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ΙAKE  
1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

«Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών επιστημών:  

Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική». 
  



Σκοπός της εισήγησης 
 

 Οι  βιωματικές δράσεις – μέθοδος Project  
μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη Δ/θμια 

Εκπ/ση και να ενισχύσουν την παραγωγή  
πολιτιστικού και καλλιτεχνικού έργου.  

 
 Παρουσίαση της  καλλιτεχνικής δημιουργίας 

των μαθητών  
 

 Ανάδειξη των προϋποθέσεων (παιδαγωγικές και 
διδακτικές αρχές) για επιτυχημένη εφαρμογή  

των βιωματικών δράσεων  
 
 

 

© 2014 5ο  Γυμνάσιο Χανίων 



Στάδια εισήγησης 

1. Προσδιορίζονται οι στόχοι της δράσης  και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

 

2. Παρουσίαση της  καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών :  

 Σύνθεση και μελοποίηση ποιήματος «Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς 
μας». Παραγωγή video clip , η ερμηνεία και η σκηνοθεσία είναι  πρωτότυπο 
έργο των μαθητών 

 

 Δημιουργία πίνακα μεικτής τεχνικής με θέμα «Méditerranée, notre mer à 
tous» 

 

 Παρουσίαση έργων  μαθητών από τη συμμετοχή  τους σε βιωματικό 
εργαστήρι : «Στοχαστική σύνθεση και αποδοχή της ζωής  με τις αλλαγές και 
τις αντιθέσεις της - μια ευκαιρία αυτογνωσίας» 

 

 

3. Προσδιορίζονται  οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές  που εφαρμόστηκαν 

 στα πλαίσια της δράσης  
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Μεθοδολογία  

• Μέθοδος εργασίας μαθητών 

 

 Παρουσίαση των σχεδίων δράσης για κάθε 

καλλιτεχνική δραστηριότητα.  

 

 Προσδιορίζονται τα μαθησιακά οφέλη: 

 προαγωγή της ψυχικής υγείας και  

 πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των 

μαθητών.  
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Τμήματα Α1,Α2,Α3,Α4,Α5 

  
Υπεύθυνη δράσης: PhD Αλεξάνδρα Κουρουτάκη Msc.ΠΕ 05, & ΠΕ 16 



Πλαίσιο εφαρμογής : γνωστικό & επιστημονικό πεδίο  

Σχολική και κοινωνική ζωή  

 
 

 Η ΣΚΖ εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών. 
 

 Επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή και 
έννοια του όρου «σχολικό  μάθημα» 
 

 Ευνοεί και ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και γνώσεων, μέσα από ένα βιωματικό, 
συνεργατικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης.  
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Σκοπός της Βιωματικής Δράσης  

 

 

 Σκοπός : να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει άγχος,  

ώστε να ελέγχουν τα δυσάρεστα συναισθήματα,  

και να διοχετεύουν την ενέργειά σε δραστηριότητες τέχνης. 

  

 Μέσα από απλές  δραστηριότητες οι μαθητές  

ανακάλυψαν  όψεις της καλλιτεχνικής έκφρασης,   

ως θεραπεία στην ένταση που προκαλεί το άγχος. 
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Μέθοδος εργασίας μαθητών 
 

 Εργασία σε ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις τους : 

 2 ομάδες δημοσιογράφων 
 1 ομάδα ζωγράφων 
 1 ομάδα των μουσικών 

 
 Σε κάθε ομάδα ανέλαβαν ρόλους:πρόεδρος, γραμματέας, 

διαμεσολαβητής 
 

  Κάθε ομάδα επεξεργάστηκε ερευνητικά ερωτήματα που 
δόθηκαν σε φύλλα εργασίας. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   

1η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

1. Πραγματολογικά Ερωτήματα: 

Τι είναι άγχος; (έννοια), ποια είναι τα είδη του στρες; 

Πότε το άγχος είναι καταστροφικό για την ψυχική και σωματική 

υγεία;  

Με ποιες στρατηγικές μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος 

αποτελεσματικά;  

Ερωτηματολόγιο στην ολομέλεια: 

1. Ποιες είναι οι αιτίες του στρες στην εφηβεία;  

2. Με ποιες καλλιτεχνικές δραστηριότητες αντιμετωπίζετε το 

άγχος; 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Επεξηγηματικά/Δεοντολογικά  

ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
 

 Α. ΜΟΥΣΙΚΗ 

Πώς και γιατί η Μουσική λειτουργεί αγχολυτικά; Πώς συσχετίζεται με την 

ψυχική υγεία; (Η μουσική ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, 

Μουσικοθεραπεία). 

