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Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησης είναι να καταδείξει πως οι βιωματικές δράσεις που υλοποιούνται με τη 

μέθοδο Project, (μια συλλογική διαδικασία μάθησης που προϋποθέτει εκτεταμένη έρευνα ενός 

θέματος), μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να ενισχύσουν 

την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Αρχικά επισημαίνονται οι επιμέρους στόχοι της καινοτόμου 

δράσης που εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2013- 2014 στο 5
ο
 Γυμνάσιο Χανίων. Ακολουθεί η 

παρουσίαση της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών που περιλαμβάνει τη σύνθεση και τη 

μελοποίηση ποιήματος, καθώς και την παραγωγή video clip όπου η ερμηνεία και η σκηνοθεσία 

είναι πρωτότυπο έργο των μαθητών του σχολείου. Επίσης αναφέρεται η δημιουργία πίνακα μεικτής 

τεχνικής και ζωγραφικών έργων των μαθητών από τη συμμετοχή τους σε εικαστικό εργαστήρι. Η 

μεθοδολογία βασίζεται στην ανάλυση των σχεδίων δράσης για κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. 
Η εισήγηση αποσκοπεί στην ανάδειξη των προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή των 

βιωματικών δράσεων στην εκπαίδευση και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων 

παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών. Προσδιορίζονται τα μαθησιακά οφέλη καθώς η ενασχόληση 

με δραστηριότητες τέχνης συνέβαλε στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στην πολύπλευρη 

καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών. Η εισήγηση επισημαίνει ότι τέχνες και 

δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρξουν στην εκπαίδευση και υποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα αλλά και τη χαρά της μάθησης μέσω της βιωματικής εμπειρίας.  

Λέξεις κλειδιά: Τέχνες, Δημιουργικότητα, Βιωματικές Δράσεις, Εκπαίδευση, Άγχος 

1. Εισαγωγή 

Οι «Βιωματικές Δράσεις» που εκφράζουν τις αρχές της Βιωματικής Παιδαγωγικής,  

εντάχθηκαν στο υποχρεωτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γυμνασίων της χώρας από το σχολικό 

έτος 2013-2014. Η εισήγηση επισημάνει πως οι δράσεις αυτές που στηρίζονται στη μέθοδο Project 

μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να ενισχύσουν την 

παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη Βιωματική Μάθηση 

(experiential learning, Boud, Keogh and Walker, 1985; Kolb, 2000, 2008; Frey, 1996) αλλά και οι 

όροι ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning, Anthony, 1973; Bruner, 1961), ή διερευνητική 

μάθηση (inquiry learning, Papert,1980; Rutherford, 1964) συμφωνούν σε έναν κοινό τόπο, ότι οι 

μαθητές μπορούν να μετατραπούν σε δημιουργούς της γνώσης με βάση τις προσωπικές τους 

εμπειρίες, μέσα από δράσεις που απαιτούν διερεύνηση και κριτική σκέψη και αποτελούν 

αντικείμενο συλλογικής και συνεργατικής προσπάθειας.  

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσει το πλαίσιο εφαρμογής μιας 

καινοτόμου βιωματικής δράσης σε Γυμνάσιο του Νομού Χανίων, κατά το σχολικό έτος 2013- 
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2014, με θέμα : Αντιμετωπίζοντας το άγχος στην εφηβεία. Ο αγχολυτικός ρόλος της Τέχνης, στο 

σχολείο μας. Μελέτη περιπτώσεων στη Μουσική και στη  Ζωγραφική, με υπεύθυνη καθηγήτρια την 

εισηγήτρια της εργασίας αυτής. Στην πρώτη ενότητα, επισημαίνονται οι επιμέρους στόχοι της 

δράσης και της ερευνητικής εργασίας, σε επίπεδο γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων, για τους 

μαθητές της Α` Γυμνασίου. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η πρωτότυπη καλλιτεχνική 

δημιουργία των συμμετεχόντων που περιλαμβάνει τη σύνθεση, μελοποίηση και ερμηνεία 

ποιήματος «Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς μας», την παραγωγή και σκηνοθεσία video clip, τη 

δημιουργία πίνακα μεικτής τεχνικής, με θέμα τη Μεσόγειο και τέλος κάποια έργα από τη 

συμμετοχή των μαθητών σε εικαστικό βιωματικό εργαστήρι, σε μια παραγωγή πολυμεσικής 

εφαρμογής. Η μεθοδολογία βασίζεται στην παρουσίαση των σχεδίων δράσης και των τεχνικών 

διδασκαλίας για κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Στην τρίτη ενότητα προσδιορίζονται τα 

μαθησιακά οφέλη και αναδεικνύονται οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των βιωματικών 

δράσεων στην εκπαίδευση. Η εισήγηση υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων 

παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών, στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής διδασκαλίας όπου ο  

δάσκαλος οδηγεί τη μαθησιακή εμπειρία και δίνει έμφαση στη δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση. 

Επισημαίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την  καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της 

ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών καθώς το συμπέρασμα είναι πως η εισαγωγή στον κόσμο 

της γνώσης και της δημιουργικότητας έχει ως σημείο αναφοράς τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις 

προηγούμενες γνώσεις και τις ικανότητές τους.  

 Το παρόν άρθρο έχει στόχο να συμβάλει στην ανάδειξη της σημασίας της βιωματικής 

διδασκαλίας στην υλοποίηση μιας καινοτόμου δράσης που έγινε πηγή νέων καλλιτεχνικών 

εμπειριών για τους μαθητές. Επίσης, επιχειρεί να αναδείξει την αποτελεσματικότητα της μάθησης 

και την παραγωγή αξιόλογης καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω της βιωματικής εμπειρίας, «learning 

by doing».    

2. Το πλαίσιο εφαρμογής και οι επιμέρους στόχοι της βιωματικής δράσης  

Στην πρώτη ενότητα, αναφέρεται το πλαίσιο εφαρμογής και προσδιορίζονται οι επιμέρους 

στόχοι της δράσης που σχετίζονται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την απόκτηση γνώσεων και την 

βιωματική ενασχόληση των μαθητών με δύο κυρίως μορφές τέχνης, τη ζωγραφική και τη μουσική. 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο γνωστικό και επιστημονικό πεδίο «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» 

που συνδέεται με το «Νέο Σχολείο» και τις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, ενώ 

παράλληλα επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή και καθιερωμένη έννοια του όρου 

«σχολικό  μάθημα», στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Παρέχει μια ευκαιρία για 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ενθαρρύνει το άνοιγμα και το μοίρασμα των συναισθημάτων των 

μαθητών, ευνοεί και ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, μέσα από ένα 

διαφορετικό, εναλλακτικό, βιωματικό, συνεργατικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης. Τα 

αποτελέσματα της  θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα όλη τη σχολική ζωή και την εκπαιδευτική 

διαδικασία, καθώς αποσκοπούν στη δημιουργία θετικού κλίματος και πνεύματος συνεργασίας.   

Στη βιωματική δράση που μελετάμε συμμετείχαν 46 μαθητές, προερχόμενοι από όλα τα 

τμήματα της πρώτης γυμνασίου του 5
ου 

Γυμνασίου Χανίων. Ο γενικός σκοπός της βιωματικής 

δράσης ήταν να μπορούν οι μαθητές να εξηγούν τι σημαίνει άγχος, να το συνδέουν με 

συναισθήματα και σωματικές αλλαγές που βιώνουν και να αποκτήσουν την ικανότητα και τη 

θέληση να διοχετεύουν την ενέργειά τους σε δραστηριότητες τέχνης που τους ηρεμούν, τους 

ξεκουράζουν και τους ψυχαγωγούν, ώστε να ελέγχουν τον εαυτό τους και τις δυσάρεστες σκέψεις. 

Η τέχνη δηλαδή αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους και ως θεραπεία στην 

ένταση και ανησυχία που αυτό προκαλεί, σύμφωνα με τον οδηγό για το Νέο Σχολείο, (Νέο Σχολείο, 

Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Οδηγός εκπαιδευτικού, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2011, σελ. 31). Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε η εξοικείωση των μαθητών με δύο σημαντικές μορφές καλλιτεχνικής, 



εικαστικής και μουσικής έκφρασης που αντιμετωπίσθηκαν ως τρόποι αισθητικής επικοινωνίας 

μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των ανθρώπων γενικότερα.   

Σε επίπεδο γνώσεων ως στόχοι τέθηκαν οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν την 

έννοια τους άγχους, τα σημάδια της ψυχικής και σωματικής δυσφορίας που δημιουργεί, να 

ερευνούν τα αίτια και να προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μέσα από την καλλιτεχνική 

δημιουργία. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, στόχοι ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να 

συνδέουν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του στρες με την βιωματική εμπειρία της 

ενασχόλησης με την  τέχνη. Σε επίπεδο αξιών, οι στόχοι αφορούσαν στην ευαισθητοποίηση των 

μαθητών σχετικά με την αξία της ψυχικής και σωματικής υγείας και τη σημασία της 

αποτελεσματικής διαχείρισης αγχωτικών καταστάσεων.  

