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Θεωρίες μάθησης: μια σύντομη 

επισκόπηση 
• ζπκπεξηθνξηζηηθέο ή ζπλεηξκηθέο ζεσξίεο  

• (κε ηνπο: Watson J.B, Thorndike E.L,Guthrie E.R.), ε 

ζπληειεζηηθή κάζεζε κε ηε ρξήζε ενιζσςηών, 

(Skinner B.F), 

•  νη δηάκεζεο ή γλσζηηθέο (Mahoney M., 

Meichenbaum D, Kanfer F. κε ην κνληέιν 

εζσηεξηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ). 



Θεωρίες μάθησης: μια σύντομη 

επισκόπηση 
• θνηλσληνγλσζηηθέο ζεσξίεο (Bandura κε ηελ 

παξαηήξεζε ή μίμηζη πποηύπος) πνπ θέξλεη ζην 
θσο ην ξόιν ησλ δηαπξνζσπηθώλ θνηλσληθώλ 
ζπλαιιαγώλ, αιιά θαη ηηο έλλνηεο ηεο αμηνζύλεο- 
απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο θαζώο θαη ησλ θηλήηξσλ.  

• κνξθνινγηθέο έξεπλεο ηνπ Koehler, Lewin, νπόηε 
εκθαλίδνληαη νη ζεσξίεο ηνπ πεδίνπ θαη νη ζεσξίεο 
κάζεζεο ηεο κνξθνινγηθήο ςπρνινγίαο θαζώο θαη ε 
ζεσξία ηνπ Τolman (1948) γηα ηελ εμππόθεηη 
μάθηζη θαη ηνπο γνυζηικούρ σάπηερ 



Εμδξγεμήπ κξμρςοξσκςιβιρμόπ 

Με  ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο ηνπ Piaget (1970) 

ζεκεηώλεηαη έλα πνηνηηθό άικα ζηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβαλόκαζηε ηε κάζεζε θαζώο σο 

εξεπλεηήο ν Piaget πξνζδηνξίδεη ηα ζηάδια ανάπηςξηρ 

ηηρ ζκέτηρ ηνπ παηδηνύ ζε ρξνληθά επίπεδα, 

κε ηνλ Bruner αληηιακβαλόκαζηε ηε κάζεζε όρη σο 

έηνηκε πξνζθεξόκελε γλώζε, αιιά σο ύιε πνπ κπνξεί 

λα ανακαλςθθεί από ηον ίδιο ηο μαθηηή.(πξαμηαθόο- 

εηθνληθόο- ζπκβνιηθόο) 



Κξιμωμικόπ κξμρςοξσκςιβιρμόπ  

• ν Vygotsky εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «ζθαισζηάο» θαη 

ηεο θαζνδεγνύκελεο κάζεζεο,  

• ελώ αλαδεηθλύεη ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ 

ζπκκαζεηώλ, ηνπ ιόγνπ θαη ηνπ θνηλσληθνύ πιαηζίνπ 

 



Σημεοιμή θεωοία για ςη μάθηρη 

• Ο εθπαηδεπηηθόο αληηιακβάλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη 

έλλνηεο όπσο ηε ζςναιζθημαηική νοημοζύνη 

(Goleman, 1998, Μikolajczak 2009, Mavroveli, 

2007, Qualter 2007, Romanelli, F (2006 θά) , όζν θαη 

ηε κεηαγλώζε θαη ηηο μεηαγνυζηικέρ δεξιόηηηερ 

(Flavell,1971), αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

(Τζηξίθνο, Πνλεξνύ, 2010).  



κνξθέο δηδαζθαιίαο  

• κνλνινγηθέο/ δαζθαινθεληξηθέο,  

• νη δηαινγηθέο/ καζεηνθεληξηθέο, 

•  νη κηθηέο,  

• νη νκαδνζπλεξγαηηθέο (Βaudrit, 2007),  

• νη κνξθέο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηε 

ρξήζε Η/Υ θαη νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ 

(Μαηζαγγνύξαο, 2008, Καζζσηάθεο- Φινπξήο, 

2005) 

 



Εμαλλακςικέπ μξοτέπ διδαρκαλίαπ 

• Εξεπλεηηθή εξγαζία (Project ) 

• Αληηπαξάζεζε ιόγσλ (debate) 

• Αμηνπνίεζε ηέρλεο (κνπζεηαθή αγσγή, εηθαζηηθή 
αγσγή, ζέαηξν, κνπζηθή θιπ) 

• Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο 

 



Μξμςέλα διδαρκαλίαπ 

• δαζθαινθεληξηθό,  

• καζεηνθεληξηθό,  

• Μνληέιν πξννξγαλσηώλ,  

• θξηηηθήο δηδαζθαιίαο,  

• απνκλεκόλεπζεο,  

• δεκηνπξγηθόηεηαο,  

• δηεξεύλεζεο θνηλσληθώλ δεηεκάησλ,  

• ζύζθεςεο ηάμεο, 

•  Θέαηξν, ςπόδςζη πόλυν. 

