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Τί είναι η “Βιωματική
Βιωματική
εκπαίδευση”?
εκπαίδευση ?
«Ακούω ‐ ξεχνάω,
ξ χ
,
βλέπω ‐ θυμάμαι,
κάνω – καταλαβαίνω».
καταλαβαίνω»
Proverb attributed to Confucius

Υπόβαθρο
 Προέλευση: Κομφούκιος, Πλάτωνας και Αριστοτέλης
 Ανθρωπιστική παιδαγωγική: Luis Vives.
 Το “μοντέρνα πρότυπα”: Dewey (1859‐1952) and
Hahn (1886‐1974).

Kurt Hahn (1886
(1886‐1974)
1974)
 Οι επτά νόμοι του Salem:
1. Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία για αυτο-ανακάλυψη.
2 Κάντε τα παιδιά να γνωρίσουν το θρίαμβο και την ήττα.
2.
ήττα
3. Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία της αυτενέργειας σε έναν
κοινό
ό σκοπό.
ό

4. Παρέχετε περιόδους σιωπής.
5. Εκπαιδεύστε τη φαντασία.
6. Κάντε τα παιχνίδια σημαντικά, αλλά όχι κυρίαρχα.
7. Ελευθερώστε τους γιους των πλουσίων και ισχυρών από
την αγχωτική αίσθηση του προνομίου
προνομίου.

Outward Bound

Ορισμός
«Μια φιλοσοφία διδασκαλίας που εμπνέει πολλές
μεθοδολογίες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί
συνεργάζονται με τους μαθητευόμενους
χρησιμοποιώντας την άμεση εμπειρία και τον
στοχευμένο προβληματισμό για να αυξήσουν τη
γνώση να αναπτύξουν δεξιότητες
γνώση,
δεξιότητες, να
αποσαφηνίσουν τις αξίες και να αναπτύξουν την
ικανότητα των ανθρώπων να συνεισφέρουν στις
κοινότητές τους».
Association for Experiential Education, 2019.

Διαφορές με την
ρ
ή Διδασκαλία»
«Παραδοσιακή
Τροποποίηση
ροποποίηση του ρόλου του
εκπαιδευτικού
Αλλαγή του περιβάλλοντος
μάθησης
Σημασία της επιλεγμένης
εμπειρίας για μάθηση

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
 Ο δάσκαλος
δά
λ δεν
δ παίρνει
ί
ένα
έ ρόλο
όλ «πανταχού
ύ παρών»
ώ κατά
ά τη
διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

 Οι αρμοδιότητες
ρμ
η ς του εκπαιδευτικού είναι:







Να υποδεικνύει τα προβλήματα
Να θέτει όρια
Να διασφαλίζει την ασφάλεια (σωματική και συναισθηματική)
Να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία
Ν παρέχει
Να
έ πληροφορίες
λ
ί
Να καθοδηγεί τους προβληματισμούς

Χαρακτηριστικά της ΒΕ
 Εστιάζεται στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα.
 Όλη η μάθηση είναι εκ νέου μάθηση (constructivism).
 Σημαντική μάθηση προκύπτει από την επίλυση
συγκρούσεων.

 Η μάθηση είναι μια ολιστική διαδικασία (διανοητική,
συναισθηματική και σωματική) προσαρμογής στον κόσμο
κόσμο.

 Η εκμάθηση είναι το αποτέλεσμα συνδιάλεξης του μαθητή
και του περιβάλλοντος.
βάλλ

 Η μάθηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας γνώσης (σε
αντίθεση με το μοντέλο μετάδοσης).

Βιωματικός κύκλος μάθησης τουKolb

Kolb, 1984.

Φάση 1: Συγκεκριμένη εμπειρία
 Άμεση
μ η επαφή
φή μ
με μ
μια εμπειρία.
μ
ρ
 Ο εκπαιδευτικός δεν παρεμβαίνει άμεσα.
 Η επιλεγμένη εμπειρία πρέπει:
 Να αποτελεί κίνητρο:
η ρ ούτε πολύ έυκολο,, ούτε πολύ
δύσκολο.

 Να προωθεί
στιγμές
ρ
γμ ς αντανάκλασης.
ης
 Να ενθαρρύνει την κριτική ανάλυση, προτρέποντας το
μαθητή να έχει πρωτοβουλία, να επιλύει προβλήματα
και να είναι δημιουργικός.

 Να βοηθάει στην ενσωμάτωση της μάθησης που έχει
αποκτηθεί
θ ί μέχρι
έ
τώρα.
ώ

Η πεποίθηση ότι όλη η γνήσια εκπαίδευση παράγεται
μέσω της εμπειρίας, δε σημαίνει ότι όλες οι
εμπειρίες είναι πραγματικά εκπαιδευτικές (...).
Ορισμένες εμπειρίες είναι αντι-εκπαιδευτικές. Κάθε
εμπειρία είναι αντι-εκπαιδευτική, όταν έχει ως
αποτέλεσμα τη διακοπή ή τη στρέβλωση της
ανάπτυξης
ά
ξ νέων
έ
εμπειριών
ώ (...).
( ) Ως
Ω εκ τούτου,
ύ
το
κεντρικό πρόβλημα μιας εκπαίδευσης βασισμένης στην
εμπειρία είναι να επιλέξετε το είδος των εμπειριών
εμπειρία,
που θα επιτρέψουν την καρποφόρα και δημιουργική
ανάπτυξη των μελλοντικών εμπειριών
εμπειριών.
Dewey,
y, 1938.

