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2.1. Το µαύρο κουτί 

Η παρακάτω παραβολή είναι παλιά και γνωστή: 

Μια οµάδα τυφλών συναντάει για πρώτη φορά έναν ελέφαντα. Οι τυφλοί 
περικυκλώνουν και αγγίζουν τον ελέφαντα, σε µια προσπάθεια να γνω-
ρίσουν αυτό το παράξενο ζώο. «Μοιάζει µε κορµό δέντρου», δηλώνει αυ-
τός που άγγιξε το πόδι. «Μοιάζει µε πύθωνα», δηλώνει αυτός που άγγιξε 
την προβοσκίδα. «Είναι ένας τεράστιος σάκος» δηλώνει αυτός που άγγι-
ξε την κοιλιά.. Στην προσπάθεια να συµφωνήσουν µε τι µοιάζει αυτό το 
παράξενο ζώο, τσακώνονται, απογοητεύονται, και τελικά παρατάνε τον 
ελέφαντα!!! 

Ο ελέφαντας της ιστορίας παρουσιάζει σηµαντικές οµοιότητες µε τη βιωµατική 
εκπαίδευση. Ποια είναι τα βασικά της στοιχεία και που οφείλεται η αποτελε-
σµατικότητά της; Στην εποχή της επιστήµης και της τεχνολογίας, έχουµε αντι-
καταστήσει τους «απλοϊκούς» τυφλούς µε ένα µαύρο κουτί. Και εκεί µέσα έ-
χουµε τοποθετήσει τον ελέφαντα. Τι είναι όµως το µαύρο κουτί και γιατί βάλα-
µε εκεί τον ελέφαντα; 

Ο όρος «µαύρο κουτί» χρησιµοποιείται στην πληροφορική, τα µαθηµατικά και 
την ψυχολογία. Ορίζεται σαν «ένα σύστηµα για το οποίο τα εισερχόµενα και τα 
εξερχόµενα µας είναι απολύτως γνωστά, αλλά δε γνωρίζουµε απολύτως τίποτε 
για το τι συµβαίνει µέσα σε αυτό»26. Το αντίθετο του µαύρου κουτιού είναι το 
«άσπρο κουτί», αν και πιο σωστά θα έπρεπε να αναφέρεται ως «διαφανές κου-
τί». 

Η βιωµατική εκπαίδευση έχει εισερχόµενα δεδοµένα (ανθρώπους, ανάγκες, 
πρόγραµµα) και εξερχόµενα αποτελέσµατα (στόχους, αλλαγές). Για να κατα-
νοήσουµε πώς φτάνουµε από τα εισερχόµενα στα εξερχόµενα, πρέπει να κά-
νουµε έρευνα και να διατυπώσουµε και να αναλύσουµε θεωρίες. Θεωρία είναι 
µια προτεινόµενη εξήγηση σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργεί ή ενεργεί ένα 
φαινόµενο. Μια θεωρία είναι ολοκληρωµένη όταν εξηγεί µε σαφήνεια τις βασι-
κές της παραδοχές, οδηγεί σε ελεγχόµενες προβλέψεις και µπορεί να ερµηνεύει 
τις διαφορετικές ανθρώπινες εµπειρίες και αντιδράσεις.  

Ας ξαναγυρίσουµε στο µαύρο κουτί µε τον ελέφαντα-διαδικασία της βιωµατι-
κής εκπαίδευσης. Σε ένα πρόγραµµα βιωµατικής εκπαίδευσης, µπαίνουµε µέσα 
στο µαύρο κουτί και κάτι συµβαίνει... Όταν τελειώσουµε, απλώς βγαίνουµε 
χωρίς να γνωρίζουµε πραγµατικά τι συνέβη στο ενδιάµεσο. Μένουµε ικανο-
ποιηµένοι µε τα αποτελέσµατα αλλά η άγνοια παραµένει… Συχνά ακούµε αν-

                                                           

26 Ορισµός από το http://en.wikipedia.org 
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θρώπους να δηλώνουν ότι βρέθηκαν «εκεί µέσα…», γνωρίζουν τι βρίσκεται ε-
κεί και διατυπώνουν απόψεις όπως: «η επαφή µε τη φύση φέρνει την αλλαγή» 
ή «όλα συµβαίνουν επειδή οι συµµετέχοντες µαθαίνουν την υπευθυνότητα και 
την αυτοπειθαρχία», ή «όλα οφείλονται στη θετική αλληλεπίδραση των συµµε-
τεχόντων», ή «όλα είναι σαχλαµάρες, απλώς οι άνθρωποι συγκινούνται και 
προκαλούνται από το άγνωστο». 

Είναι πολύ πιθανό ότι οι περισσότερες από αυτές τις απαντήσεις είναι κατά ένα 
µέρος σωστές, καθώς περιγράφουν αυτό που εξετάσαµε αναλυτικά: το πόδι, 
την προβοσκίδα, το σώµα του ελέφαντα. Έχουν γίνει πολλές σοβαρές επιστη-
µονικές προσπάθειες να κατανοηθεί ο ελέφαντας. Μερικές µελέτες παραδέχο-
νται ότι εξέτασαν ένα µέρος του ελέφαντα. Άλλες ισχυρίζονται ότι κατανόησαν 
το σύνολο, παρουσιάζουν ένα ενιαίο λειτουργικό µοντέλο και περιγράφουν τις 
λειτουργίες των τµηµάτων του. Και βέβαια υπάρχει και η άποψη ότι «αν συνε-
χίσουµε να εξετάζουµε τον ελέφαντα, µπορεί και να τον σκοτώσουµε», οπότε 
«αφού λειτουργεί, καλύτερα να το ξεχάσουµε»!!!  

