
 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία   

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1Ο  

Μετασχηματίζοντας τις πεποιθήσεις μας για το μετανάστη και το μεταναστευτικό.  

 

 Ομάδα στόχος : εκπαιδευτές εκπαιδευτών, εκπαιδευτές ενηλίκων  

 

ΣΤΟΧΟΙ: Στο τέλος αυτού του μαθήματος θέλουμε οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές 

εκπαιδευτών  να :  

1. Ανακαλούν τα έξι (6) στάδια της μεθόδου.  

2. Ορίζουν τα σημεία που χρειάζονται να εξεταστούν, διαμορφώνουν κριτικά 

ερωτήματα.   

3. Επιλέγουν τα έργα τέχνης που θα χρειαστούν σε κάθε ενότητα στην οποία 

θα χρησιμοποιήσουν τη Μέθοδο αυτή . 

4. Συνδέουν τα έργα τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα  

5. Συζητούν, εκφράζουν άποψη  για ένα έργο τέχνης νιώθοντας ασφαλείς και 

σίγουροι  

6.  Αναγνωρίζουν και διακρίνουν στον εαυτό τους ή έξω από αυτόν  

στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τη Μετανάστευση  

7. Συγκρίνουν αντιλήψεις και διαπιστώνουν αλλαγή ή οποιαδήποτε 

μετακίνηση στη διάρκεια της εκπαίδευσης   

8. Εφαρμόζουν το μοντέλο του Perkins ώστε να πετύχουν κριτική συζήτηση και 

κατανόηση ενός έργου τέχνης  

9. Αναπτύξουν και εδραιώσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για τη 

χρησιμοποίηση έργων τέχνης στη μετασχηματιστική μάθηση  

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : τρεις ώρες  

 Μέσα και υλικά :  

Προτζέκτορας, λάπτοπ, λευκός ή μαύρος πίνακας, μαρκαδόροι ή κιμωλία, 

Flip chart, σελίδες Α4,στυλό, μολύβια, αστεία αυτοκόλλητα ή καρτ ποστάλ . 

 



ΤΙΤΛΟΣ : «Ένας άγνωστος στην πόρτα του σπιτιού μου» 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο 

• Υποκίνηση του ενδιαφέροντος για να εξεταστεί το θέμα 

• Ανίχνευση των απόψεων των εκπαιδευομένων σχετικά με ένα συγκεκριμένο 

θέμα 

 

1. Υπάρχει μια σειρά από Smylie στο τραπέζι και οι εκπαιδευόμενοι 

ενθαρρύνονται να σηκωθούν και να επιλέξουν ένα από αυτά. Στη συνέχεια 

ένας  - ένας αφού συστηθούν , εξηγούν το λόγο που το επέλεξαν. 

2. ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ  

Ο χώρος ορίζεται ως ένα φάσμα από το απόλυτο «συμφωνώ» μέχρι το 
απόλυτο «διαφωνώ». Στη μέση είναι το σημείο αφετηρίας, όπου στεκόμαστε 
όλοι για να ακούσουμε μια δήλωση. Διαβάζονται διάφορες δηλώσεις που 
τοποθετούνται πάνω σε κοινωνικά θέματα. Για παράδειγμα: «οι Έλληνες είναι 
ρατσιστές», «οι Μετανάστες ευθύνονται για την αύξηση των κρουσμάτων 
βίας στην Ευρώπη», «οι ξένοι που μπαίνουν στη χώρα είναι κυρίως 
εγκληματίες ή διαταραγμένες προσωπικότητες» «Η Ευρώπη δεν αντέχει 
άλλους ξένους» . Οι συμμετέχοντες στέκονται στο χώρο αναλόγως με το τι 
πιστεύουν. Στη συνέχεια καλούνται να επιχειρηματολογήσουν πάνω στο γιατί 
στέκονται στο σημείο αυτό. Αν ακούσουν κάτι που δεν είχαν σκεφτεί και 
αλλάζουν γνώμη, θα πρέπει να μετατοπιστούν στο χώρο. Ομοίως, 
επιχειρηματολογώντας προσπαθούν να επηρεάσουν τους υπόλοιπους και να 
τους μετατοπίσουν στο χώρο! 
Προσοχή:  
- ΔΕΝ γίνεται διάλογος. Ακούμε μόνο επιχειρήματα χωρίς να τα 

σχολιάζουμε. 
- ΔΕΝ στεκόμαστε στη μέση, θα πρέπει να «πάρουμε θέση!». 
- Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το λόγο και τα επιχειρήματα που θα 

κάνουν τους άλλους να μετατοπιστούν στο χώρο (άρα και μέσα τους!) 
έστω και ελάχιστα! 

