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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Σηε ζύγρξνλε Παηδαγσγηθή ν αιιειεπηδξαζηηθόο, επηθνηλσληαθόο θαη βησκαηηθόο 

ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο θπξηαξρεί ζηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο δηεζλώο. Η 

Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή απνηειεί ηνλ επηζηεκνληθό θιάδν όπνπ ηα πξναλαθεξζέληα 

ραξαθηεξηζηηθά κειεηώληαη, αλαπηύζζνληαη θαη εθαξκόδνληαη ελώ ε Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) θαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), απνηεινύλ 

ίζσο έλαλ από ηνπο θαηεμνρήλ ρώξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο Βησκαηηθήο 

Παηδαγσγηθήο. Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη ζε πνην βαζκό 

εθαξκόδνληαη νη αξρέο θαη νη κέζνδνη ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) γηα καζεηέο 

δεκνηηθνύ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ, κειεηήζεθαλ ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα από ηξία 

δηαθνξεηηθά ΚΠΔ (ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, Γηαλληηζώλ θαη Κηιθίο).  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή 
Κεληξηθή ζέζε ζηε Βησκαηηθή Παηδαγσγηθή θαηέρεη ην βίσκα θαη γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ην βίσκα ηνπ άιινπ, ζα πξέπεη λα ζπλ-αηζζαλζνύκε θαη λα ζπλ-

θηλεζνύκε (Μπαθηξηδήο, 2005α). Η παηδαγσγηθή ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο 

ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν: Αθνύσ-Πξνηείλσ-Σπλνδεύσ. Αθνύσ ηηο αλάγθεο, ηηο 

επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ. Πξνηείλσ θαη δελ επηβάιισ. Σπλνδεύσ 

ζπλ-πάζρνληαο, κε ελζπλαίζζεζε, γλεζηόηεηα θαη αλεπηθύιαθηα ζεηηθή απνδνρή 

(Μπαθηξηδήο, 2005β).  
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Σήκεξα ε ζύγρξνλε παηδαγσγηθή έρεη ραξαθηήξα αιιειεπηδξαζηηθό θαη 

επηθεληξώλεηαη ζηελ επηθνηλσλία δαζθάινπ, καζεηώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ 

πεξηβάιινληνο, αλζξώπηλνπ θαη θπζηθνύ (Μπαθηξηδήο, 2008). Σηηο ζεσξίεο γηα ηε 

βησκαηηθή κάζεζε, εξεπλεηέο πνπ ζεσξνύληαη από ηνπο θπξηόηεξνπο εθπξνζώπνπο 

είλαη νη Wilhelm Reich, Jacob Moreno, Kurt Lewin, Carl Rogers, Frederic Perls, 

Michael Lobrot, Paul Ekman θ.α. Τν έξγν ηνπο ηαύηηζε ηε βησκαηηθή κάζεζε κε 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ζπλεξγαζία, ε απηνξξύζκηζε, ε ζπγθίλεζε θαη ε πξνζσπηθή 

αλάπηπμε. Έλαο από ηνπο νξηζκνύο πνπ έρεη δνζεί γηα ηε βησκαηηθή κάζεζε είλαη: 

«βησκαηηθή είλαη ε εκπεηξία εθείλε πνπ βηώλεηαη σο θάηη πνπ αθνξά θαη ζπλ-θηλεί». 

Με άιια ιόγηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί βησκαηηθή εκπεηξία νηηδήπνηε δελ ζρεηίδεηαη 

κε ηα ελδηαθέξνληα, ηα πξνεγνύκελα βηώκαηα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή 

γηα ηνλ εαπηό ηνπ (Μπαθηξηδήο, 2008).  
 