  

Μελέτη περιπτώσεων στη μουσική: Πως συσχετίζονται τα παρακάτω 

μουσικά έργα με συναισθήματα και ποια είναι αυτά;  

Soundtracks (Δύο μουσικά αποσπάσματα από ταινίες φαντασίας:  

    Lord Of The Rings και V For Vendetta),  

Το ορχηστρικό έργο «Οι χαρταετοί» του Μίκη Θεοδωράκη,  

Serenade του Franz Schubert. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Επεξηγηματικά/Δεοντολογικά  

ΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΩΝ  

 

 Β. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Πώς και γιατί η Ζωγραφική λειτουργεί αγχολυτικά; Πώς συσχετίζεται με την 
ψυχική υγεία;  (H ζωγραφική ως μέσο έκφρασης, μη λεκτική επικοινωνία, 
«Art therapy»)  

 

Μελέτη περιπτώσεων στη ζωγραφική: Πως και γιατί τα έργα: 

 “ΗΚΡΑΥΓΗ”, του E. MUNCH  

«The Persistence of Memory» («Η επιμονή της μνήμης») S. Dali 

    απηχούν τα συναισθήματα και τις σκέψεις των δημιουργών σχετικά με 
το άγχος;       

 Για τα φύλλα παρατήρησης των εικαστικών έργων αξιοποιήθηκε το μοντέλο 
στοχαστικής παρατήρησης του Πέρκινς (Harvard). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

 Ερωτήματα κριτικής ανάλυσης: Απόψεις- γνώμες ομάδων επί του θέματος 

2η ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

  

 

Η άποψη των μαθητών : Γιατί κατά τη γνώμη σας η ζωγραφική και 
η μουσική είναι δημιουργικές ασχολίες που ξεκουράζουν την ψυχή; 
Ποια είδη μουσικής έχουν αγχολυτική επίδραση σε εσάς;   

 

Η άποψη των γονέων : Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς που να 
διερευνά την παρουσία της τέχνης (Μουσική-Ζωγραφική) στην 
οικογένεια και την αγχολυτική της επίδραση στους εφήβους. 

 

Η άποψη των καθηγητών : Μπορεί η τέχνη (μουσική, εικαστικά) να 
αξιοποιηθεί αγχολυτικά στο σχολείο μας; Τι να αλλάξει και να 
βελτιωθεί στα μαθήματα της Μουσικής και των Εικαστικών; 
(Συνεντεύξεις από καθηγητές). 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 
Σύνθεση και μελοποίηση συμβολικού ποιήματος με θέμα  

«Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς μας» 

  

Video, Ερμηνεύει η μαθήτρια Ρέα Κουκάκη 

    Σύνθεση ποιήματος : 

  Προσπαθήσαμε να φανταστούμε ή να ανασύρουμε από τις αναμνήσεις μας 
δυνατές εικόνες με τη θάλασσα 

Οι εικόνες αυτές εμπεριέχουν συμβολισμούς αλλά και πολλά αλληγορικά 
στοιχεία και παραπέμπουν στη μυθολογία, αλλά και στην επικαιρότητα. 

Καταγράψαμε τις εικόνες σε 2-3 στίχους και στη συνέχεια τις ενώσαμε, 
συνθέτοντας ένα ποίημα. 

 

Τεχνικές και μέσα: εργασία σε ομάδες για τους στίχους, συμβολισμούς, 
καταιγισμός ιδεών για το είδος της μουσικής, τη σύνθεση της μελωδικής 
γραμμής και την επιλογή μουσικών οργάνων στην ενορχήστρωση.  