Φάση 2: Αναστοχαστική παρατήρηση
 Αντανάκλαση της προϋπάρχουσας εμπειρίας:
 Διευκρίνιση και δόμηση του τι συνέβη.
 Ανάλυση
η του τί έχετε
χ
κάνει

 Περιλαμβάνει τη λήψη και επεξεργασία των εμπειριών και
στη συνέχεια την εξήγηση

 Αντίθετα με τη Φάση 4 (εφαρμογή).
 Πιθανές δραστηριότητες:
 Ανάλυση υπόθεσης
 Σύνταξη ερωτήσεων
 Κρίσεις των απόψεων

Φάση 3: Αφηρημένη απόδοση νοήματος
 Αντίθετα
Α ίθ
με τη Φά
Φάση 1 (εμπειρία).
(
ί )
 Σύγκριση όσων έχουν εξαχθεί από την εμπειρία με

περισσότερες θεωρητικές πτυχές που επιτρέπουν την
καθιέρωση της γνώσης.

 Ο εκπαιδευτικός είναι κρίσιμος σε αυτή τη φάση: αυτός ή
αυτή, πρέπει να καθοδηγεί την εκμάθηση με έναν σωστό
και καλά τεκμηριωμένο τρόπο
τρόπο.

 Είναι η ώρα για το "master class”.

Φάση
η 4: Ενεργός
ργ ς πειραματισμός
ρ μ
μ ς
η ής πρέπει
ρ
φ ρμ
ρ ς
 Ομ
μαθητής
να εφαρμόσει
τιςς έννοιεςς και τιςς θεωρίες
που παρατηρήθηκαν στην προηγούμενη φάση σε
συγκεκριμένες καταστάσεις.

 Μετακίνηση από τη θεωρία στην πράξη.
 Ο κύκλος είναι «κλειστός» διότι μέσω αυτών των νέων

εμπειριών η διαδικασία θα ξεκινήσει και πάλι, αλλά από ένα
υψηλότερο επίπεδο που επιτρέπει την απόκτηση πιο
σύνθετης γνώσης.

 Πιθανέςς δραστηριότητες:
ρ
ηρ η ς
 Εκπόνηση σχεδίου
 Σχεδιασμός προϊόντος
 Πρόταση προβλήματος

Οι αρχές της πρακτικής
1. Η βιωματική μάθηση συμβαίνει όταν οι προσεκτικά επιλεγμένες
εμπειρίες υποστηρίζονται από τον στοχασμό, την κριτική ανάλυση και
τη
η σύνθεση.
η

2. Οι εμπειρίες είναι δομημένες ώστε να απαιτούν από τον
εκπαιδευόμενο
μ
να αναλάβει
β πρωτοβουλία,
ρ
β
, να λάβει
β αποφάσεις
φ
ς και
να είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα.

3. Σε όλη
η τη
η διαδικασία της
ης β
βιωματικής
μ
ής μ
μάθησης,
η ης, ο εκπαιδευόμενος
μ
ς
ασχολείται ενεργά με το να θέτει ερωτήματα, να διερευνά, να
πειραματίζεται, να είναι περίεργος, να επιλύει προβλήματα, να
αναλαμβάνει ευθύνη
ευθύνη, να είναι δημιουργικός και να νοηματοδοτεί το
κάθε βήμα.

4 Οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται διανοητικά,
4.
διανοητικά συναισθηματικά,
συναισθηματικά
κοινωνικά, ψυχικά και / ή σωματικά. Αυτή η εμπλοκή δημιουργεί την
αντίληψη ότι η μαθησιακή εργασία είναι αυθεντική.

5. Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι προσωπικά και αποτελούν τη
βάση για μελλοντική εμπειρία και μάθηση.

6.

Οι σχέσεις αναπτύσσονται και καλλιεργούνται: όντας μαθητευόμενος στον
εαυτό του, γίνεται κάποιος μαθητευόμενος σε άλλους και μαθητευόμενος στον
κόσμο
μ γγενικότερα.
ρ

7.

Ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βιώσουν επιτυχία, αποτυχία,
περιπέτεια, ανάληψη κινδύνου και αβεβαιότητα, επειδή τα αποτελέσματα της
εμπειρίας δεν μπορούν να προβλεφθούν πλήρως.

8.

Οι ευκαιρίες καλλιεργούνται για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς
δ
ή
ξ ά
δ έ τους αξίες.
ξί
για να διερευνήσουν
και να εξετάσουν
τις δικές

9.

Οι κύριοι ρόλοι του εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν τον καθορισμό κατάλληλων
εμπειριών,
προβλημάτων, τον καθορισμό ορίων
ορίων, την
εμπειριών τη δημιουργία προβλημάτων
υποστήριξη των μαθητών, την εξασφάλιση σωματικής και συναισθηματικής
ασφάλειας και τη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας.

10. Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τις αυθόρμητες ευκαιρίες
μάθησης.

11. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να γνωρίζουν τις προκαταλήψεις, τις κρίσεις
και τις προκαταρκτικές αντιλήψεις τους και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν
τον εκπαιδευόμενο.

12. Ο σχεδιασμός της μαθησιακής εμπειρίας περιλαμβάνει τη δυνατότητα
μάθησης από φυσικές συνέπειες, λάθη και επιτυχίες.

Ένα παράδειγμα:
8th CESH Congress 2003 Olympia
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