Απηό πνπ πξσηίζησο πξέπεη λα καο απαζρνιεί είλαη έλα είδνο κάζεζεο πνπ 

επεξεάδεη θαηά πνιύ ηε ζπκπεξηθνξά θαη όρη κηα γλώζε πνπ απιώο κεηαβηβάδεηαη 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζην καζεηή. Η κόλε κάζεζε πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

είλαη απηήλ πνπ αλαθαιύπηεη θαη νηθεηνπνηείηαη θάπνηνο κόλνο ηνπ (Rogers, 2006). Ο 

εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δηεπθνιπληηθό θιίκα κέζα ζηελ ηάμε 

ώζηε λα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα έξρνληαη ζε πξαγκαηηθή επαθή κε ηα ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ύπαξμήο ηνπο θαη λα επηζπκνύλ λα ηα επηιύζνπλ (Rogers, 2006).  
 

Η ηάμε απνηειεί πεδίν επηθνηλσλίαο. Αλ ε ηάμε ιεηηνπξγνύζε σο νκάδα απηό ζα 

ήηαλ ςπρνινγηθά, παηδαγσγηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θαηάιιειν, αθνύ ηα παηδηά 

ζην δεκνηηθό ραξαθηεξίδνληαη από ην νκαδηθό πλεύκα θαη ζπλεπώο ε νκάδα 

ηαηξηάδεη ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο αλάγθεο. Η απόζηαζε κεηαμύ ηνπ παηδαγσγηθνύ 

δεύγνπο κηθξαίλεη θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο είλαη πην νηθείν, ελώ ν καζεηήο 

ελεξγνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνύ έξγνπ, ζπλεξγάδεηαη, κεγηζηνπνηείηαη 

ην κνξθσηηθό απνηέιεζκα θαη ε εηθόλα πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ην ζρνιείν είλαη 

ζεηηθόηεξε (Κνζκόπνπινο, 2006). Τε ζεσξία γηα ηελ δπλακηθή ησλ νκάδσλ ηελ 

εηζήγαγε ην 1930 ν K. Lewin. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ε ζεσξία βξήθε εθαξκνγή 

θαη ζην ζρνιείν (Κνζκόπνπινο, 2006). 
 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  
Μία από ηηο ηάζεηο γηα ηελ Π.Δ. αλαθέξεη όηη ν ξόινο ηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

αλζξώπσλ, ηηο θνηλσληθέο επηινγέο ηνπο σο πνιίηεο, ηελ ελαιιαθηηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ ελ γέλεη πξνζσπηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ (Αλδξένπ, 1998). Σηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ε Π.Δ. ζηνρεύεη ζηελ αιιαγή ησλ αμηώλ, ζηελ 

παξνρή δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ σο κειινληηθώλ πνιηηώλ πνπ ζθέθηνληαη θαη δξνπλ 

δεκνθξαηηθά θαη θξηηηθά (Γεσξγόπνπινο & Τζαιίθε, 2003).  
 

Δηδηθόηεξα γηα ηε ζπγθξόηεζε ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Δ., νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα 

παηδηά απνηεινύλ ηελ εζεινληηθή νκάδα πνπ ζρεδηάδεη ην πεξηερόκελν, ηνπο ζηόρνπο 

θαη ηηο ζπλεξγαζίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Σπλεξγαζίεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο Π.Δ. κπνξεί λα αλπηπρζνύλ, κεηαμύ άιισλ, θαη ζηα 

Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ). Τα ΚΠΔ πξνζθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκό ελώ παξάιιεια είλαη επαλδξσκέλα κε 

κηα «παηδαγσγηθή νκάδα δηεπηζηεκνληθήο ζύλζεζεο» (Κνπηζόπνπινο, 2003). 
 



Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο Π.Δ., νη βαζηθόηεξεο πξνζεγγίζεηο είλαη ηα 

ζρέδηα εξγαζίαο, ε κειέηε πεδίνπ θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Σε έλα γεληθό πιαίζην, 

νη κεζνδνινγίεο έρνπλ ραξαθηήξα εξεπλεηηθό, θξηηηθό θαη βησκαηηθό. 

Φξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο όπσο ε δξακαηνπνίεζε θαη ην παηρλίδη 

ξόισλ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο (concept maps), ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο θαη ε 

αληηπαξάζεζε απόςεσλ (Τξηθαιίηε, 2005). Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη 

δηεπθνιπληηθόο ελώ ππξήλαο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνύ από 

όπνπ πεγάδνπλ νη εξσηήζεηο θαη νη εμεξεπλήζεηο (Νηνιηνπνύινπ, 2005). 
 