Ηχοληψία και επεξεργασία ήχου σε ειδικά διαμορφωμένο studio και  
αξιοποίηση τεχνολογίας για τη βιντεοσκόπηση, τη σκηνοθεσία και την 
επεξεργασία εικόνας. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συμμετοχή σε δύο βιωματικά εργαστήρια :  

 
 

1. Δημιουργία πίνακα μεικτής τεχνικής με ακρυλικά χρώματα, 
χαρτοπολτό, γύψο και φυσικά υλικά (βότσαλα, άμμο, κοχύλια),  

     με θέμα τη Μεσόγειο.  «Méditerranée, notre mer à tous»  
     
 Θέμα - αντίδραση στην καταστροφή των χημικών όπλων της 

Συρίας στη θάλασσα της Μεσογείου,  
  
  Υπό την καθοδήγηση της εικαστικού  κ. Στέλλας Καρναλή 
 
  Τεχνικές : εργασία σε ομάδες και καταιγισμός ιδεών για  
 το θέμα του έργου, την επιλογή των υλικών και των χρωμάτων,  
 τη σύνθεση του έργου  
 
 Video  
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2. Συμμετοχή σε βιωματικό εργαστήρι με θέμα:  
Στοχαστική σύνθεση και αποδοχή της ζωής  με τις αλλαγές 

και τις αντιθέσεις της - μια ευκαιρία αυτογνωσίας.  
 

 
 Συνθέσαμε σε κύκλο αντίθετες έννοιες - καταστάσεις της 

πραγματικότητας και της ζωής  π.χ. φως-σκοτάδι,  
    καλοκαίρι-χειμώνας, χαρά-λύπη.  

 
 Ο στόχος: η ενασχόληση με την τέχνη - αγχολυτική εμπειρία 

και ως ευκαιρία αυτογνωσίας. 
 

 Συζητήσαμε πάνω στις καλλιτεχνικές μας δημιουργίες που 
μας έδωσαν τη δυνατότητα  να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας 
τον άλλο. 
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 Συμμετείχαν οι εικαστικοί κ. Ελένη Μανωλαράκη,  

 κ. Δημήτρης Φρονιμάκης.  

 

 Σχολιασμός έργων μαθητών, (επιλογή θέματος, σύλληψη και 

αποτύπωση των μορφών , επιλογή  χρωμάτων), με 

παρατήρηση,  διάλογο και ερωταποκρίσεις. 

 

 Τα έργα αντιμετωπίστηκαν ως μέσο έκφρασης και 

εξωτερίκευσης συναισθημάτων και σκέψεων των μαθητών- 

ζωγράφων 

 

 Video  
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Παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές   

προϋποθέσεις  σωστής εφαρμογής  

 βιωματικών δράσεων. 

 της βιωματικής μάθησης,   

 

 της διεπιστημονικής προσέγγισης 

 

 της διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

 

 της συνεργατικής διερεύνησης  
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Αρχή Βιωματικής Μάθησης 

 απόκτηση εμπειριών και βιωμάτων  

  Επεξεργασία  ερευνητικών ερωτημάτων , ατομικά  και  
ομαδοσυνεργατικά 
 

 Καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών και διάφορων 
κοινωνικών ομάδων, συνεντεύξεις , ερωτηματολόγια  και 
καταγραφή στατιστικών δεδομένων , βλ. Τεχνήματα 

 
 Η διαδικασία δημιουργίας βιωμάτων, γνώσεων και εμπειριών  

ολοκληρώθηκε με διοργάνωση εκδήλωσης  
 για παρουσίαση  των συμπερασμάτων της δράσης,  
 πλαισιώθηκε με μουσικο-χορευτικά δρώμενα  
 και με έκθεση των εικαστικών έργων των μαθητών σε χώρο του 

σχολείου.  
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Αρχή της Διεπιστημονικής 

Προσέγγισης του θέματος   

  

 Πολλαπλές  πηγές νέων εμπειριών   

από το  κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, των 
μαθητών. Έμφαση στα συναισθήματα τους. 

 

 Οι πολλαπλές πηγές νέων εμπειριών να 
αξιοποιούνται διεπιστημονικά,   

συνεργασία  με καθηγητές μουσικής και εικαστικών.  

Θα ήταν ευκταία η συνεργασία με ψυχολόγο. 
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Αρχή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας .  

 
 Προσαρμογή των ερευνητικών ερωτημάτων, των θεμάτων και των 

δραστηριοτήτων στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών . 
Ομάδες εργασίας, με διαφορετικό όνομα  και διαφορετικά ερωτήματα, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.  

 

 

 Τα Ερευνητικά ερωτήματα  διαφοροποιήθηκαν  ανάλογα με τον τύπο 
νοημοσύνης των ομάδων εργασίας:   

 Δημοσιογράφοι  -  με δραστηριότητες γλωσσικής νοημοσύνης  

 Μουσικοί  - με θέματα μουσικής νοημοσύνης,  

 Ζωγράφοι με θέματα εικαστικής/χωρικής νοημοσύνης. (Mundy-Castle 1974). 