Για να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, 

επιλέγοντας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, την ομάδα εργασίας. Επέλεξαν 

δηλαδή να συμμετέχουν είτε στην ομάδα των δημοσιογράφων είτε των ζωγράφων ή των μουσικών. 

Σε κάθε ομάδα ανέλαβαν ρόλο, του προέδρου, του γραμματέα, του διαμεσολαβητή, και ανέπτυξαν  

θέματα απαντώντας σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, που τους δόθηκαν σε φύλλα 

εργασίας.   

Η πρώτη δημοσιογραφική ομάδα ανέλυσε τα πραγματολογικά ερωτήματα που αφορούσαν 

στον προσδιορισμό της έννοιας του άγχους, των αιτιών και των αποτελεσμάτων του για την ψυχική 

και σωματική υγεία αλλά και στους τρόπους/στρατηγικές αντιμετώπισής του, κυρίως μέσα από την 

καλλιτεχνική δημιουργία.   

Οι ομάδες των καλλιτεχνών ανέλαβαν να επεξεργαστούν τα επεξηγηματικά/δεοντολογικά 

ερωτήματα. Η ομάδα των μουσικών ανέλυσε τους λόγους που η Μουσική λειτουργεί αγχολυτικά, 

ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, έκανε αναφορά στη Μουσικοθεραπεία και προχώρησε, σε 

πρακτικό επίπεδο, σε τέσσερις μελέτες περιπτώσεων στη μουσική. Οι μαθητές άκουσαν 

αποσπάσματα από μουσικά έργα και σχολίασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους 

δημιουργούν. Τα έργα αυτά ήταν δύο Soundtracks - μουσικά αποσπάσματα από τις ταινίες 

φαντασίας Lord Of The Rings και V For Vendetta, το ορχηστρικό έργο Οι χαρταετοί του Μίκη 

Θεοδωράκη και η Serenade του Franz Schubert. Η ομάδα των ζωγράφων ανέλυσε τους λόγους που 

η Ζωγραφική λειτουργεί αγχολυτικά, έκανε αναφορά στην «Art therapy» και προχώρησε σε 

τέσσερις μελέτες περιπτώσεων στη ζωγραφική. Οι μαθητές ανέλυσαν εικαστικά έργα και 

σχολίασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους δημιουργούν. Τα έργα αυτά ήταν Η Κραυγή 

του E. Munch και  Η επιμονή της μνήμης του S. Dali.  

Τέλος, η δεύτερη δημοσιογραφική ομάδα επεξεργάστηκε ερωτήματα κριτικής ανάλυσης, 

διερευνώντας τις απόψεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων επί του θέματος : κατέγραψαν την άποψη 

των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών μέσα από συνεντεύξεις αλλά και ερωτηματολόγια 

που επεξεργάστηκαν με στατιστική αποτύπωση των αποτελεσμάτων.  

3. Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου των μαθητών  

Εκτός όμως από την ερευνητική διάσταση του θέματος, οι μαθητές απέδειξαν πως ξέρουν 

από τέχνη και το απέδειξαν με τρόπο πραγματικά συγκινητικό για όλους τους εμπλεκόμενους στην 

διαδικασία των βιωματικών δράσεων, τη διεύθυνση του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων που 

πλαισίωσαν την προσπάθειά μας με αμέριστη κατανόηση και έμπρακτο ενδιαφέρον. Στη δεύτερη 

αυτή ενότητα παρουσιάζεται το καλλιτεχνικό έργο των μαθητών, ενώ προσδιορίζονται κάθε φορά 

τα σχέδια δράσης και οι τεχνικές για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Το πρωτότυπο 

ποιητικό, μουσικό, εικαστικό και σκηνοθετικό έργο των μαθητών πραγματοποιήθηκε υπό την 



καθοδήγηση και καλλιτεχνική επιμέλεια της υπεύθυνης της δράσης αλλά και χάρη στη συνδρομή, 

αρωγή και βοήθεια συναδέλφων εκπαιδευτικών μουσικής και εικαστικών, αλλά και γονέων.  

Το πρώτο έργο είναι η παραγωγή video clip που περιλαμβάνει τη σύνθεση και μελοποίηση 

ενός υπερρεαλιστικού και συμβολικού ποιήματος, με τίτλο: Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς μας. 