Νοµίζουµε ότι γνωρίζουµε τα πάντα για το δένδρο αλλά χάνουµε το δάσος. 
Γνωρίζουµε µόνο το κοµµάτι του ελέφαντα που αγγίζουµε, µπορούµε να πούµε 
στους άλλους µόνον αυτό που γνωρίζουµε και όσο φωνάζουµε ότι βρήκαµε έ-
ναν πύθωνα επειδή αγγίξαµε την προβοσκίδα, ή ένα δένδρο επειδή αγγίξαµε το 
πόδι, χάνουµε τη δυνατότητα να γνωρίσουµε το σύνολο ελέφαντας.  

Η βιωµατική εκπαίδευση στη σηµερινή της µορφή έχει επηρεαστεί και βασι-
στεί στη θεωρία και τη µεθοδολογία πολλών τοµέων και επιστηµών (Σχήµα 1). 

Αυτό το πλούσιο υπόβαθρο είχε ως αποτέλεσµα να γίνουν πολλές προσπάθειες 
για τη συστηµατική οργάνωση της θεωρίας σε ένα ενιαίο πλαίσιο, αλλά µε µι-
κρή επιτυχία. Και για να γίνουν τα πράγµατα ακόµη πιο πολύπλοκα, εµφανίζο-
νται συνεχώς νέες θεωρίες µε ολοκληρωµένη ή ελλιπή ερευνητική τεκµηρίωση 
και οι κλασικές ιδέες αµφισβητούνται ή προσεγγίζονται µε µεταµοντέρνο τρό-
πο. 

Στη συνέχεια θα κάνουµε µια προσπάθεια να γνωρίσουµε τον ελέφαντα27: 

� Θα γνωρίσουµε τα απλά µοντέλα που αποτελούν το βασικό θεωρητικό υ-
πόβαθρο (Ενότητα 2.2). 

� Θα παρακολουθήσουµε τη σύνθεση των απλών µοντέλων σε σύνθετα (Ε-
νότητα 2.3). 

                                                           

27 Βασίζεται στο έργο του Neill, J. T. (in progress). Theoretical aspects of outdoor educa-
tion. Chapter 2 of doctoral dissertation, Enhancing Personal Effectiveness: The Impacts 
of Outdoor Education Programs. University of Western Sydney, στη διεύθυνση 
www.wilderdom.com. 
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� Θα δούµε πως εφαρµόστηκε η θεωρία στην πράξη, σε σχολεία (Ενότητα 
3.1) και εκπαιδευτικούς οργανισµούς (Ενότητα 3.2). 
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28 Smith, T. E., Roland, C. C., Haven, M. D., και Hoyt, J. A. (1992). The theory and practice 
of challenge education. Dubuque. IQ: Kendall-Hunt (σελ. 1). 
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2.2. Α	λά θεωρητικά µοντέλα 

Παρουσιάζουµε επιλεγµένα απλά θεωρητικά µοντέλα που θα µας βοηθήσουν 
να κατανοήσουµε τη βιωµατική εκπαίδευση. Τα µοντέλα αναφέρονται α) στη 
µάθηση και την εκπαίδευση, β) σε συµπεριφορές και αντιδράσεις, και γ) στη 
διευκόλυνση.  

2.2.1. Μάθηση και εκπαίδευση 

Μέσα και πίσω από όλες τις θεωρίες της βιωµατικής εκπαίδευσης βρίσκεται το 
έργο και οι απόψεις του Dewey, που τονίζει την πρωταρχική σηµασία της ε-
µπειρίας στη µάθηση και την εκπαίδευση. Η µελέτη και η κατανόηση αυτού 
του έργου είναι το πρώτο βήµα για την κατανόηση της βιωµατικής εκπαίδευ-
σης. Παράλληλα, θα γνωρίσουµε βασικά µοντέλα που ερµηνεύουν και επεξη-
γούν τη λειτουργία της µάθησης, επώνυµους παιδαγωγούς που άλλαξαν µε το 
έργο τους την εκπαίδευση.  

2.2.1.1. Συνέχεια και αλληλεπίδραση της εµπειρίας (John Dewey) 

Ο Dewey29 θεωρείται από πολλούς ο πατέρας της βιωµατικής µάθησης και ο 
άνθρωπος που άλλαξε την εκπαίδευση των ΗΠΑ. Η εργασία του έφερε στο 
σχολείο το φιλελεύθερο και αντιαυταρχικό χαρακτήρα, την έµφαση στον πει-
ραµατισµό, την ευελιξία στα προγράµµατα, και τη σηµασία που δίνεται στο 
ενδιαφέρον των µαθητών.  