- Δεν κρίνουμε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ούτε τις 

απόψεις των άλλων 

 
 

 

 

 

 

 



ΣΤΑΔΙΟ 2Ο   

• Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων σχετικά με το θέμα. 
 

 
1. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται ζευγάρια (με ένα παιγνίδι) και  δίδονται 3΄στο 

κάθε μέρος του ζευγαριού να αφηγηθεί μια ιστορία για τον εαυτό του που 

αφορά το να έχει αισθανθεί ξένος, διαφορετικός, μόνος μέσα σε ένα σύνολο.  

2. Τα ζευγάρια ενώνονται ανά δύο και διαμορφώνουν ομάδες των τεσσάρων για 

να συζητήσουν τις ιστορίες τους. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ετοιμάσει 

μικρό κείμενο στο οποίο να σχολιάζεται αλλά και να αναφέρεται περιληπτικά 

το τι ειπώθηκε και ποιο κλίμα διαμορφώθηκε στην ομάδα. Επίσης επιλέγουν 

ποιος θα παρουσιάσει τα της ομάδας στην ολομέλεια. 

3. Στην Ολομέλεια παρουσιάζουν μια μια οι ομάδες και γίνεται συζήτηση 

σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν τα οποία και σημειώνονται με 

μαρκαδόρο στο flip chart.  

 

ΣΤΑΔΙΟ 3Ο  
• Προσδιορισμός των απόψεων που  θα εξεταστούν (δημιουργία 

ερωτημάτων): 

 

1. Ας διαμορφώσουμε τα κριτικά ερωτήματα τα οποία και θα διερευνήσουμε 

μαζί: 

Με αφορμή όσα σημειώθηκαν στο flip chart λίγο νωρίτερα αλλά και ό τι άλλο 

σκέπτονται σχετικά, γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια ή επιστρέφουν στις ομάδες 

των 4 ατόμων και συμφωνούν σε τρία ερωτήματα τα οποία χρειάζονται 

διερεύνηση. Αν επιλεγεί ο 2ος τρόπος παρουσιάζονται τα ερωτήματα κάθε 

ομάδας από τον εκπρόσωπο και στη συνέχεια η ολομέλεια καταλήγει στα 3 – 4 

επικρατέστερα. Τα ερωτήματα σημειώνονται κάπου που όλοι μπορούν να τα 

βλέπουν.   

Στο 3ο στάδιο μπορεί εναλλακτικά να γίνει ένα διάλειμμα κατά το οποίο ο 

εκπαιδευτής μπορεί να διαμορφώσει τα ερωτήματα όπως διαπιστώνει ότι 

χρειάζεται να συζητηθούν στη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευομένων και να τα 

δώσει εκείνος στους εκπαιδευόμενους διαμορφώνοντας ίσως πάνω από τρία για 

να διαλέξουν.    

 

 

 

 

 



ΣΤΑΔΙΟ 4Ο  

• Επιλογή έργων τέχνης που συνδέονται με τα κριτικά ερωτήματα (που 

εξυπηρετούν το σκοπό μας) : 

 

1.Ο εκπαιδευτής μπορεί να προτείνει 4 έργα τέχνης και η ομάδα μπορεί να επιλέξει 

τα δύο   

α)το αστέρι του Βοριά. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος  

 https://www.youtube.com/watch?v=A_p6_PwVrD4 

 

Τ’ αστέρι του βοριά 
θα φέρει η ξαστεριά 
μα πριν φανεί μέσα από το πέλαγο πανί 
θα γίνω κύμα και φωτιά 
να σ’ αγκαλιάσω ξενιτιά 
  
Κι εσύ χαμένη μου Πατρίδα μακρινή 
θα γίνεις χάδι και πληγή 
σαν ξημερώσει σ’ άλλη γη 
  