(Κουρουτάκη, 2014β). Το σχέδιο δράσης προέβλεπε τα παρακάτω στάδια: Οι μαθητές 

προσπάθησαν να φανταστούν συμβολισμούς σχετικά με τη θάλασσα αλλά και αλληγορικά στοιχεία 

που παραπέμπουν στη μυθολογία, αλλά και στην επικαιρότητα. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να 

ανασύρουν από τις αναμνήσεις τους δυνατές εικόνες με τη θάλασσα, τις οποίες κατέγραψαν σε 

στίχους. Κάθε ομάδα πρότεινε στίχους που ενώσαμε, συνθέτοντας ένα ποίημα. Οι τεχνικές που 

αξιοποιήθηκαν ήταν η εργασία σε ομάδες για τους συμβολισμούς και τους στίχους και ο 

καταιγισμός ιδεών για τη σύνθεση της μελωδικής γραμμής και την επιλογή μουσικών οργάνων. Τα 

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συστήματα ηχοληψίας και επεξεργασίας ήχου, σε ειδικά 

διαμορφωμένο studio του γυμνασίου, καθώς και κάμερα για τη βιντεοσκόπηση και την ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας.  

Το ποίημα αυτό στέλνει το δικό μας μήνυμα και αποτελεί τη δική μας αντίδραση στην 

επιχειρούμενη καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στη θάλασσα της Μεσογείου! 

Συντελεστές/μαθητές: 1
η
 φωνή: Ρέα Κουκάκη, 2

η
 φωνή και απαγγελία: Μαρία Μηλιαρά, 

στιχουργοί: Κώστας Βαλίνης, Δήμητρα Αγγελάκη, Κατερίνα Βαλσαμάκη, Αχιλλέας Μαρκάκης, 

Ευαγγελία Κατάκη, Αλεξάνδρα Κοτζαμάνη, Ειρήνη Παπαδαντωνάκη, σκηνοθεσία: Φωτεινή 

Θεοδωρογλάκη. Συντελεστές/εκπαιδευτικοί: καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, 

ηχογράφηση: Νίκος  Σωτηρόπουλος, βιντεοσκόπηση: Κωνσταντίνος Μπομπολάκης. Ακολουθεί το 

ποίημα με τίτλο Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς μας.  

Μες το μυαλό μου θάλασσα, στα όνειρα σε κράτησα, και πάνω σου περπάτησα, Μεσόγειος, 

γυναίκα. Απ' τα νησιά μαγεύτηκα, στα δίχτυα σου μπερδεύτηκα και το νερό σου γεύτηκα, μάνα 

της Αφροδίτης. Όλος ο κόσμος θάλασσα και σήμερα σ` αγκάλιασα. Ταξίδεψε με, θάλασσα, γλυκά με 

τη φωνή σου, πάρε με, μες τα κύματα, άλογα που καλπάζουν, εκεί που νεράιδες τραγουδούν και τους 

θνητούς μαγεύουν και συντροφιά πιστή κρατούν στις τρεις σου τις ηπείρους. Μεσόγειος μια αγκαλιά 

μέσα στη μοναξιά μου, όταν κοιτάζω να μεθά ο ήλιος στα νερά σου, κι' όταν τα σύννεφα γλιστρούν 

σαν άσπρα περιστέρια, τον Οδυσσέα προσκαλούν να κλέψει τις γοργόνες. Όλος ο κόσμος θάλασσα 

και σήμερα σ` αγκάλιασα. Φοβάμαι..φοβάμαι...Την τραμουντάνα που φυσά και στο βυθό μας πάει και 

τις σειρήνες που θρηνούν για τα κακά μαντάτα. Στ' ανθρώπινο ναυάγιο, ο Ποσειδώνας τρέμει, θα 

γίνουν μαύρα τα νερά, μαύρος και ο ουρανός! Όλος ο κόσμος θάλασσα και σήμερα σ` 

αγκάλιασα. Μέχρι τ' αστέρια πέταξα, πιο όμορφη δεν είδα. Να γίνεις πάλι γαλανή, θάλασσα της 

καρδιάς μου! 

To δεύτερο έργο που δημιούργησαν οι μαθητές στο πλαίσιο της βιωματικής δράσης ήταν 

ένας πίνακας μεικτής τεχνικής, με ακρυλικά χρώματα, χαρτοπολτό, γύψο και φυσικά υλικά, με 

θέμα τη Μεσόγειο: Μεσόγειος, η θάλασσα μας. Ο τίτλος γράφτηκε πάνω στον πίνακα, στα γαλλικά, 

Méditerranée, notre mer à tous, σύμφωνα με την επιθυμία των γαλλομαθών μικρών ζωγράφων.  

