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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις στάσεις και αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Αλμωπίας ως προς την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. Για την διερεύνηση του 

παραπάνω σκοπού επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα ως η καταλληλότερη. Αρχικά, 

διεξήχθησαν 15 ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση 

και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Από τα δεδομένα της έρευνας διαφάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφώσει θετική στάση αναφορικά με την εφαρμογή 

βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. Επιπλέον, οι ίδιοι αναγνωρίζουν τα 

οφέλη της βιωματικής μάθησης, τόσο στους ίδιους όσο και στους μαθητές. Ακόμη, οι 

συμμετέχοντες παραδέχονται τη θετική επίδραση που έχει η βιωματική μέθοδος στη 

συνεργασία των ίδιων με τους γονείς των μαθητών αλλά και στο άνοιγμα του σχολείου 

προς την κοινωνία. Επιπροσθέτως, τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί αφορούν κυρίως την ανεπαρκή επιμόρφωση που έχουν οι ίδιοι, την 

έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και τον περιορισμένο διδακτικό χρόνο. 

Λέξεις κλειδιά: Βιωματική Μάθηση, Δυσλεξία, Ενιαία Εκπαίδευση, 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to investigate the attitudes and perceptions of 

primary education teachers in the municipality of Almopia in relation to application 

experiential education in a classroom with children with dyslexia. To investigate the 

above purpose qualitative research was chosen as more appropriate. Initially, a 

qualitative research was carried out, where 15 semistructured interviews were 

conducted with primary school teachers in the municipality of Almopia. Secondly, the 

data of research had been codified and analyzed. The results of the research have shown 

that the majority of teachers have developed a positive attitude for to application 

experiential education in a classroom with children with dyslexia. In addition, teachers 

acknowledge the experiential’s education benefits to both themselves and students. 

Also, the participants admit the positive impact that the experiential method has on their 

own cooperation with students’ parents but also on the school’s openness to society. 

Additionally, the obstacles faced by teachers are mainly related to inadequate training, 

lack of equipment and limited teaching time.  

Key words: Experiential Learning, Dyslexia, Inclusive Education, 

Differentiated Education  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ενιαία εκπαίδευση 

Με το πέρασμα του χρόνου σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση στον πληθυσμό 

των μαθητών με αναπηρίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων (Leyser & 

Greenberg, 2008). Οι εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές πολλών ανεπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο αποτέλεσαν βασικό συντελεστή που 

συνέδραμε σε αυτή την αύξηση. Βασικός στόχος ήταν η εισαγωγή των παιδιών με 

αναπηρία στην γενική εκπαίδευση και η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε σχέση 

με τους υπόλοιπους μαθητές (Liasidou & Antoniou, 2015). 

Η έννοια της ενιαίας εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συμμετοχή 

των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση και την 

προώθηση του θεμελιώδους δικαιώματος των παιδιών αυτών στην αποτελεσματική 

μάθηση (Συμεωνίδου & Φτιάκα, 2012).  

Ως σύνθετη έννοια, με προεκτάσεις σε βασικούς τομείς της ζωής, καθώς 

διαφοροποιείται από το συντηρητικό παρωχημένο εκπαιδευτικό μοντέλο και 

απορρίπτει τον κοινωνικό αποκλεισμό και διαχωρισμό, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα 

και έκφραση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση ως βασικό δικαίωμα, 

αποτελεί το μέσο της καλλιέργειας του ατόμου και της προώθησης του σεβασμού, της 

κατανόησης και αποδοχής του διαφορετικού, της ισότητας και της ελευθερίας (Ζώνιου- 

Σιδέρη, 2012).  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέγγιση της ενιαίας εκπαίδευσης είναι η 

εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας που στοχεύει στην ικανοποίηση όλων των 

μαθησιακών αναγκών ανεξαιρέτως. Επιπροσθέτως, η ενιαία εκπαίδευση απαιτεί 

διαφοροποίηση στους εκπαιδευτικούς στόχους, στη φύση του αναλυτικού 
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προγράμματος και στο είδος της αξιολόγησης (Liasidou, 2012b). Ένα ιδιαίτερο 

στοιχείο που χαρακτηρίζει την ενιαία εκπαίδευση, αναφορικά με την επιτυχία ή μη της 

μάθησης, είναι η μετατόπιση της ευθύνης από το παιδί και την οικογένειά του στο 

σχολείο και στους συντελεστές του. Ακόμη, το σχολείο ως φορέας μάθησης οφείλει να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού και όχι το αντίθετο, όπως γινόταν σε 

παλαιότερες δεκαετίες (Φτιάκα, 2010).  

Δυσλεξία 

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα έχει 

επικεντρώσει την μελέτη της στο πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερα της 

δυσλεξίας. Η δυσλεξία σύμφωνα με το Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας ταξινομείται 

ως μία ειδική μαθησιακή δυσκολία (Πολυχρόνη, 2011). Πολλοί επιστήμονες από 

διάφορα πεδία επιχείρησαν να αποδώσουν έναν ορισμό για την δυσλεξία, ενώ αρκετές 

ήταν οι φορές που ο ένας ορισμός συμπλήρωνε τον άλλο. Με βάση την Βρετανική 

Εταιρεία Δυσλεξίας: «Η δυσλεξία είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και δυσκολιών 

που επηρεάζει την διαδικασία μάθησης σε έναν ή περισσότερους τομείς όπως η 

ανάγνωση, η ορθογραφημένη γραφή και ο γραπτός λόγος. Συνοδευτικές αδυναμίες 

μπορεί να εμφανιστούν στους τομείς της ταχύτητας επεξεργασίας, στην 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, στην ακουστική ή/και οπτική αντίληψη, στον προφορικό λόγο 

και στις κινητικές δεξιότητες.» (Peer & Reid, 2001).  

Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενιαίας εκπαίδευσης, πολλοί ερευνητές έχουν 

επιχειρήσει να διερευνήσουν αποτελεσματικές τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας για 

τους δυσλεξικούς μαθητές. Η έντονη διαφορετικότητα και οι μικτές ικανότητες των 

μαθητών που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες σχολικές αίθουσες, καθιστούν την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία αναγκαία για την εφαρμογή της ενιαίας εκπαίδευσης και 
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την ικανοποίηση των αναγκών όλων των μαθητών ανεξαιρέτως (Βαλιαντή, 2015). Οι  

Κουτσελίνη και Αγαθαγγέλου (2009), επεξηγούν πως για να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να την 

προσεγγίσει ως μία «μέθοδο» διδασκαλίας που θα αντιμετωπίζει τους μαθητές ως 

μονάδες και όχι ως ένα σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει 

να ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά με στόχο την ουσιαστική 

απόκτηση γνώσεων και όχι την απλή μεταφορά αυτών.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφέρεται 

ότι, παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές και αναθεωρήσεις, 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο 

λαμβάνοντας υπόψη τις μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα τη δυσλεξία. Η 

επιτακτική ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές τόσο από τους μαθητές όσο 

και από το συμβατικό σχολείο, στις απαιτήσεις της κοινωνίας, οδηγούν στην 

αναθεώρηση των διδακτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών. Παρόλο που έχουν 

επιχειρηθεί πολλές προσπάθειες για αλλαγή του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 

συστήματος, καμία δεν απέδωσε ουσιαστική πρόοδο. Σύμφωνα με τις Τριλίβα και 

Αναγνωστοπούλου (2008), ουσιαστικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί υπό την 

προϋπόθεση ότι ένα μέρος του συστήματος θα αντικατασταθεί εξολοκλήρου από ένα 

άλλο.  

Βιωματική μάθηση 

Καθώς οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας καθίστανται όλο και λιγότερο 

αποτελεσματικοί, οι σύγχρονες τάσεις της αγωγής προτείνουν την σύνδεση της 

σχολικής γνώσης με τις εμπειρίες και την καθημερινή ζωή των μαθητών, μέσω της 

βιωματικής μάθησης (Κουμέντος 2015). Η Δεδούλη (2002), τονίζει ότι για την επιτυχία 

μιας πραγματικής αλλαγής, στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, είναι αναγκαία η 
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διεξαγωγή δραστηριοτήτων που έχουν βιωματικό χαρακτήρα και προωθούν την 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας του μαθητή, τον ενεργό ρόλο του στην διαδικασία της 

μάθησης, την τροφοδότηση για κριτική σκέψη καθώς και την ανάπτυξη των 

συναισθημάτων του.  

Η βιωματική μάθηση επικεντρώνεται στην αξία που έχει η εμπειρία του μαθητή 

στη διαδικασία της μάθησης και στην αλληλεπίδραση που έχει με το ενδοσχολικό αλλά 

και εξωσχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, η βιωματική μάθηση αποτελεί μία μοναδική 

διαδικασία μάθησης, κατά την οποία τα σχολικά εγχειρίδια, τα διδακτικά υλικά και η 

αποστήθιση αντικαθίστανται από την εμπειρία, με απώτερο στόχο να κατακτήσει ο 

μαθητής την προσφερόμενη γνώση, μέσω της επεξεργασίας του βιώματός του 

(Δεδούλη, 2002). Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ενεργό δράση του παιδιού, 

στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας του μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και στο 

συσχετισμό της διδασκαλίας με την καθημερινότητα του (Χρυσαφίδης, 2006).  

Η βιωματική μάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλέγματος δεξιοτήτων 

συμπεριφοράς, δίνοντας έμφαση στον ενεργητικό ρόλο τόσο του εκπαιδευτικού, όσο 

και του μαθητή (ενεργητική μάθηση). (Βοσνιάδου, 2006, Κολιάδης, 2004, 

Ματσαγγούρας, 2003). Η Κοσσυβάκη (2006), διευκρινίζει πως η βιωματική μάθηση 

ως εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας, συνδράμει στην αποτελεσματική μάθηση του 

παιδιού καθώς αναπτύσσει την συγκέντρωση, τις επικοινωνιακές δεξιότητες ενώ οι 

δραστηριότητες ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε μαθητή 

ξεχωριστά. Επιπροσθέτως, η ίδια συμπληρώνει πως για να αποκτήσει ο μαθητής ενεργό 

ρόλο κατά τη διαδικασία της μάθησης και να αυτενεργήσει, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να παρέχει στήριξη και καθοδήγηση.  

Σημαντικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού τον καθιστά βασικό συντελεστή για την επιτυχία 

της μάθησης και την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε μαθητή. Ο εκπαιδευτικός 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο πρωτίστως στη διάγνωση της δυσλεξίας, βάσει των 

συμπτωμάτων που παρουσιάζει το παιδί και στην συνέχεια στην αντιμετώπιση της. 

Ένας εκπαιδευτικός που είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα ελλείμματα που 

μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί με δυσλεξία, σαφώς θα συμβάλει στην έγκαιρη 

διάγνωση του και θα μπορέσει να προσφέρει τις καλύτερες διδακτικές του υπηρεσίες 

(Στασινός, 2015).  

Η στάση του εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται στην συμπεριφορά του μέσα 

στην σχολική αίθουσα αλλά και στην αλληλεπίδραση που έχει με τους μαθητές. Η 

στάση ενός ατόμου μπορεί να επιφέρει σημαντική αλλαγή με βάση τις αντιλήψεις τις 

οποίες διαμορφώνει. Ο Γεώργας (1995) αποσαφηνίζει πως η αντίληψη εμπεριέχεται 

στην γνωστική διάσταση των στάσεων, επομένως, οι στάσεις και οι αντιλήψεις είναι 

δύο έννοιες αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόμενες.  

Ο Pajares (1992) εφιστά την προσοχή στις πεποιθήσεις, τις πρακτικές και τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών και επεξηγεί πως η εκπαιδευτική έρευνα πρέπει να εστιάσει 

στους παραπάνω παράγοντες. Ακόμη ο ίδιος διευκρινίζει πως οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες σχετίζονται άμεσα με τις εκπαιδευτικές στρατηγικές, την αντιμετώπιση 

προκλήσεων στο σχολικό πλαίσιο, ενώ διαμορφώνουν τα κίνητρα των μαθητών και τις 

διαδικασίες διδασκαλίας. Ακόμη, οι στάσεις και οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού 

αναφορικά με την βιωματική μάθηση των παιδιών με δυσλεξία αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την επιτυχία της μάθησης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε δυσλεκτικά παιδιά.   

Σκοπός και στόχοι 
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Η εργασία αυτή έχει σκοπό τη διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την 

εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. Πιο συγκεκριμένα, στόχος 

της εργασίας είναι η ανάδειξη των απόψεων και των αντιλήψεων που έχουν 

διαμορφώσει οι εκπαιδευτικοί για τη βιωματική μάθηση σε μαθητές με δυσλεξία. 

Επιπρόσθετα, επιχειρείται η καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τις απόψεις 

και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την βιωματική μάθηση σε 

δυσλεκτικούς μαθητές. Τέλος, διερευνώνται οι δυσκολίες και τα εμπόδια που 

υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι αντιμετωπίζουν ή πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν 

κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε παιδιά με δυσλεξία.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Μέσω της έρευνας επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποιες είναι απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη εφαρμογή 

βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία; 

2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τη βιωματική μάθηση σε μαθητές με δυσλεξία, 

σύμφωνα με τους ίδιους; 

3. Ποιες είναι οι δυσκολίες και τα εμπόδια που λένε ότι αντιμετωπίζουν ή 

πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία; 

Δομή εργασίας 

Δομικά, η εργασία συγκροτείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Αρχικά, προσεγγίζεται θεωρητικά η έννοια 

της δυσλεξίας, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής και τα αίτια στα οποία οφείλεται 
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η δυσλεξία. Ακολούθως, παρουσιάζεται η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα της 

εκπαίδευσης των παιδιών με δυσλεξία.  

Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση της ενιαίας εκπαίδευσης και των θεμελιωδών 

αρχών που την διέπουν, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στον ορισμό και τις αρχές 

της διαφοροποίησης, η οποία συνδέεται άμεσα με την έννοια της ενιαίας εκπαίδευσης.  

Στο επόμενο υποκεφάλαιο, παρατίθενται οι θεωρίες, οι διάφοροι ορισμοί και τα 

χαρακτηριστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για να περιγράψουν τη 

βιωματική μάθηση. Αναλύονται τα θεωρητικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν και 

καταδεικνύονται τα ουσιαστικά οφέλη που παρέχει η βιωματική μάθηση. 

Καταγράφονται τα βήματα που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης, περιγράφονται οι βασικοί τύποι της και αναλύονται οι προϋποθέσεις ώστε να 

θεωρείται η μάθηση βιωματική. Ακόμη, προσεγγίζεται η έννοια του σχολείου ως φορέα 

βιωματικής μάθησης και καταδεικνύεται η σημαντικότητα του ρόλου του 

εκπαιδευτικού κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της. Τέλος, γίνεται μια εκτενής 

αναφορά στις στάσεις και τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί για την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης μέσα στην τάξη.    

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, 

ειδικότερα περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η ερευνητική μέθοδος που 

επιλέχθηκε καθώς και το δείγμα και η μέθοδος δειγματοληψίας που προτιμήθηκε. Στην 

συνέχεια, γίνεται μία λεπτομερής καταγραφή των βημάτων που πραγματοποιήθηκαν 

για την διαδικασία της έρευνας, παρουσιάζεται το Πρωτόκολλο Συνέντευξης, 

περιγράφεται η διαδικασία της συνέντευξης, της αποκωδικοποίησής της και της 

ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν. Τέλος, παρουσιάζονται οι παράγοντες που 

λήφθηκαν υπόψη από τον ερευνητή, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

Δεοντολογίας και της Εγκυρότητας. 
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Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την έρευνα. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ενώ γίνεται μία 

λεπτομερής ανάλυση αυτών. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται τα 

συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του υπό εξέταση θέματος. 

Τέλος, ακολουθεί η βιβλιογραφία και τα παραρτήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Δυσλεξία 

1.1.Ορισμός 

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική κοινότητα έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της 

στις μαθησιακές δυσκολίες και την εύρεση αποτελεσματικών τρόπων διδασκαλίας με 

σκοπό την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών. Η δυσλεξία σύμφωνα με το Βρετανικό 

Ινστιτούτο Δυσλεξίας ταξινομείται ως μία ειδική μαθησιακή δυσκολία και αποτέλεσε 

αντικείμενο πληθώρας μελετών, αμφισβητήσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ των 

ερευνητών (Πολυχρόνη, 2011). Αρχικά η δυσλεξία διερευνήθηκε από το πεδίο της 

Ιατρικής αλλά πολύ σύντομα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών 

πεδίων όπως της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, καθώς επιχειρήθηκε να 

κατανοηθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. 

Για πολλά χρόνια η Βρετανική Εταιρία Δυσλεξίας (1989) απέδιδε την έννοια 

της δυσλεξίας ως «Μια χαρακτηριστική, ειδική δυσκολία, οργανικής προέλευσης, στην 

εκμάθηση μιας ή περισσότερων γλωσσικών διεργασιών, όπως η ανάγνωση, η 

ορθογραφία και η γραπτή γλώσσα, η οποία είναι δυνατόν να συνοδεύεται από δυσκολία 

σε ότι έχει σχέση με τους αριθμούς (δυσαριθμησία). Συνδέεται ειδικότερα με τη 

δυνατότητα επεξεργασίας και χρήσης της γραπτής γλώσσας (αλφαβητικής, 

αριθμητικής και μουσικής) αν και συχνά επηρεάζει σε κάποιο βαθμό και τον προφορικό 

λόγο.» (Λιβανίου, 2004). Το 1997 στο Συμβούλιο Υγείας στην Ολλανδία, η Βρετανική 

Ψυχολογική Εταιρία ενστερνίστηκε έναν λειτουργικό ορισμό της δυσλεξίας, ο οποίος 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με αυτόν «Η δυσλεξία είναι έκδηλη όταν η 

σωστή και ευχερής ανάγνωση ή/και η ορθή γραφή των λέξεων (ορθογραφία) 

αναπτύσσονται πολύ ανεπαρκώς ή με μεγάλη δυσκολία. Εστιάζει στην εκμάθηση 

ανάγνωσης και γραφής (αλφαβητισμός) σε επίπεδο «λέξης» και υποδηλώνει ότι το 
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πρόβλημα είναι σοβαρό και εμμένον, παρά τις πρόσφορες μαθησιακές / μορφωτικές 

ευκαιρίες. Παρέχει τη βάση για μια σταδιακή αξιολόγηση μέσα από τις διδακτικές 

διαδικασίες» (Λιβανίου, 2004). Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας (IDA, 

2002) η δυσλεξία θεωρείται μία μαθησιακή δυσκολία νευρολογικής προέλευσης με 

κύρια χαρακτηριστικά την δυσκολία στην ορθή και ευχερή ανάγνωση λέξεων καθώς 

και τις ελλιπείς δεξιότητες ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης. 

Ο Παυλίδης (2015) αναφέρει ότι η δυσλεξία είναι μια βιολογική και 

κληρονομική δυσκολία. 

Παρόλο που πολλοί επιστημονικοί κλάδοι έχουν επικεντρωθεί τα τελευταία 

χρόνια στην δυσλεξία, υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν στις 

αιτίες πρόκλησής και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Ορισμένοι επιστήμονες την 

χαρακτηρίζουν ως «χάρισμα», εξαιτίας της υψηλής νοημοσύνης, ενώ άλλοι την 

θεωρούν «μειονεξία, τεμπελιά ή μύθο» (Τζουριάδου, Βουγιούκας, Αναγνωστοπούλου, 

& Μενεξές, 2015). 

 

1.2.Χαρακτηριστικά 

Οι Hari και Renvall (2001) αναφέρουν συνοπτικά ορισμένα χαρακτηριστικά 

του παιδιού με δυσλεξία όπως είναι η δυσκολία διάκρισης αριστερού-δεξιού, η 

δυσκολία στην αντίληψη ταξινόμησης, η υπερκινητικότητα, μεγάλη αδράνεια ή 

διάσπαση προσοχής και ονειροπόλησης, η δυσκολία αντίληψης του χώρου και του 

χρόνου. Ακόμη, οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά με δυσλεξία αντιστοιχούν τις 

σκέψεις τους στο μεγαλύτερο μέρος με εικόνες, αισθήσεις και συναισθήματα και όχι 

με λέξεις.  
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Επιπλέον, ο Καπρινής (2008) επεξηγεί ότι τα παιδιά με δυσλεξία όταν 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον λόγο δεν παρουσιάζεται μόνο στην ανάγνωση, αλλά 

παρατηρείται στην ορθογραφία αλλά και σε άλλες μορφές γλώσσας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Lyon, Shaywitz και Shaywitz (2003) αναφέρουν ότι η 

δυσλεξία χαρακτηρίζεται από δυσκολίες ακριβούς και/ή ευχερούς αναγνώρισης λέξεων 

και από φτωχές ικανότητες ορθογραφίας και αποκωδικοποίησης. Οι δυσχέρειες αυτές 

προκύπτουν λόγω του φωνολογικού ελλείματος που παρουσιάζουν τα παιδιά στη 

γλώσσα. 

Ωστόσο, η Τζουριάδου (2011) υποστηρίζει ότι είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια τα βασικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας τα οποία να την 

διαφοροποιούν από άλλες μαθησιακές διαταραχές. 

Σύμφωνα με τον Clark (1988), το βασικότερο γνωστικό έλλειμμα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσλεξία είναι στην αναγνωστική ικανότητα, συνεπώς τα 

παιδιά αυτά καθυστερούν κατά την ανάγνωση, δυσκολεύονται να διαβάσουν με 

ευχέρεια και πολλές φορές είναι πιθανό να παραλείψουν κομμάτια του κειμένου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα παιδιά αδυνατούν να κατανοήσουν το κείμενο που 

διαβάζουν. Η επιτυχία απόκτησης αναγνωστικών δεξιοτήτων επηρεάζεται άμεσα από 

την ανάπτυξη φωνολογικών δεξιοτήτων και ειδικότερα της φωνολογικής 

αποκωδικοποίησης της λέξης (Clark, 1988). Συχνά το άτομο με δυσλεξία 

καταβάλλοντας προσπάθεια κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, υπονομεύει την 

κατανόηση του κειμένου που θεωρείται και το σημαντικότερο μέρος της αναγνωστικής 

διαδικασίας (Pollock & Waller, 1994). 

Ο Αναστασίου (1998) επεξηγεί ,αναφορικά με την ανάγνωση, ότι αυτή μπορεί 

να είναι αργή, διστακτική, ενώ στην πρώτη και στην δευτέρα τάξη του δημοτικού 

μπορεί να είναι και συλλαβιστή. Ακόμη, σε μεγαλύτερες τάξεις η ανάγνωση μπορεί να 
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είναι μονότονη και μηχανική, χωρίς ρυθμό ή κάποιο χρώμα στη φωνή. Διευκρινίζεται 

ότι οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα γράμματα στην πρώτη 

ανάγνωση. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές συνήθως χάνουν τη σειρά στο 

κείμενο, ειδικότερα όταν κάποια σειρά τελειώνει και ξεκινάει άλλη, παραλείπουν ή 

επαναλαμβάνουν φράσεις ή προτάσεις και αργούν να επανέλθουν στο σωστό σημείο 

του κειμένου, αν η ανάγνωση σταματήσει. Επιπρόσθετα, οι μαθητές με δυσλεξία 

αγνοούν τα σημεία στίξης και δυσκολεύονται κατά την ανάγνωση πολυσύλλαβων 

λέξεων. Τέλος, ο ίδιος αναφέρει ότι οι μαθητές αντικαθιστούν τις υπάρχουσες λέξεις 

του κειμένου με δικές τους, όταν δουν το πρώτο γράμμα, την πρώτη συλλαβή ή την 

κατάληξη της λέξης. 

Σχετικά με τη γραφή και την ορθογραφία, οι μαθητές συντομεύουν τις λέξεις, 

αντικαθιστούν τα γράμματα που μοιάζουν φωνητικά ή οπτικά μεταξύ τους, 

παραλείπουν, επαναλαμβάνουν ή αντιστρέφουν γράμματα ή συλλαβές σε μια λέξη και 

παρατονίζουν. Ακόμη, κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η ακατάλληλη χρήση 

κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά, το ανύπαρκτο κενό ανάμεσα στις λέξεις, η 

ακατάστατη γραφή, οι μουτζούρες, τα συντακτικά λάθη και οι δυσκολίες και τα λάθη 

στην αντιγραφή (Αναστασίου, 1998). 

Αναφορικά με τα μαθηματικά έχουν παρατηρηθεί ορισμένα χαρακτηριστικά, 

όπως η δυσκολία στην εκμάθηση των πινάκων του πολλαπλασιασμού, η χρήση των 

δαχτύλων τους για τον υπολογισμό πράξεων, καθώς επίσης και η σύγχυση των 

αριθμητικών συμβόλων. Επιπροσθέτως, άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν γενικά, 

είναι ότι συγχέουν το δεξιά με το αριστερά, δεν μπορούν να πουν με τη σωστή 

ακολουθία την αλφάβητο, τις μέρες και τους μήνες, ενώ δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν την ώρα (Αναστασίου Δ. , 1998). 
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Ακόμη, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η δυσκολία στη χρήση του προφορικού 

λόγου από τα παιδιά με δυσλεξία. Ειδικότερα, τα παιδιά δυσκολεύονται στην 

παραγωγή λέξεων και φράσεων που πρέπει να χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση αλλά 

και στην κατανόηση νέων λέξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση στην 

επεξεργασία μια πληροφορίας υποδηλώνει πως το παιδί χρειάζεται περισσότερο χρόνο 

και θα εργαστεί με τον δικό του ρυθμό, και όχι τον περιορισμό ικανοτήτων ή 

νοημοσύνης (Selikowitz, 1998). 

Ο Wood (2006) διευκρινίζει ότι η δυσλεξία εμφανίζεται και στα δύο φύλα και 

τονίζει πως αυτή δεν σχετίζεται με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τη φυλή, την 

καταγωγή ή την γλώσσα της οικογένειας του παιδιού. 

Τέλος, οι Golberg και Schiffman (όπως αναφέρεται στην Τσοβίλη, 2003), 

ισχυρίζονται ότι παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των δύο φύλων των παιδιών καθώς 

τα κορίτσια παρουσιάζουν υπεροχή αναφορικά με την εξελικτική τους ωριμότητα και 

έχουν συνήθως περισσότερα κίνητρα σχετικά με την μάθηση. 

 

1.3.Αίτια 

Περισσότερο από έναν αιώνα, τα αίτια της δυσλεξίας απασχόλησαν και 

συνεχίζουν  να απασχολούν μία πληθώρα επιστημονικών κοινοτήτων. Ο Morgan 

(1896) ήταν από τους πρώτους μελετητές που αναρωτήθηκε πώς ένα παιδί με καλό 

νοητικό επίπεδο μπορεί να αντιμετωπίζει εμπόδια κατά την διαδικασία της ανάγνωσης 

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2003). 