Τώρα πετώ για της ζωής το πανηγύρι,  
Τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή 
  
Φεγγάρια μου παλιά 
καινούρια μου πουλιά 
διώχτε τον ήλιο και τη μέρα απ’ το βουνό 
για να με δείτε να περνώ 
σαν αστραπή στον ουρανό. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_p6_PwVrD4#_blank


β) 

 

Εικόνα 1 Nikolaos Gyzis,1896-1898 http://tooe-project.eu/home/detailOutput 

 

http://tooe-project.eu/home/detailOutput


γ)

 

Εικόνα 2 New kids in the neighborhood:  Moving in. Norman Rockwell 

 

d)    https://theatroedu.wixsite.com/aegeanmonologues/biblio 

Το όνομά μου είναι Ζολμάν,  

είμαι 15 χρονών, από το Αφγανιστάν. Το 2015, λόγω της επίθεσης των Ταλιμπάν στην πόλη 

μου, αναγκάστηκα να φύγω από την πατρίδα μου. Το ταξίδι μου δεν ήταν ένα κανονικό 

ταξίδι. Χρειάστηκαν τρεις μήνες μέχρι να φτάσω στην Ελλάδα. Πείνασα, δίψασα και 

κινδύνεψα να πνιγώ στη θάλασσα του Αιγαίου. Ίσως ήταν οι ευχές των γονιών μου, ίσως έγινε 

ένα θαύμα και τελικά κατάφερα να φθάσω ως εδώ. Στο ταξίδι τα πήγαινα καλά με όλους και 

είχα καθαρό μυαλό. Αυτό βοήθησε πολύ. Πολλοί από τους ανθρώπους που ταξίδευαν μαζί 

μου πνίγηκαν στη θάλασσα ή πέθαναν στο δρόμο από κούραση και πείνα. Εμένα με έσωσε 

ο Αλάχ και οι ευχές των γονιών μου.  

Μου ζήτησαν να ζωγραφίσω τη ζωή μου και εγώ ζωγράφισα δέντρα στη σειρά. Η ιστορία των 

δέντρων αυτών μοιάζει με τη δική μου ιστορία. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήμουν 

σαν ένα πράσινο δεντράκι και μεγάλωνα, σαν όλα τα μικρά δέντρα. Οι γονείς μου, σαν τη γη, 

με πότιζαν και μου έδιναν ό,τι είχα ανάγκη. Όμως, ξαφνικά όλα άλλαξαν. Οι καταστροφές 

πήραν τη θέση των καλών καιρών. Άρχισε ο πόλεμος. Κι εγώ βρέθηκα μόνος, σαν μικρό, 

αδύναμο δεντράκι μέσα στην καταιγίδα. Έπρεπε να φύγω, δεν είχα άλλη επιλογή. Έτσι, 

ξεκίνησα ένα ταξίδι με άγνωστο προορισμό. Μετά από καιρό και πολλές δυσκολίες έφτασα 

σε ένα ξένο, αλλά γόνιμο τόπο.  

Θέλω να ξεκινήσω την καινούρια μου ζωή εδώ και να μεγαλώσω. Να καταφέρω να βγάλω 

καρπούς και, τόσο εγώ όσο και οι άλλοι συνάνθρωποί μου, να αξιοποιήσουμε τους καρπούς 

https://theatroedu.wixsite.com/aegeanmonologues/biblio


αυτούς. Εύχομαι ποτέ μα ποτέ να μην ξανασυναντήσω τέτοια κακοκαιρία στο δρόμο μου. 

Τώρα εδώ, στην Ελλάδα, αισθάνομαι καλύτερα. Μπορώ χωρίς φόβο να βγω από το σπίτι και 

να πάω σχολείο. Όταν βλέπω τους συμμαθητές μου νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Σιγά σιγά 

βρίσκω ελπίδα για το μέλλον. Το όνειρό μου είναι να ασχοληθώ επαγγελματικά με το 

Taeκwon-Do. Φαντάζομαι τον εαυτό μου Murabbi Taeκwon-Do, δηλαδή προπονητή! Αυτό θα 

με κάνει να νιώθω πολύ περήφανος. Προσπαθώ να μάθω τη γλώσσα σας, γιατί έχω πολλά 

πράγματα να πω και να μοιραστώ μαζί σας. Θέλω να μάθω καλά τα ελληνικά. Θέλω να 

τελειώσω το σχολείο και να βρω μια δουλειά. Θέλω να μάθω πώς περνούν οι συνομήλικοί 

μου που έχουν τα ίδια προβλήματα με εμένα και μαζί να τους βοηθήσουμε να ζήσουν με 

ειρήνη. Να μπορέσουν να πάνε σχολείο.  