(Κουρουτάκη, 2014γ). Το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της εικαστικού και γονέα 

μαθητή του γυμνασίου, Στέλλας Καρναλή, σε κλίμα δημιουργικότητας και ευχαρίστησης. Οι 

τεχνικές που αξιοποιήθηκαν ήταν η εργασία σε ομάδες και ο καταιγισμός ιδεών για τη σύλληψη 

του θέματος του έργου, την επιλογή των υλικών και των χρωμάτων.  

Η βιωματική δράση έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εικαστικό 

βιωματικό εργαστήρι με θέμα : Στοχαστική σύνθεση και αποδοχή της ζωής  με τις αλλαγές και τις 

αντιθέσεις της - μια ευκαιρία αυτογνωσίας. Τα παιδιά ζωγράφισαν έργα που παρουσίασαν στη 

συνέχεια σε μια παραγωγή πολυμεσικής εφαρμογής που  ενσωματώνει video, με εικόνες  και ήχο. 



(Κουρουτάκη, 2014γ). Το σχέδιο δράσης προέβλεπε τα παρακάτω στάδια: οι μαθητές ζωγράφισαν 

μέσα σε κύκλο αντίθετες έννοιες ή καταστάσεις της πραγματικότητας και της ζωής, π.χ. φως-

σκοτάδι, καλοκαίρι-χειμώνας, χαρά-λύπη, δίνω-παίρνω, κορίτσι-αγόρι, σχολείο-παιδική χαρά ή 

γήπεδο, κλπ. Ο στόχος ήταν να βιώσουν αίσθημα αρμονίας και ισορροπίας, καθώς ήταν ελεύθεροι 

να φτιάξουν εικόνες και να εκφραστούν ελεύθερα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους και να συζητήσουμε πάνω στα θέματα και στη σύλληψη 

της κεντρικής ιδέας των έργων, γεγονός που βοήθησε στην καλύτερη γνωριμία της 

προσωπικότητας και της ευαισθησίας των μαθητών. Στο εργαστήρι συμμετείχαν και ενθάρρυναν 

τους μαθητές οι εικαστικοί συνάδελφοι καθηγητές Ελένη Μανωλαράκη και Δημήτρης Φρονιμάκης. 

H ευρύτερη στρατηγική που ακολουθήθηκε για το σχολιασμό των έργων από τους μικρούς 

καλλιτέχνες, (αναφορικά με την επιλογή του θέματος, τη σύλληψη και αποτύπωση των μορφών και 

την επιλογή των χρωμάτων), ήταν ένας συνδυασμός διαλογικών και διερευνητικών μεθόδων. Ως 

διαλογικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν ο διάλογος με ερωταποκρίσεις, η συζήτηση και ο ελεύθερος 

διάλογος. Οι διερευνητικές μέθοδοι  που χρησιμοποιήθηκαν εστίαζαν στην παρατήρηση και στη 

μελέτη των έργων που αντιμετωπίστηκαν από την ολομέλεια ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης 

συναισθημάτων και σκέψεων των μαθητών-ζωγράφων, γεγονός που συνάδει με τον γενικό σκοπό 

της δράσης για τον αγχολυτικό ρόλο της τέχνης. 

 

4. Μαθησιακά οφέλη και προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής των βιωματικών δράσεων. 

Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες τέχνης έδωσε θετικά αποτελέσματα. Τα 

μαθησιακά οφέλη παρουσιάζονται στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, καθώς και τέσσερις  

παιδαγωγικο-διδακτικές αρχές που εφαρμόσαμε και αντιμετωπίσαμε ως προϋποθέσεις για τη  

σωστή εφαρμογή των βιωματικών δράσεων.  