Ο ξόινο ησλ ΚΠΔ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο γηα ηελ δεκηνπξγία πνιηηώλ κε 

θηινπεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο. Οη καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ηα ΚΠΔ παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο δξάζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο θάπνηα παηδηά 

αλαιακβάλνπλ λα δσγξαθίζνπλ ή λα θσηνγξαθίζνπλ αλάινγα κε ην ζέκα πνπ 

εμεηάδεηαη. Δκπιέθνληαη ζε επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο παηρλίδηα δξάζεο θαη 

ρξήζε ππνινγηζηώλ ή ζεαηξηθά δξώκελα πνπ νξγαλώλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά 

(Αζιαλίδεο, 2009). Μία ζπρλή ζηξαηεγηθή βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ΚΠΔ είλαη ηα πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα. Σθνπόο ηνπο είλαη ε 

πηνζέηεζε πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο θαη λέσλ αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξώλ. Σηα 

πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα νη καζεηέο δελ απνθηνύλ κόλν γλώζεηο αιιά πξσηίζησο 

αηζζάλνληαη, παξαηεξνύλ, δξνπλ θαη θαηαγξάθνπλ καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δπνκέλσο, καδί κε ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο (δηδαζθαιία νηθνινγηθώλ ελλνηώλ) 

επηηπγράλνληαη ςπρνθηλεηηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη (Γθάλαο & Παλαγησηίδνπ, 

2005).  
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΊΑ 
 

Πνξεία έξεπλαο 
Παξαηεξήζεθε απν έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζε ηξηα ΚΠΔ. Σην ΚΠΔ 

Βεξηίζθνπ παξαηεξήζεθε ην πξόγξακκα: «Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ-

Αλαθύθισζε», ζην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ην πξόγξακκα: «Λνπδίαο ην πνηάκη καο. 

Πνηάκη ή απνζηξαγγηζηηθό θαλάιη» θαη ζην ΚΠΔ Κηιθίο ην πξόγξακκα: «Τη ζα θάκε 

ζήκεξα, ηη ζα ηξώκε αύξην». Γηεξεπλήζεθε ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο γηα ηε 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο θαη ηελ Π.Δ., έγηλαλ παξαηεξήζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη αθνινύζεζε ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  
 

Μέζα ζπιινγήο 
Τα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: α) ηήξεζε εκεξνινγίνπ β) 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη γ) εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηνπο δαζθάινπο.  
 

Δξεπλεηηθνί άμνλεο 
Η έξεπλα, βάζεη ηεο ππόζεζεο ηεο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

πνηνηηθή θαη θπζηθή. Τα δεδνκέλα πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα δηεξεπλεζνύλ ρσξίζηεθαλ 

ζε ηέζζεξηο άμνλεο: α)παηδαγσγηθή κεζνδνινγία, β) πξνζσπηθή εκπινθή θαη ελεξγό 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, γ) ξόινο ηνπ δαζθάινπ, δ) αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο-

επραξίζηεζεο  
 

Αλάιπζε δεδνκέλσλ 
Δπηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο θαηλνκελνινγίαο (Groenewald, 2004; Wilson, 2002), 

γηαηί πεξηγξάθεηαη ε άκεζε εκπεηξία όπσο παξαηεξείηαη ζην πιαίζην ηνπ θαηλόκελνπ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  



 

Πιεζπζκόο 
  Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο είλαη ην ζύλνιν ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ απηά πινπνηνύλ γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία. 