 



Τξ θέαςοξ ρςημ εκπαίδεσρη 

• Δξακαηνπνίεζε θεηκέλνπ, 

•  β. Εξγαζηήξη γξαθήο,  

• γ. ζεαηξηθό παηρλίδη (δξακαηνπνηεκέλε 
αθήγεζε, ζεαηξηθό δξώκελν, παληνκίκα) 

• δ. παηρλίδη ξόισλ  

• ε. «Ιάλσ κηα παξάζηαζε»,  

• ζη. «βιέπσ κηα παξάζηαζε».  

 



Υπόδσρη οόλωμ 

• θάζε 1: ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο νκάδαο 

• θάζε 2:  επηινγή ζπκκεηερόλησλ- αλάζεζε ξόισλ 

• θάζε 3: δηακόξθσζε ζθεληθνύ 

• θάζε 4: πξνεηνηκαζία παξαηεξεηώλ 

• θάζε 5: πινπνίεζε ζεαηξηθώλ δξώκελσλ 

• θάζε 6: ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζε 

• θάζε 7: επαλάιεςε ηνπ έξγνπ 

• θάζε 8: ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζε 

• θάζε 9: ζύλνςε εκπεηξηώλ θαη γελίθεπζε 

 



Σθνπόο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ  

Να ζπκπιεξώζνπλ ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη από ηελ θιαζηθή 
δηδαζθαιία κε ηξόπν βησκαηηθό θαη παηγληώδε. 

Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζεαηξηθό παηρλίδη σο κέζν κάζεζεο, εκπέδσζεο θη 
εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ γλώζεσλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηεί θάζε θνξά ε 

δξαζηεξηόηεηα. 

Να εθθξαζηνύλ ειεύζεξα αιιά θαη ζπληνληζκέλα κε ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηόο ηνπο 
κέζα από ηνπο απηνζρεδηαζκνύο θαη ηηο δξακαηνπνηήζεηο ηνπ ζεαηξηθνύ 

παηρληδηνύ. 

Να δνπλ κε δηαθνξεηηθή καηηά ην θάζε κάζεκα θαη λ’ απνβάιινπλ ηπρόλ θόβνπο 

ηνπο γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ. 

Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζε κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο. 

Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηε ζσκαηηθή επαθή πνπ απαηηνύλ πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο. 

λα εθθξάζνπλ ζπγθηλήζεηο 
 



Σθνπόο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ  

να αζκηθούν ζηο λόγο 

λα δηεπξύλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

λα αλαπηπρζνύλ θαιέο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθώλ- καζεηώλ 

λα αλαζύξνπλ εκπεηξίεο 

να μποσν ζηη θέζη ηοσ άλλοσ 

να λάβοςν ζυζηέρ αποθάζειρ 

λα απνθηήζνπλ απηνέιεγρν 

να αποκηήζοςν κοινυνικέρ δεξιόηηηερ 

 



Τευμικέπ θεαςοικξύ παιυμιδιξύ 

• Γηάδξνκνο ζθέςεο/ζπλείδεζεο: Οη 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο θηηάρλνπλ δπν παξάιιειεο 
ζεηξέο θαη δεκηνπξγνύλ έλα δηάδξνκν.  

Καζώο ν ραξαθηήξαο πνπ αληηκεησπίδεη έλα δίιεκκα ή 
πξόβιεκα πεξπαηά αλάκεζά ηνπο, νη ππόινηπνη 
πξνθέξνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπ ή ελδερνκέλσο 
πξνζθέξνπλ κηα ζπκβνπιή.  

Οη δπν νκάδεο ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ κπνξνύλ λα 
εθθξάδνπλ αληηθξνπόκελεο απόςεηο γηα λα εληείλνπλ 
ηελ έληαζε ή απιά λα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 



Τευμικέπ θεαςοικξύ παιυμιδιξύ 

Καπηή θαξέθια: Έλαο ραξαθηήξαο δέρεηαη εξσηήζεηο 

από ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πνπ κπνξεί 

επίζεο λα είλαη ζε ξόιν.  