Σύμφωνα με τον γενικό σκοπό της δράσης, οι μαθητές έμαθαν βιωματικά να συνδέουν την 

προσπάθεια για αντιμετώπιση του άγχους με την εμπειρία της ενασχόλησης με την τέχνη. Η 

συμμετοχή τους σε ευχάριστες και δημιουργικές μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες συνέβαλε 

τόσο στην προαγωγή της ψυχικής υγείας όσο και στην πολύπλευρη καλλιέργεια της 

προσωπικότητας τους, καθώς κάθε δραστηριότητα έδινε ευκαιρίες για έρευνα, για επικοινωνία και 

για εξωτερίκευση βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης, τα παιδιά συμφώνησαν ότι η ενασχόλησή τους με 

την τέχνη, γενικότερα στη ζωή τους, τους βοηθάει να ελέγχουν και να περιορίζουν δυσάρεστα και 

αρνητικά  συναισθήματα.  Η  παραγωγή καλλιτεχνικού  μουσικού και εικαστικού έργου, στο 

πλαίσιο της σχολικής ζωής, συνέβαλε σύμφωνα με τους μαθητές, στη δημιουργία κλίματος χαράς 

αλλά και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα. Επίσης παραδέχθηκαν, όταν κλήθηκαν να 

παρουσιάσουν τα έργα τους στην ολομέλεια, πως κάθε  ζωγραφιά τους, (το θέμα, η αποτύπωση ή 

παραμόρφωση των μορφών, η επιλογή των χρωμάτων, κλπ), απηχούσε τον εσωτερικό τους κόσμο 

και τους βοηθούσε να συνειδητοποιήσουν τις αγωνίες και τα ψυχοσυναισθηματικά τους 

προβλήματα. Είναι κοινός τόπος πως η ζωγραφική και η μουσική αποτελούν δραστηριότητες 

έκφρασης, επικοινωνίας και χαλάρωσης καθώς προσφέρουν μια διαφυγή από την πίεση και τις 

καταστάσεις της καθημερινότητας, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του άγχους.  

Όσον αφορά την απόπειρα για πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών, 

αυτή επιχειρήθηκε μέσα από τη μελέτη καλλιτεχνικών ρευμάτων, την ανάλυση μουσικών και 

εικαστικών έργων με παράλληλη αναζήτηση των βαθύτερων σκέψεων, προβληματισμών και 

συναισθημάτων των δημιουργών αλλά και των θεατών-ακροατών. Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο  

ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού μεταξύ των μελών των 

ομάδων εργασίας. Ο συνδυασμός διερευνητικής εργασίας με την παραγωγή καλλιτεχνικού  έργου  



είχε ως  αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων, 

τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ τους, το μοίρασμα των σκέψεων, το άνοιγμα των 

συναισθημάτων. Οι ευχάριστες δραστηριότητες έγιναν πηγές νέων εμπειριών και γνώσεων για τους 

μαθητές, ενώ η ενασχόληση με την τέχνη αποτέλεσε μια αγχολυτική εμπειρία και μια ευκαιρία 

αυτογνωσίας. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ήταν απαραίτητη η αξιοποίηση και η εφαρμογή 

συγκεκριμένων παιδαγωγικο-διδακτικών αρχών που αποτελούν προϋποθέσεις υλοποίησης και 

σωστής εφαρμογής των βιωματικών δράσεων. Πρόκειται για τις αρχές της βιωματικής μάθησης, 

της διεπιστημονικής προσέγγισης, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συνεργατικής 

διερεύνησης. (Ματσαγγούρας, 2011:23). Σύμφωνα με την αρχή της Βιωματικής Μάθησης, οι 

συμμετέχοντες στη δράση αποκτούν και βιώνουν εμπειρίες τις οποίες όμως πρέπει να 

επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αποτιμούν. Η ελληνίδα παιδαγωγός Κλεάνθους-

Παπαδημητρίου (1952, σελ. 137), τονίζει ότι πρέπει τα βιώματα να οργανώνονται στο μυαλό των 

μαθητών και προτείνει τα παρακάτω στάδια τα οποία και υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της εν λόγω 

δράσης. Τα στάδια περιλαμβάνουν τη συστηματική παρατήρηση, την ανάλυση,  και την καταγραφή 

δεδομένων με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων από τους μαθητές της δράσης 

που τα επεξεργάστηκαν τόσο ατομικά όσο και ομαδοσυνεργατικά. Είναι επίσης απαραίτητη η 

καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων των μαθητών απέναντι στο εξεταζόμενο θέμα αλλά και 

των αντιλήψεων διάφορων κοινωνικών ομάδων και θεσμών. Στην δράση μας όντως κατεγράφησαν 

οι απόψεις των μαθητών, αλλά και κοινωνικών ομάδων, πχ. των καθηγητών μουσικής και 

εικαστικών του σχολείου, οι οποίοι απάντησαν σε συνεντεύξεις αλλά και των γονέων που 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια που συνέταξαν οι μαθητές, (Κουρουτάκη 2014α). Τέλος, είναι 