Eπηιέρζεθαλ ηξία πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα παηδηά δεκνηηθνύ 

από ηξία δηαθνξεηηθά ΚΠΔ. 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 
 

Παηδαγσγηθή κεζνδνινγία 
Παηρλίδη & Δξγαζία ζε νκάδεο 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε πξνβνιή δηαθαλεηώλ, ην παηρλίδη 

γλσξηκίαο, ην παηρλίδη νκαδνπνίεζεο ησλ πιηθώλ, ε ζπλέληεπμε, ην θξππηόιεμν θαη ε 

δεκηνπξγία αθίζαο. Τα παηδηά εξγάδνληαλ ζε νκάδεο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ, νη 

πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο από ηελ πξνβνιή δηαθαλεηώλ, βαζίδνληαλ ζην 

παηρλίδη. Σην ΚΠΔ Κηιθίο αξθεηέο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

νκαδηθέο θαη παηγληώδεηο. 
 

ηόρνο πξνγξάκκαηνο 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ήηαλ ε απόθηεζε γλώζεσλ αιιά θαη δεμηνηήησλ. Τν ΚΠΔ 

Γηαλληηζώλ απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ελώ αγλνεί ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό παξάγνληα. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην παηρλίδη γλσξηκίαο ζπλδέεηαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, Τν ππόινηπν πξόγξακκα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ θαη 

δηαθόξσλ δεμηνηήησλ. Η έκθαζε δίλεηαη ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ελώ ε θαιιηέξγεηα ζπλαηζζεκάησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη θπξίσο 

ζην πξόγξακκα ηνπ θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Κηιθίο.  
 

Πξνζσπηθή εκπινθή-ελεξγόο ζπκκεηνρή 
Δλδηαθέξνλ  

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ην ελδηαθέξνλ απμνκεηώλεηαη αλάινγα: α) κε ηε ζηάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ, β)ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γ)ηα επνπηηθά κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη δ) ην πεξηερόκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ 

ην ελδηαθέξνλ εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύζε ν εθπαηδεπηηθόο ζηα 

παηδηά. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ρξεζηκνπνηήζεθε ε νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο. Σεκαληηθόο 

παξάγνληαο ήηαλ ε εκςπρσηηθή θαη ζπληνληζηηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.  
 

πκκεηνρή ησλ καζεηώλ 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ νη εξσηαπνθξίζεηο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν, απέηπραλ λα πξνθαιέζνπλ ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ. Σην ΚΠΔ 

Γηαλληηζώλ νη εξσηαπνθξίζεηο ζα κπνξνύζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή όισλ 

ησλ παηδηώλ εάλ εμαζθαιίδνληαλ: α) ζεηηθή απνδνρή θαη ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνο όια ηα παηδηά θαη β) πνηθηιία εξσηήζεσλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ε ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηώλ θάλεθε λα εμαξηάηαη από ηελ επηβξάβεπζε θαη ηνλ αληαγσληζκό.  
 

Έθθξαζε άπνςεο 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ε απζόξκεηε έθθξαζε είλαη ζεκαληηθή θαη αλαδεηθλύεηαη όηη 

πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθθξαζε είλαη ε βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Σην ΚΠΔ 

Γηαλληηζώλ ε απνπζία έθθξαζεο είλαη απνηέιεζκα ελόο ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

ελεξγνπνηείηαη, αιιά εδώ ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο δελ ππήξμε 

έθθξαζε απόςεσλ από όια ηα παηδηά ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ηνπο, σζηόζν, ε 



ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δεκηνύξγεζε θιίκα αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνύ, ηα παηδηά 

εθθξάδνληαλ ειεύζεξα, ρσξίο λα θνβνύληαη πώο ζα ηα θξίλνπλ.  
 

Έθθξαζε επηζπκίαο 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ παξαηεξήζεθε, ίζσο ιόγσ ηεο παζεηηθήο ζπκκεηνρήο, 

ηεο έιιεηςεο ειεπζεξίαο, θαη ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ε απζηεξή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπλέβαιε ώζηε ηα παηδηά 

λα κελ εθθξάζνπλ επηζπκίεο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηηο επηζπκίεο θαη 

ηηο απόςεηο ηνπο.  
 

Έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ παξαηεξήζεθε έληνλε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Όζα 

παηδηά εθθξάζηεθαλ, ην έθαλαλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ηα 

παηδηά έλησζαλ δπζθνξία ιόγσ ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Σην 

ΚΠΔ Κηιθίο ην πξόγξακκα έδηλε έκθαζε ζηελ ιεθηηθή έθθξαζε ησλ παηδηώλ. 
 

Ρόινο ηνπ δαζθάινπ 
πληνλίδεη 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν ξόινο ηνπ δαζθάινπ ήηαλ θαζνδεγεηηθόο. Σην ΚΠΔ 

Γηαλληηζώλ ην πξόγξακκα ήηαλ απζηεξά θαζνξηζκέλν από πξηλ, γη’ απηό ν ξόινο ηνπ 

δαζθάινπ ήηαλ αξθεηά ζπληνληζηηθόο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ππήξρε κεγάιε 

απηνξξύζκηζε. 

  

Πξνηείλεη, σζεί ειαθξά 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ  ν δάζθαινο, πξόηεηλε θαη σζνύζε ειαθξά, απνθάζηδε ν ίδηνο 

γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ζπληόληδε θαη 

απνδερόηαλ ηα παηδηά πνπ δελ κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν 

δάζθαινο πξόηεηλε θαη σζνύζε ειαθξά δίλνληαο επηινγέο ζηα παηδηά γηα λα 

πξνηείλνπλ.  
 

ηάζε ελεξγνύ αθξόαζεο 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξρε ελεξγόο αθξόαζε από ηε κεξηά ηνπ δαζθάινπ. Σην 

ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ππήξμε ελεξγόο αθξόαζε, αιιά δε ζπλνδεπόηαλ από ζσζηή 

κεηαρείξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηώλ. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν δάζθαινο δεηνύζε 

ζπρλά ηελ άπνςή ησλ παηδηώλ, ήηαλ δηαηεζεηκέλνο γηα ελεξγό αθξόαζε. 
 

Γηεπθνιύλεη ηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία  

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξμε επηθνηλσλία ζε ζπδεηήζεηο, ηόζν ζηε κεγάιε νκάδα 

όζν θαη ζηηο κηθξέο, αιιά όρη ηόζν έθθξαζε επηζπκηώλ θαη αλαγθώλ ησλ παηδηώλ.  

Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν δάζθαινο δεκηνπξγνύζε έλα θηιηθό θιίκα όκσο 

δεκηνπξγνύζε άγρνο ζηα παηδηά θαη ηα θόβηδε. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ην επίπεδν ηεο 

έθθξαζεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ήηαλ πνιύ θαιό. 
 

Θεηηθή απνδνρή 

Η ζρέζε δαζθάινπ–καζεηή γηα λα γίλεη ζρέζε εκπηζηνζύλεο πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη από θαηαλόεζε, ζεβαζκό θαη ζεηηθή απνδνρή.  Θεηηθή αλαγλώξηζε 

ζεκαίλεη όηη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δεθηηθόο απέλαληη ζην καζεηή ρσξίο λα ηνλ 

επηθξίλεη. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ππήξρε κεγάιε απνδνρή ηνπ δαζθάινπ από ηα παηδηά. 

Ήηαλ δεθηηθόο θαη δελ αγλννύζε ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηώλ.  Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν 

δάζθαινο αλ θαη είλαη απνδεθηόο από ηα παηδηά, δελ είλαη δεθηηθόο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο 



ππάξρεη ζεηηθή απνδνρή ηνπ δαζθάινπ, δελ είλαη επηθξηηηθόο, αθήλνληαο ζηνπο 

καζεηέο κεγάιν πεξηζώξην έθθξαζεο.   
 

Δπηπιήμεηο 

Η επίπιεμε είλαη έλα κέζν ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ώζηε ν εθπαηδεπηηθόο λα 

παξέκβεη θαη λα επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία όηαλ ζεσξήζεη πσο απηό είλαη αλαγθαίν. 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ δελ αθνινπζήζεθε ε ηαθηηθή ησλ επηπιήμεσλ, αιιά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεθηηθέο παξεκβάζεηο όπσο ην ρηνύκνξ.  Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ν 

δάζθαινο δε ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην κέζν επίπιεμεο. Σην ΚΠΔ Κηιθίο 

ν δάζθαινο δε ρξεζηκνπνίεζε επηπιήμεηο.  
 