Πριν τελειώσω, θέλω να σας μιλήσω για ένα μαγικό λουλούδι. Το λουλούδι αυτό αναδύει 

ένα υπέροχο άρωμα. Όποιος το αγγίζει παίρνει τη μυρωδιά του και δεν τη χάνει ποτέ. 

Μοσχοβολάει σε όλη του τη ζωή. Αν όμως πάψουν να το ποτίζουν, αυτό δεν ευωδιάζει πια 

και πεθαίνει λυπημένο. Δεν θέλω να μαραθεί το λουλούδι αυτό. Ποτέ. Θέλω να υπάρχει για 

πάντα. Για να μπορώ να το μυρίζω. 

 Ιούλιος 2016 

  

είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συσχέτιση μεταξύ του έργου 

τέχνης και της δυσλειτουργικής άποψης, καθώς και στην κρίσιμη ερώτηση που 

καθορίστηκε στο προηγούμενο στάδιο.  

 

 
Έργα Τέχνης  

Η σχέση ανάμεσα στο έργο τέχνης και στο ερώτημα  - άποψη 
που έχει επιλεγεί να εξεταστεί  

1ο ερώτημα:  

 
 
 

2ο ερώτημα:  
 

3ο ερώτημα:  

1o  

  

   

2o  

  

 

 

 

   

3o     

 



ΣΤΑΔΙΟ 5Ο 

Κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας: με τη χρήση του μοντέλου 

Perkins (1994) 

• Αλλεπάλληλη παρουσίαση των έργων τέχνης.  

• Γίνεται επεξεργασία καθενός έργου και συσχέτισή του με το αντίστοιχο 

υποθέμα (κάθε συμμετέχων εκφράζει τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις του) 

Μοντέλο του Perkins (1994): 

Η προσέγγιση του έργου τέχνης, σύμφωνα με τον Perkins, ακολουθεί τέσσερεις 

φάσεις: 

α) Στην πρώτη φάση, ο εκπαιδευόμενος καλείται  να παρατηρήσει το έργο τέχνης 

προσεκτικά, αργά, για όσο χρόνο θέλει, χωρίς να το ερμηνεύσει ή να το κρίνει. 

Ουσιαστικά πρόκειται για τη φάση που δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 

προετοιμασίας του παρατηρητή για την ενεργοποίηση της σκέψης του. Στη συνέχεια 

του ζητείται να εκφράσει τις πρώτες του επιφανειακές παρατηρήσεις, καθώς  και να 

απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα:  

•  Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σας, οι πρώτες αντιδράσεις σας, τα πρώτα 

συναισθήματά σας, τα πρώτα ερωτήματά σας; 

• Παρατηρείτε στο έργο τέχνης κάτι ενδιαφέρον;  

•    Τι έχετε ανάγκη να διευκρινιστεί περισσότερο;  (Κόκκος, 2009 α · Μέγα, 2010). 

β) Στη δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν το έργο με ανοιχτή σκέψη και 

δημιουργική διάθεση, χωρίς να αναζητούν ακόμη οριστικά συμπεράσματα. Στο 

σημείο αυτό απαιτείται από τον παρατηρητή να μη λαμβάνει τίποτα ως δεδομένο, 

αλλά να επεξεργάζεται όλες τις πιθανές παραμέτρους με μια πιο δημιουργική ματιά. 

Πιθανές ερωτήσεις σε αυτή τη φάση μπορεί να είναι για παράδειγμα:  

• Υπάρχει ένα γεγονός ή μια «ιστορία», που δεν είχατε δει πριν; 

• Ποιες εκπλήξεις υπάρχουν στο έργο; (λ.χ. παράξενα αντικείμενα, χρωματικοί 

συνδυασμοί, ένα στοιχείο «κλειδί», ένταξη των προσώπων στο χώρο, κ.λπ.). 