Θεωρούσε το σχολείο «ένα χώρο κοινοτικής ζωής που στοχεύει στη µάθηση» 
και τόνιζε ότι «η εκπαίδευση είναι Η ζωή, και όχι προετοιµασία για µια µελλο-
ντική ζωή». Το 1896 ίδρυσε και διηύθυνε το περίφηµο «Εργαστηριακό Σχολεί-
ο» (laboratory school) στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου, που έδινε έµφαση στη 
µάθηση µέσω του πειράµατος. Μια άλλη σηµαντική άποψη του Dewey αφο-
ρούσε το ρόλο του δασκάλου. Οπαδός της δηµοκρατικής εκπαίδευσης, πίστευε 
ότι ο δάσκαλος πρέπει να µετατραπεί σε «ένα µέλος της κοινότητας», µε ειδικό 
ρόλο στην επιλογή των καταστάσεων που θα επιδράσουν στους µαθητές, να 
θεωρεί το µάθηµα ως ένα ενιαίο σύνολο και να σταµατήσει να το χωρίζει σε 
«επιµέρους µαθήµατα». Θεωρούσε το χωρισµό «παράγωγο της επιστήµης και 
όχι της παιδικής εµπειρίας, γιατί το παιδί δεν έχει συνείδηση των συνόρων µε-
ταξύ επιστηµονικών πεδίων»30.  

                                                           

29 Dewey, J. (1938/1997), Experience and education. Macmillan και www.infed.org/ 
/thinkers/et-dewey.htm 

30 www.aegean.gr/ee/studies_enved_2_text.htm 
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Παρατήρησε τα προβλήµατα τόσο της παραδοσιακής (δασκαλοκεντρικής) όσο 
και της προοδευτικής (φιλελεύθερης µαθητοκεντρικής) εκπαίδευσης, και δια-
τύπωσε µια  θεωρεία για την εµπειρία, που στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: 

� Συνέχεια (continuity). Η εµπειρία του παρόντος είναι µοναδική για κάθε 
άνθρωπο. Επηρεάζεται βαθιά από τις προηγούµενες εµπειρίες του και θα 
επηρεάσει όλες τις µελλοντικές. Ο αποτελεσµατικός δάσκαλος κατανοεί 
ότι κάθε άτοµο και οµάδα «κουβαλάει» ένα µεγάλο φορτίο από εµπειρίες. 

� Αλληλεπίδραση (interaction). Η εκπαιδευτική εµπειρία του µαθητή — το 
σχόλιο και το συµπέρασµα που θα εξαχθεί από το γεγονός — θα προκύψει 
από την αλληλεπίδραση του παρελθόντος µε το παρόν. Είναι ευθύνη του 
δασκάλου να κατανοήσει τη δυναµική της αλληλεπίδρασης ανάµεσα σε 
παρελθόν, παρόν και µέλλον, ώστε να µπορέσει να διευκολύνει τις εκπαι-
δευτικές εµπειρίες που θα προσφέρουν το µέγιστο όφελος στο µαθητή, στο 
παρόν και στο µέλλον. 

Ο Dewey τονίζει ότι πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε πώς δηµιουργείται η ε-
µπειρία, για να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε εκπαιδευτι-
κά προγράµµατα που θα ωφελήσουν τα άτοµα στο παρόν και το µέλλον. 

2.2.1.2. Εµπειρική µάθηση και εµπειρική εκπαίδευση (Carl Rogers) 

Ο Carl Rogers31 διακρίνει δύο είδη µάθησης: τη γνωστική (cognitive) και την 
εµπειρική. Η πρώτη (χωρίς ιδιαίτερη σηµασία) αφορά την ακαδηµαϊκή γνώση, 
ενώ η δεύτερη (πολύ σηµαντική) την εφαρµοσµένη γνώση. Ως σηµείο διαφο-
ροποίησης, αναφέρει την ανταπόκριση της εµπειρικής µάθησης στις ανάγκες 
και τις επιθυµίες του µαθητή. Η εµπειρική µάθηση έχει συγκεκριµένα βασικά 
χαρακτηριστικά: οφείλεται στην προσωπική απόφαση του µαθητή να εµπλακεί 
και να συµµετέχει στη µάθηση.  Η προσωπική απόφαση δηµιουργεί διάθεση 
για αξιολόγηση από τον ίδιο το µαθητή, µε άµεση συνέπεια την έντονη και α-
ποτελεσµατική µάθηση. 

Η εµπειρική µάθηση (µάθηση µέσα από την εµπειρία), είναι ο φυσικός τρόπος 
µάθησης32. Περιλαµβάνει δύο τρόπους µάθησης: 

� Εµπειρική µάθηση από δική µας δράση: είναι µάθηση που οφείλεται στην 
άµεση συµµετοχή µας στα γεγονότα της καθηµερινής ζωής. Είναι ανεπί-
σηµη και οφείλεται στο στοχασµό που κάνουµε πάνω στα γεγονότα της 
καθηµερινής µας ζωής. Είναι ο τρόπος που µαθαίνει ο περισσότερος κό-
σµος. 