Το ερώτημα αν τελικά η δυσλεξία αποτελεί ζήτημα προερχόμενο από 

ενδογενείς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα τελευταία χρόνια, έχει απαντηθεί καθώς 

είναι πλέον γνωστός ο σύμφυτος χαρακτήρας της. Σύμφωνα με τον Πόρποδα (1997), 

οι επιστήμονες έχουν εστιάσει πλέον την προσοχή τους στον τρόπο που εκδηλώνεται 
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η δυσλεξία και ποιες λειτουργίες επηρεάζονται. Ο ίδιος επεξηγεί πως η δυσλεξία 

μπορεί να οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι είναι α) νευρολογική 

υπολειτουργία,  (β) ελλιπής ημισφαιρική κυριαρχία, (γ) γενετικές ανωμαλίες και (δ) 

λειτουργικές ανωμαλίες στην αντιληπτική και γνωστική επεξεργασία (Πόρποδας, 

1997). 

 

1.4.Εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Οι μαθησιακές δυσκολίες, και πιο συγκεκριμένα η δυσλεξία, θεωρείται τις 

τελευταίες δεκαετίες ένα ζήτημα αιχμής για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών, κατά τη φοίτησή του στο σχολείο, 

έρχεται αντιμέτωπος με την αποτυχία στο εκπαιδευτικό σύστημα, ορισμένοι δεν 

γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ενώ άλλοι επιδιώκουν να 

αξιοποιήσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται 

η εκπαίδευσή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις πολλοί μαθητές βιώνουν έντονη σχολική 

αποτυχία με αποτέλεσμα τον κλονισμό της αυτοπεποίθησής τους, την συναισθηματική 

κατάπτωση και περιθωριοποίηση τους (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, χωρίς κατάλληλη εξειδίκευση 

καταβάλλουν προσπάθειες να υποστηρίξουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

συχνά όμως με αναποτελεσματικό τρόπο (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Σύμφωνα με τους νόμους 2817/2000 και 1566/1985, τα παιδιά που έχουν 

«…ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία …» 

(άρθρο 1, § 2), κατέχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα πρέπει να τους 

παρέχεται ειδική αγωγή. Με βάση τα παραπάνω, οι μαθητές με δυσλεξία θα πρέπει να 

φοιτούν σε τμήματα ένταξης τα οποία υπάγονται στα γενικά σχολεία και είναι 

στελεχωμένα με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Ακόμη, θα πρέπει να δημιουργείται 
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ένα Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο θα προσαρμόζεται στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Στην Ελλάδα, αν και έχουν γίνει βήματα προόδου 

με έναν σημαντικό αριθμό τμημάτων ένταξης, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με 

δυσλεξία δεν ικανοποιεί τις μαθησιακές του ανάγκες σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 

που τον υποστηρίζει. 

Επιπροσθέτως, η προφορική εξέταση, στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές με 

δυσλεξία, είναι φαινομενικά μια αποτελεσματική παρέμβαση, ωστόσο χωρίς την 

κατάλληλη προσαρμογή και προετοιμασία του αναλυτικού προγράμματος τα παιδιά 

δεν διευκολύνονται ιδιαίτερα κατά την εξέταση (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). 

Τέλος, το πιο κρίσιμο ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η εκπαιδευτική 

κοινότητα, είναι αυτό της έγκαιρης ανίχνευσης της δυσλεξίας και η περαιτέρω 

παρέμβαση. Πολύ συχνά χάνεται πολύτιμος χρόνος, λόγω λάθος χειρισμού από γονείς 

ή εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται βασικές γνωστικές ελλείψεις 

καθώς επίσης και συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα. Η έλλειψη 

συστηματικών διαδικασιών έγκαιρης ανίχνευσης, καθώς επίσης και η ανεπαρκής 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων δυσχεραίνει τη φοίτηση των μαθητών 

με δυσλεξία. 

 

2. Ενιαία Εκπαίδευση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

2.1.Ενιαία Εκπαίδευση 

2.1.1. Ορισμός Ενιαίας Εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκπαιδευτικής αναμόρφωσης, εισήχθη το μοντέλο 

της Ενιαίας Εκπαίδευσης, το οποίο εγκαινίασε την οπτική μιας νέας φιλοσοφίας, με 

στόχο την άρση της ισχύουσας έως τώρα περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία 
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ή/και μαθησιακές δυσκολίες, από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς επίσης 

εστίασε και στην κοινωνική ένταξη και την ολιστική ανάπτυξή τους. (Στασινός, 2013). 

Η Φτιάκα (2010) αναφέρει ότι η ενιαία εκπαίδευση (inclusive education) 

αποτελεί βασικό και αδιαπραγμάτευτο ανθρώπινο δικαίωμα του παιδιού στην 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σχολείο καθίσταται υπεύθυνο για την 

ομαλή πρόσβαση του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον, την διαφοροποίηση του 

αναλυτικού σχολικού προγράμματος και την ενεργό συμμετοχή του παιδιού σε κάθε 

είδους δραστηριότητα. Συνεπώς, το σχολείο, ως ο βασικότερος πυλώνας της 

εκπαίδευσης, θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες έγκαιρες παρεμβάσεις με στόχο 

την ικανοποίηση των αναγκών όλων των μαθητών ανεξαιρέτως. Η ίδια επεξηγεί πως 

βασικό χαρακτηριστικό της ενιαίας εκπαίδευσης είναι η απαλοιφή ρατσιστικών 

συμπεριφορών και διακρίσεων καθώς επίσης και η αποδοχή της διαφορετικότητας, 

εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, σε επίπεδο φύλου, φυλής, γλώσσας, 

θρησκείας, μαθησιακών δυσκολιών και αναπηρίας (Φτιάκα, 2010). 

 

2.1.2. Αρχές Ενιαίας Εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τον Armstrong (όπως αναφέρεται από τις Ακρωτηριάδου & 

Μαύρου, 2014), η ενιαία εκπαίδευση αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία 

με σκοπό την δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου. Κατά τους 

Barton και Armstrong (2007), η ποικιλία των ερμηνειών που επιδέχεται η 

συγκεκριμένη έννοια, καταδεικνύει το βαθμό συνθετότητας των διαφόρων ιστορικών 

πλαισίων μέσα στα οποία κάθε φορά το εννοιολογικό περιεχόμενό της παίρνει οριστική 

μορφή σε ένα ορισμό. Ως σύνθετη έννοια, με προεκτάσεις σε βασικούς τομείς της ζωής, 

καθώς διαφοροποιείται από το συντηρητικό παρωχημένο εκπαιδευτικό μοντέλο και 

απορρίπτει τον κοινωνικό αποκλεισμό και διαχωρισμό, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα 



25 

 

και έκφραση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν 

ηθικές αρχές οι οποίες βασίζονται στον σεβασμό του ατόμου και στην προστασία της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η εκπαίδευση ως βασικό δικαίωμα, αποτελεί το μέσο της 

καλλιέργειας του ατόμου και της προώθησης του σεβασμού, της κατανόησης και 

αποδοχής του διαφορετικού, της ισότητας και της ελευθερίας (Ζώνιου-Σιδέρη, 2012). 

Η Ενιαία Εκπαίδευση εστιάζοντας στην εκπαιδευτική και κατ’ επέκταση 

κοινωνική ευημερία όλων, ανεξαρτήτως σωματικής και νοητικής ακεραιότητας, αλλά 

και κάθε είδους ετερότητας, καθιερώνει έναν διαφορετικό τρόπο θέασης της σχολικής 

και κοινωνικής πραγματικότητας μέσα από ένα πολιτισμικό πρίσμα. Κατά τις Liasidou 

και Antoniou (όπως αναφέρεται από την Κωφίδου, 2017), η ενιαία εκπαίδευση θέτει 

ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης και μορφών 

δίκαιων και ισότιμων εκπαιδευτικών παροχών για όλους τους μαθητές. 

Η Δαμιανίδου (2015) επισημαίνει ότι η ενιαία εκπαίδευση προϋποθέτει την 

ουσιαστική εστίαση στο ίδιο το άτομο και όχι στην ετικέτα με την οποία έχει 

χαρακτηριστεί αυθαίρετα. Ακόμη, βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της ενιαίας εκπαίδευσης και την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών, 

αποτελεί η δημιουργία ενός λεπτομερούς σχεδίου με σαφείς στόχους και η 

αντιμετώπιση της κωλυσιεργίας του γραφειοκρατικού συστήματος (Δαμιανίδου & 

Φτιάκα, 2012). 

 

2.2.Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

2.2.1. Ορισμός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εφαρμογής της ενιαίας εκπαίδευσης και με 

γνώμονα την ικανοποίηση των μαθησιακών αναγκών όλων των παιδιών χωρίς 

διακρίσεις, πολλές διδακτικές προσεγγίσεις τέθηκαν υπό αμφισβήτηση. Σύμφωνα με 
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τις Παντελιάδου και Αντωνίου (2008), η έννοια της διαφοροποίησης αποτελεί μία 

βασική αρχή η οποία συνδέεται άμεσα με την έννοια της ειδικής αγωγής. Η 

διαφοροποίηση προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, το ανθρώπινο δικαίωμα όλων των 

μαθητών για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και αποτελεί το μέσο για μία 

αποτελεσματική διδασκαλία. Συνεπώς, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας θα επέλθει 

λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, την μαθησιακή 

ετοιμότητα, το μαθησιακό προφίλ και τις δεξιότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά 

(Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου, 2009). Οι Παντελιάδου και Αντωνίου (2008) επεξηγούν 

πως «Ο όρος «διαφοροποιημένη διδασκαλία» αναφέρεται σε μια συστηματική 

προσέγγιση στο σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές 

μαθησιακές ανάγκες. Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας, δίνεται έμφαση 

σε δύο βασικούς άξονες: στο μαθητή και στο αναλυτικό πρόγραμμα.» (Σελ. 7). Η 

Βαλιαντή (2015) επεξηγεί πως η αξιοποίηση μιας πληθώρας αποτελεσματικών 

διδακτικών από τον εκπαιδευτικό, θεωρείται μία απαιτητική στρατηγική διδασκαλίας 

και αποτελεί κεντρικό άξονα της διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 

 

2.2.2. Αρχές Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

Στην σύγχρονη εποχή, όπου μία σχολική αίθουσα παρουσιάζει έντονη 

διαφορετικότητα με μικτές ικανότητες από τους μαθητές, η διαφοροποίηση αποτελεί 

το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου (Βαλιαντή, 2015). Η 

διαφοροποίηση αποτελεί μία μαθησιακή διδακτική προσέγγιση που έχει ως βασική 

αρχή την αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε μαθητή και στοχεύει στην επιτυχία 

της μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Οι Κουτσελίνη και Αγαθαγγέλου (2009) τονίζουν πως βασική αρχή για την 

εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι ότι καμία διδακτική πρακτική δεν 
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αρκεί από μόνη της για να επέλθουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι 

ίδιες επεξηγούν πως «Οι αποδοτικοί εκπαιδευτικοί χρειάζεται να οργανώνουν την 

παρέμβασή τους με επιστημονική γνώση, βασισμένη ως επί τω πλείστο στις 

διαδικασίες της εποικοδόμησης της γνώσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου 

μανθάνοντες μπορούν να μοιράζονται κοινούς στόχους, δεξιότητες και αξίες» (Σελ. 3). 

Ο Αργυρόπουλος (2013), επεξηγεί πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

προωθεί τον σεβασμό στις μαθησιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μαθητών, 

καθώς οι τελευταίοι μαθαίνουν μέσα από μία ενεργητική διαδικασία που περιλαμβάνει 

διαφορετικούς τρόπους σκέψης και μάθησης.  

Τέλος, τονίζεται ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα 

συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές, καθώς αυτοί θα πρέπει να νιώθουν «ασφαλείς» 

με τις δραστηριότητες με τις οποίες θα ασχοληθούν και οι οποίες πρέπει  να είναι 

αντίστοιχες των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους (Δημητροπούλου, 2013). 

 

3. Βιωματική Μάθηση 

3.1.Τι είναι Βιωματική Μάθηση; 

Διάφοροι όροι έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη διαδικασία 

μάθησης μέσω εμπειριών. Ο Dewey (1929) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να 

βασίζεται στη θεωρία της εμπειρίας, ενώ επεξηγεί ότι το άτομο μαθαίνει από κάθε 

εμπειρία, είτε είναι αρνητική, είτε είναι θετική και ότι επηρεάζει την φύση των 

μελλοντικών εμπειριών του. Το 1939 ο ίδιος ενστερνίστηκε την άποψη ότι κάθε γνήσια 

μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από την εμπειρία. 

Ο Κουλαϊδής (1994), περιγράφει τη βιωματική μάθηση ως αυτή που αποκτάται 

μέσα από την πράξη και συμβάλλει στη σύνδεση της θεωρίας που διδάσκεται στην 

τάξη με την αληθινή εμπειρία. 
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Η Δεδούλη (2002) επεξηγεί ότι «Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει 

έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς 

και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και 

της κοινωνικής πραγματικότητας» (σελ. 146). 

Μέσω της βιωματικής μάθησης τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι ποικίλα, ενώ 

οι μαθητές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην διαμόρφωση της δικής τους μάθησης 

(Wurdinger, 2005). 

Οι Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου (2008) ορίζουν τη βιωματική μάθηση ως 

έναν «εναλλακτικό» τρόπο εκπαίδευσης σε αντιδιαστολή με τον «παραδοσιακό» 

δασκαλοκεντρικό, μετωπικό τρόπο διδασκαλίας που συχνά προωθεί την στείρα 

απομνημόνευση της γνώσης. 

 

3.2.Βιωματική Μάθηση ως εκπαιδευτική τεχνική ή ως τύπος μάθησης 

Οι Keeton και Tate (1978) υποστήριξαν πως είναι σημαντικό ο μαθητής να είναι 

σε άμεση επαφή με την πραγματικότητα ή το φαινόμενο που μελετάται, ενώ απέρριψαν 

το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής μόνο διαβάζει, ακούει, μιλάει ή γράφει για 

αυτές τις πραγματικότητες, αλλά ποτέ δεν έρχεται σε επαφή μαζί τους ως μέρος της 

μαθησιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική της βιωματικής μάθησης, ο 

εκπαιδευτικός καλείται να δώσει έμφαση στα μαθητικά βιώματα, τα οποία αποτελούν 

το σημείο αναφοράς κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας (Κοσσυβάκη, 2006). 

Οι Στυλαράς και Δήμου (2015) επεξηγούν ότι η διαδικασία της μάθησης 

μετατρέπεται σε μαθητοκεντρική καθώς οι μαθητές κατέχουν ευρετικό ανακαλυπτικό 

ρόλο. Οι μαθητές ως ενεργοί συντελεστές κατά τη μάθηση, αναζητούν πηγές γνώσης 

ή ανασύρουν ήδη αποκτημένες γνώσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν επικοινωνιακές 

δεξιότητες όπως διάλογο, συνεννόηση, ενσυναίσθηση και συνεργασία. Με αυτόν τον 
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τρόπο εγείρεται το ενδιαφέρον των μαθητών και καλλιεργούνται στρατηγικές 

αξιοποίησης της εμπειρίας των μαθητών (Στυλαράς & Δήμου, 2015). Επιπροσθέτως, η 

βιωματική μάθηση προτρέπει τους μαθητές να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να 

ενεργοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους καθώς επίσης και να 

αναπτύξουν την αυτογνωσία τους (Δεδούλη, 2002). 

 

3.3.Θεωρητικά μοντέλα Βιωματικής Μάθησης 

Θεμελιωτές της βιωματικής μάθησης αποτέλεσαν ο Lewin, ο Piaget και ο 

Vygotsky, ενώ στην συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι μελετητές οι οποίοι προσέφεραν 

ουσιαστικά με το έργο όπως ο Kolb και ο Jarvis (Δεδούλη, 2002). 

Ο Lewin έδωσε έμφαση στη δυναμική των ομάδων κατά την οποία οι 

υπάρχουσες αντιλήψεις του μαθητή έρχονται σε σύγκρουση με τις εμπειρίες του. 

Σύμφωνα με το μοντέλο βιωματικής μάθησης του Lewin ο μαθητής ξεκινάει από μια 

Συγκεκριμένη Εμπειρία, προχωρεί σε Στοχαστική Παρατήρηση, μετά τη μορφοποιεί 

σε Αφηρημένη Γενική Ιδέα, και τελικά πραγματοποιεί Ενεργητικό Πειραματισμό 

(δοκιμασίες επαλήθευσης) για να δοκιμάσει την ορθότητα των νέων αρχών. 

(Ματσαγγούρας, 2002). 

Ο Piaget ισχυρίζεται ότι η νοημοσύνη διαμορφώνεται από την εμπειρία και ότι 

η νοημοσύνη δεν είναι ένα έμφυτο εσωτερικό χαρακτηριστικό, αλλά μάλλον προϊόν 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντός του. Παράλληλα με 

την ανάπτυξή τους, τα παιδιά εξελίσσουν και τον τρόπο νοηματοδότησης των 

εμπειριών τους, με αποτέλεσμα στο βίωμα ίδιων ή παρόμοιων εμπειριών να 

προκύπτουν νέα στοιχεία όπως ιδέες, ερμηνείες και λύσεις. (Kolb 1999, 

Ματσαγγούρας, 2002). 
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Ο Vygotsky θεωρεί ότι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των ατόμων μέσα 

στην κοινωνία τα βοηθά να αναπτύξουν κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες καθώς 

και να ανακαλύψουν νέες πηγές γνώσης. Επομένως, μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης τα άτομα κατακτούν γνώσεις και αναπτύσσουν ικανότητες που από 

μόνα τους δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν (Ματσαγγούρας, 2002). 

O Kolb οικοδόμησε το θεωρητικό του μοντέλο για τον κύκλο της μάθησης 

επάνω στο έργο των Dewey, Lewin, Piaget και Vygotsky. Η διαδικασία της βιωματικής 

μάθησης μπορεί να περιγραφεί ως ένας κύκλος τεσσάρων σταδίων α. συγκεκριμένη 

εμπειρία, β. αναστοχαστική παρατήρηση, γ. αφηρημένη ενοποίηση και δ. ενεργός 

πειραμταισμός. Αυτό το μοντέλο έχει γίνει γνωστό στη βιβλιογραφία ως κύκλος του 

Kolb (Kolb Cycle) (Kolb, 1999). 

Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευτικός εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε μια 

συγκεκριμένη εμπειρία. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναθεωρήσουν 

την εμπειρία από πολλές οπτικές γωνίες. Η δεύτερη φάση αναφέρεται ως 

αναστοχαστική παρατήρηση, σε αυτήν οι μαθητές υποβάλουν στον εαυτό τους 

ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, της αφηρημένης αντιλήψεως, οι 

μαθητές αναπτύσσουν θεωρίες και εξετάζουν πρότυπα. Η τέταρτη και τελική φάση 

αυτού του βιωματικού μοντέλου είναι ο ενεργός πειραματισμός. Οι μαθητές 

προτείνουν τρόπους ώστε να εφαρμόσουν τις αρχές που έχουν μάθει (Kolb, 1999). 

 

3.4.Αξιοποίηση της εμπειρίας 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της 

εμπειρίας έχουν προσδιοριστεί από την Ένωση Βιωματικής Εκπαίδευσης (Association 

for Experiential Education): 
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■ Οι εμπειρίες είναι δομημένες ώστε να απαιτούν από τον μαθητή να αναλάβει 

πρωτοβουλία, να πάρει αποφάσεις και να είναι υπεύθυνος για τα αποτελέσματα. 

■ Σε όλη τη διάρκεια της βιωματικής εκμάθησης ο μαθητής ασχολείται ενεργά με 

το να θέτει ερωτήσεις, να διερευνά, να πειραματίζεται, να είναι περίεργος, να 

επιλύει προβλήματα, να αναλαμβάνει ευθύνη, να είναι δημιουργικός και να 

κατασκευάζει έννοιες. 

■ Οι μαθητές συμμετέχουν διανοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ψυχικά ή / 

και σωματικά. Αυτή η συμμετοχή δημιουργεί την αντίληψη ότι το μαθησιακό 

έργο είναι αυθεντικό. 

■ Τα αποτελέσματα της μάθησης είναι προσωπικά και αποτελούν τη βάση για 

μελλοντική εμπειρία και μάθηση. 

■ Αναπτύσσονται και καλλιεργούνται σχέσεις όπως: των μαθητών με τον εαυτό 

τους, των μαθητών με άλλους και των μαθητών με τον κόσμο γενικότερα. 

■ Οι κύριοι ρόλοι του εκπαιδευτή είναι ο καθορισμός κατάλληλων εμπειριών, η 

δημιουργία προβλημάτων, ο καθορισμός ορίων, η υποστήριξη των 

σπουδαστών, η διασφάλιση της σωματικής και συναισθηματικής ασφάλειας και 

η διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας. 

■ Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τις αυθόρμητες ευκαιρίες 

μάθησης. 

 

3.5.Οφέλη από τη Βιωματική Μάθηση 

Ο πρώτος και κυριότερος ευεργετούμενος της βιωματικής μάθησης είναι ο 

μαθητής. Ανάλογα με τον πληθυσμό των μαθητών, τα οφέλη της βιωματικής μάθησης 

μπορούν να αυξηθούν. Οι ομάδες μαθητών που έχει αποδειχθεί ότι επωφελούνται από 

τη βιωματική μάθηση είναι: 
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- Οι μαθητές που έχουν απομακρυνθεί από την διαδικασία μάθησης και 

χρειάζονται το κίνητρο της εκμάθησης με βάση το περιεχόμενο για να 

επανέλθουν. 

- Οι μαθητές που πρέπει να βιώσουν προσωπικά την αξία ενός θέματος για να 

παρακινηθούν για μάθηση. 

- Οι μαθητές που έχουν προβλήματα με τη μάθηση μέσα στην τάξη και 

χρειάζονται μια εναλλακτική μέθοδο μάθησης για να επιτύχουν. 

- Κάθε μαθητής που μπορεί να επωφεληθεί από την παρουσίαση πρακτικών 

παραδειγμάτων για την ενίσχυση της μάθησης (Cantor, 1995,σελ. 80). 

Για τα σχολεία που ασχολούνται με θέματα ένταξης, η βιωματική μάθηση 

μπορεί να προάγει την «αξία της διαφορετικότητας … και να φέρει σε επαφή 

ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών, εθνικών και οικονομικών τάξεων», 

προετοιμάζοντας τους μαθητές για την είσοδο στον κόσμο γενικότερα (Cantor, 1995, 

σελ. 81). 

 

3.6.Η διαδικασία της Βιωματικής Μάθησης 

Η βιωματική μάθηση περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων που προσφέρουν στους 

μαθητές μια πρακτική, συνεργατική και αντανακλαστική εμπειρία, η οποία τους βοηθά 

να «μάθουν πλήρως νέες δεξιότητες και γνώσεις». Αν και το περιεχόμενο της μάθησης 

είναι σημαντικό, η διαδικασία βρίσκεται στο επίκεντρο της βιωματικής μάθησης 

(Davis, Trexler & Haynes, 2003) 

Τα βήματα που περιλαμβάνει η βιωματική μάθηση όπως σημειώνονται από 

τους Davis, Trexler και Haynes (2003) είναι τα εξής: 

- Οι μαθητές θα εκτελούν ή θα βιώσουν μια πρακτική εμπειρία με μικρή ή 

καθόλου βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. Παραδείγματος χάριν, δημιουργία 
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προϊόντων ή μοντέλων, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση, επίλυση προβλημάτων, 

παίξιμο παιχνιδιού. Μια βασική πτυχή της βιωματική μάθησης είναι τι μαθαίνει 

ο μαθητής από την εμπειρία και όχι από την ποσότητα ή την ποιότητα της 

εμπειρίας. 

- Οι μαθητές θα μοιραστούν τα αποτελέσματα, τις αντιδράσεις, τα συναισθήματα 

και τις παρατηρήσεις με τους συνομήλικους τους. Η ανταλλαγή 

αποτελεσμάτων ενισχύει αυτό που ανακάλυψαν και τη σχέση τους με 

προηγούμενες εμπειρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική 

χρήση. 

- Οι μαθητές θα συζητήσουν, θα αναλύσουν και θα αναλογιστούν την εμπειρία. 

Η περιγραφή και η ανάλυση των εμπειριών τους επιτρέπει στους μαθητές να τις 

συσχετίζουν με τις μελλοντικές μαθησιακές εμπειρίες. Οι μαθητές επίσης θα 

συζητήσουν πώς πραγματοποιήθηκε η εμπειρία, πώς ανέκυψαν θέματα, 

προβλήματα και ερωτήματα ως αποτέλεσμα της εμπειρίας. Οι μαθητές θα 

συζητήσουν πώς αντιμετωπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα ή θέματα και 

θα πρέπει να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενα θέματα. 

- Οι μαθητές θα συζητήσουν την εμπειρία με παραδείγματα πραγματικού 

κόσμου. Επίσης,  θα συζητηθεί πώς μπορεί να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία 

μάθησης σε άλλες καταστάσεις, κι ακόμη πώς τα θέματα που τίθενται μπορούν 

να είναι χρήσιμα σε μελλοντικές καταστάσεις και πώς μπορούν να αναπτυχθούν 

αποτελεσματικότερες συμπεριφορές από αυτά που έμαθαν. 

 

3.7.Τύποι Βιωματικής Μάθησης 

Η βιωματική μάθηση μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: μάθηση 

με βάση την εμπειρία (field-based) και μάθηση που βασίζεται στην τάξη. 
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Η μάθηση που βασίζεται στην εμπειρία είναι η παλαιότερη και πιο εδραιωμένη 

μορφή βιωματικής μάθησης, η οποία έχει ενσωματωθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

τη δεκαετία του 1930. Η μάθηση βασισμένη στο πεδίο περιλαμβάνει πρακτικές 

ασκήσεις, συνεργατική εκπαίδευση και μάθηση κατά την εργασία (Lewis & Williams, 

1994). 

Η βιωματική μάθηση που βασίζεται στην τάξη μπορεί να λάβει πολλές μορφές, 

όπως παιχνίδι ρόλων, παιχνίδια, μελέτη περιπτώσεων, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις 

και διάφορες μορφές ομαδικής εργασίας (Lewis & Williams, 1994). 

3.7.1. Σχεδιασμός ενσωμάτωσης εμπειριών 

Κατά την ενσωμάτωση εμπειριών στο διδακτικό έργο θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω βήματα: 

Κάθε άτομο αντιδρά με συγκεκριμένο τρόπο σε δεδομένες καταστάσεις καθώς 

αποτελεί προϊόν του πολιτιστικού του περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

κατανοήσουν ότι οι μαθητές τους έχουν μεγαλώσει σε διαφορετικό πολιτιστικό 

περιβάλλον και πως αυτό θα επηρεάσει τις αλληλεπιδράσεις τους (Chapman, McPhee 

& Proudman, 1995). Ακόμη είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει «το ιστορικό 

και τη σύνθεση της τάξης του, το νοητικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο των 

μαθητών του, τον τρόπο εργασίας τους, την επίδοσή τους, τα ενδιαφέροντά τους» 

(Χατζηδήμου, 2002, σελ 57).  