 

 Σε περίπτωση αδυναμίας κάποιας ομάδας για επεξεργασία θεμάτων,  ο 
εκπαιδευτικός προσφέρει καθοδήγηση και στήριξη.  Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού  σημαντικός για την  καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και  της 
ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών. 
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Η αρχή της Συνεργατικής Διερεύνησης  

 Οι μαθητές επινόησαν και υλοποίησαν ένα συλλογικό έργο - εργασία, 
Τέχνημα που βασίζεται στη διαδικασία διερεύνησης των ερευνητικών 
ερωτημάτων 

 

 Οι εργασίες συντελέστηκαν σε ομαδικό επίπεδο, σε πλαίσιο επικοινωνίας και 
συνεργασίας, γεγονός που βοήθησε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα που δημιουργούνται από τα προσωπικά όρια σκέψης, να 
ξεπερνούν τις δυσκολίες και να προσπαθούν για να συνεισφέρουν στο τελικό 
συλλογικό έργο.  

 

 Συζητώντας , οι μαθητές  διαμόρφωσαν  τελικά κοινή άποψη  και 
παρουσίασαν  την εργασία τους και τα  συμπεράσματα τους σε επίπεδο 
Ολομέλειας αλλά και σε εκδήλωση σε χώρο του σχολείου.  

 

 Στην εν λόγω δράση, τα μέλη των ομάδων συνεργάστηκαν  και για την 
παραγωγή καλλιτεχνικού έργου 
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Μαθησιακά οφέλη  

Προαγωγή της ψυχικής υγείας  

πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας  των μαθητών  
 

 

 

 

 Οι μαθητές έμαθαν βιωματικά να συνδέουν την προσπάθεια για 
αντιμετώπιση του στρες με την ενασχόλησης με την  τέχνη, ως 
αγχολυτική εμπειρία και ευκαιρία αυτογνωσίας 

 

 Κάθε  καλλιτεχνική δραστηριότητα έδινε ευκαιρίες για επικοινωνία και 
για εξωτερίκευση βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων,   

    πχ. κάθε τους ζωγραφιά, (το θέμα, η αποτύπωση ή παραμόρφωση των 
μορφών, η επιλογή των χρωμάτων, κλπ), απηχεί τον εσωτερικό τους 
κόσμο και τους βοηθάει να συνειδητοποιούν τις αγωνίες και τα 
ψυχοσυναισθηματικά τους προβλήματα,  αποτελεί διαφυγή από την 
πίεση και τις καταστάσεις της καθημερινότητας συμβάλλοντας έτσι στον 
περιορισμό του άγχους.  

 

 Η  παραγωγή καλλιτεχνικού  μουσικού και εικαστικού έργου συντέλεσε 
στη δημιουργία κλίματος χαράς  και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα.  
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 Η πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των 

μαθητών  επιχειρήθηκε μέσα από  
 τη μελέτη καλλιτεχνικών ρευμάτων, (εξπρεσιονισμός, 

υπερρεαλισμός)   
 την ανάλυση μουσικών και εικαστικών έργων με παράλληλη 

αναζήτηση των βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων 
 

 Η διερεύνηση έγινε στα πλαίσια ομαδοσυνεργαστικής 
προσπάθειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού 
 

 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. 

© 2014 5ο  Γυμνάσιο Χανίων 



 Συμπεράσματα 

  Η βιωματικής δράση -  μια προσπάθεια ανάδειξης της σχέσης Τέχνης και 

Δημιουργικότητας στην εκπαίδευση.  

 Έδωσε έμφαση στις ανακαλυπτικές τεχνικές και στη δημιουργική καλλιτεχνική 

έκφραση των μαθητών.  

 Επιχείρησε να συνδέσει  την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του στρες με την 

βιωματική εμπειρία της ενασχόλησης με την τέχνη.  

 

 Για κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα ακολουθήθηκαν σχέδια δράσης που 

απέβλεπαν στην συνεργασία και στον διάλογο μεταξύ των μελών των ομάδων 

αλλά και σε επίπεδο ολομέλειας  

 Ανέδειξε τη σημασία που έχουν για την απόκτηση της γνώσης οι εμπειρίες και οι 

κοινωνικές σχέσεις των μαθητών που μετατρέπουν τη σχολική τάξη σε κοινότητα 

μάθησης.  

 

 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 μέσω της βιωματικής εμπειρίας 
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