                                                           

31 Rogers, C.R. (1969). Freedom to learn. Colombus, OH: Merrill και www.infed.org/ 
thinkers/et-rogers.htm 

32 Προσαρµογή από κείµενο στο www.infed.org/biblio/b-explrn.htm. 
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� Εµπειρική µάθηση από δράσεις τρίτων: η µάθηση οφείλεται στο βιωµατικό 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα και τις ενέργειες του διευκολυντή, ο οποίος ξεκι-
νάει µε το δεδοµένο ότι η εµπειρία κάθε συµµετέχοντος είναι υποκειµενική. 
Ο στόχος του διευκολυντή είναι να βοηθήσει, να οργανώσει και να διευκο-
λύνει την πρόσβαση σε εµπειρίες που βοηθούν την εκδήλωση της µάθησης. 

Η εµπειρική µάθηση είναι ισοδύναµη µε την προσωπική αλλαγή και ανάπτυξη. 
Ο Rogers θεωρεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν φυσική κλίση για µάθηση και επι-
θυµία για αλλαγή και ο ρόλος του δασκάλου είναι να διευκολύνει αυτή τη µά-
θηση, µε τους εξής τρόπους: 

� ∆ηµιουργεί θετικό κλίµα για µάθηση. 

� ∆ιευκρινίζει τους µαθησιακούς στόχους των µαθητών. 

� Οργανώνει και τους προσφέρει κατάλληλες πηγές µάθησης. 

� Εξισορροπεί προσεκτικά τα συναισθηµατικά και διανοητικά στοιχεία της 
µάθησης. 

� Μοιράζεται σκέψεις και συναισθήµατα µε τους µαθητές, χωρίς τάση για 
κυριαρχία. 

Τονίζει ότι η µάθηση διευκολύνεται όταν: 

� ο µαθητής συµµετέχει συνολικά στη µαθησιακή διαδικασία και ασκεί έ-
λεγχο στη φύση και την κατεύθυνσή της. 

� βασίζεται στην απευθείας αντιµετώπιση πρακτικών, ερευνητικών, προσω-
πικών και κοινωνικών προβληµάτων. 

� η αξιολόγηση της προόδου βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση των µαθητών. 

Το έργο του Rogers συνοψίζεται στις εξής αρχές: 

� Η µάθηση ενισχύεται όταν το θέµα της ενδιαφέρει το µαθητή. 

� Η µάθηση επιτυγχάνεται πιο γρήγορα όταν δεν πιέζεται και δεν απειλείται 
η προσωπικότητα του µαθητή. 

� Η µάθηση που πιέζει το µαθητή γιατί απαιτεί έντονες αλλαγές στις στάσεις 
και συµπεριφορές του γίνεται πιο εύκολα σε ένα φιλικό περιβάλλον. 

Η αυτοπαρακινούµενη µάθηση είναι πιο βαθιά και διαρκής. 

Ο µέτριος δάσκαλος µιλάει,  
ο καλός δάσκαλος εξηγεί, 

ο ανώτερος δάσκαλος δείχνει,  
ο µεγάλος δάσκαλος εµπνέει. 

William A. Ward 
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Ένα γεγονός (ή µια πληροφορία) από µόνο του, δεν προκαλεί µάθηση. Για να 
το επεξεργαστούµε και να παραγάγουµε εµπειρία (µάθηση που µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε στο µέλλον), χρειάζεται να συµµετέχουµε σε µια ολοκληρω-
µένη εµπειρική (βιωµατική) εκπαίδευση. 

Η εµπειρική εκπαίδευση, σε αντίθεση µε την κλασική εκπαίδευση µέσα στην 
αίθουσα (που στηρίζεται σε ειδικούς οι οποίοι ακολουθούν αυστηρά καθορι-
σµένες και δοµηµένες µεθόδους µέσα από βιβλία και διαλέξεις), οργανώνεται 
και λειτουργεί µέσα σε ένα ζωντανό κοινωνικό περιβάλλον και προωθεί την 
παρατηρητικότητα των συµµετεχόντων, τη συλλογή δεδοµένων, και την ανα-
κάλυψη που οδηγεί σε συνεχή ανάλυση, επίλυση προβληµάτων, και µάθηση. 

Στην εµπειρική εκπαίδευση, οι συµµετέχοντες (προ)καλούνται να εξετάζουν τα 
συναισθήµατα και τις αξίες τους ώστε να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις και 
να λύσουν τα προβλήµατα. Ακολουθούν επαγωγική λογική, παίρνουν ένα συ-
γκεκριµένο θέµα ή πρόβληµα και κατανοούν την ευρεία εφαρµογή του. Αντίθε-
τα, στην αίθουσα χρησιµοποιούν συµπερασµατική λογική για να περιορίσουν 
το πρόβληµα από το γενικό στο ειδικό, µε αποτέλεσµα να χάνεται η συνάφεια 
µάθησης και πραγµατικότητας. 

Η ολοκληρωµένη εµπειρική εκπαίδευση ασχολείται σοβαρά µε την αποσαφή-
νιση των στόχων του προγράµµατος αλλά και µε τον καθορισµό των στόχων 
των συµµετεχόντων, τη συνεχή παρακολούθηση, υποστήριξη και αυτοαξιολό-
γηση των συµµετεχόντων. Βασίζεται στις εξής αρχές: 

� Ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. Οι µαθητές εµπλέκονται ενεργητικά 
στη µαθησιακή διαδικασία, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή διδασκαλία. 
Η επίσκεψη σε ένα ζωολογικό κήπο προσφέρει εµπειρική µάθηση, σε α-
ντίθεση µε τη µάθηση µέσω µιας οµιλίας για τα ζώα µέσα στην τάξη. Από 
παιδαγωγική άποψη, η βασική διαφορά βρίσκεται στη στάση του δασκά-
λου, ο οποίος θα προτιµήσει την εµπειρική µάθηση από την αφηρηµένη 
γνώση. 