• Αναζητήστε το «μήνυμα» του έργου και πιθανούς συμβολισμούς (Κόκκος, 2009 α 

· Μέγα, 2010). 



γ) Στην τρίτη φάση οι εκπαιδευόμενοι με βάση όσα στοιχεία άντλησαν από τις δύο 

προαναφερόμενες φάσεις,  παρατηρούν το έργο λεπτομερειακά και σε βάθος, 

εκφράζουν συναισθήματα, εμβαθύνουν, προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα 

ερωτήματά τους, να εξάγουν συμπεράσματα και να διαπιστώσουν τα βαθύτερα 

νοήματα που κρύβει το εικαστικό έργο, λειτουργώντας κριτικά. Απαντούν σε 

ερωτήσεις, όπως: 

• Ποια από τα στοιχεία του έργου (τεχνικά ή θεματικά) προσδίδουν σημασίες- 

βαρύτητες; 

• Ποιες απαντήσεις δίνετε τώρα στα βασικά ερωτήματα που επεξεργαστήκατε έως 

εδώ;   (Κόκκος, 2009α). 

δ) Τέλος, κατά τη διάρκεια της τέταρτης φάσης, η οποία ουσιαστικά είναι η φάση της 

ολιστικής παρατήρησης, οι εκπαιδευόμενοι ξαναβλέπουν το έργο συνθετικά, 

λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων φάσεων και αναστοχάζονται 

σχετικά με αυτό   (Κόκκος, 2009 α · Μέγα, 2010). 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε όλα τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί για 

επεξεργασία, ενώ οι ιδέες που προκύπτουν κάθε φορά συσχετίζονται με στοιχεία του 

προς εξέταση θέματος, ενισχύοντας τον κριτικό στοχασμό γύρω από αυτό. Αντί για 

την ατομική εργασία των εκπαιδευομένων, η ίδια διεργασία μπορεί να γίνει μέσα 

από ομάδες, οι οποίες παρουσιάζουν τις ιδέες τους στην ολομέλεια και γίνεται  

συνθετική αποτίμηση των απόψεων. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 6Ο 

Επαναξιολόγηση των παραδοχών 

• Επανεξέταση και εμπλουτισμός των αρχικών απόψεων των εκπαιδευομένων 
• Σύνθεση/ Συμπεράσματα 
• Σύνδεση με την υπόλοιπη «ύλη» της διδακτικής ενότητας ή/και του 

εκπαιδευτικού προγράμματος 
 
 

 

 



 Οι εκπαιδευόμενοι στις ίδιες ομάδες των 4 ατόμων συνθέτουν σύντομο 

κείμενο πάνω στην εμπειρία τους κατά τη μελέτη και επεξεργασία των έργων 

τέχνης και στη συνέχεια παρουσιάζουν στην ολομέλεια  

 Συγκρίνουν το καινούριο κείμενο με εκείνο που είχαν δημιουργήσει κατά το 

2ο Στάδιο και σημειώνουν τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις… 

 Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια όπου όλες οι ιδέες και οι προτάσσεις που 

προέκυψαν συντίθενται. 

Τα δυο κείμενα που παρήγαγε η κάθε ομάδα, οι τυχόν αλλαγές που σημειώθηκαν και 

οι τελικές σκέψεις που προέκυψαν μέσα από τη σύνθεση έχουν καταγραφεί και 

αναρτώνται στην αίθουσα. ( Επίσης οι ομάδες μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο κολάζ  

Στο οποίο να φαίνονται όλες οι απόψεις ατομικές, ομαδικές, ολομελειακές και η 

σύγκλιση τους  ώστε να χαρτογραφηθεί η  εμπειρία τους, της μετασχηματίζουσας 

μάθησης μέσα από τα συγκεκριμένα έργα τέχνης). 

 

Κλείσιμο – αξιολόγηση 

Όλοι παίρνουν από ένα Smylie και εξηγούν γιατί το διάλεξαν και πώς νιώθουν μετά 

τη μαθησιακή αυτή εμπειρία σε σύγκριση με το πώς ένιωθαν στην αρχή. 
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