σημαντικό όλη αυτή η διαδικασία της δημιουργίας βιωμάτων, γνώσεων και εμπειριών να 

ολοκληρώνεται με πράξεις που αξιοποιούν τις νέες γνώσεις στο άμεσο και στο ευρύτερο 

περιβάλλον, όπως ήταν η διοργάνωση εκδήλωσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς για παρουσίαση 

των συμπερασμάτων της δράσης. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε με μουσικο-χορευτικά δρώμενα και 

με έκθεση των εικαστικών έργων των μαθητών σε χώρο του σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό οι 

εμπειρίες των μαθητών να έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς, να συσχετίζονται με προηγούμενες 

εμπειρίες, (τα μουσικά και ζωγραφικά έργα που ανέλυσαν ήταν δικής τους επιλογής) και να 

υπάρχουν δυνατότητες σύνδεσης με νέες εμπειρίες, καθώς η ενασχόληση με μορφές τέχνης είναι 

στα άμεσα ενδιαφέροντα τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε οι μαθητές επέλεξαν τη συγκεκριμένη 

βιωματική δράση μεταξύ δύο άλλων δράσεων που προτάθηκαν τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά.  

Είναι επίσης εποικοδομητικό να αξιοποιείται η αρχή της Διεπιστημονικής Προσέγγισης του 

θέματος ή των θεμάτων της δράσης. Με άλλα λόγια, πρέπει αφενός οι πηγές νέων εμπειριών να 

είναι πολλαπλές και να συμπεριλαμβάνουν το  κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και τα 

προσωπικά συναισθήματα των μαθητών. Αφετέρου είναι σημαντικό οι πολλαπλές πηγές νέων 

εμπειριών να αξιοποιούνται διεπιστημονικά, σε  συνεργασία με συναδέλφους άλλων μαθημάτων 

αλλά και ειδικών επιστημόνων επί του θέματος. Στην περίπτωση της εν λόγω δράσης, 

συνεργάστηκαν καθηγητές μουσικής και εικαστικών καθώς τα δύο είδη τέχνης συσχετίζονται με 

την ψυχική υγεία. Θα ήταν βεβαίως ευκταία η συνεργασία με ψυχολόγο. 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (differentiated learning) αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή 

εφαρμογή των βιωματικών δράσεων. Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση επιτυγχάνεται με 

την προσαρμογή των ερευνητικών ερωτημάτων, των θεμάτων και των δραστηριοτήτων της δράσης 

στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επίσης κάθε βιωματική δράση πρέπει να σέβεται 

και να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες, αλλά και στα στυλ και στους ρυθμούς μάθησης των 

συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από τους μαθητές να σχολιάσουν έργα μουσικής και 

ζωγραφικής, (βλ. τους επιμέρους στόχους στο 2.), να επινοήσουν ιστορίες για πιθανές ερμηνείες 

των έργων αλλά και να ζωγραφίσουν έργα ως ευκαιρία αυτογνωσίας. Η εμπειρία αυτή ανέδειξε τα  



ξεχωριστά βιώματά τους, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, την αυτο-αντίληψή τους. Άλλα 

σημαντικά παραδείγματα διαφοροποίησης, στα πλαίσια της βιωματικής δράσης, ήταν η δημιουργία 

διαφορετικών ομάδων εργασίας, με διαφορετικό όνομα η κάθε μια, και διαφορετικά ερωτήματα 

προς διερεύνηση και επεξεργασία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.  Σε περίπτωση 

αδυναμίας κάποιας ομάδας για επεξεργασία θεμάτων, ο εκπαιδευτικός προσέφερε  καθοδήγηση και 

στήριξη. Επισημαίνεται ότι ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αποφασιστικής σημασίας για την  

καλλιέργεια της πρωτοβουλίας,  της ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών που εισάγονται στον 

κόσμο της γνώσης και της δημιουργικότητας έχοντας ως σημείο αναφοράς τα βιώματά τους. Σε ότι 

αφορά τον σεβασμό στο στυλ μάθησης των συμμετεχόντων, υπήρξε μέριμνα ώστε να 

διαφοροποιηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα  ανάλογα με τον τύπο νοημοσύνης των ομάδων 

εργασίας: οι ομάδες των δημοσιογράφων  επεξεργάστηκαν θέματα και δραστηριότητες που 

ταιριάζουν σε μαθητές με ανεπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη, η ομάδα των μουσικών με 

ερωτήματα που απαιτούν μουσική νοημοσύνη, και η ομάδα των ζωγράφων με θέματα 

εικαστικής/χωρικής νοημοσύνης. (Mundy-Castle 1974). 