� Αναγνώριση και εκτίµηση της εµπειρίας των µαθητών. Ο εκπαιδευτής βα-
σίζεται στην παραδοχή ότι ο µαθησιακός στόχος µπορεί να επιτευχθεί πιο 
αποτελεσµατικά όταν δίνει τη δυνατότητα στην εµπειρία των συµµετεχό-
ντων να επηρεάσει τη διαδικασία µάθησης. Επίσης, γνωρίζει ότι µόνον η 
εµπειρία δεν είναι απαραίτητα καλή για τη µάθηση. Για τον λόγο αυτόν, 
προσπαθεί να δηµιουργήσει το περιβάλλον που θα ενισχύσει και θα υπο-
στηρίξει τη µάθηση. 

� Ποικιλία τρόπων και προσεγγίσεων. Η εµπειρική εκπαίδευση εφαρµόζεται 
ευρύτατα σε ένα ευρύ πεδίο θεµάτων και µέσων (Ενότητα 1.3). Πολλές εκ-
παιδευτικές προσεγγίσεις έχουν ως στόχο την εµπειρική µάθηση, παρόλο 
που δε θα τις χαρακτηρίζαµε δραστηριότητες εµπειρικής µάθησης (εκδρο-
µές, γυµναστική, θέατρο, καλές τέχνες, µουσική). 
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Κάθε γεγονός δε δηµιουργεί απαραίτητα εµπειρία και µάθηση. Υπάρχουν φά-
σεις µε αδράνεια, αλλά και φάσεις µε συνεχή πρόοδο ή στιγµές κορύφωσης. Οι 
στιγµές αυτές χαράζονται στη µνήµη µας. Θυµόµαστε σε όλη µας τη ζωή σηµα-
ντικές στιγµές που την καθόρισαν: το πρώτο µας ραντεβού, κάποιες εξετάσεις, 
µια συνάντηση για πρόσληψη, κ.ά. Ακριβώς πριν από τη σηµαντική στιγµή, 
βρισκόµαστε στο µάτι του κυκλώνα έχοντας βιώσει έντονες καλές και κακές 
στιγµές, όταν ξαφνικά νιώθουµε αγνή περιέργεια, αυτοπεποίθηση και ανα-
πτύσσουµε µια νέα κατανόηση για την πραγµατικότητα. Τότε λέµε ότι έχουµε 
µια στιγµή µάθησης (teachable moment). 

Η στιγµή µάθησης δεν είναι απαραίτητα ευχάριστη. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και προκλητική και αν, δεν την αντιµετωπίσουµε δυναµικά αφήνο-
ντας πίσω µας το γνωστό µας έδαφος, η δυναµική της µπορεί να χαθεί ή να την 
εκλάβουµε ως σύµπτωση και κακή τύχη. Καθένας που αναγνωρίζει και εκµε-
ταλλεύεται την ευκαιρία µπορεί να προκαλέσει στιγµές µάθησης στον εργα-
σιακό χώρο, τον ελεύθερο χρόνο ή το σπίτι, σαν επίσηµος σύµβουλος και εκ-
παιδευτής, σαν καλοπροαίρετος φίλος, ή σαν χαρισµατικός µέντορας. Ειδικά 
στη βιωµατική εκπαίδευση, ο διευκολυντής δίνει µεγάλη αξία στη στιγµή µά-
θησης και κάνει ό,τι µπορεί για να τη δηµιουργήσει και να την εκµεταλλευθεί.  

Η στιγµή µάθησης δηµιουργείται συνήθως µε µια απλή ερώτηση. Η εξέλιξη της 
ερώτησης σε στιγµή µάθησης δεν εξαρτάται µόνον από την απάντηση του δι-
ευκολυντή, αλλά και από τη συµπεριφορά του. Ακόµη και αν δεν µπορεί, ή δεν 
πρέπει να απαντήσει, η ευελιξία στην απάντηση και ο σεβασµός προς τον ερω-
τώντα, η παρακίνηση που θα προσφέρει, και η βοήθεια που θα δώσει στον ε-
ρωτώντα για να αναζητήσει µόνος του τις κατάλληλες πηγές για την απάντηση 
θα οδηγήσουν στο µέλλον στη δηµιουργία στιγµών µάθησης.  

2.2.1.3. Ο εµπειρικός µαθησιακός κύκλος (David Kolb) 

Ο εµπειρικός µαθησιακός κύκλος (Ε.Μ.Κ.) αποτελεί το πιο σηµαντικό θεωρητι-
κό υπόβαθρο για την κατανόηση της διαδικασίας µάθησης στη βιωµατική εκ-
παίδευση. Η µάθηση βασίζεται στην υποκειµενική εµπειρία του µαθητή και σε 
µια σειρά από επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. Ανάλογα µε το µοντέλο, υπάρ-
χουν από ένα µέχρι και έξι στάδια που οδηγούν στη µάθηση. Αν και ο όρος «ε-
µπειρικός µαθησιακός κύκλος» συνήθως αναφέρεται στη διαδικασία 4 σταδίων 
του Kolb, υπάρχουν πολλά µοντέλα. 