Ο ξόινο κπνξεί λα ζεκαηνδνηεζεί κε ην λα θαζίζεη 

ν/ε ζπκκεηέρσλ/ρνπζα ζε κηα θαξέθια, κε ην λα 

θνξέζεη έλα θνπζηνύκη ή λα θξαηάεη θάηη.»  

 



Τευμικέπ θεαςοικξύ παιυμιδιξύ 

Σβνύξα: Μηα ηερληθή όπνπ θαη ηα πην ληξνπαιά 

παηδηά απνθηνύλ «θσλή», «θξπκκέλα» πίζσ από έλα 

ξόιν.  

Μέζσ ηεο ηερληθήο ηεο ζβνύξαο, παύνπλ λα είλαη ν 

εαπηόο ηνπο θαη κέζσ ελόο ‘άιινπ’ κπνξνύλ λα 

πξνβάιινπλ απόςεηο.  

Σηξηθνγπξλώληαο, «κπαηλνβγαίλνπλ», πόηε ζε 

άιινπο ξόινπο/ραξαθηήξεο θαη πόηε ζηνλ εαπηό ηνπο. 

 



Τευμικέπ θεαςοικξύ παιυμιδιξύ 

Αλίρλεπζε ζθέςεσλ: Οη εζσηεξηθέο ζθέςεηο ηνπ 

ραξαθηήξα αλαδύνληαη κέζα από ην άηνκν πνπ 

ππνδύεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ξόιν ή από ηνπο άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. Φξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ηακπιό ή ηεο 

αθίλεηεο θσηνγξαθίαο. 

 



Τευμικέπ θεαςοικξύ παιυμιδιξύ 

• Απηόο ν ηξόπνο/ν άιινο ηξόπνο: Η ίδηα ζθελή ή 

γεγνλόηα κπνξνύλ λα παηρηνύλ κε δηαθνξεηηθνύο 

αθεγεηέο. Αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο θαη ηελ 

πξννπηηθή ηνπ αθεγεηή, ην παίμηκν ηεο ζθελήο ζα 

είλαη ειαθξά δηαθνξνπνηεκέλν 



Τευμικέπ θεαςοικξύ παιυμιδιξύ 

Αθήγεζε: Ο/Η εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

αθήγεζε γηα λα εηζάγεη, λα ζπλδέζεη ή λα ηειεηώζεη ηε 

δξάζε.  

Αθήγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθό ή κηα νκάδα παηδηώλ θαζώο ηα ππόινηπα 

ηελ θάλνπλ πξάμε.  

Η ζύκβαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηβξαδύλεη 

θαη λα εληείλεη ηε δξάζε, λα ζεκαηνδνηήζεη ην πέξαζκα 

ηνπ ρξόλνπ ή λα θάλεη ηελ εηζαγσγή ζην επόκελν ζηάδην 

ηνπ καζήκαηνο ή αθόκε θαη γηα λα ζρνιηάζεη ηα 

δξώκελα. 
 



Η βιωματική μάθηση 

• «Σα 4 βήκαηα ηνπ κνληέινπ ηεο βησκαηηθήο 
κάζεζεο θαηά ηνπο David Kolb & Roger Fry 
(1975), θηίδνληαο πάλσ ζηηο ζεσξίεο ηνπ Dewey, 
είλαη:  

• α. ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία όπσο βηώλεηαη, 

•  β. ε παξαηήξεζε ηεο θαη ην θαζξέθηηζκα,  

• γ. ν ζρεκαηηζκόο αθεξεκέλσλ ελλνηώλ  

• θαη δ. ε δνθηκή απηώλ ησλ απόςεσλ ζε λέεο 
θαηαζηάζεηο.  



Τα ξτέλη ςηπ βιωμαςικήπ μάθηρηπ 

• Σα νθέιε είλαη: 

•  ε δπλαηόηεηα βαζύηεξεο θαηαλόεζεο ησλ 
δπλακηθώλ ηεο νκάδαο, 

•  ησλ αηνκηθώλ δπλαηνηήησλ,  

• ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηεο δηαπξνζσπηθήο 
επηθνηλσλίαο,  

• ε αμηνπνίεζε ησλ δπζθνιηώλ ηεο,  

• ε ππνζηήξημε  

• θαη ε επαλαηξνθνδόηεζε από ηα άιια κέιε.  
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