Ο Cantor (1995) επεξηγεί πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναρωτηθούν 

ποιες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για το περιεχόμενο των μαθημάτων τους και 

ικανοποιούν τις ανάγκες γνωστικής ανάπτυξης του συγκεκριμένου μαθητικού 

πληθυσμού. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διερευνήσουν ποιες πτυχές 

του διδακτικού περιεχομένου μπορούν να εμπλουτίσουν τη βιωματική μάθηση και πώς 

μια δραστηριότητα θα ανταποκριθεί στους μαθησιακούς και εκπαιδευτικούς στόχους 
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(Cantor, 1995). Είναι σημαντικό, οι μαθητές να συμμετέχουν σε ομαδικές 

δραστηριότητες, καθώς αποκτούν την αίσθηση του συνόλου, μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να σέβονται τις απόψεις των υπολοίπων και να υποστηρίζουν με 

βάσιμα επιχειρήματα τις δικές τους θέσεις (Πηγιάκη, 2003). 

Η Πηγιάκη (2003) επεξηγεί πως ο εκπαιδευτικός προβαίνοντας στον 

προσδιορισμό διδακτικών στόχων και σκοπών, πετυχαίνει καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα καθώς επιλέγει κατάλληλα θέματα διδασκαλίας και διαφοροποιώντας 

διδακτικές μεθόδους και μέσα για να επιτελέσει το μάθημά του,  ικανοποιεί τις ανάγκες 

του μαθητικού πληθυσμού. 

3.7.2. Σχεδιασμός βιωματικών δραστηριοτήτων 

Ο Cantor υποστήριξε ότι «Δεν είναι η συγκεκριμένη δραστηριότητα που είναι 

βιωματική. Είναι ο τρόπος που πλαισιώνεται αυτό που την κάνει βιωματική.» (Cantor, 

1995, σελ. 82). Ο ίδιος παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τα κατάλληλα 

μέρη και τις δραστηριότητες που ταιριάζουν με τους μαθησιακούς στόχους καθώς και 

τη μέθοδο αξιολόγησης που θα αντιστοιχούσε στις προτεινόμενες δραστηριότητες. 

Ο Wurdinger (2005), έχοντας ως στόχο να καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να 

σκέφτονται ολιστικά την διαδικασία ενσωμάτωσης της βιωματικής μάθησης, προτείνει 

μία σειρά βημάτων. Αρχικά, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει ένα project 

ή μια επιτόπια παρατήρηση για να καθοδηγήσει τη μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια. Είναι 

σημαντικό οι μαθητές να έχουν έναν σαφή στόχο να επικεντρωθούν. Ένα κρίσιμο 

σημείο είναι να καταφέρει ο εκπαιδευτικός να κρατήσει το μάθημα ενδιαφέρον και 

συναρπαστικό μέσα από έναν συνδυασμό projects και δραστηριοτήτων εντός και εκτός 

τάξης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, 

ο οποίος όμως είναι αντιμετωπίσιμος από τα παιδιά. Είναι σημαντικό να δοθεί χρόνος 
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στους μαθητές ώστε να προσδιορίσουν, να αναλύσουν και να παραμείνουν 

προσηλωμένοι στο πρόβλημά τους. 

3.7.3. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων στην τάξη 

Στις βιωματικές τάξεις, «οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν σενάρια 

πραγματικής ζωής, να πειραματιστούν με νέες συμπεριφορές και να λάβουν 

ανατροφοδότηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Οι βιωματικές αναθέσεις μάθησης 

βοηθούν τους μαθητές να συσχετίσουν τη θεωρία με την πρακτική και να αναλύσουν 

τις πραγματικές καταστάσεις υπό το φως του εκπαιδευτικού υλικού» (Lewis & 

Williams, 1994, σελ. 8). 

Οι διδάσκοντες σε μια βιωματική τάξη πρέπει να εργαστούν σκληρά για να 

ξεπεράσουν το στιγματισμό των λαθών, αναδεικνύοντας το ως ευκαιρία για μάθηση. 

Θα πρέπει να διερευνηθεί για τι ενδιαφέρονται οι μαθητές και στη συνέχεια να 

επιλεχθούν τα κατάλληλα προβλήματα (Wurdinger, 2005). Είναι σημαντικό οι μαθητές 

να κατανοήσουν γιατί κάνουν κάτι, καθώς εάν ο μαθητής δε μπορεί να δει το λόγο πίσω 

από το project, ή δεν βλέπει γιατί ασχολείται, μπορεί να μην μάθει τίποτα. 

Στη βιωματική μάθηση, τα μέσα είναι εξίσου σημαντικά με τους στόχους, 

επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό οι μαθητές να παραμείνουν αφοσιωμένοι σε όλη 

τη διαδικασία (Warren, 1995). 

3.7.4. Σχεδιασμός εξωτερικών δραστηριοτήτων 

Ο Moon, (2004) υποστήριξε ότι αρχή της εξωτερικής δραστηριότητας πρέπει 

να είναι η χρήση προβληματισμού από τους μαθητές για να επικεντρωθούν στη 

διαδικασία της μάθησης, επιτρέποντας την γενίκευση της εμπειρίας σε άλλες 

καταστάσεις. 

Για να βοηθήσουν την οικοδόμηση των εξωτερικών εμπειριών, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενσωματώσουν την έρευνα ώστε οι μαθητές να σκέφτονται 
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και να επιλύουν προβλήματα, ενώ ακόμα συμμετέχουν στις εμπειρίες (Wurdinger, 

2005). 

Σύμφωνα με τον Moon (2004), κατά τη διεκπεραίωση μιας εξωτερικής 

βιωματικής δραστηριότητας, ο μαθητής θα πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συμμαθητές του και να εργάζεται λαμβάνοντας 

ανατροφοδότηση από αυτούς. Ακόμη, θα πρέπει να σχεδιάζει και να ολοκληρώνει 

projects, να χρησιμοποιεί λογικούς συνειρμούς και να αξιοποιεί μεθόδους που τον 

βοηθούν κατά τη δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό ο μαθητής να 

καταφέρει να μαθαίνει από την εμπειρία, να αξιολογεί τις επιδόσεις του, να επιτυγχάνει 

την αυτοδιαχείριση του. Τέλος, βασικό ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης του παιδιού καθώς και η προθυμία για ανάληψη πρωτοβουλιών 

(Moon, 2004). 

 

3.8.Προϋποθέσεις Βιωματικής Μάθησης  

Αρχική και βασική προϋπόθεση της βιωματικής μάθησης είναι η πρόκληση, η 

περιέργεια και η επιθυμία για γνώση ενός αντικειμένου, οι οποίες ωθούν τον μαθητή 

σε συμμετοχικές διαδικασίες (Moon, 2004). 

Μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση και την συνεργασία ο μαθητής 

αποκομίζει και συγκεντρώνει προσωπικές εμπειρίες με διαστάσεις κοινωνικές, 

γνωστικές και συναισθηματικές, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους στενά. Απαιτείται 

εγρήγορση καθώς η βιωματική μάθηση αποτελεί μία συνεχή διαδικασία που 

συντελείται διαρκώς. Οι δράσεις οργανώνονται άμεσα και σκόπιμα ενώ προϋποθέτουν 

ετοιμότητα και φυσικότητα από τον συμμετέχοντα. Η συνειδητή ενεργός συμμετοχή 

θεωρείται απαραίτητη, καθώς και η κατανόηση των υφιστάμενων αλληλεπιδράσεων. 

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες αποφέρει αναπόφευκτα αλλαγές στους 
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εκπαιδευόμενους με βάση τις ανάγκες του καθενός, συστατικά στοιχεία των οποίων 

είναι η δημιουργία και η αμφισβήτηση, αλλά παράλληλα και η ατομική υπευθυνότητα 

των πράξεων. Μέσα από τη συνεργασία με τους συμμαθητές του, ο κάθε 

εκπαιδευόμενος προετοιμάζεται να αποδέχεται τις αλλαγές, να αναθεωρεί, να 

αναπροσαρμόζει τα δεδομένα και να αποδέχεται νέες προοπτικές, οικοδομώντας με 

αυτόν τον τρόπο  τη νέα γνώση (Moon, 2004). 

Οι εκπαιδευτικοί-εμψυχωτές παρακολουθούν με θετική διάθεση την έκβαση 

των δράσεων, προτείνουν γνωστικά αντικείμενα σε συνάρτηση με τα κίνητρα, τα 

ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες των μαθητών, αποτυπώνουν τις εμπειρίες και το 

συγκινησιακό τους βίωμα και τα αξιοποιούν  ως βάσεις για μάθηση (Moon, 2004). 

Οι μαθησιακές βιωματικές δραστηριότητες είναι δυνατόν να 

πραγματοποιούνται μέσα και έξω από τον σχολικό χώρο, να περιλαμβάνουν δράσεις 

στο περιβάλλον, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, δραματοποιήσεις κ.α. Ωστόσο, δεν 

αναιρείται ούτε και αποκλείεται η βιωματική φύση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της 

μελέτης, του διαλόγου, της φαντασίας, των σκέψεων, της έρευνας και της 

παραδοσιακής εργασίας. Γενικότερα, βιωματικό χαρακτήρα διαθέτει οτιδήποτε 

ενδιαφέρει, προβληματίζει και συγκινεί (Ματσαγγούρας, 2002). 

 

3.9.Το σχολείο ως φορέας βιωματικής μάθησης 

Ο Πυργιωτάκης (1998) αναφέρει πως το σχολείο θα πρέπει να διαμορφώσει 

στον μαθητή και μελλοντικό πολίτη, την κριτική σκέψη και την αναζήτηση της γνώσης. 

Ο ίδιος επισημαίνει ότι το σχολείο καλείται να καταργήσει πλέον τις δασκαλοκεντρικές 

διδακτικές μεθόδους και να αναζητήσει πλέον λύσεις στη συμμετοχική 

μαθητοκεντρική διδασκαλία. 
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Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002), το σύγχρονο σχολείο που εφαρμόζει τη 

βιωματική εκπαίδευση έχει ως στόχο την πρακτική αξιοποίηση της προσφερόμενης 

γνώσης. Επιπροσθέτως, το σχολείο προάγει την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 

της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού. Ο ίδιος επεξηγεί πως 

έχοντας υπόψη ότι το σχολείο μπορεί να θεωρηθεί μία μικρογραφία της κοινωνίας, 

κρίνεται επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη ανάληψης ευθυνών και αποφάσεων από τους 

μαθητές, με στόχο την ένταξη στο κοινωνικό πλαίσιο. 

Ο Μπακιρτζής (2002) επεξηγεί πως είναι αναγκαίο, το σχολείο να παρέχει 

στους μαθητές συναισθηματικά ερεθίσματα που καταλήγουν σε μαθησιακές εμπειρίες 

και κατ’ επέκταση σε κατακτημένη γνώση. Συμπληρώνοντας, η Δεδούλη υποστηρίζει 

πως «το σχολείο πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης 

όλων των μαθητών μέσα από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και τις κατάλληλες 

διαδικασίες» (Δεδούλη, 2002, σελ. 147). 

Τέλος, ο Χρυσαφίδης (1994) τονίζει πως το σχολείο και η κοινωνία είναι δύο 

συστήματα που αλληλοεπηρεάζονται και έτσι η εκπαίδευση εστιάζει στο άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία αλλά και το αντίστροφο. 

 

3.10. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη βιωματική μάθηση  

Ο Χρυσαφίδης (1994) υποστηρίζει πως ο σύγχρονος εκπαιδευτικός δεν θα 

πρέπει να εφησυχάζεται μόνο με την απλή μετάδοση γνώσεων αλλά θα πρέπει να 

αναδιαμορφώσει τον ρόλο του. Ο ίδιος συμπληρώνει πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να προωθεί και να υποστηρίζει την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν αναιρείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αντιθέτως 

επωμίζεται την ευθύνη του συντονιστή και καθοδηγητή των μαθητών (Χρυσαφίδης, 

1994). Ακόμη, ο εκπαιδευτικός κατέχει έναν πολυδιάστατο ρόλο με πολύπλευρες 
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ευθύνες. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την κοινωνικοποίηση 

των μαθητών, για την αξιολόγησή τους με στόχο την ανατροφοδότηση και την φύλαξή 

τους. Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει δράσεις κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής και γνωστικής 

δεξιότητας, ώστε ο μαθητής και μελλοντικός πολίτης να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένος με αξίες και κανόνες που ενέχει η κοινωνία. Ακόμη, θα πρέπει να 

ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των μαθησιακών στόχων και σκοπών καθώς και οι 

επιδόσεις των μαθητών, με γνώμονα τη διαφοροποίηση ή μη της διδασκαλίας του. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαμόρφωση ενός φιλικού και θετικού κλίματος 

εντός του σχολικού περιβάλλοντος (Κωνσταντίνου, 2001). Ο Μπακιρτζής (2002) 

επισημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναζητά και να επιλέγει το κατάλληλο 

γνωστικό περιεχόμενο, το οποίο θα συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές 

ανάγκες των παιδιών. Ο ίδιος συμπληρώνει πως ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος του 

εμψυχωτή, καθώς οι μαθητές έχουν ανάγκη από ώθηση για να πετύχουν την 

αυτογνωσία και να μάθουν να μοιράζονται τα βιώματά τους μέσα στην τάξη. Ο 

εκπαιδευτικός σε συνεργασία με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων θα πρέπει να 

διεγείρει την φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών (Χρυσαφίδης, 1994). 

 

4. Στάσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για την Βιωματική Μάθηση 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, διαφαίνεται πως για το υπό 

εξέταση θέμα δεν έχει  υπάρξει ιδιαίτερη ερευνητική δραστηριότητα, συμπέρασμα που 

απορρέει από το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν αρκετές επιστημονικές έρευνες ή αναφορές 

σχετικές με τις στάσεις, τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη βιωματική 

μάθηση. 
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Η Burge (2013) σε μια έρευνα σχετική με τη βιωματική μάθηση, στο Mountain 

Valley High School (MVHS) των ΗΠΑ, εφάρμοσε ένα πρόγραμμα κατά το οποίο οι 

εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν και καθοδηγήθηκαν από συμβούλους ώστε να 

εφαρμόσουν βιωματικές τεχνικές μέσα στην τάξη τους για 5- 8 εβδομάδες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική στάση ως προς τις βιωματικές 

τεχνικές που υιοθέτησαν, αλλά υποστήριξαν ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή 

του συμβούλου – καθοδηγητή και ειδικού επιστήμονα για την αποτελεσματική 

εφαρμογή αυτών. 

Στο 9ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας, οι Χαραλάμπους και Κυριάκου 

(2006), διερευνώντας τον «Βαθμό  αξιοποίησης  των  Τεχνολογιών  Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Δημοτική Εκπαίδευση και Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή και χρήση τους στις διαδικασίες διδασκαλίας και 

μάθησης» συμπέραναν ότι η επιτυχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη, οι οποίες 

αποτελούν μία αποτελεσματική βιωματική τεχνική εξαρτάται άμεσα από την θετική 

στάση των εκπαιδευτικών. Ενώ σε άλλη έρευνα, οι Αναστασιάδης κ.α. (2006), 

κατέληξαν στο γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί είναι διστακτικοί στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας μέσα στην τάξη, καθώς νιώθουν ότι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι. 

Οι Koutsoukos, Fragoulis και Valkanos (2015) στην έρευνά τους με θέμα 

«Connection of Environmental Education with Application of Experiential Teaching 

Methods: A Case Study from Greece» εξετάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την σύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη χρήση βιωματικών 

μεθόδων διδασκαλίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 

υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με βιωματικές 

μεθόδους. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη ότι η 

συστηματική εφαρμογή των βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας για την 
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αποτελεσματική μάθηση προϋποθέτει μία επαρκή εξειδίκευση, καθώς και ιδιαίτερα 

κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

βιωματικής διδασκαλίας. 

Τέλος, σε μία έρευνα των Girvan, Conneely και Tangney (2016) με τίτλο 

“Extending experiential learning in teacher professional development“, ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανησυχία για τις αντιλήψεις άλλων ανθρώπων ότι θα 

θεωρήσουν ότι δεν έχει πια ενεργό ρόλο ο εκπαιδευτικός, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι 

ένιωθαν μεγαλύτερο έλεγχο του μαθήματος με τον παλαιότερο παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας. Ακόμη, κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι το μοντέλο της 

βιωματικής μάθησης που εφαρμόστηκε, τους επέτρεψε να εστιάσουν περισσότερο 

στην ποιότητα της μάθησης και όχι τόσο της διδασκαλίας. Επίσης, πολλοί 

εκπαιδευτικοί ένιωσαν ότι έλαβαν ανατροφοδότηση από τους μαθητές και ότι 

διδάχτηκαν πολλά από τους τελευταίους. Τέλος, μία από τις πρώτες ανησυχίες των 

εκπαιδευτικών ήταν η αβεβαιότητά τους σχετικά με την ικανότητα των μαθητών να 

συμμετέχουν ενεργά σε μία ομαδική εργασία και την ικανότητά τους να μαθαίνουν 

χωρίς άμεση διδασκαλία, αλλά αυτοκατευθυνόμενα. Μετά την εφαρμογή του 

μοντέλου, οι εκπαιδευτικοί εξεπλάγησαν ευχάριστα και αναγνώρισαν την σημασία της 

ομαδικής εργασίας μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη την εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα, κρίνεται 

αναγκαίο να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με την εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε τάξεις όπου υπάρχουν μαθητές με δυσλεξία. 

Ακόμη είναι σημαντικό να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ο βαθμός εφαρμογής βιωματικών μεθόδων μέσα 

στην τάξη, τα ενδεχόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών με δυσλεξία μετά την 

εφαρμογή των βιωματικών μεθόδων καθώς επίσης και να εντοπιστούν τυχόν δυσκολίες 
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και εμπόδια κατά την εφαρμογή αυτών, ούτως ώστε να σχεδιαστούν οι κατάλληλες 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για βελτίωση των στάσεων αυτών και μεγαλύτερη 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Μεθοδολογία 

1.1.Ερευνητική Μέθοδος 

Σύμφωνα με τον σκοπό της παρούσας έρευνας, ο οποίος είναι η διερεύνηση 

αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. 

Αλμωπίας αναφορικά με την εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία, 

οδηγούμαστε στην ποιοτική ή αλλιώς περιγραφική έρευνα. Επιπροσθέτως, η επιλογή 

της ποιοτικής έρευνας σχετίζεται άμεσα με τη  φύση των ερευνητικών ερωτημάτων και 

ως εκ τούτου η ερευνήτρια προσανατολίζεται σε μία εις βάθος διείσδυση στην 

προσωπικότητα των υποκειμένων, των αντιλήψεων και των στάσεων τους. 

Ο Παπαγεωργίου (1998), επεξηγεί ότι η επιλογή του είδους της έρευνας έχει 

άμεση σχέση με το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, συνεπώς «από τη στιγμή 

που επιχειρούμε μία σε βάθος διείσδυση στην προσωπικότητα των υποκειμένων για τη 

διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων τους αναφορικά με το υπό μελέτη 

ζήτημα, προσφορότερη μέθοδος κρίνεται η ποιοτική.» (Παπαγεωργίου, 1998, σ. 9-10). 

Σύμφωνα με τους Ίσαρη και Πουρκό (2015), μέσω της ποιοτικής έρευνας ο 

ερευνητής μπορεί να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες για το εξεταζόμενο θέμα, 

να έχει ευελιξία και να έρχεται σε επαφή με νέες ιδέες και αντιλήψεις των υποκειμένων. 

Ακόμα, οι ίδιοι τονίζουν ότι η ποιοτική έρευνα παρέχει την εξασφάλιση της 

οικολογικής εγκυρότητας της έρευνας, καθώς «τείνουν να συλλέγουν τα δεδομένα τους 

στα πραγματικά, καθημερινά πλαίσια της ζωής των υποκειμένων, στο πεδίο ή στον 

τόπο όπου αυτά βιώνουν το υπό διερεύνηση ζήτημα ή πρόβλημα. Αποφεύγουν τα 

εργαστηριακά πειράματα όπου η κατάσταση είναι στημένη, τεχνητή και 

κατασκευασμένη» (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 39). 
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Επιλέχθηκε η περιγραφική έρευνα καθώς σύμφωνα με τον Μιχαλόπουλο 

(2017), έχει ως στόχο την καταγραφή και περιγραφή ψυχολογικών φαινομένων όπως 

σκέψεων, συναισθημάτων, γνώσεων και των συμπεριφορών μιας ομάδας ατόμων σε 

δεδομένη χρονική στιγμή. 

Ακόμη ο Best (1970), επεξηγεί ότι η περιγραφική έρευνα αφορά σε «συνθήκες 

ή σχέσεις που υπάρχουν, πρακτικές που υπερισχύουν, πεποιθήσεις και απόψεις ή 

συμπεριφορές που επικρατούν, διαδικασίες που συνεχίζονται, επιδράσεις που γίνονται 

αισθητές, ή τάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη» (Cohen, Manion & Morrison, 2007, 

σ.289). 

Ο Γαλάνης (2017), επεξηγεί ότι κατά την ποιοτική έρευνα, η διαδικασία 

χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Για παράδειγμα, οι ερευνητές 

κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μπορούν να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, να 

διατυπώσουν διαφορετικά μια ερώτηση καθώς επίσης και να εμβαθύνουν στο 

εξεταζόμενο θέμα με ερωτήσεις όπως «γιατί» και «πώς». Ο ίδιος τονίζει πως «στην 

ποιοτική έρευνα, οι ερευνητές πρέπει να ακούν προσεκτικά τους συμμετέχοντες, να 

αλληλοεπιδρούν κάθε στιγμή μαζί τους, να προσαρμόζονται στις ξεχωριστές τους 

προσωπικότητες και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν.» (σελ. 836). 

Ο Eisner (όπως αναφέρεται από τις Παρασκευοπούλου & Κόλλια, 2008) 

επισημαίνει ότι στην ποιοτική έρευνα ο ερευνητής λαμβάνει ενεργό ρόλο καθώς είναι 

αναγκαία η αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που θα οδηγήσουν σε τελικά 

συμπεράσματα. Πέρα από την λήψη πληροφοριών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

λαμβάνεται υπόψη η υποκειμενικότητα κατά τη διάρκεια συλλογής και ανάλυσης 

δεδομένων, ενώ θα πρέπει να γίνεται προσεκτική εξαγωγή συμπερασμάτων 

(Παρασκευοπούλου & Κόλλια, 2008). 
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Ακόμη, ο Lund (2005), ανέφερε ότι για την ποιοτική έρευνα αξιοποιούνται 

δεδομένα τα οποία προκύπτουν από παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, προφορικές 

αφηγήσεις, εποπτικά μέσα κ.λπ. ενώ τόνισε πως σημαντικότερες τεχνικές συλλογής 

ποιοτικών δεδομένων αποτελούν η παρατήρηση, η συνέντευξη και οι ομάδες εστίασης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ποιοτική έρευνα παρουσιάζει σημαντικά 

πλεονεκτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της στις κοινωνικές επιστήμες, ωστόσο 

εντοπίζονται και ορισμένες αδυναμίες και μειονεκτήματα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  

Με την επιλογή της ποιοτικής έρευνας κρίνεται αναγκαία η ενεργητική 

συμμετοχή αλλά και η οξυδέρκεια του ερευνητή καθώς είναι απαραίτητη η αξιοποίηση 

όλων των δεδομένων που συλλέγει ο τελευταίος με στόχο την εμβάθυνση στο υπό 

εξέταση θέμα (Παρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008). 

Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2000) το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο του 

ερευνητή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επεξεργασία και ανάλυση 

δεδομένων. Συνεπώς ο ερευνητής θα πρέπει να έχει επίγνωση της υποκειμενικότητας 

των δεδομένων που συλλέγει και να προβεί σε προσεκτική ανάλυση δεδομένων αλλά 

και εξαγωγή συμπερασμάτων μετέπειτα. Η Παρασκευοπούλου – Κόλλια (2008) 

επισημαίνει ότι κατά την εφαρμογή μιας ποιοτικής έρευνας το στοιχείο της 

υποκειμενικότητας δεν εξαλείφεται πλήρως. Επιπροσθέτως, ο μικρός αριθμός του 

δείγματος πολύ συχνά περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες γενίκευσης.   

Τέλος, η επιλογή μιας έρευνας ποιοτικού χαρακτήρα έγκειται στο γεγονός ότι 

επιχειρείται από την ερευνήτρια μία εις βάθος διερεύνηση στις αντιλήψεις και τις 

στάσεις που διαμορφώνουν τα υποκείμενα αναφορικά με το θέμα της έρευνα. Συνεπώς, 

η επιλογή της ποσοτικής έρευνας θα ήταν ατυχής καθώς η ερευνήτρια δεν στοχεύει στη 

διερεύνηση υποθέσεων αλλά στη κατανόηση και την ερμηνεία του υπό εξέταση 

θέματος. Επιπλέον, η ποσοτική έρευνα απαιτεί την τήρηση ενός συγκεκριμένου, 
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αυστηρού πρωτόκολλου ενώ, κατά την εφαρμογή της, οι απαντήσεις των υποκειμένων 

δεν επηρεάζουν τις επόμενες ερωτήσεις τους (Γαλάνης, 2017). Η ερευνήτρια έκρινε 

πως η συγκεκριμένη έρευνα απαιτεί ευελιξία, δυνατότητα αναπροσαρμογής, 

εμβάθυνσης και περεταίρω διερεύνησης του θέματος όπου η ίδια κρίνει αναγκαίο. 

Αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα, η ερευνήτρια θεώρησε πως για τη συλλογή 

αξιοποιήσιμων και χρήσιμων πληροφοριών απαιτείται η άμεση επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση με τα υποκείμενα της έρευνας. 

 

1.2.Δείγμα – Δειγματοληψία 

Το δείγμα αποτέλεσαν δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί από το 1ο και 4ο Δημοτικό 

Σχολείο Αριδαίας, ηλικίας 28 – 55 χρόνων, εκ των οποίων έντεκα (11) ήταν γυναίκες 

και τέσσερις (4) άντρες. Από τους 15 εκπαιδευτικούς, οι 12 ήταν της ειδικότητας ΠΕ70 

(Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης), 1 ήταν της ειδικότητας ΠΕ86 

(Πληροφορικής), 1 της ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) και 1 της ΠΕ06 (Αγγλικής 

Φιλολογίας). Ακόμη, τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών κυμαίνονταν από 1 

– 28 χρόνια. Αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις μαθησιακές 

δυσκολίες, οι 14 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν επιμορφωθεί στις μαθησιακές 

δυσκολίες και 1 ότι δεν έχει επιμορφωθεί . Από τους 15 εκπαιδευτικούς, οι 6 είχαν 

επιμορφωθεί στη βιωματική μάθηση, ενώ 9 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει 

κάποια επιμόρφωση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Βασικό κριτήριο που τέθηκε εξαρχής 

από την ερευνήτρια ήταν το δείγμα να έχει διδάξει μαθητές με δυσλεξία. 