Η υποκειµενικότητα της εµπειρίας εξηγεί γιατί ορισµένοι άνθρωποι αντιδρούν 
τόσο αρνητικά σε προγράµµατα εκπαίδευσης. Πρέπει να δίνουµε σηµασία στις 
ιδιαιτερότητες κάθε µαθητή (υπόβαθρο, προσωπικότητα, µαθησιακές προτι-
µήσεις, κλπ.) και να προσφέρουµε µαθησιακές εµπειρίες που θα επηρεάσουν 
θετικά τις µελλοντικές εµπειρίες κάθε ατόµου. Αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει να 
περάσουµε στο αντίθετο άκρο, και να υιοθετήσουµε µια εντελώς ελεύθερη και 
αδόµητη προσέγγιση, η οποία σύµφωνα µε πολλούς έχει δοκιµαστεί και αποτύ-
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χει33. Μπορούµε να επιλέξουµε ανάµεσα σε τρεις προσεγγίσεις, ανάλογα µε 
την ελευθερία και την καθοδήγηση που χρειάζεται ο µαθητής: 

� Ελεύθερη εκπαίδευση: καθοδηγούµενη από το µαθητή, προσανατολισµένη 
στην πρακτικότητα. 

� Ηµιδοµηµένη εκπαίδευση: οι εµπειρίες καθοδηγούνται κατά ένα µέρος 
µέσα από δοµηµένο σχεδιασµό και διαδικασία σχολιασµού. 

� Παραδοσιακή εκπαίδευση: δοµηµένη, προσανατολισµένη στη γνώση. 

Κάθε Ε.Μ.Κ. προσφέρει ηµιδοµηµένη προσέγγιση. Ο µαθητής έχει σχετική ε-
λευθερία να προχωρήσει όπως θέλει, αλλά ο εκπαιδευτής συνεισφέρει µε δοµή, 
καθώς εµπλέκει κάποια µορφή σχεδιασµού και στοχασµού. Ο χρόνος που α-
φιερώνεται σε κάθε στάδιο του κύκλου µπορεί είναι από ελάχιστα λεπτά µέχρι 
και ολόκληρες ηµέρες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε 9 µοντέλα που περιλαµβάνουν από 1 έως 6 στά-
δια. 

Μοντέλο 1 σταδίου: υποστηρίζει ότι µόνον η εµπειρία είναι αρκετή για τη 
µάθηση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό ισχύει. Οι ρίζες αυτού του µοντέλου βρί-
σκονται στο έργο του Κοµφούκιου, που το 450 π.Χ. δήλωνε: 

Ακούω και ξεχνάω, 
βλέπω και θυµάµαι, 

κάνω και καταλαβαίνω! 

Στόχος της εκπαίδευσης σύµφωνα µε αυτή την άποψη είναι η δόµηση και η 
οργάνωση µαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες προσφέρουν εµπειρίες που 
διευκολύνουν από µόνες τους (αυτόµατα) τη µάθηση. 

Μοντέλο 2 σταδίων: υποστηρίζει ότι η εµπειρία που ακολουθείται από πε-
ριόδους στοχασµού είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος να δοµήσουµε και να 
διευκολύνουµε την εµπειρική εκπαίδευση.  

Μοντέλα 3 σταδίων: υπάρχουν τουλάχιστον 2 µοντέλα µε τρία στάδια. 

Το απλούστερο προτείνει το τρίπτυχο «εµπειρία, στοχασµός, σχεδιασµός» και 
υποστηρίζει ότι µετά την εµπειρία και το στοχασµό είναι χρήσιµο να αναπτύ-
ξουµε ένα σχέδιο για µελλοντικές εµπειρίες. 

Το δεύτερο µοντέλο βασίζεται πιο άµεσα στη θεωρία του Dewey και περιλαµ-
βάνει τα παρακάτω στάδια: (1) παρατήρηση των συνθηκών που επικρατούν, 
(2) γνώση που αποκτάται µε ανασύνθεση (των υπαρχόντων ιδεών) και (3) κρί-

                                                           

33 A. S. Neill’s «Summerhill». 
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ση που συνθέτει ό,τι έχει παρατηρηθεί και ανασυντεθεί ώστε να αξιολογηθεί η 
σηµασία του.  

Μοντέλο 4 σταδίων. Ο Kolb βασίστηκε στη θεωρία του Dewey και πρότεινε 
τον Εµπειρικό Μαθησιακό Κύκλο34 4 σταδίων: 

Ο µαθητής ξεκινάει µε Συγκεκριµένη Εµπειρία, προχωρεί σε Στοχαστική Πα-
ρατήρηση, µετά τη µορφοποιεί σε Αφηρηµένη Γενική Ιδέα, και τελικά πραγµα-
τοποιεί Ενεργητικό Πειραµατισµό για να δοκιµάσει την ορθότητα των νέων 
αρχών.  