Η τελευταία αρχή στην οποία ανταποκρίθηκε η βιωματική δράση που εκπονήθηκε είναι η 

αρχή της Συνεργατικής Διερεύνησης, (Ματσαγγούρας 2002:123). Στα πλαίσια της δράσης, δόθηκε 

στους μαθητές η δυνατότητα να επινοήσουν και να υλοποιήσουν ένα συλλογικό έργο, που 

ονομάσαμε Τέχνημα, (Κουρουτάκη 2014α), και που βασίστηκε στη διαδικασία της διερεύνησης. 

Όντως οι εργασίες συντελέστηκαν σε ομαδικό επίπεδο, σε πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας, 

γεγονός που βοήθησε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τα προσωπικά όρια σκέψης, να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να προσπαθούν  

για να συνεισφέρουν στο τελικό συλλογικό έργο. Στην εν λόγω δράση, τα μέλη των ομάδων 

συνεργάστηκαν όχι μόνο για την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου αλλά και για τη διερεύνηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων, συζητώντας και διαμορφώνοντας τελικά κοινή άποψη ώστε να 

παρουσιάσουν την εργασία τους και τα  συμπεράσματα τους σε επίπεδο Ολομέλειας.  

5. Συμπεράσματα 

Η μελέτη της βιωματικής δράσης που εφαρμόστηκε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 

Γυμνάσιο του Ν. Χανίων, αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της σχέσης Τέχνης και 

Δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. Η εισήγηση ακολούθησε τρία στάδια επισημαίνοντας τον 

γενικό σκοπό αλλά και τους επιμέρους στόχους της καινοτόμου δράσης, παρουσιάζοντας τα 

ερευνητικά ερωτήματα που ανατέθηκαν σε ομάδες εργασίας,  αλλά και το καλλιτεχνικό έργο των 

μαθητών, που περιλαμβάνει σύνθεση και μελοποίηση ποιήματος, παραγωγή και σκηνοθεσία video 

clip, δημιουργία πίνακα μεικτής τεχνικής και έργα από τη συμμετοχή σε εικαστικό εργαστήρι. 

Τέλος, η εισήγηση ανέδειξε τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των βιωματικών δράσεων 

στην εκπαίδευση, εστιάζοντας στην αξιοποίηση τεσσάρων αρχών, της βιωματικής μάθησης, της 

διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της 

συνεργατικής διερεύνησης, στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής διδασκαλίας όπου ο  δάσκαλος οδηγεί 

τη μαθησιακή εμπειρία, δίνει έμφαση στις ανακαλυπτικές τεχνικές και στη δημιουργική 

καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών.  

Η εν λόγω δράση προσπάθησε επιτυχώς να συνδέσει  την προσπάθεια για την αντιμετώπιση 

του άγχους με την βιωματική εμπειρία της ενασχόλησης με την τέχνη. Για κάθε καλλιτεχνική 

δραστηριότητα παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης που απέβλεπαν στην συνεργασία και στον 

διάλογο μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας αλλά και σε επίπεδο ολομέλειας, ενώ ανέδειξε τη 

σημασία που έχουν για την απόκτηση της γνώσης οι υποκειμενικές εμπειρίες και οι κοινωνικές 

σχέσεις των μαθητών που μετατρέπουν τη σχολική τάξη σε κοινότητα μάθησης. Η ενασχόληση με 

δραστηριότητες τέχνης συνέβαλε στην πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών 



και στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας, διευκολύνοντας τη λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία. 

Το παρόν άρθρο αναδεικνύει τη σημασία των βιωματικών  δράσεων στην εκπαίδευση και τη 

συμβολή τους στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Το στοίχημα είναι πως η βιωματική 

διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί και να επηρεάσει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού 

προγράμματος, καθώς κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται κυρίως μέσα από την πράξη και 

μέσω της βιωματικής εμπειρίας, «learning by doing». Στο Νέο Σχολείο που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του 21
ου

 αιώνα, θα ήταν εποικοδομητική η εφαρμογή των τεσσάρων αυτών 

παιδαγωγικο-διδακτικών αρχών που ανέδειξε η εισήγηση και που αξιοποιούνται απαραίτητα στα 

πλαίσια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Βιωματικών Δράσεων.  
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