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα στοιχεία των υποκειμένων συγκεντρωμένα. 

Πίνακας 1. Στοιχεία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Αλμωπίας 

Ψευδώνυμα Φύλο Ηλικία Τάξη Ειδικότητα Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Επιμόρφωση 

σε 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Επιμόρφωση 

σε 

βιωματική 

μάθηση 

Ξ.Μ. Θήλυ 33 Β ΠΕ70 5 Ναι Όχι 
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Χ.Γ. Θήλυ 37 ΣΤ ΠΕ70 5 Ναι Όχι 

Σ.Φ. Θήλυ 29 ΣΤ ΠΕ70 2 Ναι Ναι 

Γ.Μ. Άρρεν 41 Α, Β, 

Γ, Δ, 

Ε, 
ΣΤ 

ΠΕ 86 

Πληροφορική 

10 Ναι Όχι 

Σ.Β. Θήλυ 45 Δ ΠΕ70 20 Ναι Ναι 

Σ.Χ. Άρρεν 31 Γ ΠΕ70 7 Ναι Όχι 

Π.Χ. Θήλυ 51 Ε ΠΕ70 26 Ναι Όχι 

Π.Δ. Θήλυ 55 Α, Β, 
Γ, Δ, 

Ε, 

ΣΤ 

ΠΕ11 
Φυσική 

Αγωγή 

31 Ναι Ναι 

Τ.Γ. Θήλυ 37 Α, Β, 
Γ, Δ, 

Ε, 

ΣΤ 

ΠΕ 06 
Αγγλική 

Φιλολογία 

13 Ναι Όχι 

Φ.Γ. Θήλυ 54 Β ΠΕ70 28 Όχι Όχι 

Π.Π. Θήλυ 52 Α ΠΕ70 26 Ναι Όχι 

Κ.Μ. Άρρεν 51 Ε ΠΕ70 21 Ναι Ναι 

Κ.Χ. Θήλυ 52 Α ΠΕ70 10 Ναι Ναι 

Μ.Χ. Άρρεν 28 Δ ΠΕ70 1 Ναι Όχι 

Π.Ι. Θήλυ 38 Γ ΠΕ70 10 Ναι Ναι 

 

Το δείγμα της έρευνας επιλέχθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας ή 

δικτύου (snowballing), η οποία αποτελεί δειγματοληπτική μέθοδο χωρίς πιθανότητες 

(Γαλάνης, 2017). Κατά την συγκεκριμένη μέθοδο, η ερευνήτρια εντοπίζει ένα ή μερικά 

άτομα «πληροφοριοδότες», τα οποία λειτουργούν ως μέσο πρόσβασης στους 

επόμενους υποψήφιους συμμετέχοντες που θα αποτελέσουν το δείγμα (Κάμτσιος, 

2018). Σύμφωνα με τον Γαλάνη (2017), ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα, εφαρμόζοντας 

την παραπάνω μέθοδο, να προσεγγίσει και άλλους υποψήφιους συμμετέχοντες που 

πιθανόν να είναι κατάλληλοι για την έρευνα και τις απαιτήσεις αυτής. Η ερευνήτρια, 

σύμφωνα με τη μέθοδο, εντόπισε έναν εκπαιδευτικό που πληρούσε το κριτήριο της 

διδασκαλίας σε παιδιά με δυσλεξία. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός έφερε σε επαφή την 

ερευνήτρια με άλλους συναδέλφους, εκτός του χώρου εργασίας τους. Το δείγμα 

συγκεντρώθηκε μετά από υπόδειξη και άλλων εκπαιδευτικών που είχαν διδάξει σε τάξη 

με μαθητές με δυσλεξία. Η μέθοδος της χιονοστιβάδας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ειδικά 

σε πληθυσμούς που δεν εντοπίζονται εύκολα και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
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(Γαλάνης, 2017). Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, η μέθοδος αυτή κρίθηκε 

κατάλληλη καθώς είναι δύσκολο η ερευνήτρια να γνωρίζει ποιοι εκπαιδευτικοί έχουν 

διδάξει σε μαθητές με δυσλεξία και να τους εντοπίσει. Επιπροσθέτως, η μέθοδος είναι 

κατάλληλη για έρευνες με μικρό δείγμα πληθυσμού, όπως στη προκειμένη περίπτωση.  

Υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει αρκετούς 

μεθοδολογικούς περιορισμούς. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται περιορισμοί στον 

τρόπο επιλογής των αρχικών υποκειμένων της έρευνας, στην αξιολόγηση των ατόμων 

που προσεγγίζονται από τα άτομα-πληροφοριοδότες, στον αριθμό των ατόμων που 

προσεγγίζει ένα άτομο-πληροφοριοδότης, στην παρακολούθηση της εξέλιξης του 

δείγματος που διαμορφώνεται και της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται. 

Ακόμη, τα αποτελέσματα είναι μη γενικεύσιμα, καθώς αποτελεί μέθοδο χωρίς 

πιθανότητες (Ζαφειρόπουλος, 2015). Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται ο 

προσεκτικός έλεγχος της επιλογής του δείγματος (Πύλλη & Ραφτόπουλος, 2012).    

Η μέθοδος δειγματοληψίας «ευκολίας» αν και θεωρείται μία εύκολη και ταχεία 

μέθοδος (Γαλάνης, 2017), απορρίφθηκε από την ερευνήτρια. Πιο συγκεκριμένα, 

παρόλο που θα ήταν σχετικά εύκολο να εντοπιστούν γενικά εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δ.Αλμωπίας , θα ήταν πρακτικά πιο δύσκολο και 

χρονοβόρο να εντοπιστούν μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει μαθητές με 

δυσλεξία και να ικανοποιηθεί αυτό το κριτήριο.  

Τέλος, η «σκόπιμη» δειγματοληψία θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για 

την ερευνήτρια καθώς θα ήταν εφικτό να επιλέξει η ίδια περιπτώσεις εκπαιδευτικών 

που έχουν διδάξει μαθητές με δυσλεξία, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αξιόπιστα 

αποτελέσματα παρόλο που δεν χαρακτηρίζεται ως αντιπροσωπευτική (Γαλάνης, 2017). 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση προτιμήθηκε η δειγματοληψία χιονοστιβάδας για 
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λόγους εξοικονόμησης χρόνου, καθώς η διαδικασία εύρεσης υποκειμένων που να 

πληρούν το προαναφερθέν κριτήριο θα ήταν χρονοβόρα για την ερευνήτρια. 

 

1.3.Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για την προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος, η συλλογή των δεδομένων 

έγινε μέσω συνέντευξης, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων, και της άμεσης 

λεκτικής συναλλαγής μεταξύ ατόμων (Cohen, Manion & Morrison, 2007), 

επιτρέποντας στην ερευνήτρια να εισχωρήσει στο μυαλό του εκάστοτε 

συνεντευξιαζόμενου και να κατανοήσει τις σκέψεις, απόψεις και αντιλήψεις του 

(Morehouse & Maykut, 2002). Σύμφωνα με τους Cannell και Kahn, ως συνέντευξη 

ορίζεται «η συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει από τον συνεντευκτή , με ειδικό σκοπό 

την απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών, και επικεντρώνεται από 

αυτόν[…] σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας με συστηματική 

περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία» (Cohen, Manion & Morrison, 2007,σ.452). 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, 

καθώς κρίθηκε η καταλληλότερη για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Η 

επιλογή του συγκεκριμένου είδους συνέντευξης, οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην 

ευελιξία που παρέχεται στον ερευνητή, ο οποίος γνωρίζοντας το πλαίσιο στο οποίο θα 

κινηθεί, μπορεί να προσθέτει, να αφαιρεί και να τροποποιεί ερωτήσεις κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας, ανάλογα με την εξέλιξή της (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). Η ημιδομημένη συνέντευξη περιλάμβανε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου καθώς 

δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να διεισδύσει και να μελετήσει περιοχές, τις 

οποίες ενδεχομένως να μην είχε ορίσει (Merriam, 2002). 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα δελτίο 

συνέντευξης το οποίο περιλάμβανε ένα εισαγωγικό σημείωμα και στοιχεία για το 
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προφίλ του εκπαιδευτικού. Στο εισαγωγικό σημείωμα γνωστοποιείται αρχικά το θέμα-

σκοπός της συνέντευξης, ο οποίος είναι η διερεύνηση αντιλήψεων και στάσεων των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Αλμωπίας, αναφορικά με την 

εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. Στην συνέχεια αναφέρεται 

γιατί είναι σημαντική για τους ερευνητές η συγκεκριμένη έρευνα και επισημαίνεται ότι 

ο εκπαιδευτικός αποτελεί έναν βασικό συντελεστή για την επιτυχία της μάθησης και 

την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε μαθητή, με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. 

Κατά συνέπεια οι αντιλήψεις και οι στάσεις του αναφορικά με την εφαρμογή ή μη 

βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας σε μια τάξη που χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια 

μαθησιακών αναγκών, επηρεάζουν άμεσα τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. 

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται στο πλαίσιο των σπουδών των 

ερευνητών και είναι ανώνυμη. Υπογραμμίζεται ότι θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια για 

το περιεχόμενο και για προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες. Τέλος, παροτρύνονται οι 

εκπαιδευτικοί να απαντήσουν ελεύθερα χωρίς ενδοιασμούς για σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις. Στο προφίλ του εκπαιδευτικού αναφέρονται: το φύλο, το ψευδώνυμο, η 

ηλικία, η τάξη διδασκαλίας, η ειδικότητα, τα χρόνια προϋπηρεσίας, η επιμόρφωση στις 

μαθησιακές δυσκολίες και η επιμόρφωση στη βιωματική μάθηση. 

Η συνέντευξη αποτελείτο από 29 βασικές ερωτήσεις και κάποιες βοηθητικές, 

ενώ τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δεοντολογίας. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν περίπου 40-

60 λεπτά. Οι εκπαιδευτικοί ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις και 

σε κάποιες περιπτώσεις προστέθηκε κάποια βοηθητική ερώτηση με σκοπό την 

εμβάθυνση σε κάποιες απαντήσεις. Στην αρχή τέθηκαν ερωτήσεις που σχετίζονταν 

κατά κύριο λόγο με τις απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε 

να αναφέρουν τους παράγοντες που πιστεύουν οι ίδιοι ότι επηρεάζουν τις απόψεις και 
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τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τη βιωματική μάθηση σε μαθητές με δυσλεξία. 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν σχετικά με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν ή πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. 

 

2. Διαδικασία Έρευνας 

2.1.Διαδικασία Συνέντευξης 

Αρχικά, η ερευνήτρια γνωρίζοντας προσωπικά δύο (2) εκπαιδευτικούς από το 

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλμωπίας και τρεις (3) εκπαιδευτικούς από το 4ο Δημοτικό 

Σχολείο Αλμωπίας, επικοινώνησε μαζί τους τηλεφωνικά. Σκοπός της επικοινωνίας 

ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την έρευνα και την διαδικασία της 

συνέντευξης. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που συμφώνησαν να συμμετέχουν, 

συνέστησαν στην ερευνήτρια και άλλους συναδέλφους τους που πιθανόν να ήθελαν να 

συμμετέχουν στη συνέντευξη. Η ερευνήτρια επικοινώνησε τηλεφωνικά με μερικούς 

εκπαιδευτικούς και κατόπιν ενημέρωσης, συγκεντρώθηκαν δεκαπέντε (15) άτομα που 

συμφώνησαν να λάβουν μέρος στη συνέντευξη για τις ανάγκες της έρευνας. 

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, η ερευνήτρια βρέθηκε με τον κάθε 

εκπαιδευτικό ξεχωριστά σε εξωσχολικό χώρο (καφετέρια) με σκοπό να γνωριστεί 

προσωπικά με τον καθένα, αποσκοπώντας στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

μεταξύ του συνεντευξιαστή και του συνεντευξιαζόμενου, καθώς αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για την επιτυχία της συνέντευξης (Marsall & Rosman, 1995). Στην πορεία, 

ορίστηκε ημερομηνία, ώρα και τόπος συνάντησης για την υλοποίηση της κάθε 

συνέντευξης, ενώ μία μέρα πριν την συνέντευξη υπήρξε τηλεφωνική υπενθύμιση στον 

κάθε εκπαιδευτικό από την ερευνήτρια. 
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Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν ατομικά, σε τοποθεσία και ώρα που 

ορίστηκε από κοινού μεταξύ του ερευνητή και του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, όλες οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν απογευματινές ώρες σε χώρο εκτός σχολείου. 

Ως μέσο εγγραφής ήχου, για όλες τις συνεντεύξεις, χρησιμοποιήθηκε το φορητό 

κασετόφωνο ηχογράφησης. Η ερευνήτρια προσπάθησε να δημιουργήσει ένα θετικό 

κλίμα εμπιστοσύνης και οικειότητας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ακόμη, για 

λόγους δεοντολογίας αποφεύχθηκε η αναφορά προσωπικών δεδομένων που 

αφορούσαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν περίπου 40-60 

λεπτά. 

 

2.2.Διαδικασία Κωδικοποίησης 

Η διαδικασία της απομαγνητοφώνησης, δηλαδή της καταγραφής από ηχητικό 

αρχείο σε γραπτό, ήταν χρονοβόρα. Στην συνέχεια, η ερευνήτρια επανεξέτασε τα 

ηχητικά αρχεία σε συνδυασμό με τα γραπτά, με σκοπό την αποφυγή λαθών 

μεταγραφής. Οι απαντήσεις των υποκειμένων αναγνώστηκαν πολλές φορές από την 

ερευνήτρια προκειμένου να επιτύχει μια ολιστική κατανόηση του περιεχομένου της 

κάθε συνέντευξης αλλά και για την κωδικοποίηση αυτού (Creswell, 2009). 

Σύμφωνα με τον Μαντζούκα (2007), ο ερευνητής αποδίδει έναν 

αντιπροσωπευτικό κωδικό σε μια μεγάλη ενότητα του κειμένου. Ο κάθε κωδικός 

αποτελεί συνοπτικά την ερμηνεία που αποδίδει ο ερευνητής στο εν λόγω κομμάτι της 

συνέντευξης. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός που θέτει ο ερευνητής προκύπτει μέσα από 

το γραπτό αρχείο της συνέντευξης και δεν προέρχεται από το ερευνητή εκ των 

προτέρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κωδικός αναδύεται κατά κάποιο τρόπο μέσα από 

το κείμενο και δεν επιβάλλεται από τον ερευνητή εκ των προτέρων (Μαντζούκας, 

2007). 
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Στη πορεία, καθώς όλες οι απαντήσεις των συνεντεύξεων κωδικοποιήθηκαν, η 

ερευνήτρια συνέκρινε και αντιπαρέβαλε μεταξύ τους τους κώδικες, για να εντοπιστούν 

τα κοινά νοήματα. 

 

2.3.Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 

Σύμφωνα με τον Μαντζούκα «Η ανάλυση των δεδομένων είναι εκείνο το 

σημείο όπου ο ερευνητής συγκρίνει και αντιπαραβάλλει, ερμηνεύει και κατανοεί, 

συμπεραίνει και επαληθεύει.» (2007, σ. 243). Ο ίδιος τονίζει πως η συγκεκριμένη 

διαδικασία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της έρευνας και αποτελεί απώτερο 

στόχο αυτής, καθώς ο ερευνητής καλείται να νοηματοδοτήσει, να ερμηνεύσει, να 

συνδέσει τα δεδομένα αλλά και να συνθέσει καινούργια γνώση. 

Η ερευνήτρια λαμβάνοντας υπόψη της τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 

μελέτης χώρισε τις ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις σε τρία (3) μέρη. Αρχικά, 

αφού είχε επιλέξει ένα απομαγνητοφωνημένο κείμενο, ξεκίνησε με μια πρώτη 

κωδικοποίηση (α΄ τάξης) και στην πορεία συνέχισε με μια δεύτερη κωδικοποίηση (β΄ 

τάξης), τέλος συνόψισε τις κωδικοποιήσεις (β΄ τάξης). Επαναλήφθηκε και 

ολοκληρώθηκε η ίδια διαδικασία για όλα τα γραπτά αρχεία των συνεντεύξεων. 

Κατόπιν, με την συνεχή ανάγνωση των κωδικοποιήσεων (β΄ τάξης) άρχισαν να 

διαφαίνονται συγκεκριμένα μοτίβα. Η ερευνήτρια συνέκρινε τις κωδικοποιήσεις 

μεταξύ των υποκειμένων προκειμένου να εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές. Τέλος, 

επιχείρησε να συνδέσει τα δεδομένα με στόχο την δημιουργία νέων πληροφοριών. 

 

3. Δεοντολογία και Εγκυρότητα της Έρευνας 

Το κεντρικό θέμα της έρευνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ζήτημα το οποίο 

απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια την εκπαιδευτική κοινότητα. Για αυτόν τον 
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λόγο, η ερευνήτρια επιχείρησε να υπολογίσει τα πιθανά οφέλη στο πλαίσιο εφαρμογής 

της έρευνας απέναντι στο προσωπικό κόστος των υποκειμένων που συμμετέχουν στην 

έρευνα. Ως πιθανά οφέλη εκτιμήθηκαν τα ενδεχόμενα ευρήματα της έρευνας, τα οποία 

θα αποτελέσουν χρήσιμα στοιχεία για την πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Αναφορικά με το προσωπικό κόστος των συνεντευξιαζόμενων, η ερευνήτρια 

επιχείρησε να διασφαλίσει ότι οι πρώτοι δεν θα νιώσουν επιφύλαξη στο να εκφράσουν 

τις πραγματικές τους ιδέες και απόψεις αναφορικά με το θέμα της εφαρμογής 

βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. Στόχος είναι, μετά από την διαδικασία 

της έρευνας τα υποκείμενά της να νιώσουν το αίσθημα της ικανοποίησης για τη 

συμμετοχή και τη συμβολή τους σε αυτήν (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Για τη θεμελίωση της δεοντολογικής διαδικασίας, η ερευνήτρια έλαβε υπόψη 

της την έννοια της «συνειδητής συναίνεσης». Οι Frankfort- Nachmias και Nachmias 

(όπως αναφέρονται από τους Cohen, Manion & Morrison, 2007), επεξηγούν ότι είναι 

υψίστης σημασίας οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν ότι συμμετέχουν εθελοντικά σε 

οποιαδήποτε περίπτωση και θα πρέπει ο ερευνητής να επεξηγήσει εκτενώς εξ αρχής τα 

οφέλη, τα κόστη, τα δικαιώματα και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συμμετοχή 

τους σε μία έρευνα. 

Με βάση τα παραπάνω, η ερευνήτρια σεβόμενη την ελευθερία και την 

αυτοδιάθεση των υποκειμένων, εξασφάλισε την συναίνεση και την συνεργασία αυτών 

για τη διεκπεραίωση της έρευνας. 

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί, πριν την αποδοχή ή απόρριψη συμμετοχής στη 

διαδικασία της συνέντευξης, ενημερώθηκαν εκτενώς σχετικά με το θέμα, το σκοπό, τη 

διαδικασία της συνέντευξης καθώς και για τη χρήση μαγνητοφώνου. Επιπροσθέτως, η 

ερευνήτρια έδωσε το ελεύθερο να επιλέξουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες την ημερομηνία, 

την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης. Οι εκπαιδευτικοί ήταν ενήμεροι για 
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το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η έρευνα, για τους σκοπούς και τους στόχους 

της και για την δυνατότητα αποχώρησης από την έρευνα όποτε οι ίδιοι οι ερωτώμενοι 

θελήσουν. Για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, 

εξασφαλίστηκε λεκτικά αλλά και γραπτά η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Επίσης, ο 

κάθε συνεντευξιαζόμενος είχε ένα χρονικό διάστημα στη διάθεση του ώστε να 

αποφασίσει αν θα συμμετέχει ή όχι στην συνέντευξη. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, οι 

συμμετέχοντες κρίθηκαν ικανοί να αντιληφθούν την φύση της έρευνας, ενώ 

προσεγγίστηκαν μόνο εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν διδάξει σε μαθητές με δυσλεξία. 

Αναφορικά με τη διαδικασία της συνέντευξης η ερευνήτρια επιχείρησε να 

περιορίσει τον ρόλο της αποκλειστικά στην διατύπωση ερωτήσεων και κυρίως στην 

αποφυγή καθοδήγησης των υποκειμένων σε απαντήσεις που ενδεχομένως να 

επιβεβαίωναν τις δικές της υποθέσεις. Τέλος, η ερευνήτρια προσπάθησε να διατηρήσει 

μια αντικειμενική στάση κατά την αποκωδικοποίηση και την ερμηνεία των δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Αποτελέσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

ημιδομημένες συνεντεύξεις δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών, που εργάζονται στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δήμου Αλμωπίας και πιο συγκεκριμένα στο 1ο και 4ο 

Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας. Οι συμμετέχοντες της έρευνας απάντησαν σε ερωτήσεις 

που σχετίζονταν με τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους αναφορικά με τη βιωματική 

μάθηση σε μαθητές με δυσλεξία. Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε και 

απομαγνητοφωνήθηκε, ενώ στη συνέχεια η ερευνήτρια προχώρησε σε ποιοτική 

ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. 

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται τα στοιχεία των εκπαιδευτικών σχετικά με το φύλο 

τους, την ηλικία, την τάξη διδασκαλίας στο τρέχον έτος, την ειδικότητά τους, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας τους, την επιμόρφωσή τους σε μαθησιακές δυσκολίες και την 

επιμόρφωση τους στη βιωματική μάθηση. 

 
Πίνακας 2.  Στοιχεία εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη συνέντευξη 

Ψευδώνυμα Φύλο Ηλικία Τάξη Ειδικότητα Χρόνια 

Προϋπηρεσίας 

Επιμόρφωση 

σε 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

Επιμόρφωση 

σε 

βιωματική 

μάθηση 

Ξ.Μ. Θήλυ 33 Β ΠΕ70 5 Ναι Όχι 

Χ.Γ. Θήλυ 37 ΣΤ ΠΕ70 5 Ναι Όχι 

Σ.Φ. Θήλυ 29 ΣΤ ΠΕ70 2 Ναι Ναι 

Γ.Μ. Άρρεν 41 Α, Β, 

Γ, Δ, 

Ε, 
ΣΤ 

ΠΕ 86 

Πληροφορική 

10 Ναι Όχι 

Σ.Β. Θήλυ 45 Δ ΠΕ70 20 Ναι Ναι 

Σ.Χ. Άρρεν 31 Γ ΠΕ70 7 Ναι Όχι 

Π.Χ. Θήλυ 51 Ε ΠΕ70 26 Ναι Όχι 

Π.Δ. Θήλυ 55 Α, Β, 
Γ, Δ, 

Ε, 

ΣΤ 

ΠΕ11 
Φυσική 

Αγωγή 

31 Ναι Ναι 

Τ.Γ. Θήλυ 37 Α, Β, 

Γ, Δ, 

Ε, 

ΣΤ 

ΠΕ 06 

Αγγλική 

Φιλολογία 

13 Ναι Όχι 



58 

 

Φ.Γ. Θήλυ 54 Β ΠΕ70 28 Όχι Όχι 

Π.Π. Θήλυ 52 Α ΠΕ70 26 Ναι Όχι 

Κ.Μ. Άρρεν 51 Ε ΠΕ70 21 Ναι Ναι 

Κ.Χ. Θήλυ 52 Α ΠΕ70 10 Ναι Ναι 

Μ.Χ. Άρρεν 28 Δ ΠΕ70 1 Ναι Όχι 

Π.Ι. Θήλυ 38 Γ ΠΕ70 10 Ναι Ναι 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων 

συμμετείχαν 11(73,3%) γυναίκες και 4(26,6%) άντρες. Ακόμη, από τον πίνακα 

διαφαίνεται από το δείγμα ότι οι 12(80%) ερωτηθέντες ήταν δάσκαλοι (ΠΕ70), 

1(6,66%) ήταν εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ86), 1(6,66%) ήταν απόφοιτος 

Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) και 1(6,66%) ήταν απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06). 

Επιπρόσθετα, η ηλικία των συμμετεχόντων του δείγματος κυμάνθηκε από 28-55 έτη, 

ενώ τα χρόνια προϋπηρεσίας από 1-28 έτη. Τέλος, αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, 

οι 14(93,3%) δήλωσαν ότι έχουν την επιμόρφωση στις μαθησιακές δυσκολίες και μόνο 

1(6,66%) ότι δεν έχει, ενώ 6(40%) εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι έχουν επιμορφωθεί στη 

βιωματική μάθηση και 9(60%) ότι δεν είχαν κάποιου είδους επιμόρφωση. 

Σχετικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, αυτή γίνεται με 

βάση τις θεματικές ενότητες, όπως αυτές προέκυψαν από τα ερευνητικά ερωτήματα, 

τα οποία είχαν τεθεί από την ερευνήτρια. 

Η πρώτη θεματική ενότητα σχετίζεται με τις απόψεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία 

και διακρίνεται στις παρακάτω δέκα(10) υποενότητες: 

1. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια της βιωματικής μάθησης 

2. Πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών για την βιωματική μάθηση 

3. Πιθανά αποτελέσματα της εφαρμογής βιωματικής μάθησης για τους μαθητές 

με δυσλεξία 

4. Πιθανά αποτελέσματα της εφαρμογής βιωματικής μάθησης για τον 

εκπαιδευτικό 
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5. Βαθμός προώθησης του ανοίγματος του σχολείου προς την κοινωνία μέσω της 

βιωματικής μάθησης 

6. Βαθμός προώθησης της ομαλότερη συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς μέσω της βιωματικής μάθησης 

7. Επίδραση της ένταξης της βιωματικής μάθησης στην αλλαγή του ρόλου και του 

έργου των εκπαιδευτικών 

8. Συναισθήματα των εκπαιδευτικών για την ένταξη της βιωματικής μάθησης  

9. Επίδραση της στάση των εκπαιδευτικών, για τη βιωματική μάθηση, στο βαθμό 

αξιοποίησης της τελευταίας στη διδακτική πράξη 

10. Επίδραση μίας επιμόρφωσης, σχετικής με τη βιωματική μάθηση, στη στάση 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή της 

 

Η δεύτερη θεματική ενότητα  σχετίζεται με τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη βιωματική μάθηση 

σε μαθητές με δυσλεξία, σύμφωνα με τους ίδιους. Παρακάτω παρατίθενται οι οχτώ(8) 

υποενότητες στις οποίες χωρίζεται η συγκεκριμένη ενότητα. 