 

Σχήµα 2 

Αν και αποδόθηκαν στον Kolb, τα στάδια της εµπειρίας αρχικά εµφανίζονται 
στο έργο τού Kurt Lewin. Ο Kolb προσπάθησε να συνθέσει τη θεωρία του 

                                                           

34 Kolb, D.Α. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and devel-
opment και  http://www.learningfromexperience.com 

1. Εµπειρία 

Αντιµετωπίζω ατοµικές και 
οµαδικές προκλήσεις 

5. Μεταφορά της µάθησης 

2. Ανασκόπηση 

Ενθαρρύνοµαι να στοχαστώ, να 
περιγράψω και να µεταφέρω 

στους άλλους την εµπειρία, και 
να µάθω από αυτή 

3. Συµπέρασµα 

Χρησιµοποιώ µοντέλα και θεω-
ρίες και καταλήγω σε συµπερά-
σµατα από προηγούµενες και 

τωρινές εµπειρίες 

4. Σχεδιασµός 

Εφαρµόζω τη νέα µάθηση που 
οφείλεται σε προηγούµενες 

εµπειρίες 
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Dewey για τη συνέχεια της εµπειρίας (ενότητα 2.2.1.1.) και τη θεωρία του πεδί-
ου του Kurt Lewin35 (ενότητα 2.2.2.5.). Αν και το µοντέλο του Kolb είναι το πιο 
διαδεδοµένο, υπάρχουν και άλλα µοντέλα µε 4 στάδια, που παρουσιάζονται 
συνοπτικά κατά χρονολογική σειρά στον Πίνακα 136. 

  Ενεργώ 
(doing) 

Στοχάζοµαι 
(reflecting) 

Σκέπτοµαι 
(thinking) 

Σχεδιάζω 
(planning) 

Dewey 1930 Ώθηση 
(impulse) 

Παρατήρηση 
(observation) 

Γνώση 
(knowledge) 

Απόφαση 
(judgment) 

Kolb 1971 Συγκεκριµένη 
Εµπειρία  
(Concrete 
experience) 

Στοχαστική 
Παρατήρηση 
(Reflective 
observation) 

Αφηρηµένη Γενική 
Ιδέα  
(Abstract 
conceptualization) 

Ενεργητικός 
Πειραµατισµός 
(Active 
experimentation) 

Boydell37 1976 Πρόβληµα 
(Problem 
situation) 

Αντιλήψεις από 
την κατάσταση 
(Perceptions 
from situation)

Ταξινόµηση, εξα-
γωγή νοήµατος 
(Sorting things out, 
making sense) 

Σχέδιο δράσης 
(Action plan) 

Juch38 1981 Ενεργώ  
(doing) 

Αισθάνοµαι 
(sensing) 

Σκέπτοµαι  
(thinking) 

Προετοιµάζω 
(addressing) 

Gibbs39 
 

1988 Εµπειρία 
(experience) 

Στοχασµός 
(reflection) 

Γενίκευση ιδέας 
(conceptualization) 

Πειραµατισµός 
(experimentation) 

Honey και 
Mumford 
40 

1989 Έχω µια εµπει-
ρία  
(Having an 
experience) 

Σχολιάζω την 
εµπειρία  
(Reviewing the 
experience) 

Συµπεραίνω από 
την εµπειρία  
(Concluding from 
the experience) 

Σχεδιάζω την 
επόµενη εµπειρία 
(Planning the next 
experience) 

Dennison 
και Kirk 

1990 Ενεργώ  
(do) 

Σχολιάζω  
(review) 

Μαθαίνω  
(learn) 

Εφαρµόζω  
(apply) 

Handy41 1990 ∆οκιµή  
(test) 

Στοχασµός  
(reflection) 

Ερώτηση  
(question) 

Θεωρία  
(theory) 

Πίνακας 1 

                                                           

35 http://www.infed.org/thinkers/et-lewin.htm 

36 Lowe, D και Skitmore, M. (1994). «Experiential learning in cost estimating». 
Construction management and economics, 12 σελ. 423-431. 

37 Boydell, T. (1976). «Experiential learning «. Manchester Monographs, Manchester. 

38 Juch, B. (1981). «Personal Development –Theory and practice in management training». 
John Wiley και Sons, Maidenhead.   

39 Gibbs, G. (1988). «Learning by doing – a guide to teaching and learning methods». FEU. 

40 Honey, P. and Mumford, A. (1989a). «Trials and tribulations». Education Gurdian, 19 
December. 

41 Handy, C. B. (1990). «The age of unreason». Arrow Books, London. 
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Μοντέλα 5 σταδίων. Τα πιο γνωστά µοντέλα είναι: 

Pfeiffer 
και 
Jones42 

1975 βίωση  
(experienc-
ing) 

κοινοποίηση 
(publishing) 

επεξεργασία 
(processing) 

γενίκευση 
(generalizing)

εφαρµογή 
(applying) 

Joplin43 1981 εστίαση  
(focus) 

δράση  
(action) 

υποστήριξη 
(support) 

ανατροφο-
δότηση 
(feedback) 

σχολιασµός 
(debriefing) 

Kelly44 1995 συνάντηση 
(encounter) 

απόρριψη  
(disconfirma-
tion) 

αναθεώρηση 
(revision) 

πρόβλεψη 
(anticipation)

επένδυση 
(investment) 

Πίνακας 2 

Μοντέλο 6 σταδίων. Οι Priest και Gass45 προτείνουν το ονοµαζόµενο «υπό-
δειγµα της βιωµατικής µάθησης και κρίσης» (the experiential learning and 
judgment paradigm) που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

� βίωση (experience) 

� παρότρυνση για στοχασµό (induce)  

� γενίκευση (generalize)  

� συµπέρασµα (deduce)  

� εφαρµογή (apply) 

� αξιολόγηση (evaluate). 

