
Τι είναι Βιωματική Μάθηση; 
 

 
 

Με τον όρο βιωματικό μϊθηςη, εννοούμε τη διαδικαςία 

οικειοποίηςησ τησ γνώςησ μέςω τησ εμπειρίασ και τησ 

αναζήτηςησ προςωπικού νοήματοσ ς’ αυτήν. Τη διαδικαςύα αυτό, 

που προωθεύ παρϊλληλα την προςωπικό ανϊπτυξη των 

μανθανόντων καθώσ και την ευαιςθητοπούηςό τουσ ςε κοινωνικϊ 

προβλόματα και ςε θϋματα ανθρώπινων ςχϋςεων. Σε κϊθε 

περύπτωςη, αντιλαμβανόμαςτε τη βιωματικό μϊθηςη, ωσ  «ϋνα 

ταξύδι ανακϊλυψησ του νοόματοσ τησ ανθρώπινησ ύπαρξησ και τησ 

φύςησ του κοινού καλού».1 

Η θεωρύα τησ βιωματικόσ μϊθηςησ δύνει ϋμφαςη ςτο 

ςημαντικό ρόλο που παύζει η εμπειρύα ςτη διαδικαςύα τησ μϊθηςησ, 
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καθώσ και ςτουσ δεςμούσ μεταξύ τησ ςχολικόσ τϊξησ, τησ 

καθημερινόσ ζωόσ των μαθητών και τησ κοινωνικόσ 

πραγματικότητασ. 

Οι τρεισ μεγϊλεσ παραδόςεισ τησ βιωματικόσ μϊθηςησ, όπωσ 

καταγρϊφονται από τον Kolb2, προϋρχονται από τουσ Dewey, Lewin  

και Piaget.  

 Ο Dewey  από τη φιλοςοφικό προοπτικό του πραγματιςμού 

επεςόμανε από το 1938 τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτην εκπαύδευςη 

και την εμπειρύα, διακηρύςςοντασ την πεπούθηςό του ότι κϊθε 

γνόςια μορφό εκπαύδευςησ γεννιϋται από την εμπειρύα. 

Παραφρϊζοντασ το απόφθεγμα του Λύνκολν για τη 

δημοκρατύα υποςτόριξε ότι η εκπαύδευςη εύναι «απ’ την 

εμπειρύα, για την εμπειρύα και μϋςω τησ εμπειρύασ». 3  

 Η δεύτερη μεγϊλη παρϊδοςη τησ βιωματικόσ μϊθηςησ 

προϋρχεται από το χώρο τησ δυναμικόσ τησ ομϊδασ. Ο  Lewin  

με την εργαςύα του ςτη δυναμικό των ομϊδων, καθώσ και η 

μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ-δρϊςησ ανϋδειξαν την αξύα τησ 

υποκειμενικόσ προςωπικόσ εμπειρύασ ςτη μϊθηςη.  

 Η Τρύτη μεγϊλη παρϊδοςη προϋρχεται από τη ςυνειςφορϊ του 

Piaget  και ϋγκειται ςτην περιγραφό τησ μϊθηςησ, ωσ μιασ 

διαδικαςύασ αλληλεπύδραςησ μεταξύ του προςώπου και του 

περιβϊλλοντοσ. 

Παρϊλληλα η βιωματικό μϊθηςη ανταποκρύνεται ςτην ανϊγκη 

ανϊπτυξησ του ςυνόλου τησ προςωπικότητασ του ατόμου και όχι 

μόνο τησ νοητικόσ του βελτύωςησ.  
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Επομϋνωσ ο όροσ βιωματικό μϊθηςη αναφϋρεται τόςο ςτο 

περιεχόμενο και τισ παιδαγωγικέσ μεθόδουσ τησ μαθηςιακήσ 

διαδικαςίασ, όςο και ςτο κλίμα τησ ςχολικήσ τάξησ. Η 

παιδαγωγικό τησ βιωματικόσ εμπειρύασ, ςύμφωνα με τον Μπακιρτζό, 

ςτοχεύει  ςτη διαμόρφωςη του κατϊλληλου περιβϊλλοντοσ, το οπούο 

παρϋχει τη δυνατότητα απόκτηςησ εμπειριών που θα διευκολύνουν 

«τισ ενδοψυχικϋσ διεργαςύεσ ιδιοπούηςησ και διαμόρφωςησ του 

ψυχικού κόςμου, τησ προςωπικότητασ και των επιθυμιών, αναγκών, 

κινότρων, ενδιαφερόντων».4 

Η βιωματικό μϊθηςη αποτελεύ ϋναν εναλλακτικό τρόπο 

εκπαίδευςησ που επεκτεύνεται πϋρα από τα θρανύα, τα ςχολικϊ 

βιβλύα, τη μετωπικό διδαςκαλύα και την απομνημόνευςό τησ "ύλησ"5. 

Βρύςκεται ςτον αντύποδα των παραδοςιακών διδακτικών μεθόδων. 

Πρόκειται για μϊθηςη κατϊ την οπούα ο παιδαγωγούμενοσ 

εμπλϋκεται ϊμεςα ςτη μελετώμενη πραγματικότητα. Παρϋχονται 

δηλαδό ςτουσ μαθητϋσ δυνατότητεσ να βιώςουν το ζότημα που 

ερευνούν. 
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