1. Επίδραση του αριθμού των μαθητών σε μια τάξη, στη στάση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

2. Επίδραση των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών στη στάση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

3. Επίδραση των ετών προϋπηρεσίας στη στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά με 

την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

4. Επίδραση του φύλου των εκπαιδευτικών στη στάση τους αναφορικά με την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

5. Επίδραση της εφαρμογής βιωματικής μάθησης από άλλους εκπαιδευτικούς στη 

στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή της στην τάξη τους 
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6. Επίδραση ύπαρξης ή μη κατάλληλων χώρων στη στάση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

7. Επίδραση ύπαρξης ή μη εξοπλισμού στη στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

8. Επίδραση του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου στη στάση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

 

Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά στις δυσκολίες και τα εμπόδια που 

υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι αντιμετωπίζουν ή πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν 

κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. Η 

προαναφερθείσα ενότητα χωρίζεται σε 10 υποενότητες όπως αναφέρονται παρακάτω. 

1. Τρόποι εφαρμογής βιωματικής μάθησης σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία 

2. Συχνότητα εφαρμογής της βιωματική μάθησης σε εβδομαδιαία βάση 

3. Παραδείγματα εφαρμογής της βιωματικής μάθησης στο μάθημα 

4. Τρόποι εργασίας των μαθητών κατά την εφαρμογή βιωματικής μάθησης στο 

μάθημα 

5. Δυσκολίες κατά την εφαρμογή βιωματικής μάθησης από τους εκπαιδευτικούς 

6. Δυσκολίες κατά την εφαρμογή βιωματικής μάθησης από τους μαθητές 

7. Βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων μετά από την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης 

8. Βαθμός δυνατότητας διδασκαλίας του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με 

παραδοσιακή διδασκαλία και με βιωματική μάθηση 

9. Πιθανοί λόγοι δυσχέρειας κατά την ένταξη της βιωματικής μάθησης σε μια 

τάξη με δυσλεκτικούς μαθητές 
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10. Τρόποι διευκόλυνσης της εφαρμογής βιωματικής μάθησης σε μια τάξη με 

μαθητές με δυσλεξία 

11. Επιπρόσθετα σχόλια 

 

Με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 

είναι θετικά προσκείμενοι ως προς την εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε μαθητές με 

δυσλεξία. Ακόμη, διαφαίνεται ότι προτίθενται να απομακρυνθούν από τον 

παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας καθώς επιχειρούν, έστω και με 

στοιχειώδεις τρόπους, να εφαρμόσουν βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας. Επίσης 

γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον βαθμό 

εφαρμογής της βιωματικής από τους εκπαιδευτικούς. Παρακάτω παρατίθεται 

αναλυτικότερα τα αποτελέσματα, μετά την ανάλυση των δεδομένων όπως αυτά 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. 

 

Θεματική ενότητα: Απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

εφαρμογή βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία 

1. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την έννοια της βιωματικής μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τον όρο της 

βιωματικής μάθησης, ενώ μέσω των απαντήσεων διαφάνηκε πώς οι ίδιοι προσεγγίζουν 

αυτήν και με ποια έννοια έχει συνδεθεί περισσότερο. 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι προσδιόρισαν την βιωματική μάθηση, 

εστιάζοντας κυρίως στη μάθηση μέσω βιώματος, στην πρακτική φύση της μάθησης 

ενώ επισημάνθηκαν και διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές. Αναλυτικότερα, 

αναφέρθηκε ότι οι μαθητές προσεγγίζουν τη μάθηση κυρίως πρακτικά, εκφράζοντας 

την άποψή τους, τις απορίες τους και τα συναισθήματά τους. Επιπρόσθετα 

αναφέρθηκαν ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται στη βιωματική μάθηση όπως 
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παιχνίδια ρόλων, δημιουργική γραφή, εικαστικές παρεμβάσεις, επισκέψεις κ.α. Ακόμη, 

οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες μέσω της κινητοποίησης των αισθήσεων 

«Οι μαθητές αποκτούν τη νέα γνώση μέσω των αισθήσεων. Κυρίως αφορά ό,τι 

ενδιαφέρει και συγκινεί τα παιδιά.» (Κ.Χ.). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στον ενεργό ρόλο του μαθητή και την 

μαθητοκεντρική διδασκαλία, τονίζοντας ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση 

μόνοι τους και αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης 

«Είναι μία διαδικασία μάθησης όπου ο μαθητής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι το 

επίκεντρο του μαθήματος.» (Κ.Μ.). 

Ακόμη, κάποιοι ερωτώμενοι όρισαν τη βιωματική μάθηση ως έναν 

εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας, επεξηγώντας ότι απέχει κατά πολύ από τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας «Βιωματική μάθηση θεωρώ ότι είναι ένας 

εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας που ξεφεύγει από το στάνταρ που εφαρμόζεται 

δεκαετίες τώρα. Χρησιμοποιούνται project, ομαδικές εργασίες και αρκετά ακόμα.» 

(Σ.Χ.). 

2. Πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών για την βιωματική μάθηση 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων της έρευνας προκύπτει ότι όλοι 

γνώριζαν για τη βιωματική μάθηση. Αναφορικά με τις πηγές πληροφόρησής τους, 

αρκετοί ήταν οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι γνωρίζουν για την βιωματική μάθηση 

μέσω προσωπικής έρευνας και ενημέρωσης, ενώ μέσα ενημέρωσης αποτέλεσαν τα 

βιβλία, οι ημερίδες, τα σεμινάρια και η αναζήτηση στο διαδίκτυο «Μέσα από 

ενημερώσεις, εεε ημερίδες και μέσα από αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο[…].» 

(Π.Π.). 

Πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανέφεραν ότι οι συνάδελφοί τους 

αποτέλεσαν πηγή πληροφόρησης σχετικά με τη βιωματική μάθηση μέσα από 
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ανταλλαγή απόψεων και συζητήσεων «[…]Ό,τι γνωρίζω είναι από συζητήσεις με 

άλλους συναδέλφους που είχαν επιμόρφωση.» (Σ.Χ.). 

Ακόμα, ορισμένοι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι γνωρίζουν για την 

βιωματική μάθηση μέσω των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών τους 

«Ό,τι γνωρίζω το γνωρίζω από το μεταπτυχιακό μου στην «Εκπαιδευτική Ψυχολογία.» 

(Σ.Φ.). 

Τέλος, ένα μικρό μέρος των εκπαιδευτικών επικαλέστηκε την προσωπική τους 

διδακτική εμπειρία ως ένα μέσο με το οποίο γνώρισαν τη βιωματική μάθηση 

«Κυρίως από εμπειρία προκειμένου να γίνει διαφοροποίηση του μαθήματος[…].» (Χ.Γ.). 

3. Πιθανά αποτελέσματα της εφαρμογής βιωματικής μάθησης για τους μαθητές 

με δυσλεξία 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία, οι εκπαιδευτικοί 

παρέθεσαν μια ποικιλία απαντήσεων που αφορούν τόσο στη βελτίωση του γνωστικού 

αντικειμένου των μαθητών, όσο και στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές μαθαίνουν 

μέσω της διερεύνησης, ανακαλύπτοντας τη νέα γνώση βιωματικά, χωρίς την ανάγκη 

αποστήθισης: «[…]Ο μαθητής με δυσλεξία συγκεκριμένα διευκολύνεται αρκετά αφού 

ανακαλύπτει μόνος του νέες πληροφορίες.. μπορεί να τις κατανοήσει ευκολότερα έτσι και 

μπορεί να συνδέσει το θεωρητικό με την πράξη.» (Ξ.Μ.). 

Μερικοί ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν 

εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας που θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα λόγω της 

αποτελεσματικότητάς της: «Μαθαίνουν να προβληματίζονται τα παιδιά, αναπτύσσουν 

κριτική σκέψη και πολύ σημαντικό, αποκτούν οργανωμένη μάθηση μέσα από δικούς τους 

τρόπους. Δηλαδή μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν.» (Σ.Β.). 
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Αναφορικά με τον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί, 

ως βασικό θετικό αποτέλεσμα ανέφεραν την κοινωνικοποίηση των μαθητών, καθώς 

οι τελευταίοι δεν βιώνουν τόσο συχνά τη σχολική αποτυχία, αυξάνεται η 

αυτοπεποίθησή τους και δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής «Θα 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και μεγαλύτερη διάθεση για μάθηση. Επίσης θα 

βοηθηθούν στην κοινωνικοποίησή τους και…(παύση) στην καλλιέργεια ομαδικού 

πνεύματος.» (Μ.Χ.). 

Επιπροσθέτως, λιγότεροι εκπαιδευτικοί εστίασαν στην αξιοποίηση των 

αισθήσεων των μαθητών «Με τη βιωματική μάθηση συμμετέχουν καταρχάς όλες οι 

αισθήσεις. Άρα μπορούν μέσω αυτής να εκδηλωθούν διάφορές πτυχές του εαυτού τους 

που παρέμεναν ανενεργές.» (Φ.Γ.). 

Τέλος, η δημιουργία κινήτρου αποτελεί ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της 

βιωματικής μάθησης καθώς ένας εκπαιδευτικός ανέφερε «[…]πιστεύω τα παιδιά έχουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τη βιωματική.» (Γ.Μ.). 

4. Πιθανά αποτελέσματα της εφαρμογής βιωματικής μάθησης για τον 

εκπαιδευτικό 

Οι συμμετέχοντες της συνέντευξης, υποστήριξαν ότι η εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της διδασκαλίας 

αλλά και στην κοινωνικο-συναισθηματική πλευρά του εκπαιδευτικού. 

Πιο αναλυτικά, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι η βιωματική 

μάθηση συνδράμει στην αποτελεσματική διδασκαλία τους μέσα στην τάξη καθώς 

αναβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας και υπάρχει επίτευξη των διδακτικών 

στόχων που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός. Ακόμη, δημιουργείται η αίσθηση της ευελιξίας 

και της δημιουργικότητας «Πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός 

αντιλαμβάνεται εάν και κατά πόσο αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι αποτελεσματική για 
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το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο και επίσης νομίζω ότι διευκολύνεσαι πολύ στο να δεις 

ποιοι μαθητές επωφελούνται και μαθαίνουν καλύτερα.» (Χ.Γ.). 

Κάποιοι από τους ερωτηθέντες επικεντρώθηκαν στην αλλαγή του ρόλου του 

εκπαιδευτικού αναφέροντας ότι πλέον ο εκπαιδευτικός επιδιώκει την συναισθηματική 

και διανοητική κινητοποίηση του παιδιού ενώ εστιάζει στα βιώματα που προκύπτουν 

μέσα από την διαδικασία μάθησης. Ακόμη ο εκπαιδευτικός αποτελεί πλέον 

συνοδοιπόρο και συνεργάτη του παιδιού αφήνοντας πίσω τον παραδοσιακό 

δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας «Ο δάσκαλος βασικά αφήνει τον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας και ωθεί τους μαθητές του στην αυτονόμηση και στην ανάληψη 

ευθυνών και πρωτοβουλιών.. νομίζω αυτό είναι και το σημαντικότερο για έναν 

εκπαιδευτικό.» (Ξ.Μ.). 

Σχετικά με τον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα του εκπαιδευτικού, ένα μικρό 

μέρος των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι ότι βελτιώνεται η 

ψυχολογία τους κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, καθώς δημιουργείται 

θετικό κλίμα στην τάξη και το μάθημα εφαρμόζεται πιο ευχάριστα. Ακόμη, 

ανακαλύπτουν κρυφές πτυχές του χαρακτήρα τους, αυξάνεται το ενδιαφέρον και 

νιώθουν πιο πετυχημένοι «[…]ανακαλύπτουν κρυφές πτυχές στον χαρακτήρα τους, 

αυξάνεται το ενδιαφέρον τους και αισθάνονται σίγουρα πιο «πετυχημένοι.» (Π.Δ.). 

Τέλος, κάποιοι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν καλύτερη επικοινωνία με τους 

μαθητές, λόγω του ομαδικού πνεύματος που δημιουργείται αλλά και της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης «Εεεε ο εκπαιδευτικός έχει καλύτερη συνεργασία με τους μαθητές, 

υπάρχει δηλαδή αλληλεπίδραση..εεε και κατά συνέπεια και αποτελεσματικότερη 

μάθηση.» (Μ.Χ.). 

5. Βαθμός προώθησης του ανοίγματος του σχολείου προς την κοινωνία μέσω της 

βιωματικής μάθησης 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι η βιωματική μάθηση 

προωθεί το άνοιγμα του σχολείου προς τη κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, ενώ ανέφερε 

ότι οι μαθητές προετοιμάζονται για την ένταξή τους στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα,  

πολλοί ερωτηθέντες επεξήγησαν ότι η κοινωνία αποτελεί πηγή πληροφοριών και 

ερεθισμάτων για τους μαθητές, οι οποίοι μέσα από βιώματα αποκτούν τη μάθηση 

«[...]θεωρώ πως η βιωματική μάθηση αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μικρογραφία των 

γεγονότων που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Συνεπώς, οι μαθητές 

εξοικειώνονται με τέτοια δεδομένα. Και ναι όντως είναι ένα άνοιγμα προς την κοινωνία 

αφού αλληλοεπιδρούν ενεργά και αντιλαμβάνονται σε αυτήν την ηλικία πώς λειτουργούν 

οι άνθρωποι σε ομάδες και πώς συνεργάζονται αρμονικά για να πετύχουν μαζί έναν 

στόχο.» (Χ.Γ.). 

Επιπροσθέτως, αρκετοί ήταν και οι εκπαιδευτικοί που έκαναν αναφορά στις 

επισκέψεις που κάνουν οι μαθητές σε εξωσχολικούς χώρους, τονίζοντας την αξία 

της σύνδεσης του σχολείου με την κοινωνία «[…]επισκέψεις σε χώρους, τόπους, 

υπηρεσίες, υποδοχή επαγγελματιών στο σχολικό χώρο, συνεργασίες όλα συντελούν για 

να βγουν τα παιδιά στην κοινωνία.» (Π.Δ.). 

Τέλος, ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι δεν συσχετίζεται η βιωματική μάθηση 

με το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία «Δεν γνωρίζω, δεν αντιλαμβάνομαι κάποια 

άμεση συσχέτιση.» (Τ.Γ.). 

6. Βαθμός προώθησης της ομαλότερη συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς μέσω της βιωματικής μάθησης 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η  βιωματική μάθηση ενθαρρύνει 

σε μεγάλο βαθμό την ομαλότερη συνεργασία με τους γονείς καθώς εμπλέκονται στη 

μαθησιακή διαδικασία, συνεργάζονται και έχουν καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά  

«Κατά κάποιο τρόπο επιτυγχάνεται και η εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία, ναι.  
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Βοηθάνε, συμμετέχουν συνοδεύουν σε εξορμήσεις, σε δραστηριότητες, φτιάχνουν μαζί με 

τα παιδιά γλυκά και χίλια δύο άλλα μπορούν να κάνουν.» (Σ.Β.). 

Ακόμη, ορισμένοι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι γονείς προτιμούν 

περισσότερο την εφαρμογή του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας αναφέροντας 

ότι «Ανάλογα τις περιστάσεις πιστεύω, κάποιοι γονείς ίσως δεν γνωρίζουν τη βιωματική 

μάθηση και τιμούν τη παραδοσιακή διαδικασία. Τότε βέβαια πρέπει και ο εκπαιδευτικός 

να ενημερώσει ανάλογα.» (Π.Δ.). 

Τέλος, κάποιοι δήλωσαν ότι η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης δεν θα 

επηρεάσει την συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς «Δεν νομίζω ότι θα 

αλλάξει η συνεργασία με τους γονείς επειδή θα αλλάξει η μέθοδος διδασκαλίας μου μέσα 

στην τάξη.» (Σ.Χ.). 

7. Επίδραση της ένταξης της βιωματικής μάθησης στην αλλαγή του ρόλου και του 

έργου των εκπαιδευτικών 

Μερικοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι πλέον υπάρχει μετάβαση από τον 

παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας σε έναν εναλλακτικό 

μαθητοκεντρικό τρόπο «Ο δάσκαλος πιστεύω πρέπει να αποφεύγει το 

δασκαλοκεντρικό ρόλο του και να επιδιώκει να αφήνει χώρο στα παιδιά να λειτουργούν 

μέσα από διάφορες δραστηριότητες.» (Μ.Χ.). 

Επιπροσθέτως, κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού παύει να είναι κεντρικός και κυρίαρχός και πλέον μετατρέπεται σε 

καθοδηγητικό, βοηθητικό και συντονιστικό. Αναφέρεται ότι πλέον οι εκπαιδευτικοί 

εστιάζουν στην ενεργοποίηση των μαθητών και στην καλλιέργεια αντιληπτικών 

ικανοτήτων «Εεεεμ αρχικά να πούμε ότι ο εκπαιδευτικός παύει να είναι ένας πομπός 

πληροφοριών αλλά συμμετέχει και καθοδηγεί τα παιδιά στο μάθημα. Είναι συνοδοιπόρος 
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ας το πούμε καλύτερα. Επίσης πιστεύω αλλάζει και συναισθηματικά γιατί γίνεται πιο 

δημιουργικός, εε δείχνει περιέργεια, πειραματίζεται μαζί με τα παιδιά.» (Π.Ι.). 

Ακόμη, ορισμένοι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης τους παρέχει περισσότερη ευελιξία στα μέσα και τον τρόπο της 

διδασκαλίας «Χμμ…εφαρμόζοντας την βιωματική μάθηση στη διδασκαλία του ένας 

εκπαιδευτικός, αρχίζει να αφήνει στους μαθητές χώρο για να μπορέσουν να 

αυτενεργήσουν και να αναλάβουν ευθύνες. Αυτό σταδιακά φτάνει τον δάσκαλο στο να 

αφαιρέσει από τον ρόλο του την οργάνωση και την προσφορά όλων των γνώσεων καθώς 

τα μαθήματα συνδέονται με την πράξη... εεε αυτό και μόνο ελαχιστοποιεί την ανάγκη να 

παρεμβαίνει ο δάσκαλος συνεχώς στη μάθηση.» (Ξ.Μ.). 

8. Συναισθήματα των εκπαιδευτικών για την ένταξη της βιωματικής μάθησης 

Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι με την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης βιώνουν θετικά συναισθήματα. Πιο αναλυτικά, αρκετοί από τους 

εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι νιώθουν θετικά συναισθήματα κυρίως λόγω της 

αποτελεσματικότητας που έχει η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

«Ικανοποίηση γιατί βλέπω να ξεφεύγουμε πλέον από τον δασκαλοκεντρικό τρόπο και τα 

παιδιά δείχνουν πιο ενθουσιώδη και γυρνάνε σπίτι έχοντας μάθει κάτι, και όχι έχοντας 

να διαβάσουν κάτι για να το μάθουν σπίτι αποστήθιση και να το πουν την άλλη μέρα στην 

τάξη, εεε και μετά το ξεχάσαμε.» (Γ.Μ.). 

Ακόμη, ορισμένοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι αν και βιώνουν θετικά 

συναισθήματα με τη βιωματική μάθηση, παράλληλα τούς προκαλείται και το 

άγχος και η ανησυχία σχετικά με τον βαθμό αποδοχής και επιτυχίας της 

συγκεκριμένης μεθόδου «Απόλυτα θετικά, ενδεχομένως και ένα μικρό άγχος σχετικά 

με τη διαχείριση νέων πρακτικών.» (Τ.Γ.). 
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Ακόμη, κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι νιώθουν πιο δημιουργικοί και με 

αισθήματα ασφάλειας και αισιοδοξίας κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

«Αίσθηση ελευθερίας, αισιοδοξία, νιώθω ασφαλής γιατί ακολουθώ σχέδια δράσης που 

οργανώνω με τα παιδιά, έχω περισσότερο κέφι και δημιουργικότητα (χαμόγελο).» (Σ.Β.). 

Τέλος, ένα μικρό πλήθος εκπαιδευτικών επεσήμαναν ότι με την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης βρίσκονται σε εγρήγορση ώστε να προσφέρουν τον καλύτερό 

τους εαυτό ως εκπαιδευτικοί «Νιώθω ότι είναι μια υπενθύμιση της βασικής και 

συνειδητής υποχρέωσής μου ως εκπαιδευτικού, πως με το έργο μου θα πρέπει να επιφέρω 

θετικά αποτελέσματα για όλους.» (Π.Π.). 

9. Επίδραση της στάση των εκπαιδευτικών, για τη βιωματική μάθηση, στο βαθμό 

αξιοποίησης της τελευταίας στη διδακτική πράξη 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχουν διαμορφώσει θετική 

στάση σχετικά με την εφαρμογή της βιωματικής αναγνωρίζοντας τα οφέλη της 

και για αυτό τον λόγο την έχουν ενσωματώσει στο μάθημα «Η εμπειρία μου έχει 

δείξει πως δραστηριότητες με βιωματικό χαρακτήρα δημιουργούν ευχάριστα 

συναισθήματα στα παιδιά. Οπότε και εγώ την βλέπω θετικά και την αξιοποιώ ανάλογα 

φυσικά.» (Τ.Γ.). 

Ακόμη,  ορισμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι αν και έχουν θετική στάση ως 

προς την βιωματική μάθηση, οι ίδιοι εντοπίζουν εμπόδια πρακτικής φύσεως. Πιο 

συγκεκριμένα ανέφεραν ότι υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή της σε καθημερινή βάση 

καθώς θεωρείται χρονοβόρα διαδικασία «Σίγουρα ανάλογα την στάση που έχει κάθε 

εκπαιδευτικός για την βιωματική μάθηση, επηρεάζεται και η δόμηση της μαθησιακής 

διαδικασίας, αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο προς το παρόν δύσκολα εφαρμόζεται σε 

καθημερινή βάση, όσο και να την βλέπουμε θετικά.» (Ξ.Μ.). 
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Τέλος, ένας εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι για την εφαρμογή της είναι 

απαραίτητες ορισμένες προϋποθέσεις και δήλωσε ότι «Για να αξιοποιείται στη 

διδακτική πράξη προηγείται η απαραίτητη επιμόρφωση ενδοσχολική, σεμιναριακή η 

οποία είναι απαραίτητη.» (Φ.Γ.). 

10. Επίδραση μίας επιμόρφωσης, σχετικής με τη βιωματική μάθηση, στη στάση 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή της 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι μία επιμόρφωση σχετική με τη 

βιωματική μάθηση θα είχε θετική επίδραση στη στάση τους ως προς την 

εφαρμογή της. Πιο αναλυτικά, πολλοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι μια επιμόρφωση θα 

τους βοηθούσε να εφαρμόσουν πιο σωστά και αποτελεσματικά την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης «[…]θα αποκόμιζα νέες ιδέες ως προς τον τρόπο εφαρμογής της. 

Και θα με ενδιέφερε να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο γιατί όχι μπορείς να εμπλουτίζεις 

με πολλές τεχνικές το μάθημά σου…ειδικά όταν έχεις παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

νομίζω σου λύνει τα χέρια σε κάποιες περιπτώσεις.» (Χ.Γ.). 

Ακόμη, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν γενικά στην θετική επίδραση 

που θα είχε μια επιμόρφωση στην στάση τους για την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης «Είναι ουσιαστική η επίδραση και απαραίτητη η ύπαρξή της.» (Φ.Γ.). 

Επιπλέον, κάποιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι μια επιμόρφωση θα επιφέρει 

μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση στους ίδιους «[…]με την επιμόρφωση 

ίσως έχω μεγαλύτερη σιγουριά κατά την εφαρμογή της. Μεγαλύτερο έλεγχο μάλλον.» 

(Σ.Χ.). 

Τέλος, ένα μικρό μέρος διδασκόντων υποστήριξαν ότι οι επιμορφώσεις 

βοηθούν στην εξέλιξη των ίδιων, η οποία είναι απαραίτητη στη σύγχρονη εποχή: 

«[…]Για την ώρα μπορεί να μην ασχολούνται πολλοί με την βιωματική μάθηση, αλλά 
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είναι το μέλλον νομίζω, θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα και χωρίς επιμόρφωση δεν θα 

προχωρήσεις εύκολα.» (Σ.Φ.). 

 

Θεματική ενότητα: Παράγοντες που  επηρεάζουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη βιωματική μάθηση σε μαθητές με δυσλεξία, 

σύμφωνα με τους ίδιους. 

1. Επίδραση του αριθμού των μαθητών σε μια τάξη, στη στάση των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο αριθμός επηρεάζει την 

στάση τους για την εφαρμογή μάθησης. Αναλυτικότερα, πολλοί εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν ότι θα ήταν πιο θετικοί να εφαρμόσουν τη βιωματική μάθηση σε έναν 

μικρό αριθμό μαθητών καθώς θα ήταν πιο αποτελεσματική η διαδικασία 

«Πιστεύω σε ένα ολιγομελές τμήμα, η εφαρμογή της βιωματικής μάθηση είναι 

περισσότερο εφικτή, άρα εφαρμόσιμη. Αντίθετα σε πολυμελή τμήματα η όλη κατάσταση 

γίνεται περίπλοκη και κάπου νομίζω χάνεται ο έλεγχος της διαδικασίας.» (Σ.Β.). 

Επιπλέον, υπήρξαν κάποιοι εκπαιδευτικοί  οποίοι υποστήριξαν ότι ο αριθμός 

των μαθητών δεν θα τους επηρέαζε για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

και επεξήγησαν ότι με καλή οργάνωση και δημιουργία ομάδων μπορούν να 

ανταπεξέλθουν «Δεν νομίζω ο αριθμός των μαθητών να επηρεάζει. Θέληση και 

οργάνωση νομίζω χρειάζεται.» (Π.Π.). 

Ακόμη, ορισμένοι διδάσκοντες υποστήριξαν ότι ο μεγάλος αριθμός των 

μαθητών θα επηρέαζε θετικά τους ίδιους για την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης, υποστηρίζοντας ότι παρέχονται καλύτερα αποτελέσματα και 

περισσότερες γνώμες «Αν και πολλοί πιστεύω ότι θεωρούν τις πολυάριθμες τάξεις κάτι 
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αρνητικό, εγώ πιστεύω ότι στην βιωματική θα ήταν κάτι πολύ θετικό γιατί θα ακούγονταν 

περισσότερες γνώμες.» (Μ.Χ.). 

Τέλος, ένας εκπαιδευτικός δήλωσε ότι ο αριθμός των μαθητών δεν είναι 

καθοριστικός για την εφαρμογή ή μη της βιωματικής μάθησης, καθώς επεξηγεί ότι 

«[…]το πλήθος των μαθητών επηρεάζει τη φύση της βιωματικής μάθησης. Κάποιες 

δραστηριότητες επιτυγχάνονται καλύτερα ανάλογα με το αν είναι λίγα παιδιά και άλλες 

μπορεί να απαιτούν περισσότερους για καλύτερο αποτέλεσμα[…]» (Χ.Γ.). 

