ταυτότητα και συνείδηση με
 βάση τις αξίες της συλλογικότητας και 

της αλληλεγγύης, τον σεβασμό και
αναγνώριση των άλλων. Με γνώση και 

υπερηφάνεια για την ιστορία και τον
πολιτισμό μας, μαθαίνει να ζει και προοδεύει 

μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον, μέσα και έξω από την χώρα.



Ενσωματώνουν Στόχους Νέου Σχολείου

 Από τη ετυμολογική ανάλυση των 
όρων βίωμα/εμπειρία και δράση και 
την επισκόπηση της σχετικής με τη 
βιωματική μάθηση βιβλιογραφίας 
προκύπτει ότι οι Βιωματικές Δράσεις 
ενσωματώνουν άμεσα τους 
προαναφερθέντες οριζόντιους 
στόχους  του Νέου Σχολείου.



ΙΙΙ. Βασικά Στοιχεία της             
Μεθοδολογικής τους Διαδικασίας

 Α. Δράσεις οικειοποίησης θέματος
 Β. Δράσεις κατανόησης πλέγματος παραμέτρων 

θέματος: έννοιες, σχέσεις, διαδικασίες, αξίες
 Γ. Δράσεις κοινωνικής κριτικής θέματος:         

α. διασαφήνιση/αιτιολόγηση προσωπικών αξίων 
και πρακτικών για το θέμα,                            
β. ανάδειξη και ερμηνεία διαφοροποιήσεων 
κοινωνικών ομάδων σε αξίες/πρακτικές θέματος                                                          
γ. κριτική ρόλου θεσμών για το θέμα.

 Δ. Δράσεις για λήψη αποφάσεων και επίλυση 
προβλημάτων για το θέμα



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικού

Διδακτικο/ 
μαθησιακά πεδία

Διδακτικο/ 
μαθησιακά 
αντικείμενα

Α’ & 
Β’

Γ΄& 
Δ’ 

Ε’ & 
Στ’ 

Βιωματικές 
Δράσεις

Σχολική και 
Κοινωνική Ζωή

2 1,5 1

Εκπαίδευση για 
το Περιβάλλον 
και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ

2 1,5 -

Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή

- - 1

Διδακτικο/ 
μαθησιακά πεδία

Διδακτικο/ 
μαθησιακά 
αντικείμενα

Α’ & 
Β’

Γ΄& 
Δ’ 

Ε’ & 
Στ’ 

Βιωματικές 
Δράσεις

Σχολική και 
Κοινωνική Ζωή

2 1,5 1

Εκπαίδευση για 
το Περιβάλλον 
και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ

2 1,5 -

Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή

- - 1



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ 

Α΄ Β΄ Γ' 

Βιωματικές Δράσεις-
Συνθετικές 
Δημιουργικές Εργασίες
Τεχνολογία
Οικ. Οικονομία
Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή
Τοπική Ιστορία
Περιβάλλον και 
Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Π.Ε.Α.Α)
Σχολική και Κοινωνική 
Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

Τεχνολογία (1 
ώρα)
Οικ. Οικονομία 
(1 ώρα)

3 - -

Σ.Κ.Ζ.-Π.Ε.Α.Α.
Σ.Κ.Ζ. (1 ώρα 
στο α΄και
β΄τρίμηνο)
Π.Ε.Α.Α. (1 ώρα 
στο γ΄ τρίμηνο)

Τεχνολογία (1 
ώρα)

- 2 -
Κοιν. και Πολ. 
Αγωγή (1 ώρα)

- - 2
Τοπική Ιστορία 
και Π.Ε.Α.Α.-
Σ.Κ.Ζ. και  
Σ.Ε.Π. 

Τοπική Ιστορία 
και Π.Ε.Α.Α.(1 
ώρα στο α΄και
β΄τρίμηνο)
Σ.Κ.Ζ. και  Σ.Ε.Π. 
(1 ώρα στο γ΄
τρίμηνο)
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