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..η σημαντική εμπειρία: το βίωμα!

βίωμα: η συγκινητική εμπειρία - προσωπική εμπλοκή/κινητοποίηση
ζητούμενο για την αλλαγή συμπεριφοράς, στάσης, αξιών στην ΠΕ

όχι μόνο στο ύπαιθρο…όχι μόνο με δράση.. όχι το ίδιο σε όλες/ους..
εμείς οι ίδιοι είμαστε κάθε φορά διαφορετικοί στην ίδια εμπειρία..
το ζητούμενο συναίσθημα μπορεί να είναι παντού.. 
μάθηση μέσω του βιώματος…μια προσωπική μάθηση 
ρωτώντας.. «πως ήταν αυτό που έζησες; τι ήταν σημαντικό για σένα;»

το βίωμα χάνεται αν δεν γίνει λόγος.. ο λόγος παράγει σκέψη..
«αυτό που έζησα για μένα ήταν»…νοηματοδότηση..
οι σημαντικοί άλλοι/ες ακροατές/τριες
η πλαισίωση από τον εκπαιδευτικό-εμψυχωτή



η βιωματική μάθηση..

η σημασία τη διαδικασίας.. ο αναστοχασμός της εμπειρίας
ο κύκλος της βιωματικής μάθησης, ο αρκετός χρόνος, 
η διαρρύθμιση…η απεμπόληση της εξουσίας μας! 

ο εποικοδομητισμός και η απουσία «διδακτέας ύλης» 
το εργαλείο μας: οι ερωτήσεις και η ακρόαση… «εσύ τι λές;»
στο επίκεντρο σε κάθε πρόσωπο που μαθαίνει.. 

η ενδυνάμωση: η προσοχή προς τους/τις αδύναμους/ες
το «κλίμα της αποδοχής», η ενσυναίσθηση, η αυθεντικότητα..
η ενεργητική ακρόαση και το καθρέφτισμα του εμψυχωτή.. 
ο εμπλουτισμός: «σε άκουσα καλά;», «πως ακούσατε τον/την…;»
ο πολιτισμός της απόλαυσης της σκέψης του Άλλου!



Ο κύκλος της βιωματικής μάθησης

Ερωτήσεις στο πρόσωπο που 
μαθαίνει..
«πως ήταν αυτό που έζησες;
τι έγινε, τι αισθάνθηκες, τι 
σκέφτεσαι, τι λένε οι άλλοι/ες;
τι συμπεράσματα βγάζουμε;
γιατί συμβαίνει αυτό; 
τι σε κάνει να το λες αυτό; 
τι άλλο να ερευνήσουμε;
πως θα προχωρήσουμε; 
τι σας δυσκολεύει/διευκολύνει στη 
διαδικασία;..κλπ..»
Όχι στις έτοιμες και γρήγορες 
απαντήσεις…ο ρόλος μας..



«για να μάθουν πως μαθαίνουν»..

ενεργητική 
ακρόαση



η πορεία της βιωματικής μάθησης

Εγώ..
..μιλώ την εμπειρία μου.. ακούω….

ξεκίνημα ενός σχεδίου εργασίας..

Οι Αλλοι/οι πηγές..
ερευνώ, ρωτώ.. μαθαίνω από τους Άλλους/ες..

Οι θεσμοί και η πολιτική .. η ευθύνη των θεσμών/η 
δική μου

Το όραμα και η δράση για την αλλαγή..
..ετοιμάζω/υλοποιώ τη δράση μου!



θυμηθείτε!… όχι απλά προσομοίωση τη ζωής.. 
«ζούμε όπως παίξαμε»! 

οι αισθήσεις, το σώμα και η σκέψη, η περιπέτεια, η χαρά, οι 
δεξιότητες, η παρέα, η «συγκίνηση», ο κόσμος όλος!

τεκμηριωμένο παιδαγωγικά.. η ανθεκτικότητα όσων έπαιξαν.. 

«Αναγκάστηκα να διακόψω  την μόρφωση μου για να πάω στο 
σχολείο!» George Bernard Shaw

αξιοποιώντας την εμπειρία του παιχνιδιού 
στο ΚΠΕ Κορδελιού….



Το παιχνίδι ως αφορμή: 
βιωματική μάθηση για την κλιματική αλλαγή…

Η πρόταση του ΚΠΕ Κορδελιού:

1. Το βίωμα... η πράξη... το παιχνίδι!
μια περιεκτική και προσεκτικά σχεδιασμένη εμπειρία, 
κινητήριος δύναμη για την διαδικασία που θα ακολουθήσει

2. Η διαδικασία της αναφοράς
τι συνέβη, τι βίωσαν, τα συναισθήματα που προκλήθηκαν 
«Πώς ήταν για σας αυτό που ζήσατε;»

3. Ο αναστοχασμός
γεννιούνται τα ερωτήματα της ομάδας για το ζήτημα που αναδύεται
«Γιατί συνέβη αυτό;»



4. Η γενίκευση
Κατανόησης της συνολικής εικόνας του θέματος:
να αναζητήσουν πληροφορίες, να φτιάξουν νοηματικούς χάρτες, να 
επιχειρηματολογήσουν..

5. Η προετοιμασία για δράση
Αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές, να αποφασίσουν δημοκρατικά να οργανωθούν 
και να ανταποκριθούν στις δυσκολίες που προκύπτουν

6. Η εφαρμογή/το βίωμα.
Έχοντας υπ' όψη αυτά που έζησαν, τις ιδιαιτερότητες και τα χαρίσματα του 
καθενός/μιάς, υλοποιούν τη δράση τους στο σχολείο, στην γειτονιά, εκεί που 
ζουν…

7. Η ανάδυση των μεταγνωστικών στοιχείων
τοποθετούν την όλη διαδικασία στη γενικότερη διαδικασία μάθησης, γιατί 
κάναμε αυτό που κάναμε.. τι και πως μάθαμε από όλο αυτό..

μέχρι την δράση..



Για την αειφορία:
να μάθουν εποικοδομητικά, 
να συνεργαστούν, 
να μιλήσουν για τις αξίες τους, 
να σκεφτούν κριτικά και συστημικά, 
να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες,
να αναπτύξουν την ικανότητα δράσης 
ως αυριανοί ενεργοί πολίτες



εμείς για την αειφορία… 
ως πολίτες, δάσκαλοι, εμψυχωτές..



δοκιμάστε το!