2. Επίδραση των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών στη στάση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

Αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν ότι οι ιδιαιτερότητες των 

μαθητών επηρεάζουν τον βαθμό που θα εφαρμόσουν τη βιωματική μάθηση, αλλά 

η διδασκαλία πρέπει να είναι ευέλικτη και να μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με 

τις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες των μαθητών «Σίγουρα η ετοιμότητα και 

ωριμότητα των μαθητών για την διεκπεραίωση ορισμένων δραστηριοτήτων θα επηρέαζε 

την επιθυμία μου για την εφαρμογή της αλλά πιστεύω ότι πάντα μπορείς να βρεις λύσεις, 

να τροποποιήσεις κάπως τα πράγματα ώστε να καταφέρνουν όλα τα παιδάκια να 

ωφελούνται από μια δραστηριότητα.» (Χ.Γ.). 

Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι οι ιδιαιτερότητες θα 

επηρέαζαν τον βαθμό εφαρμογής της βιωματικής μάθησης και τόνισαν ότι αυτή 

είναι επιβεβλημένη ειδικά σε μαθητές που ενδέχεται να έχουν κάποιες 

ιδιαιτερότητες «Οι ιδιαιτερότητες τους θα ήταν πρόκληση για την εφαρμογή της 

βιωματικής και πιστεύω θα μου έδιναν περισσότερη ώθηση και οπωσδήποτε θετική 

στάση.» (Σ.Β.). 
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Τέλος, ορισμένοι ερωτώμενοι έδωσαν παρόμοιες απαντήσεις και ανέφεραν ότι 

οι ιδιαιτερότητες των μαθητών δεν θα τους επηρέαζαν καθόλου για την εφαρμογή 

της βιωματικής μάθησης στην τάξη «Δεν θα με επηρέαζαν» (Μ.Χ.). 

3. Επίδραση των ετών προϋπηρεσίας στη στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά με 

την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας 

τους επηρεάζουν τον βαθμό στον οποίο θα εφαρμόσουν τη βιωματική μάθηση. Πιο 

αναλυτικά, πολλοί ερωτώμενοι δήλωσαν ότι τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας βοηθούν 

στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και ευελιξίας. Ακόμη ανέφεραν ότι όση περισσότερη 

εμπειρία είχαν αποκτήσει με τον καιρό τόσο πιο συχνά εφάρμοζαν την βιωματική 

μάθηση: «[…]όση περισσότερη εμπειρία αποκτώ νιώθω ότι τόσο πιο θετική στάση 

έχω[…]Θέλω να πειραματίζομαι σε νέα πλαίσια, να δοκιμάζω καινούργιες μεθόδους, 

δεν μπορώ την στασιμότητα.» (Χ.Γ.). 

Ορισμένοι διδάσκοντες δήλωσαν ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν 

σχετίζονται με τον βαθμό εφαρμογής της βιωματικής μάθησης «Νομίζω πως όσα 

χρόνια υπηρεσίας και να έχει κανείς καταλαβαίνει από την αρχή την αναγκαιότητα της 

σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και την αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου 

διδασκαλίας[…].» (Ξ.Μ.). 

Τέλος, ένα μικρό μέρος των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι τα λίγα χρόνια 

προϋπηρεσίας επηρεάζουν θετικά τους εκπαιδευτικούς, καθώς είναι πιο δεκτικοί να 

δοκιμάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας: «[…]ενδεχομένως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί δεδομένης της εμπειρίας τους και της προσκόλλησης στο παραδοσιακό, 

άκαμπτο αναλυτικό πρόγραμμα να μην δείξουν ευνοϊκή στάση σε κάτι διαφορετικό, χωρίς 

να είναι εννοείται απόλυτο αυτό» (Σ.Β.). 
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4. Επίδραση του φύλου των εκπαιδευτικών στη στάση τους αναφορικά με την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

Στη πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το φύλο του 

εκπαιδευτικού δεν επηρεάζει την στάση τους σχετικά με την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης «Θεωρώ πως το φύλο σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη 

στάση μου, δεν νομίζω να παίζει ρόλο το φύλο.» (Ξ.Μ.). 

Αντιθέτως, κάποιοι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το φύλο επηρεάζει «Δεν θέλω 

να σταθώ στα στερεότυπα τύπου «οι γυναίκες έχουν περισσότερη υπομονή, ευαισθησία 

και δημιουργικό μυαλό» αλλά δυστυχώς η εμπειρία μου έχει δείξει πως οι άντρες 

εκπαιδευτικοί επιζητούν λιτές διαδικασίες και απόλυτες (γέλια), δεν αντέχουν τις 

αναλύσεις πολύ πολύ.» (Σ.Β.). 

5. Επίδραση της εφαρμογής βιωματικής μάθησης από άλλους εκπαιδευτικούς στη 

στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή της στην τάξη τους 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι οι συνάδελφοι τους, τούς 

επηρεάζουν θετικά ως προς την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης. 

Αναλυτικότερα, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι οι συνάδελφοί τους 

αποτελούν κίνητρο που τους ωθεί να εφαρμόσουν τη βιωματική εκπαίδευση 

«[…]όταν ένας συνάδελφος εφαρμόζει βιωματική μάθηση στην τάξη του, σου δίνει και 

σένα ένα κίνητρο και την όρεξη για να την εφαρμόσεις και συ στη δική σου τάξη.» (Ξ.Μ.). 

Ακόμη, κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι επηρεάζονται και 

αλληλοεπιδρούν θετικά με τους συναδέλφους τους «Σε μεγάλο βαθμό. Ο ένας 

τραβάει τον άλλον, μαθαίνεις πράγματα, δίνεις και παίρνεις συμβουλές, εγώ έχω 

εφαρμόσει τεχνικές βιωματικής μάθησης μετά από βοήθεια συναδέλφου.» (Σ.Χ.). 
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Αντιθέτως, ορισμένοι διδάσκοντες υποστήριξαν ότι δεν επηρεάζονται από 

τους άλλους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν βιωματική μάθηση «Δεν με επηρεάζουν 

οι συνάδελφοι ούτε θετικά ούτε αρνητικά.» (Π.Ι.). 

Τέλος, μία εκπαιδευτικός ανέφερε ότι η ίδια έχει επηρεάσει θετικά άλλους 

συναδέλφους καθώς η ίδια ξεκίνησε από μόνη της να εφαρμόζει τη βιωματική μάθηση 

«Αν και στην περίπτωσή μου από μόνη ξεκίνησα δοκιμαστικά στην αρχή τη βιωματική 

μάθηση, ωστόσο αρκετοί συνάδελφοι μου επηρεάστηκαν θετικά θέλω να πιστεύω αφού 

έβλεπαν τα αποτελέσματα στην τάξη μου σε μεγάλο βαθμό κιόλας.» (Σ.Β.). 

6. Επίδραση ύπαρξης ή μη κατάλληλων χώρων στη στάση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

Ένα μέρος των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι παρόλο που η απουσία 

κατάλληλων χώρων επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, 

υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ώστε να εφαρμοστεί «Η απουσία χώρων σίγουρα 

αποτελεί ένα μικρό εμπόδιο για την εφαρμογή της, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο 

σημαντικό σε σημείο να μην μπορεί να εφαρμοστεί η βιωματική μάθηση αν δεν υπάρχουν 

αυτοί οι κατάλληλοι χώροι.» (Ξ.Μ.). 

Ωστόσο, ορισμένοι από τους ερωτηθέντες ισχυρίστηκαν ότι η ύπαρξη 

κατάλληλων χώρων είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

και χωρίς αυτούς δεν είναι εφαρμόσιμη «Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν προγράμματα, που 

λόγω ακαταλληλότητας χώρων, δεν είναι εφαρμόσιμα.» (Κ.Χ.). 

Τέλος, ένα μικρό μέρος των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι η ύπαρξη ή μη 

κατάλληλων χώρων δεν τους επηρεάζει στην εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

στην τάξη «[…]μπορείς να κάνεις μάθημα φτάνει να το θέλεις. Ναι δεν θεωρώ ότι είναι 

τόσο σημαντικός ο κατάλληλος χώρος που θα με σταματούσε να εφαρμόσω το μάθημα.» 

(Κ.Μ.). 
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7. Επίδραση ύπαρξης ή μη εξοπλισμού στη στάση των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

Πολλοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η απουσία εξοπλισμού επηρεάζει 

αρνητικά τους εκπαιδευτικούς σε βαθμό που να μην εφαρμόζουν τη βιωματική 

μάθηση «Φυσικά και επηρεάζει αφού αν λείπει ο κατάλληλος εξοπλισμός καθίσταται 

δύσκολή ή και ανέφικτη η εφαρμογή της.» (Χ.Γ.). 

Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς, σε ερώτηση σχετικά με το πόσο επηρεάζει η 

ύπαρξη ή μη εξοπλισμού την στάση τους σχετικά με την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης, απάντησαν ότι ναι μεν δυσκολεύονται να εφαρμόσουν ως έναν βαθμό την 

συγκεκριμένη μέθοδο με απουσία εξοπλισμού, αλλά δεν είναι αποτρεπτική καθώς 

υπάρχουν εναλλακτικές «Αρκετά αλλά δεν ακυρώνει και την εφαρμογή της. Βρίσκεις 

άλλες λύσεις αν χρειαστεί.» (Π.Π.). 

Τέλος, ένα μικρό πλήθος ερωτώμενων υποστήριξε ότι η απουσία ή μη 

εξοπλισμού δεν τους επηρεάζει αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

«Καθόλου, αν και η ύπαρξη εξοπλισμού θα βοηθούσε αρκετά.» (Κ.Μ.). 

8. Επίδραση του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου στη στάση των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

Για τον συγκεκριμένο παράγοντα αρκετοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ο 

παράγοντας - διδακτικός χρόνος τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και συχνά τους 

προκαλεί άγχος κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας «Σίγουρα παίζει ρόλο, κάποιες 

φορές δεν εφαρμόζω βιωματική λόγω πίεσης χρόνου να φανταστείς.» (Π.Δ.). 

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποστήριξαν 

ότι ο διδακτικός χρόνος δεν επηρεάζει τους ίδιους αναφορικά με την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης «Δεν με επηρεάζει νομίζω βγαίνει το μάθημα, δεν είχα ποτέ 

πρόβλημα με τον χρόνο.» (Σ.Χ.). 
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Τέλος, κάποιοι διδάσκοντες ανέφεραν ότι ναι μεν ο διδακτικός χρόνος 

επηρεάζει την στάση τους απέναντι στην εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, 

αλλά όχι στον βαθμό ώστε να μην μπορούν να την εφαρμόσουν στην τάξη «Εάν 

υπάρχει ένα πρόγραμμα καθοδήγησης από πριν και ενδιαφέρον από την πλευρά των 

παιδιών, ο χρόνος είναι αρκετός[…]Εάν δεν υπάρχουν αυτά ίσως και να δυσκολευόμουν 

να εφαρμόσω την βιωματική έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου.» (Σ.Φ.). 

Θεματική ενότητα: Δυσκολίες και εμπόδια που υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι 

αντιμετωπίζουν ή πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία. 

1. Τρόποι εφαρμογής βιωματικής μάθησης σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι έχουν εφαρμόσει τη βιωματική μάθηση 

σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία και ο καθένας χρησιμοποίησε τη δική του 

μέθοδο/εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που 

χρησιμοποίησαν δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας όπως, παιχνίδια ρόλων, 

δημιουργική γραφή, εικαστικά, τραγούδια, αφήγηση ιστοριών και παιχνίδια «Ναι. 

Έχω δώσει βαρύτητα στα ενδιαφέροντα των παιδιών με δυσλεξία και προσπάθησα να τα 

ενθαρρύνω σε αυτό που κάνουν για να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους…εε με ποιους 

τρόπους.. προσπαθώ να δουλεύω πολύ με χειροτεχνίες, κουκλοθέατρο, παραμύθια και 

μικρά θεατρικά.» (Κ.Χ.). 

Ακόμα, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι έχουν 

πραγματοποιήσει μαθήματα εκτός τάξης όπως, επισκέψεις σε εξωσχολικούς 

χώρους και δραστηριότητες στον κήπο και την αυλή του σχολείου «Ναι πχ για την 

εκμάθηση της έννοιας των αριθμών βάζω πχ κουτσό, μετράμε φρούτα, σκαλιά κ.α.» 

(Π.Χ.). 
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Τέλος, ένα μικρό μέρος των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι έχει εφαρμόσει 

βιωματική μάθηση με τη χρήση εξοπλισμού όπως όργανα φυσικής για 

πραγματοποίηση πειραμάτων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές για χρήση του 

διαδικτύου και δημιουργία εργασιών «Τα παιδιά, δυσλεκτικά και μη, είναι 

εξοικειωμένα πλέον με τους υπολογιστές, έχουν έφεση θα έλεγα, δύσκολα να βρεις παιδί 

που δυσκολεύεται. Το βλέπουν σαν παιχνίδι, οπότε τα πάνε και καλά. Πώς την εφάρμοσα, 

χμμ τους χώρισα σε μικρές ομάδες και τους έβαλα να συλλέξουν φωτογραφίες με παλιούς 

και σύγχρονους υπολογιστές, να τα βάλουν σε ένα αρχείο PPT (Power point) και να 

παρουσιάσουν την ιστορία των υπολογιστών με λίγες πληροφορίες.» (Γ.Μ.). 

2. Συχνότητα εφαρμογής της βιωματική μάθησης σε εβδομαδιαία βάση 

Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι εφαρμόζουν από 2 έως 4 φορές 

τη βδομάδα τη βιωματική μάθηση «Δύο τρεις φορές τη βδομάδα.» (Σ.Φ.). 

Ακόμη, ορισμένοι διδάσκοντες ανέφεραν ότι εφαρμόζουν τη βιωματική 

μάθηση σε λιγότερο έως μία φορά τη βδομάδα «[…]εβδομαδιαία βιωματική μάθηση 

θεωρώ πως εφαρμόζω λιγότερο από μία φορά τη βδομάδα τις ώρες που 

πραγματοποιούνται τα διάφορα πρότζεκτ.» (Ξ.Μ.), ενώ κάποιοι απάντησαν ότι 

προσπαθούν καθημερινά να εφαρμόσουν βιωματικές τεχνικές μάθησης 

«Προσπαθώ κάθε μέρα.» (Π.Ι.). 

3. Παραδείγματα εφαρμογής της βιωματικής μάθησης στο μάθημα 

Οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις προτιμήθηκαν από ένα μέρος των 

εκπαιδευτικών αναφέροντας την ανακύκλωση, την κατασκευή κάδων ανακύκλωσης 

για διάφορα υλικά, την περιποίηση φυτών και την επίσκεψη σε κήπους «Στο μάθημα 

της Μελέτης Περιβάλλοντος, έγινε επίσκεψη στον κήπο του σχολείου, εεε είδαμε την 

ανάπτυξη των φυτών, πήραμε ένα μικρό φυτό για να δούμε τη ρίζα, βλαστό και 

φύλλα[…].» (Π.Π.). 
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Επιπροσθέτως, αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν να εφαρμόσουν 

καλλιτεχνικές δράσεις όπως παιχνίδια ρόλων, ζωγραφική και δημιουργική γραφή 

«Όπως προανέφερα, τα παιχνίδια ρόλων. Κάναμε το δικαστήριο του δάσους και ο 

καθένας είχε έναν ρόλο να παίξει[…].» (Σ.Χ.). 

Ακόμη, ορισμένοι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι προτίμησαν να αξιοποιήσουν 

καθημερινές καταστάσεις αλλά και προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε 

καθημερινή βάση από την κοινωνία, όπως χαρτονομίσματα και εφημερίδες: «Στη 

γλώσσα, όπως προανέφερα, καταλήξεις ουσιαστικών. Κυκλώνουν ουσιαστικά σε 

εφημερίδες και περιοδικά, τα ομαδοποιούν, τα χρωματίζουν με διαφορετικό χρώμα. Ή 

για τα κλάσματα είχαμε παρασκευάσει ένα κέικ και το τεμάχισαν σε κλάσματα.» (Σ.Β.). 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την αξιοποίηση του εξοπλισμού για 

εφαρμογή πειραμάτων, χρήση του διαδικτύου αλλά και παρατήρηση ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο εσωτερικό του «Γενικά μου αρέσει να δουλεύω με το 

διαδίκτυο. Γιατί ερευνούν, συλλέγουν, διαλέγουν, κάνουν πολλά πράγματα με μία 

δραστηριότητα και σε ποιο παιδί δεν αρέσει ο υπολογιστής; Τους έθεσα εργασία έρευνας 

σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας και βίας.» (Σ.Φ.). 

Τέλος, ένα μικρό μέρος των συμμετεχόντων, δήλωσε ότι εφάρμοσαν 

βιωματική μάθηση μέσω της διαθεματικής προσέγγισης, αναφέροντας πως 

συνδυάζουν μαθήματα όπως τα μαθηματικά με τη μαγειρική αλλά και την 

καταμέτρηση φύλλων ενός φυτού με το μάθημα της γλώσσας «[…]Για παράδειγμα με 

μαγείρεμα μιας συνταγής δουλεύεις τη Γλώσσα πχ λίστα, διαδικασία κτλ και Μαθηματικά 

όμως γιατί ασχολείσαι με γραμμάρια, μεγέθη, θερμοκρασίες κτλ.» (Π.Χ.). 

4. Τρόποι εργασίας των μαθητών κατά την εφαρμογή βιωματικής μάθησης στο 

μάθημα 
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις σχεδόν όλων των εκπαιδευτικών οι μαθητές σε 

θετικό κλίμα, χωρίστηκαν σε ομάδες και είχαν μεγάλο ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εστίασε στο 

ενδιαφέρον με το οποίο εργάστηκαν οι μαθητές αλλά και στα θετικά 

συναισθήματα τα οποία βίωσαν οι μαθητές όπως ενθουσιασμό, κέφι και χαρά «Οι 

μαθητές ασχολούνται πάρα πολύ, τους αρέσει η συζήτηση. Ο καθένας λέει τι έχει βιώσει 

σε μια κατάσταση και γενικά εκφράζει τη γνώμη του ελεύθερα, αυτό τους κάνει να 

νιώθουν σημαντικοί, ότι ο λόγος τους έχει αξία, τρομερά σημαντικό για όλους τους 

μαθητές νομίζω.» (Σ.Φ.). 

Ακόμη, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς ανέφεραν ότι οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε ομάδες κατά κύριο λόγο μεικτών ικανοτήτων «Χωρισμένοι σε 

ομάδες των 3 – 4 ατόμων. Οι ομάδες των παιδιών θέλω να έχουν ανομοιογενή κίνητρα, 

να υπάρχει ποικιλία και διαφορετικότητα για να υπάρχει και ισορροπία. Ξεκινάνε με 

παρατήρηση, συζήτηση, απορίες, εεε επεξεργασία, επανέλεγχο και αποτελέσματα. Γενικά 

συνεργάζονται ομαλά.» (Σ.Β.). 

Τέλος, ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι οι μαθητές εργάστηκαν συνολικά «Όλοι 

μαζί» (Γ.Μ.). 

5. Δυσκολίες κατά την εφαρμογή βιωματικής μάθησης από τους εκπαιδευτικούς 

Αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι δεν συνάντησαν δυσκολίες 

κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης «Δεν συνάντησα κάποια δυσκολία να 

πω την αλήθεια… (γέλια) νομίζω όταν είσαι από πριν οργανωμένος δεν θα βρεις πολλές 

δυσκολίες, τις εξαλείφεις όταν προνοείς.» (Χ.Γ.). 

Αντιθέτως, οι περισσότεροι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι αντιμετώπισαν 

ορισμένες δυσκολίες κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης. Πιο αναλυτικά, 

ο παράγοντας του χρόνου αποτέλεσε μία δυσκολία που συνάντησαν ορισμένοι από 
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τους εκπαιδευτικούς, επεξηγώντας ότι η βιωματική απαιτεί πολύ καλό 

προγραμματισμό ο οποίος είναι χρονοβόρος «Με δυσκολεύει αρκετά ο χρόνος που 

είχαμε κάθε φορά στη διάθεσή μας, πάντα έχω ένα μικρό άγχος αν θα μου φτάσει[…].» 

(Π.Π.). 

Ακόμη, το γεγονός ότι τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωμένα με την 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδο δυσκόλεψε ένα μικρό μέρος των διδασκόντων 

«[…]Καταναλώθηκε πολύς χρόνος στην οργάνωση του μαθήματος ώσπου να 

εξοικειωθούν με αυτόν τον τρόπο. Ίσως επειδή ξέφευγε από τον κλασικό, αυστηρό τρόπο, 

τούς ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν και να λειτουργήσουν[…].» (Σ.Β.). 

Επιπλέον, η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος θεωρείται δυσκολία από κάποιους συμμετέχοντες «Χμμ αρκετός θόρυβος 

και αναστάτωση και κάποια παιδιά δεν ήταν πρόθυμα να συνεργαστούν.» (Τ.Γ.). 

Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι αντιμετώπισε δυσκολία με τον χώρο της 

τάξης «Αν εξαιρέσεις ότι έχουμε γενικά ένα θέμα με τον χώρο, συνήθως είμαστε 

στριμωγμένοι και τα παιδιά κάθονται 2 ή και 3 μαζί σε έναν υπολογιστή, κατά τα άλλα 

κανένα.» (Γ.Μ.). 

Τέλος, ένας άλλος εκπαιδευτικός δήλωσε ότι η έλλειψη προσωπικού αποτελεί 

ζήτημα «Θεωρώ ότι χρειάζονται, γενικώς, περισσότερα άτομα, εκπαιδευτικοί, αλλά 

συχνά ενημερώνουμε τους γονείς και επιστρατεύουμε τον εθελοντισμό τους (γέλιο)» 

(Κ.Χ.). 

6. Δυσκολίες κατά την εφαρμογή βιωματικής μάθησης από τους μαθητές 

Αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν 

ζητήματα με την μεταξύ τους συνεργασία: «Κάποιες ομάδες δυσκολεύτηκαν ως προς 

τη συνεργασία.» (Ξ.Μ.). 
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Αντιθέτως ένα μέρος των εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι δεν αντιμετώπισαν οι 

μαθητές κάποια δυσκολία «[…]όταν προνοείς προσπαθείς να εντοπίσεις από πριν τι 

θα δημιουργούσε πρόβλημα είτε σε σένα είτε στα παιδιά, οπότε δεν εντόπισα να έχουν 

κάποια δυσκολία οι μαθητές.» (Χ.Γ.). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές είχαν θέμα με την 

προσαρμογή τους «Δυσκολίες είχαν στην αρχή όσον αφορά τον νέο τρόπο εργασίας 

όπως ανέφερα. Έχαναν τη συγκέντρωσή τους, μεταπηδούσαν από το βασικό θέμα σε 

άλλα[…]» (Σ.Β.). 

Κάποιοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι τα παιδιά είχαν έλλειψη εμπειριών 

«[…]κάποια έχουν σημαντικά λιγότερες εμπειρίες σε σχέση με τους συμμαθητές τους.» 

(Π.Δ.). 

Επιπλέον, κάποιοι άλλοι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι μαθητές 

αντιμετώπισαν ζητήματα με τη διαχείριση του χρόνου τους «Επίσης πολλοί στην 

αρχή δυσκολεύονταν να διαχειριστούν τον χρόνο τους.» (Τ.Γ.). 

Ένας εκπαιδευτικός ανέφερε «Κάποιες δυσκολίες στον τρόπο έκφρασης μόνο» 

(Π.Ι.). 

7. Βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων μετά από την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης 

Ένα μέρος των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι οι στόχοι τους επιτεύχθηκαν σε 

ικανοποιητικό βαθμό «Πιστεύω σε ικανοποιητικό βαθμό.» (Σ.Φ.). 

Επιπροσθέτως, ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι μαθητές έφεραν εις 

πέρας το μάθημα σε καλό βαθμό «Σε καλό βαθμό νομίζω» (Σ.Χ.). 

Τέλος, κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι στόχοι τους επιτεύχθηκαν 

σε μεγάλο βαθμό «Σε μεγάλο βαθμό μπορώ να πω, ειδικά όταν εξοικειώθηκαν με αυτόν 

τον τρόπο μάθησης, τους ήταν και περισσότερο ευχάριστο, δεν έπλητταν. Ανέπτυξαν 
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μεγαλύτερη συγκέντρωση, οργάνωναν τη γνώση και εκπλήσσονταν και οι ίδιοι με τα 

αποτελέσματα (χαμόγελο).» (Σ.Β.). 

8. Βαθμός δυνατότητας διδασκαλίας του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με 

παραδοσιακή διδασκαλία και με βιωματική μάθηση 

Πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι ένα γνωστικό αντικείμενο 

μπορεί να διδαχθεί και με τις δύο μεθόδους, ενώ ο τρόπος που θα συνδυαστούν οι 

δύο μέθοδοι εξαρτάται από το υπόβαθρο, την προσωπικότητα και τις προτιμήσεις του 

εκπαιδευτικού «Συνδυαστικά σίγουρα μπορεί. Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα παίξει 

πιστεύω η προσωπικότητα και το υπόβαθρο του εκπαιδευτικού κυρίως.» (Π.Δ.). 

Ακόμη, ορισμένοι διδάσκοντες ανέφεραν ότι κατά τη διδασκαλία μπορούν να 

εφαρμοστούν και οι δύο μέθοδοι, αλλά έδωσαν προβάδισμα στην εφαρμογή της 

βιωματικής «Σίγουρα δεν καταργείται η παραδοσιακή διδασκαλία αλλά δίνω το 

προβάδισμα στην βιωματική μάθηση. Δεν είναι το ίδιο να δίνεις απλώς τον τύπο του 

όγκου του κυλίνδρου να τον αποστηθίσουν, με το να εξηγείς πως προκύπτει 

χρησιμοποιώντας μία στίβα CD ως κύλινδρο και να το συσχετίζεις με το εμβαδόν 

κυκλικού δίσκου.» (Σ.Β.). 

Τέλος, υπήρξαν κάποιοι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι ιδανικά θα απέφευγαν 

τον συνδυασμό των δύο μεθόδων, καθώς θεωρούν τη βιωματική καλύτερη 

επιλογή «Είναι εφικτό αλλά προτιμώ τη βιωματική μάθηση, δεν θα τα συνδύαζα.» 

(Φ.Γ.). 

9. Πιθανοί λόγοι δυσχέρειας κατά την ένταξη της βιωματικής μάθησης σε μια 

τάξη με δυσλεκτικούς μαθητές 

Ένα μέρος των εκπαιδευτικών ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν λόγοι οι οποίοι 

θα περιορίζουν τους ίδιους κατά την ενσωμάτωση της βιωματικής μάθησης σε μία 

τάξη με μαθητές με δυσλεξία. Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η 
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βιωματική μάθηση είναι μία μέθοδος που μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα 

στους συγκεκριμένους μαθητές σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο ενώ παρέχει 

ευελιξία και προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών «Είναι πιθανό οι δυσλεκτικοί 

μαθητές να μην είναι σε θέση να αναλάβουν όλους τους ρόλους πχ να κρατήσουν 

σημειώσεις, να αναγνώσουν ένα κείμενο ή να θυμούνται κάποιες απαραίτητες 

πληροφορίες, όπως πχ ημερομηνία. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα εφαρμοστεί, θα 

εφαρμοστεί αλλά με τροποποιήσεις.» (Κ.Χ.). 