Δπηβνιή ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο 

Έλα από ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ην ςπρνινγηθό θιίκα ζηελ ηάμε είλαη ε 

επηβνιή θαλόλσλ ηππνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πξσηνβνπιία 

ηνπ καζεηή θαη πεξηνξίδνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ. Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ν 

δάζθαινο ήηαλ θαζνδεγεηηθόο θαη δελ άθελε πεξηζώξηα γηα πξσηνβνπιίεο ζηνπο 

καζεηέο. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ αγλνήζεθαλ νη επηζπκίεο θαη νη εξσηήζεηο ησλ 

παηδηώλ.  Σην ΚΠΔ Κηιθίο ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα γίλεη κέινο ηεο 

νκάδαο θαη όρη θαζνδεγεηήο.  
 

Αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο – επραξίζηεζεο 
Υαιάξσζε 

Οη αζθήζεηο ραιάξσζεο, απνηεινύλ έλα κεζνδνινγηθό εξγαιείν, ώζηε ηα παηδηά 

λα απνδεζκεπηνύλ από δηζηαγκνύο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Απηό πνπ 

παξαηεξήζεθε θαη ζηα ηξία ΚΠΔ ήηαλ ε απνπζία ηέηνησλ αζθήζεσλ. 
 

Θεηηθή δηάζεζε 

Σην ΚΠΔ Βεξηίζθνπ ε δηάζεζε ησλ παηδηώλ είλαη ζεηηθή θαη δείρλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλα. Σην ΚΠΔ Γηαλληηζώλ ηα παηδηά ραιάξσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ, όκσο ε ζεηηθή δηάζεζε δελ ήηαλ δηάρπηε, θαζώο αξθεηά δελ είραλ ην 

ζάξξνο λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα. Σην ΚΠΔ Κηιθίο ηα παηδηά είραλ ζεηηθή δηάζεζε ζε 

όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ θαη δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή 

θαη επηζπκία  λα εθθξαζηνύλ. 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
Σηελ παξνύζα εξγαζία εξεπλήζεθαλ ηέζζεξηο άμνλεο σο πξνο ηηο αξρέο θαη 

ηηο κεζόδνπο ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζε ηξία δηαθνξεηηθά πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα ησλ ΚΠΔ Βεξηίζθνπ, Γηαλληηζώλ θαη Κηιθίο. Σπγθξηηηθά κε ηηο 

ζεσξεηηθέο αλαθνξέο, νη εθαξκνζζείζεο κεζνδνινγίεο ζηα ηξία πξνγξάκκαηα δε 

ζπλάδνπλ ζε αξθεηό βαζκό κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ηεο Βησκαηηθήο 

Παηδαγσγηθήο. Σπνξαδηθά πηνζεηήζεθαλ θάπνηεο κέζνδνη πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ  

Π.Δ. θαη ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ε ρξήζε ηνπο ζηελ νπζία δελ γηλόηαλ κε ηξόπν 

βησκαηηθό. Δπί παξαδείγκαηη, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ παηρληδηνύ αιιά απηό 

επηβαιιόηαλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ε ζηάζε ησλ νπνίσλ δελ είρε ραξαθηεξηζηηθά 

βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο, όπσο ελεξγεηηθή αθξόαζε, ζπλνδεία, πξνηάζεηο, 

ελζπλαίζζεζε θαη ζεηηθή απνδνρή. Ψζηόζν, ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια δπν ην ΚΠΔ 

Κηιθίο πεηπραίλεη λα ελζσκαηώζεη ζην πξόγξακκά ηνπ αξθεηά από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο.   
 