Η χρήση ενός µοντέλου, ανεξάρτητα από ποιο θα διαλέξουµε να χρησιµοποιή-
σουµε, εξασφαλίζει ότι κατανοούµε τα στάδια της διαδικασίας και δίνουµε έµ-
φαση σε καθένα, χρησιµοποιώντας ερωτήσεις που ενθαρρύνουν το στοχασµό 
και δοκιµάζουν την ορθότητα των ιδεών. 

Κάθε φορά που συµµετέχουµε σε µια εκπαιδευτική διαδικασία, περνούµε από 
όλα τα στάδια του κύκλου. Ωστόσο, καθώς δε µαθαίνουµε µε τον ίδιο τρόπο, 

                                                           

42 Pfeiffer, W. και Jones, J. E. (1975). «A handbook of structured experiences for human 
relations training». Vols 1-5, Univercity Associates, La Jolla, CA. 

43 Joplin, L. (1981). «On defining experiential education». Journal of Experiential Educa-
tion, 4 (1), 17-20 

44 Kelly, G. A. (1995). «Theory of personality: the psychology of personal constructs». W. 
W. Norton, Νέα Υόρκη. 

45 Priest S. και Gass M., (1997). «Effective Leadership in Adventure Programming». Cham-
paign, IL, Human Kinetics. 
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δεν ξεκινούµε από το ίδιο στάδιο. Κάθε στάδιο δεν έχει την ίδια διάρκεια και 
σηµασία για όλους46. Ακόµα, δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιορίσουµε µε 
ακρίβεια σε ποιο στάδιο βρισκόµαστε γιατί δεν υπάρχουν σαφή όρια µεταξύ 
τους47.  

Ο Ε.Μ.Κ. έχει και τα αδύνατα σηµεία του. Η µαθησιακή διαδικασία του στοχα-
σµού δέχεται ότι η γνώση παράγεται από το στοχαζόµενο µυαλό ως αποτέλε-
σµα της εµπειρίας. Αγνοεί την πιθανότητα να είναι η γνώση αποτέλεσµα µιας 
κοινωνικής διαδικασίας, καθώς και το γεγονός ότι εµπειρία και γνώση έχουν 
σχέση αλληλεξάρτησης: η εµπειρία προϋποθέτει τη γνώση αλλά και εξαρτάται 
από αυτή48. 

2.2.1.4. ∆ιαδικασία µάθησης 

Το µοντέλο της συνειδητής µάθησης (conscious competence learning model), 
παρουσιάζει τη διαδικασία που ακολουθούµε κάθε φορά που προσπαθούµε να 
αποκτήσουµε (να µάθουµε) µια νέα δεξιότητα (συµπεριφορά, ικανότητα, ή τε-
χνική). Το µοντέλο µάς υπενθυµίζει ότι µαθαίνουµε και, κατά συνέπεια, εκπαι-
δεύουµε τους άλλους, σε φάσεις: ξεκινούµε από την ασυνείδητη άγνοια (1η φά-
ση) και φτάνουµε στην ασυνείδητη γνώση (4η φάση). Πριν αρχίσουµε την εκ-
παίδευση, πρέπει υποχρεωτικά να περάσουµε και από τη 2η φάση (συνειδητή 
άγνοια). Μετά την εκπαίδευση, περνούµε αναγκαστικά και στην 3η φάση (συ-
νειδητή γνώση).  

Ένα από τα κλασικά λάθη που κάνουµε ως εκπαιδευτές είναι να νοµίζουµε ότι 
οι µαθητές βρίσκονται στη 2η φάση και έχουν συνειδητοποιήσει την ανικανό-
τητά τους και τα οφέλη από την κάλυψή της. Προσπαθούµε να φτάσουµε στην 
3η φάση ενώ αυτοί βρίσκονται ακόµα στην 1η. Αν δεν κατανοήσουν την ανικα-
νότητά τους, οι µαθητές απλώς δε βλέπουν το λόγο για µάθηση, και κάθε εκ-
παιδευτική προσπάθεια αποτυγχάνει. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να τους βοηθή-
σουµε να κάνουν µια ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση, µαζί µε 
την παρουσίαση των ωφελειών που θα προκύψουν από τη µάθηση, δηµιουργεί 
το ισχυρό κίνητρο για µάθηση. 

                                                           

46 Tracey Dickson (Σεπτ. 2000): The archives of the outdoor research discussion group at: 
www.jiscmail.ac.uk/lists/outres.html 

47 Holman, D, Pavlica, K και Thorpe, R (1997) Rethinking Kolb's theory of experiential 
learning in management education, Management Learning, Sage, London. 

48 Michelson, E. (1996). Usual suspects: experience, reflection, and the (en)gendering of 
knowledge. International Journal of Lifelong Education, 15 (6), 438-454.  