Επιπροσθέτως, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς υποστήριξαν ότι η 

ενσωμάτωση της βιωματικής μάθησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον 

εκπαιδευτικό και πιο συγκεκριμένα από την εκπαιδευτική του κατάρτιση, την 

εμπειρία και την αυτοδιάθεσή του «Δεν έχουμε πραγματικά καταρτισμένους 

εκπαιδευτικούς που μπορούν να μετατρέψουν τη θεωρία που μάθανε σε πράξη και 

αποτέλεσμα[…].» (Π.Ι.). 

Σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευτικούς οι μαθητές αποτελούν έναν 

δευτερογενή παράγοντα, που ενδεχομένως να δυσχεραίνει την ενσωμάτωση της 

βιωματικής μάθησης καθώς, όπως επεξήγησαν και οι ίδιοι, ο αριθμός των μαθητών 

αποτελεί έναν παράγοντα που δεν μπορούν να παραβλέψουν, καθώς πιστεύουν ότι 

ιδανικά θα έπρεπε να διδάσκουν σε ολιγομελή τμήματα. Ακόμη, η εξατομίκευση της 

διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών αποτελεί μία χρονοβόρα 

διαδικασία «Θεωρώ ότι οι δυσλεκτικοί μαθητές αυτοί καθεαυτοί σίγουρα δεν αποτελούν 

εμπόδιο σε μια τέτοια προσπάθεια. Πιστεύω θα μου πάρει όμως περισσότερο χρόνο να 

κάνω κάποια εξατομικευμένα πράγματα για τις ανάγκες τους, και αυτό συνήθως ξέρεις, 

δαπανάς προσωπικό χρόνο για να το οργανώσεις σωστά και πολλές φορές είναι 

δύσκολο.» (Π.Δ.). 
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Τέλος, ορισμένοι από τους ερωτώμενους έκαναν αναφορά στην απουσία 

υλικοτεχνικών υποδομών «[…]οι μικροί χώροι και η απουσία εποπτικού υλικού.» 

(Τ.Γ.). 

10. Τρόποι διευκόλυνσης της εφαρμογής βιωματικής μάθησης σε μια τάξη με 

μαθητές με δυσλεξία 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υποστήριξε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αποτελεί 

τον βασικότερο παράγοντα που θα διευκόλυνε την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης. Πιο αναλυτικά, οι ίδιοι εστίασαν πρωτίστως στην επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού στη δυσλεξία και τη βιωματική μάθηση. Ακόμη, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς είναι σημαντικό να δημιουργήσουν θετικό κλίμα στην τάξη, να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές, να τονώσουν την αυτοπεποίθησή τους και να 

εντοπίσουν ενδιαφέροντα και αδυναμίες των τελευταίων «Ίσως η δημιουργία 

θετικού κλίματος και η αυτοπεποίθηση στους συγκεκριμένους μαθητές και να τους θέσεις 

ρόλους που να μπορούν να φέρουν εις πέρας.» (Μ.Χ.). 

Ο κατάλληλος και επαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός ευνοεί την εφαρμογή 

της βιωματικής μάθησης σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευτικούς «[…]Και αν μιλάμε για 

ιδανική περίπτωση τότε χρειαζόμαστε τεχνικό εξοπλισμό, οπτικοακουστικά μέσα, 

κατάλληλους χώρους[…].» (Σ.Β.). 

Τέλος, υπήρξε ένα μικρό πλήθος εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο 

μικρός αριθμός μαθητών σίγουρα θα επιφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

«Σίγουρα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θέλουμε λιγότερα περιστατικά μέσα στην 

τάξη..εεεμμ και αυτό γιατί αν το σκεφτείς, πιο εύκολα και αποτελεσματικά αντιμετωπίζεις 

λίγα άτομα, θα έχεις περισσότερο χρόνο για το καθένα.» (Σ.Φ.). 

11. Επιπρόσθετα σχόλια 
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Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δεν προσέθεσαν κάποιο 

περεταίρω σχόλιο, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί έκαναν αναφορά στα οφέλη της 

βιωματικής μάθησης, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα ότι μέσω αυτής τα παιδιά 

αποκτούν ισχυρά κίνητρα και κατανοούν καλύτερα την νεοαποκτηθείσα γνώση 

«[…]τα παιδιά αποκτούν ισχυρά κίνητρα, δεν κυριεύονται από αυτά και κατανοούν 

καλύτερα[…].» (Σ.Β.). 

Τέλος, υπήρξε ένας εκπαιδευτικός ο οποίος ανέφερε την αναγκαιότητα 

επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς «Ναι θα ήθελα να γίνονται πιο πολλά 

σεμινάρια και ημερίδες στον τόπο μας, γιατί νομίζω υπάρχει μεράκι από πολλούς 

συναδέλφους.» (Κ.Μ.). 

 

2. Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας, αναφέρεται στις 

απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην εφαρμογή βιωματικής 

μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία.  

Από τα ποιοτικά δεδομένα των συνεντεύξεων διαφαίνεται ότι η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών έχει προσδιορίσει την βιωματική μάθηση ως μία διαδικασία 

μάθησης, η οποία προκύπτει μέσα από βιώματα και εμπειρίες. Επιπλέον, πολλοί 

εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην πρακτική φύση της μάθησης δίνοντας έμφαση σε 

διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές όπως παιχνίδια ρόλων, εικαστικές παρεμβάσεις, 

επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους κ.α.. Αρκετοί συμμετέχοντες ορίζουν τη 

βιωματική μάθηση ως μία σύγχρονη εναλλακτική εκπαιδευτική μέθοδο, κατά την 

οποία ο μαθητής πλέον έχει ενεργό ρόλο σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

δασκαλοκεντρική μέθοδο.   
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Κύρια πηγή πληροφόρησης για τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τη βιωματική 

μάθηση, αποτελεί η προσωπική έρευνα και ενημέρωση αυτών από βιβλία, ημερίδες, 

σεμινάρια και διαδίκτυο. Ακόμη, άλλες πηγές ενημέρωσης, για αρκετούς 

συμμετέχοντες της έρευνας, αποτελούν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν εφαρμόσει τη 

βιωματική μάθηση, αλλά και διάφορα μαθήματα τα οποία παρακολούθησαν οι 

εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών 

τους.  

Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές, μέσω της 

βιωματικής μάθησης βελτιώνουν το γνωστικό τους πεδίο, καθώς  μαθαίνουν πώς να 

μαθαίνουν, διερευνούν, αξιοποιούν όλες τις αισθήσεις τους και αναπτύσσουν την 

κριτική τους σκέψη. Παράλληλα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί τονίζουν την σημασία που 

έχει η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην κοινωνικοποίηση και την 

αυτοπεποίθηση των μαθητών, καθώς επεξηγούν ότι τα παιδιά βιώνουν μία 

συναισθηματική ασφάλεια. Επιπλέον, σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά 

αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον  και δημιουργούνται κίνητρα για μάθηση μέσω της 

βιωματικής μεθόδου.  

Αρκετοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι μέσω της βιωματικής μάθησης, 

αναβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας και αυξάνεται ο βαθμός επιτυχίας των 

διδακτικών στόχων. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι είναι πιο ευέλικτοι και 

δημιουργικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος και βελτιώνεται η ψυχολογία τους 

καθώς δημιουργείται θετικό κλίμα. Ακόμη, ορισμένοι ερωτηθέντες επικεντρώνονται 

στην αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού, αφού μέσω της βιωματικής μάθησης 

επιδιώκεται η συναισθηματική και διανοητική κινητοποίηση του παιδιού μέσα από 

διάφορα βιώματα, ενώ υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και 

διδασκόμενων.  
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η βιωματική μάθηση προωθεί το 

άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Αυτό τεκμηριώνεται 

καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους, η βιωματική μάθηση υποστηρίζει τις επισκέψεις των 

μαθητών σε εξωσχολικούς χώρους. Ακόμη, οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η κοινωνία 

αποτελεί πηγή πληροφοριών και ερεθισμάτων και οι μαθητές προετοιμάζονται για την 

ένταξή τους σε αυτήν.  

 Η βιωματική μάθηση ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την ομαλότερη συνεργασία 

με τους γονείς των μαθητών, σύμφωνα με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι 

αιτιολόγησαν ότι μέσα από διάφορες βιωματικές δραστηριότητες οι γονείς μπορούν να 

συμμετέχουν και να συνεργάζονται με τους μαθητές. Αντίθετα, αρκετοί ήταν και οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο γονείς είναι επιφυλακτικοί με την 

βιωματική καθώς δεν γνωρίζουν κάτι για αυτήν και για τον λόγο αυτό προτιμούν τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.  

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει μία 

μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας σε έναν νέο, εναλλακτικό και 

μαθητοκεντρικό τρόπο. Επιπλέον, αρκετοί πιστεύουν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

από κεντρικός και κυρίαρχος μετατρέπεται σε καθοδηγητικό και συντονιστικό. 

Θετικά είναι τα συναισθήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί κατά την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, σύμφωνα με τους ίδιους, καθώς αντιλαμβάνονται 

την αποτελεσματικότητά της και βιώνουν αισθήματα αισιοδοξίας και ασφάλειας. 

Παράλληλα, αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που από την μία πλευρά νιώθουν θετικά 

συναισθήματα, από την άλλη πλευρά όμως βιώνουν άγχος, καθώς δεν είναι απολύτως 

σίγουροι για την ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου. 

Οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχουν διαμορφώσει θετική 

στάση σχετικά με την εφαρμογή της βιωματικής αναγνωρίζοντας τα οφέλη της και για 
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αυτό τον λόγο την έχουν ενσωματώσει στο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουν ότι έχουν διαμορφώσει μία θετική στάση ως προς την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης, αλλά παρουσιάζονται πρακτικής φύσεως εμπόδια π.χ. χρονοβόρα 

προετοιμασία. 

Πολλοί συμμετέχοντες της έρευνας παραδέχονται ότι μία επιμόρφωση θα 

συνέδραμε στην ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης από τους ίδιους. Ακόμη, ορισμένοι τονίζουν την σημασία που θα είχε μία 

επιμόρφωση στην ψυχολογία τους, καθώς θα τους παρείχε μεγαλύτερη σιγουριά, 

αυτοπεποίθηση και αίσθημα εξέλιξης και βελτίωσης.   

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη βιωματική μάθηση σε 

μαθητές με δυσλεξία, σύμφωνα με τους ίδιους. 

Πολλοί συμμετέχοντες ισχυρίζονται ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθητών 

λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ίδιους, ενώ θα ήταν πιο θετικοί στην εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου σε ένα ολιγομελές τμήμα. Αντίθετα, υπάρχουν εκπαιδευτικοί 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι επηρεάζονται θετικά με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

μαθητών, καθώς θεωρούν ότι αυτός προσφέρει περισσότερες γνώμες και συνδράμει 

στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 

Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, παρόλο που οι 

ιδιαιτερότητες των μαθητών επηρεάζουν τους ίδιους, θα πρέπει να υπάρξει 

προσαρμογή και ευελιξία στην διδασκαλία με βάση την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε 

μαθητή. Ορισμένοι διδάσκοντες υποστηρίζουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη η 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μαθητές με ιδιαιτερότητες. 

Πολλοί ερωτώμενοι ισχυρίζονται ότι όσο περισσότερα χρόνια εργασιακής 

εμπειρίας κατέχουν τόσο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η ευελιξία που αισθάνονται. 
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Αντίθετα, κάποιοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα λίγα χρόνια προϋπηρεσίας 

επηρεάζουν θετικά τους ίδιους, καθώς νιώθουν ότι είναι πιο ανοιχτοί σε νέες 

εναλλακτικές μεθόδους, σε σχέση με συναδέλφους με περισσότερα χρόνια εργασιακής 

εμπειρίας, που ενδεχομένως είναι προσκολλημένοι σε παραδοσιακές μεθόδους.  

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι το φύλο τους δεν επηρεάζει 

την στάση τους για την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας. Αντιθέτως, 

ελάχιστοι ήταν οι συμμετέχοντες που υποστηρίζουν ότι το φύλο επηρεάζει, 

επεξηγώντας ότι πιθανόν οι γυναίκες να είναι πιο θετικές με την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι συνάδελφοι τους, αποτελούν 

θετική επιρροή για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, καθώς οι τελευταίοι 

λειτουργούν ως κίνητρο. Από την άλλη μεριά, κάποιοι διδάσκοντες αναφέρουν ότι δεν 

έχουν επηρεαστεί από άλλους συναδέλφους που εφαρμόζουν βιωματικές μεθόδους 

διδασκαλίας.  

Η απουσία κατάλληλων χώρων επηρεάζει αρνητικά τους εκπαιδευτικούς ως 

προς την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, σύμφωνα με τους ίδιους. Αρκετοί είναι 

οι συμμετέχοντες που ισχυρίζονται ότι η ύπαρξη κατάλληλων χώρων είναι απαραίτητη 

για την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων, ενώ κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι μπορούν να 

επινοήσουν εναλλακτικούς τρόπους και να επιτευχθεί η εφαρμογή της.  

Αναφορικά με τον εξοπλισμό, αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι 

η απουσία του, τούς επηρεάζει αρνητικά και η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης 

καθίσταται ανέφικτη. Επιπλέον, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αν και παραδέχονται την 

αρνητική επίδραση της απουσίας εξοπλισμού στην στάση τους, αναφέρουν ότι 

υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης. 
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Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βιώνουν άγχος κατά την διαδικασία της 

διδασκαλίας τους, λόγω του διδακτικού χρόνου, που κατά τη γνώμη τους είναι 

περιορισμένος. Κατά συνέπεια, πιστεύουν ότι θα δυσκολευτούν να εφαρμόσουν τη 

βιωματική μάθηση. Ωστόσο, αρκετοί συμμετέχοντες πιστεύουν ότι αν και ο διδακτικός 

χρόνος αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, δεν 

αποτελεί αποτρεπτικό στοιχείο.  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά στις δυσκολίες και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν ή πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μαθητές με δυσλεξία.  

Αρχικά, στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν εφαρμόσει 

βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία, αναφέροντας ο 

καθένας τη δική του τεχνική/εργαλείο. Πιο συγκεκριμένα, ως βιωματικές τεχνικές 

επισημαίνονται τα παιχνίδια ρόλων, η δημιουργική γραφή, τα εικαστικά, η αφήγηση 

ιστοριών, τα παιχνίδια, τα πειράματα, η αξιοποίηση του ίντερνετ και οι επισκέψεις σε 

εξωσχολικούς χώρους αλλά και στην σχολική αυλή.  

Πολλοί διδάσκοντες αναφέρουν ότι σε εβδομαδιαία βάση εφαρμόζουν 

βιωματικές μεθόδους στο μάθημα, 2 έως 4 φορές, ενώ λιγότεροι προσπαθούν να την 

εφαρμόζουν καθημερινά. 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, σχετικά με παραδείγματα εφαρμογής 

της βιωματικής μάθησης, διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν κυρίως 

φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, όπως ανακύκλωση αλλά και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων και δημιουργική γραφή. Ακόμη, αρκετοί είναι 

οι εκπαιδευτικοί που προτιμούν να αξιοποιούν τον υπάρχοντα εξοπλισμό πχ Η/Υ και 

το διαδίκτυο, αλλά και αντικείμενα της καθημερινής ζωής όπως χαρτονομίσματα. 
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Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές, κατά την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, εργάστηκαν με ενθουσιασμό, χαρά και θετική 

διάθεση, ενώ κατά κύριο λόγο ήταν χωρισμένοι σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων.  

Πολλοί εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι δεν συνάντησαν δυσκολίες κατά την 

ένταξη της βιωματικής μάθησης στο μάθημα, ενώ αρκετοί τόνισαν την σημασία της 

καλής οργάνωσης και προετοιμασίας. Αντιθέτως, ορισμένοι συμμετέχοντες αναφέρουν 

ως δυσκολίες τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τους ελλιπείς χώρους και τους μαθητές 

οι οποίοι είτε δεν μπορούσαν να εξοικειωθούν με την συγκεκριμένη μέθοδο, είτε 

παρουσίαζαν έλλειψη ενδιαφέροντος.  

Κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, οι μαθητές αντιμετώπισαν 

ζητήματα συνεργασίας και προσαρμογής, σύμφωνα με ένα μεγάλο μέρος των 

εκπαιδευτικών. Αντίθετα, λιγότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι οι μαθητές δεν 

εντόπισαν κάποια δυσκολία. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσαν κατά 

την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό έως μεγάλο 

βαθμό. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ένα γνωστικό αντικείμενο μπορεί να 

διδαχθεί και με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και με τη βιωματική μάθηση. 

Ωστόσο, αρκετοί είναι οι συμμετέχοντες που δείχνουν εμφανή προτίμηση στην 

βιωματική μέθοδο διδασκαλίας. 

Ένα μέρος των εκπαιδευτικών δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί κατά 

την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μια τάξη με μαθητές με δυσλεξία, ενώ 

τονίζουν τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής στους συγκεκριμένους μαθητές. Αρκετοί 

συμμετέχοντες πιστεύουν πως η επιτυχία της βιωματικής μάθησης εξαρτάται κατά 

κύριο λόγο από τον εκπαιδευτικό, την επιμόρφωση και την εμπειρία του. Ωστόσο, 
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κάποιοι διδάσκοντες αναφέρουν ότι ο μεγάλος αριθμός των μαθητών και η 

εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία χρειάζεται μία χρονοβόρα προετοιμασία, 

δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση βιωματικών μεθόδων. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι ένας παράγοντας που επηρεάζει 

θετικά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία, είναι 

η επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού στην δυσλεξία και τη βιωματική μάθηση. 

Ακόμη, σύμφωνα με τους ίδιους, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εστιάσει στο κοινωνικο-

συναισθηματικό υπόβαθρο των μαθητών, αλλά και στις δυνατότητες και αδυναμίες 

τους. Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι ο κατάλληλος υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός και ο μικρός αριθμός μαθητών θα διευκόλυναν την διδακτική διαδικασία.  

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί ενστερνίζονται την ιδέα της βιωματικής μάθησης ως 

μια εναλλακτική και αποτελεσματική διδακτική μέθοδο που επιφέρει πολλά οφέλη 

στους μαθητές με δυσλεξία, ενώ τονίζουν την αναγκαιότητα επιμόρφωσης για τον 

εκπαιδευτικό κλάδο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η βιωματική μάθηση 

αποτελεί μία εναλλακτική μαθητοκεντρική μέθοδο, κατά την οποία εγείρεται το 

ενδιαφέρον των μαθητών και αναπτύσσεται ο ανακαλυπτικός ρόλος τους (Στυλαρά 

&Δήμου, 2015). Ένα από τα οφέλη της βιωματικής μεθόδου αποτελεί ο σεβασμός στην 

αξία της διαφορετικότητας αλλά και η ενίσχυση μαθητών, οι οποίοι έχουν προβλήματα 

κατά τη διαδικασία της μάθησης και χρειάζονται μία εναλλακτική μέθοδο για να 

αποκτήσουν τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Cantor, 1995). Επιπλέον, ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού τον καθιστά βασικό συντελεστή για την επιτυχία της μάθησης 

και την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε μαθητή (Στασινός, 2015). Πιο 

συγκεκριμένα, η στάση του εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται στην συμπεριφορά του 

μέσα στην σχολική αίθουσα, αλλά και στην αλληλεπίδραση που έχει με τους μαθητές 

(Γεώργας,1995). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σκοπός της 

εργασίας είναι η ανάδειξη των απόψεων και των αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει 

οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας για τη 

βιωματική μάθηση σε μαθητές με δυσλεξία. 

Πιο αναλυτικά, αρχικό στόχο αποτέλεσε η ανάδειξη των απόψεων και των 

αντιλήψεων που έχουν διαμορφώσει οι εκπαιδευτικοί για τη βιωματική μάθηση σε 

μαθητές με δυσλεξία. Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε η καταγραφή των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

βιωματική μάθηση σε δυσλεκτικούς μαθητές. Τέλος, διερευνήθηκαν οι δυσκολίες και 

τα εμπόδια που υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι αντιμετωπίζουν ή πιστεύουν ότι θα 

αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε παιδιά με δυσλεξία. 
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Από τα ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, αναδεικνύεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν προσδιορίσει την βιωματική μάθηση ως μία διαδικασία μάθησης, 

η οποία προκύπτει μέσα από βιώματα και εμπειρίες ενώ εστιάζουν στην πρακτική φύση 

της μάθησης. Η Δέδουλη (2002) έχει αναφερθεί στη θεωρία του Dewey, σύμφωνα με 

την οποία η βιωματική μάθηση βασίζεται στη μάθηση μέσω της πράξης, ενώ η ίδια 

συμπληρώνει ότι η εμπειρία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της 

μάθησης. 

Ακόμη, οι συμμετέχοντες ορίζουν τη βιωματική μάθηση ως μία σύγχρονη 

εναλλακτική εκπαιδευτική μέθοδο, κατά την οποία ο μαθητής πλέον έχει ενεργό ρόλο, 

σε αντίθεση με την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μέθοδο. Την πεποίθηση αυτή 

επιβεβαιώνουν οι Τριλίβα και Αναγνωστοπούλου (2008), σύμφωνα με τις οποίες η 

βιωματική μάθηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης, σε αντιδιαστολή με 

τον «παραδοσιακό» δασκαλοκεντρικό, μετωπικό τρόπο διδασκαλίας, που συχνά 

προωθεί την στείρα απομνημόνευση της γνώσης. 

Οι εκπαιδευτικοί παραδέχονται την ευεργετική επίδραση της βιωματικής 

μάθησης στους μαθητές με δυσλεξία. Πιο αναλυτικά, οι ίδιοι θεωρούν ότι οι μαθητές 

βελτιώνουν το γνωστικό τους αντικείμενο, ενώ μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, 

διερευνούν, αξιοποιούν όλες τις αισθήσεις τους και αναπτύσσουν την κριτική τους 

σκέψη. Τονίζεται ακόμη η σημασία που έχει η επίδραση της βιωματικής μάθησης στην 

κοινωνικοποίηση και την αυτοπεποίθηση των μαθητών ενώ τα παιδιά αποκτούν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον  και δημιουργούνται κίνητρα για μάθηση μέσω της βιωματικής 

μεθόδου. Η ίδια άποψη τεκμηριώνεται και από τους Στυλαρά και Δήμου (2015) καθώς 

επεξηγούν ότι οι μαθητές κατέχουν διερευνητικό ρόλο και αποτελούν ενεργούς 

συντελεστές κατά τη μάθηση, αναζητώντας πηγές γνώσης. Παράλληλα αναπτύσσουν 

επικοινωνιακές δεξιότητες όπως διάλογο, συνεννόηση, ενσυναίσθηση και συνεργασία. 
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Με αυτόν τον τρόπο εγείρεται το ενδιαφέρον των μαθητών και καλλιεργούνται 

στρατηγικές αξιοποίησης της εμπειρίας των μαθητών (Στυλαράς & Δήμου, 2015). 

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι μέσω της βιωματικής μάθησης, 

αναβαθμίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας και αυξάνεται ο βαθμός επιτυχίας των 

διδακτικών στόχων. Με την εν λόγο παραδοχή συμφωνεί και η Πηγιάκη (2003) η οποία 

επεξηγεί ότι με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης και τον προσδιορισμό 

διδακτικών στόχων και σκοπών, προκύπτουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

καθώς επιλέγονται κατάλληλα θέματα διδασκαλίας και διαφοροποιούνται οι 

διδακτικές μέθοδοι και τα μέσα για την ικανοποίηση των αναγκών του μαθητικού 

πληθυσμού. 

Ακόμη, οι συμμετέχοντες εστιάζουν στην αλλαγή του ρόλου του 

εκπαιδευτικού, αφού πλέον επιδιώκεται η ενεργοποίηση του παιδιού στον 

συναισθηματικό και διανοητικό τομέα μέσα από διάφορα βιώματα, ενώ υπάρχει 

καλύτερη επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενων. Ο Cantor (1995) 

επιβεβαιώνει πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναρωτηθούν ποιες δραστηριότητες 

είναι κατάλληλες για το περιεχόμενο των μαθημάτων τους και ικανοποιούν τις ανάγκες 

γνωστικής ανάπτυξης του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού. Επίσης, η Πηγιάκη 

(2003) υποστηρίζει ότι οι μαθητές αποκτούν την αίσθηση του συνόλου, μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, να σέβονται τις απόψεις των υπολοίπων και να υποστηρίζουν με 

βάσιμα επιχειρήματα τις δικές τους θέσεις. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ενστερνίζεται την άποψη ότι η βιωματική 

μάθηση προωθεί το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Ως 

επιστέγασμα των παραπάνω ο Χρυσαφίδης (1994) τονίζει πως το σχολείο και η 

κοινωνία είναι δύο συστήματα που αλληλοεπηρεάζονται και έτσι η βιωματική μάθηση 

εστιάζει στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία αλλά και το αντίστροφο. 
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Η βιωματική μάθηση ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την ομαλότερη συνεργασία 

με τους γονείς των μαθητών, σύμφωνα με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Η 

Παπαναούμ (2007) ενισχύει την παραπάνω αντίληψη καθώς αναφέρει ότι μέσω της 

βιωματικής μάθησης, εγκαθιδρύονται σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας, εφαρμόζοντας τη βιωματική 

μέθοδο παρουσιάζεται μία μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας σε 

έναν νέο, εναλλακτικό και μαθητοκεντρικό τρόπο. Επιπλέον, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού από κεντρικός και κυρίαρχος μετατρέπεται σε καθοδηγητικό και 

συντονιστικό. Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με την άποψη του Πυργιωτάκη (1998), ο 

οποίος αναφέρει πως καταργούνται πλέον οι δασκαλοκεντρικές διδακτικές μεθόδοι και  

αναζητούνται πλέον λύσεις στη συμμετοχική μαθητοκεντρική διδασκαλία. Επιπλέον, 

ο Χρυσαφίδης (1994) τονίζει ότι δεν αναιρείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αντιθέτως 

επωμίζεται την ευθύνη του συντονιστή και καθοδηγητή των μαθητών. 

Τα συναισθήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, κατά την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης, είναι θετικά, καθώς συνειδητοποιούν την αποτελεσματικότητα 

στα μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα, αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς, πέρα 

από τα θετικά συναισθήματα, βιώνουν άγχος, λόγω της ανασφάλειας που νιώθουν κατά 

την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου. 