ΠΡΟΣΑΔΙ 
 

Δθπαηδεπηηθή Μεζνδνινγία 
Η εθαξκνζζείζα κεζνδνινγία απαηηείηαη λα εκπινπηηζζεί κε ζηνηρεία 

βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη παηγληώδεο θαη νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα 

πξνέξρνληαη από ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ. Έκθαζε ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη όρη κόλν ζηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά ζην 

ζπλαηζζεκαηηθό θαη ζπγθηλεζηαθό ζηνηρείν. Δπηβάιιεηαη νη δξαζηεξηόηεηεο λα 

απεπζύλνληαη ζε πνηθίια ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ, λα εθθξάδνληαη θαη λα 

πινπνηνύληαη νη επηζπκίεο ησλ παηδηώλ. Μία πξόηαζε γηα ηελ αύμεζε ηεο έθθξαζεο 

είλαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπλνδείαο. Ο εθπαηδεπηηθόο αθνύεη ελεξγά ηνπο 

καζεηέο, επαλαδηαηππώλεη ηα ιεγόκελα ηνπο θαη δίλεη ρξόλν λα εθθξαζηνύλ κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Δηδηθέο αζθήζεηο όπσο ε απηόκαηε έθθξαζε, ε ζπκκεηνρή 

ζε έλα δξώκελν ή κηα ζπιινγηθή δξάζε θαη ε επηθέληξσζε ζην ζώκα θαη ηηο ζθέςεηο 

ηνπ άιινπ άιιν ζα βειηίσλαλ ηελ επηθνηλσλία (Μπαθηξηδήο, 2004).  
 

Σηνηρεία βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ελζσκαησζνύλ ζην 

πξόγξακκα είλαη ν ζεβαζκόο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ άιινπ, ην άλνηγκα ζηελ θνηλσλία, 

δεμηόηεηεο παξαηήξεζεο, έξεπλαο, αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο, ε θξηηηθή ζθέςε, ε 

ελεξγόο ζπκκεηνρή θαη ε αλάπηπμε νκαδηθνύ πλεύκαηνο (Γηαλλαθόπνπινο, 2006). Τα 

παξαπάλσ εθαξκόδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο πεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα, κειέηε 

ζην πεδίν, θαηαηγηζκόο ηδεώλ, απνζαθήληζε αμηώλ, θαζνδεγνύκελε πεξηβαιινληηθή 

εξκελεία, κνπξκνπξεηά, παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο θαη ξόισλ (Γηαλλαθόπνπινο, 

2006). Παξάιιεια, νη αζθήζεηο ραιάξσζεο κέζα από ηελ θίλεζε θαη ηελ ειεύζεξε 

έθθξαζε απνδεζκεύνπλ από δηζηαγκνύο θαη αλαζηνιέο (Άιθεζηηο, 2008).  
 

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ 
Μόλν αλ βηώζνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ηηο αξρέο θαη ηηο κεζόδνπο ηεο 

βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζα κπνξέζνπλ λα ηηο εθαξκόζνπλ. Πξσηαξρηθόο ζηόρνο 

ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηβάιιεηαη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα όιεο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο, λνεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ώζηε λα κπνξνύλ λα 

αλαπηύζζνπλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο. Μηα δεμηόηεηα ηδηαηηέξσο 

ρξήζηκε είλαη ε ελζπλαηζζεηηθή ηθαλόηεηα, λα κπνξεί δειαδή λα ληώζεη θαλείο θαη λα 

θαηαιαβαίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ (Rogers, 1978, 2006 ζην Κνζκόπνπινο, 

2006). Τέινο, ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνύλ ζηελ παηδαγσγηθή ησλ νκάδσλ θαη ζηελ 

δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ ζρέζεσλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε 

νκάδεο εκςύρσζεο ζηα πιαίζηα ηεο Αλζξσπηζηηθήο Χπρνινγίαο θαη Σπκβνπιεπηηθήο, 

ώζηε λα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα 

απνδέρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηεο νκάδαο (Κνζκόπνπινο, 

2006). Απαηηείηαη ζπλερήο βησκαηηθή εθπαίδεπζε πνπ λα νδεγεί ζηελ αιιαγή 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ (Μπαθηξηδήο, 2005β). 
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