Την παραπάνω άποψη έρχεται να επιβεβαιώσει η Burge (2013), η οποία, από 

τα ευρήματα μιας έρευνας σχετικής με τη βιωματική μάθηση, στο Mountain Valley 

High School (MVHS) των ΗΠΑ, κατέληξε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική στάση ως 

προς τις βιωματικές τεχνικές που υιοθέτησαν, αλλά υποστήριξαν ότι ήταν ιδιαίτερα 

σημαντική η συμβολή του συμβούλου – καθοδηγητή και ειδικού επιστήμονα για την 

αποτελεσματική εφαρμογή αυτών. Αντιθέτως, σε μία έρευνα των Girvan, Conneely και 
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Tangney (2016) με τίτλο “Extending experiential learning in teacher professional 

development”, διαπιστώθηκε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί ανησυχούσαν για τη γνώμη 

άλλων ανθρώπων πως ο εκπαιδευτικός δεν έχει πια ενεργό ρόλο, ενώ άλλοι 

ισχυρίστηκαν ότι ένιωθαν μεγαλύτερο έλεγχο του μαθήματος με τον παλαιότερο 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφώσει θετική στάση σχετικά με την εφαρμογή 

της βιωματικής αναγνωρίζοντας τα οφέλη της και για αυτό τον λόγο την έχουν 

ενσωματώσει στο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί ως προς την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, αλλά εντοπίζουν πρακτικής φύσεως εμπόδια. Οι 

Χαραλάμπους και Κυριάκου (2006), σε μία έρευνα σχετική με τον βαθμό  αξιοποίησης  

των Τεχνολογιών  Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Δημοτική Εκπαίδευση, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιτυχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη, οι οποίες 

αποτελούν μία αποτελεσματική βιωματική τεχνική, εξαρτάται άμεσα από την θετική 

στάση των εκπαιδευτικών. Επιπροσθέτως, σε άλλη έρευνα οι Αναστασιάδης κ.α. 

(2006), κατέληξαν στο γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί είναι διστακτικοί στην 

αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη, καθώς νιώθουν ότι δεν είναι επαρκώς 

προετοιμασμένοι. 

Οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι μία επιμόρφωση θα συνέδραμε στην 

ορθότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βιωματικής μάθησης ενώ 

υπογραμμίζουν την σημασία που θα είχε για την ψυχολογία τους, αφού θα ένιωθαν 

σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αίσθημα εξέλιξης. Οι Koutsoukos, Fragoulis και 

Valkanos (2015) στην έρευνά τους με θέμα «Connection of Environmental Education 

with Application of Experiential Teaching Methods: A Case Study from Greece» 

καταλήγουν ότι η συστηματική εφαρμογή των βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας για 

την αποτελεσματική μάθηση προϋποθέτει μία επαρκή εξειδίκευση, καθώς και ιδιαίτερα 
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κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

βιωματικής διδασκαλίας. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας ένας παράγοντας που επηρεάζει τις 

στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης είναι ο αριθμός των μαθητών καθώς, όπως επεξηγούν οι εκπαιδευτικοί, η 

εφαρμογή της βιωματικής σε ένα πολυάριθμο τμήμα  μπορεί να λειτουργεί 

αποτρεπτικά για τους ίδιους, ενώ θα ήταν πιο θετικοί στην εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου σε ένα ολιγομελές τμήμα. Ο Ματσαγγούρας (2002) ενισχύει 

την συγκεκριμένη πεποίθηση των εκπαιδευτικών, καθώς υποστηρίζει ότι ο αριθμός των 

μαθητών θεωρείται σημαντική παράμετρος της λειτουργικότητας, διότι επηρεάζει την 

επικοινωνία και τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Ακόμη, ο ίδιος επεξηγεί πως όσο 

μεγαλώνει το πλήθος των μαθητών, τόσο πολυπλοκότερη γίνεται η επικοινωνία, έτσι 

αυξάνονται και οι απαιτούμενες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας των 

μαθητών, αλλά και ο χρόνος που απαιτείται για την επικοινωνία. 

Αρκετοί είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, παρόλο που οι 

ιδιαιτερότητες των μαθητών επηρεάζουν τους ίδιους, θα πρέπει να υπάρξει 

προσαρμογή και ευελιξία στην διδασκαλία με βάση την ιδιαιτερότητα του εκάστοτε 

μαθητή. Ορισμένοι διδάσκοντες υποστηρίζουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη η 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μαθητές με ιδιαιτερότητες. Τα παραπάνω 

δεδομένα συνάδουν µε τα υφιστάμενα βιβλιογραφικά δεδομένα κατά τα οποία, η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας θα επέλθει λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα 

ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, την μαθησιακή ετοιμότητα, το μαθησιακό προφίλ και τις 

δεξιότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά (Κουτσελίνη & Αγαθαγγέλου, 2009). 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η απουσία κατάλληλων χώρων επηρεάζει 

αρνητικά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, ενώ υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη τους 
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είναι απαραίτητη για την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων. Την σημαντικότητα της 

ύπαρξης κατάλληλων χώρων τονίζει και ο Γεωργόπουλος (2014) αναφέροντας ότι σε 

μία διδασκαλία κατά την οποία προωθείται η βιωματικότητα, είναι αναγκαίο ο χώρος 

μέσα στον οποίο επιτελείται να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος. 

Ο εξοπλισμός αποτελεί για πολλούς εκπαιδευτικούς έναν σημαντικό 

παράγοντα, του οποίου η έλλειψη ή η απουσία καθιστά ανέφικτη την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης. Με την παραπάνω θέση συμφωνεί και η Mumtaz (2000), η οποία 

στο άρθρο της απαριθμεί τους παράγοντες που επιδρούν στην αξιοποίηση ενός 

σημαντικού εργαλείου για την βιωματική μάθηση, αυτού των ΤΠΕ. Η ίδια αναφέρει 

ότι ένας από τους παράγοντες που δυσχεραίνει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

διαδικασία μάθησης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, είναι η έλλειψη υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού στα σχολεία. 

Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν άγχος κατά την διαδικασία της διδασκαλίας τους, 

λόγω του περιορισμένου διδακτικού χρόνου. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης. Κατά τη διαδικασία της 

βιωματικής μάθησης, οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο, με συνέπεια η κατανόηση και 

επεξεργασία των εργασιών από τους ίδιους να χρήζει περισσότερου διαθέσιμου χρόνου 

(Γεωργόπουλος, 2014). Επιπλέον, η Πηγιάκη συμφωνεί εν μέρει με τις παραπάνω 

απόψεις υπογραμμίζοντας ότι άλλες ασκήσεις απαιτούν περισσότερο και άλλες 

λιγότερο χρόνο για να εκτελεστούν. Η ίδια αναφέρει ότι θα πρέπει «να υπάρχει ένας 

ισορροπημένος ρυθμός που να παρακολουθεί τις δυνατότητες ανταπόκρισης των 

μαθητών» (Πηγιάκη, 2003, σ.165). 

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί έχουν εφαρμόσει βιωματικές μεθόδους 

διδασκαλίας σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν ως 

βιωματικές τεχνικές τα παιχνίδια ρόλων, τη δημιουργική γραφή, τα εικαστικά, την 
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αφήγηση ιστοριών, τα παιχνίδια, τα πειράματα, την αξιοποίηση του ίντερνετ και τις 

επισκέψεις σε εξωσχολικούς χώρους αλλά και στην σχολική αυλή. Οι μαθησιακές 

βιωματικές δραστηριότητες είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μέσα και έξω από τον 

σχολικό χώρο, να περιλαμβάνουν δράσεις στο περιβάλλον, παιχνίδια ρόλων, 

προσομοιώσεις, δραματοποιήσεις κ.α. Ωστόσο, δεν αναιρείται, ούτε και αποκλείεται η 

βιωματική φύση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της μελέτης, του διαλόγου, της 

φαντασίας, των σκέψεων, της έρευνας και της παραδοσιακής εργασίας. Γενικότερα, 

βιωματικό χαρακτήρα διαθέτει οτιδήποτε ενδιαφέρει, προβληματίζει και συγκινεί 

(Ματσαγγούρας, 2002). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη 

βιωματική μάθηση 2 έως 4 φορές την εβδομάδα, ενώ κάποιοι προσπαθούν να την 

εφαρμόζουν καθημερινά. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Wurdinger (2005) προτρέπει 

τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν ένα project και να ακολουθήσουν μία σειρά 

βημάτων, με στόχο να καταφέρουν οι τελευταίοι να σκέφτονται ολιστικά την 

διαδικασία ενσωμάτωσης της βιωματικής μάθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν κυρίως φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, όπως 

ανακύκλωση, αλλά και καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων και 

δημιουργική γραφή. Επιπλέον, στις προτιμήσεις των διδασκόντων συγκαταλέγονται η 

αξιοποίηση του υπάρχοντα εξοπλισμού (Η/Υ, διαδίκτυο) και αντικείμενα της 

καθημερινής ζωής (χαρτονομίσματα,κ.α.). Οι Κασσωτάκης και Φλουρής (2013) 

επικαλούνται την αρχή της διεπιστημονικότητας η οποία πρέπει να διακατέχει τη 

βιωματική μάθηση, καθώς είναι σημαντικό να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ 

διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, με επικέντρωση σε ένα κοινό θέμα. Επιπλέον, 

οι ίδιοι αντιτίθενται στην διαίρεση μορφωτικών αγαθών σε διαφορετικές επιστήμες,  

καθώς με αυτόν τον τρόπο μελετώνται υπό το πρίσμα ορισμένης επιστήμης. 



102 

 

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι κατά την εφαρμογή της βιωματικής 

μάθησης οι μαθητές αντιμετώπισαν ζητήματα συνεργασίας και προσαρμογής. Ωστόσο, 

στην έρευνα των Girvan, Conneely και Tangney (2016) με τίτλο “Extending 

experiential learning in teacher professional development“, τα ευρήματα έδειξαν ότι 

μία από τις πρώτες ανησυχίες των εκπαιδευτικών ήταν η αβεβαιότητά τους σχετικά με 

την ικανότητα των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά σε μία ομαδική εργασία και την 

ικανότητά τους να μαθαίνουν χωρίς άμεση διδασκαλία, αλλά αυτοκατευθυνόμενα. 

Μετά την εφαρμογή του μοντέλου, οι εκπαιδευτικοί εξεπλάγησαν ευχάριστα και 

αναγνώρισαν την σημασία της ομαδικής εργασίας μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έθεσαν κατά 

την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό έως μεγάλο 

βαθμό. Ο Cantor (1995) προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν ποιες πτυχές 

του διδακτικού περιεχομένου μπορούν να εμπλουτίσουν με τη βιωματική μάθηση και 

πώς μια δραστηριότητα θα ανταποκριθεί στους μαθησιακούς και εκπαιδευτικούς 

στόχους. Ο ίδιος, ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τα κατάλληλα μέρη, 

τις δραστηριότητες και την μέθοδο αξιολόγησης που ταιριάζουν με τους μαθησιακούς 

στόχους για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Ένα γνωστικό αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί και με τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας και με τη βιωματική μάθηση, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της 

έρευνας. Ωστόσο, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δείχνουν εμφανή προτίμηση στην 

βιωματική μέθοδο διδασκαλίας. Το σχολείο καλείται να καταργήσει πλέον τις 

δασκαλοκεντρικές διδακτικές μεθόδους και να αναζητήσει πλέον λύσεις στη 

συμμετοχική μαθητοκεντρική διδασκαλία, σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (1998). 

Από τις απόψεις των εκπαιδευτικών προκύπτει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί 

κατά την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μια τάξη με μαθητές με δυσλεξία, ενώ 
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αναδεικνύονται τα οφέλη της στους συγκεκριμένους μαθητές. Τα οφέλη της 

βιωματικής μάθησης διαφάνηκαν και μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

σύμφωνα με την οποία για ζητήματα ένταξης, η βιωματική μάθηση προάγει την αξία 

της διαφορετικότητας και προετοιμάζει τους μαθητές για την είσοδο τους στην 

κοινωνία (Cantor, 1995). 

Σύμφωνα με τους διδάσκοντες, ένας συντελεστής που συνδράμει στην 

αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία, 

είναι η επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού στην δυσλεξία και τη βιωματική 

μάθηση. Σε μελέτη που πραγματοποίησε η Παντελιάδου το 2007, καταδεικνύεται η 

αναγκαιότητα της κατάλληλης εξειδίκευσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών, 

καθώς χωρίς αυτήν η υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

αναποτελεσματική. Επιπλέον, σε μια άλλη μελέτη των Φτιάκα, Αντρέου και 

Σοφοκλέους (2005), επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί διστάζουν να διδάξουν σε 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. 

Τέλος, από την έρευνα των Koutsoukos, Fragoulis και Valkanos (2015) επιβεβαιώνεται 

ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η συστηματική εφαρμογή των 

βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας για την αποτελεσματική μάθηση προϋποθέτει μία 

επαρκή εξειδίκευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Συμπεράσματα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία 

οδηγήθηκε η  ερευνήτρια έπειτα από την ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας, την 

συγγραφή του θεωρητικού μέρους και την πραγματοποίηση του ερευνητικού μέρους. 

Η βιωματική εκπαίδευση αποτελεί το μέσο με το οποίο ο μαθητής θα επιτύχει 

την απόκτηση γνώσεων μέσα από μία ολιστική διαδικασία και σύμφωνα με την 

διεπιστημονική αρχή. Με βάση τη βιωματική μάθηση ο μαθητής επωφελείται, καθώς 

μαθαίνει πώς να μαθαίνει βιωματικά, αναπτύσσει μηχανισμούς απόκτησης εμπειριών, 

ενώ βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση σώμα, πνεύμα και ψυχή. Ακόμη, αποτελεί 

έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης που δεν περιορίζει τον μαθητή στην απόκτηση 

στείρας γνώσης. 

Τα οφέλη της βιωματικής μάθησης είναι ποικίλα και εστιάζονται κυρίως στην 

ανάπτυξη του γνωστικού, κοινωνικού και συναισθηματικού τομέα του παιδιού. Πιο 

συγκεκριμένα, τα παιδιά δεν βιώνουν σχολική αποτυχία και ματαίωση, διερευνούν 

νέους τρόπους απόκτησης γνώσεων και αναπτύσσουν καλύτερες επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 

Επιπροσθέτως, η βιωματική εκπαίδευση επιδρά θετικά και στον ρόλο του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος αλλάζει και από κυρίαρχος εισηγητής, γίνεται καθοδηγητής 

και υποστηρικτής των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζοντας βιωματικές μεθόδους 

στο μάθημα, νιώθουν αυτοπεποίθηση και ευελιξία, και αυξάνεται ο βαθμός επιτυχίας 

των διδακτικών στόχων. Ωστόσο, ο περιορισμένος χρόνος, τα πολυπληθή τμήματα, οι 

ακατάλληλοι χώροι, ο ελλιπής εξοπλισμός και η εκπαιδευτική  ανεπάρκεια του 

εκπαιδευτικού,  πολλές φορές αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την εφαρμογή 

αυτών. 
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Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν μέσα στην εβδομάδα να εφαρμόζουν συχνά 

βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας, ενώ δείχνουν προτίμηση στην αξιοποίηση των 

ΤΠΕ, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη διαθεματική διδασκαλία και τις επισκέψεις 

σε εξωσχολικούς χώρους. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δείχνουν μία εμφανή προτίμηση στην μέθοδο 

της βιωματικής, σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, καθώς απορρίπτουν 

το δασκαλοκεντρικό μοντέλο. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν επιτακτική την ανάγκη εφαρμογής της 

βιωματικής μάθησης σε παιδιά με δυσλεξία, ενώ αναγνωρίζουν την αξία αυτής για την 

επίτευξη διαφοροποιημένων στόχων. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εξειδίκευση και η επιστημονική κατάρτιση σε 

θέματα βιωματικής μάθησης και δυσλεξίας, αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό 

παράγοντα για την επιτυχία της εφαρμογής βιωματικών μεθόδων. 

 

2. Περιορισμοί έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθούν οι περιορισμοί που ενέχει η έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Αρχικά, επιλέχθηκε 

ποιοτική έρευνα με κύριο στόχο την εμβάθυνση στις στάσεις και αντιλήψεις των 

συμμετεχόντων, ενώ το δείγμα της έρευνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρό στον 

αριθμό και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιτευχθεί γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον, το δείγμα περιορίζεται μόνο σε μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα και 

γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα ευρήματα της 

έρευνας παρέχουν μία γενική εικόνα των στάσεων και των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών αλλά η γενίκευση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο πληθυσμού δεν είναι 

εφικτή. Επιπλέον, δεν πραγματοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης και δεν 
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επιδιώχθηκε η τριγωνοποίηση των δεδομένων, γεγονός που θα ενίσχυε την αξία των 

αποτελεσμάτων.  

Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κρίνεται σκόπιμη η 

μελλοντική διεξαγωγή ερευνών που σχετίζονται με τις στάσεις  και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων σε μαθητές με 

δυσλεξία. Θα ήταν σημαντικό να διερευνηθεί μεγαλύτερος αριθμών εκπαιδευτικών οι 

οποίοι θα εργάζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και θα είχαν λάβει κάποια 

επιμόρφωση στην βιωματική μάθηση ή στην εκπαίδευση μαθητών με δυσλεξία. 

Επιπλέον, προτείνεται η αξιοποίηση μικτής έρευνας, δηλαδή ποιοτικής και ποσοτικής, 

προκειμένου να συγκεντρωθούν δεδομένα από μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών, με 

τη βοήθεια του ερωτηματολογίου. Τέλος, είναι δυνατό να αξιοποιηθεί η μέθοδος της 

παρατήρησης με στόχο την μεγαλύτερη εμβάθυνση στις στάσεις των εκπαιδευτικών 

κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και την παροχή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων.  

 

3. Προτάσεις 

Ένας συντελεστής ο οποίος θα βελτίωνε σημαντικά την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης, είναι η δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με συντονισμένες προσπάθειες από πλευράς του κράτους. Αν και 

έχουν γίνει αρκετές εφαρμογές της βιωματικής μάθησης. δεν έχουν καταγραφεί 

επισήμως τα μακροχρόνια αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι να μην μπορούν να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για το κατά πόσο 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της βιωματικής μάθησης. Επιπροσθέτως, δεν έχουν 

αξιοποιηθεί τα ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα της εφαρμογής της βιωματικής μάθησης, 

ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ανατροφοδότηση και η εξέλιξη του 

συγκεκριμένου μοντέλου μάθησης στην Ελλάδα. Επιπλέον, η δημιουργία κινήτρων για 
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τους εκπαιδευτικούς θα αποτελούσε κινητήριο δύναμη για την επιμόρφωση και την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης. 

Αν και τα προβλήματα υλικοτεχνικών ελλείψεων μπορούν εν μέρει να 

ξεπεραστούν με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη θετική βούληση των 

εκπαιδευτικών, εν τούτοις, εάν υπήρχε επαρκής υλικοτεχνικός εξοπλισμός θα 

μπορούσαν να διευκολυνθούν σημαντικά οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι 

στο έργο τους. 

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος θα άλλαζε ριζικά την εφαρμογή της 

βιωματικής μάθησης είναι η καθολική αλλαγή του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Το παλιό, παραδοσιακό σύστημα στείρας γνώσης και αποστήθισης 

προωθήθηκε μέχρι και τα τελευταία χρόνια, λόγω νοοτροπίας ορισμένων 

εκπαιδευτικών. Το σύστημα αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο, 

ευέλικτο σύστημα, το οποίο θα αποσκοπεί στην κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών 

ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η 

ευελιξία του συστήματος θα προκύπτει από την προσαρμογή του στις μαθησιακές 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Σκοπός του εν λόγω συστήματος θα είναι να μάθουν τα 

παιδιά να μαθαίνουν, να δημιουργούν μεταγνώση, την οποία θα μπορούν να 

αξιοποιήσουν στην πορεία της ζωής τους και να δίνει κίνητρο για περεταίρω μάθηση. 

Το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς, αλλά 

θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και άλλων ειδικοτήτων για την βέλτιστη εφαρμογή 

του συστήματος.  

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει αντιληπτό από τους 

εκπαιδευτικούς ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του δημιουργικού και του 

γνωστικού μέρους του μαθήματος. Θα πρέπει η διαδικασία μάθησης να παρέχει   
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δημιουργικές αλλά και ευχάριστες, οργανωμένες δραστηριότητες με στόχο την 

απόκτηση εσωτερικής γνώσης. 

Επιπροσθέτως, για την αποτελεσματική εφαρμογή της βιωματικής μάθησης, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν αυθεντικά κίνητρα και σοβαρές προθέσεις 

μάθησης για τους μαθητές, και όχι απλά η βιωματική να χρησιμοποιείται για 

εντυπωσιασμό και απλή προσέλκυση της προσοχής. 

Τέλος, σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να επικρατεί η άποψη ότι υπάρχουν 

πρωτεύοντα ή κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα. Όλα τα μαθήματα πρέπει να έχουν 

ίση βαρύτητα και η γνώση τους να είναι αλληλένδετη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δελτίο συνέντευξης 

 

Εισαγωγικό σημείωμα: 

 

«Διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας αναφορικά με τη βιωματική 

μάθηση σε παιδιά με δυσλεξία». 

 

Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος ως μέρος των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών, διεξάγεται μια έρευνα με στόχο την αναζήτηση και διερεύνηση των στάσεων 

και των αντιλήψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Αλμωπίας αναφορικά με τη βιωματική μάθηση σε παιδιά με δυσλεξία. 

Η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών είναι 

σημαντική καθώς ο εκπαιδευτικός αποτελεί έναν βασικό συντελεστή για την επιτυχία 

της μάθησης και την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε μαθητή, με ή χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες. Κατά συνέπεια οι αντιλήψεις και οι στάσεις του αναφορικά με 

την εφαρμογή ή μη βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας σε μια τάξη που χαρακτηρίζεται 

από ανομοιογένεια μαθησιακών αναγκών, επηρεάζουν άμεσα τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών. 

Η συνέντευξη αυτή θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των 

σπουδών μου και είναι ανώνυμη. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια για το περιεχόμενο και 

για προσωπικού χαρακτήρα πληροφορίες. Απαντήστε ελεύθερα χωρίς ενδοιασμούς για 

σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Υπάρχει μόνο η δική 

σας γνώμη και αυτή μας ενδιαφέρει. 

Θα μαγνητοφωνήσουμε τη συνέντευξή μας με τη συγκατάθεσή σας. Σας 

ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στην έρευνά μου. 

 

Παπαδοπούλου Αναστασία 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Προγράμματος 

«Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» 
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Α. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

1. Φύλο: 

2. Ψευδώνυμο: 

3. Ηλικία: 

4. Τάξη διδασκαλίας: Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ (κυκλώστε αντίστοιχα) 

5. Ειδικότητα: 

6. Χρόνια προϋπηρεσίας: 

7. Επιμόρφωση στις μαθησιακές δυσκολίες: Ναι/Όχι (κυκλώστε αντίστοιχα) 

8. Επιμόρφωση στην βιωματική μάθηση: Ναι/Όχι (κυκλώστε αντίστοιχα) 

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο βιωματική μάθηση; 

2. Γνωρίζετε κάτι για την βιωματική μάθηση; Αν ναι από πού το γνωρίζετε; (π.χ. 

επιμόρφωση, συζητήσεις, άλλοι συνάδελφοι, εμπειρία) 

3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιθανά αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης για τους μαθητές με δυσλεξία; 

4. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιθανά αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης για τον εκπαιδευτικό; 

5. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η βιωματική μάθηση ενθαρρύνει το άνοιγμα του 

σχολείου προς την κοινωνία; 

6. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η βιωματική μάθηση ευνοεί την ομαλότερη 

συνεργασία με τους γονείς; 

7. Πώς η ένταξη της βιωματικής μάθησης στη διδασκαλία επηρεάζει αλλάζει το 

ρόλο και το έργο σας ως εκπαιδευτικό;  

8. Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ενσωμάτωση της βιωματικής μάθησης στο 

πλαίσιο του μαθήματος; 

9. Πώς η στάση που έχετε υιοθετήσει απέναντι στη βιωματική μάθηση επηρεάζει 

το βαθμό στον οποίο την αξιοποιείτε στη διδακτική πράξη; 

10. Ποια επίδραση πιστεύετε πως θα είχε μία επιμόρφωση σχετική με τη βιωματική 

μάθηση στη στάση σας αναφορικά με την εφαρμογή της; 

11. Με ποιο τρόπο ο αριθμός των μαθητών σε μια τάξη θα επηρέαζε τη στάση σας 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 

12. Σε ποιο βαθμό οι ιδιαιτερότητες των μαθητών σε μια τάξη θα επηρέαζαν τη 

στάση σας αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 
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13. Σε ποιο βαθμό τα χρόνια προϋπηρεσίας σας επηρεάζουν τη στάση σας 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 

14. Σε ποιο βαθμό το φύλο σας επηρεάζει τη στάση σας αναφορικά με την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 

15. Σε ποιο βαθμό η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης από άλλους συναδέλφους 

επηρεάζει τη στάση σας αναφορικά με την εφαρμογή της στην δική σας τάξη; 

16. Σε ποιο βαθμό η ύπαρξη ή μη κατάλληλων χώρων επηρεάζει τη στάση σας 

αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 

17. Σε ποιο βαθμό η ύπαρξη ή μη εξοπλισμού επηρεάζει τη στάση σας αναφορικά 

με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 

18. Σε ποιο βαθμό ο διδακτικός χρόνος που έχετε στη διάθεσή σας επηρεάζει τη 

στάση σας αναφορικά με την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 

19. Έχετε εφαρμόσει βιωματική μάθηση σε τάξη με μαθητές με δυσλεξία; Αν ναι 

με ποιους τρόπους; 

20. Σε εβδομαδιαία βάση, πόσο συχνά εφαρμόζετε τη βιωματική μάθηση κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος; 

21. Μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής της βιωματικής 

μάθησης στο μάθημα; 

22. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βιωματικής μάθησης στο μάθημα, πώς 

εργάστηκαν οι μαθητές; 

23. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βιωματικής μάθησης στο μάθημα, ποιες 

δυσκολίες συναντήσατε; 

24. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βιωματικής μάθησης στο μάθημα, ποιες 

δυσκολίες συνάντησαν οι μαθητές; 

25. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι μετά από την 

εφαρμογή της βιωματικής μάθησης; 

26. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι μπορεί το ίδιο γνωστικό αντικείμενο να διδαχθεί 

και με παραδοσιακή διδασκαλία και με βιωματική μάθηση; 

27. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι λόγοι που μπορεί να δυσχεράνουν την ενσωμάτωση 

της βιωματικής μάθησης στη διδακτική διαδικασία σε μια τάξη με 

δυσλεκτικούς μαθητές; 

28. Τι πιστεύετε θα διευκόλυνε την εφαρμογή της βιωματικής μάθησης σε μια τάξη 

με μαθητές με δυσλεξία; 

29. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 


