
 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7Ο  

Μετασχηματίζοντας τις πεποιθήσεις μας για το μετανάστη και το μεταναστευτικό.  

 

 Ομάδα στόχος :Ομάδα ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ σε ΚΕΚ ή ΚΔΒΜ. 

 

ΣΤΟΧΟΙ: Στο τέλος αυτού του μαθήματος θέλουμε οι εκπαιδευόμενοι να :  

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

ερωτήματα.   

2. Συνδέουν τα έργα τέχνης με τα κριτικά ερωτήματα  

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

σίγουροι  

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

στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τη Μετανάστευση  

5. Συγκρίνουν αντιλήψεις και διαπιστώνουν αλλαγή ή οποιαδήποτε 

μετακίνηση στη διάρκεια της εκπαίδευσης   

6. Ενθαρρυνθούν να έρχονται στη θέση κάποιου άλλου και να φαντάζονται 

πώς βίωνε κάποια πράγματα. 

7. Παρουσιάζουν προφορικά και γραπτά την ομαδική δουλειά που έχουν 

κάνει. 

8. Αξιολογούν τη μαθησιακή διαδικασία και διατυπώνουν τα οφέλη τους από 

αυτή. 

 

 

 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 :  «Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου» 
 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο 

1. Υπάρχει μια σειρά από αυτοκόλλητα ή καρτ  - ποστάλ 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   

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 

επειδή πχ δεν έχει δουλειά.  

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

μαζί: 

Με αφορμή όσα σημειώθηκαν στο 2ο Στάδιο 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.   

Εναλλακτικά: Στο 3ο στάδιο μπορεί 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  

 

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

α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ  (1833) 

Eλαιογραφία, 0,95x1,34μ. Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα. 

Έλληνες φυγάδες μετά την τραγική καταστροφή της Xίου, την 1η Σεπτεμβρίου 1822. 
Το έργο δημιουργήθηκε το 1833, έντεκα χρόνια μετά την καταστροφή της Χίου. Αυτό 
σηματοδοτεί το ευρύτερο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική υπόθεση, ακόμη 
και μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Tο ίδιο ιστορικό γεγονός είχε 
συνταράξει και τον Eυγένιο Nτελακρουά. 



 

……………………………….. 

 

β) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ (1982) (απόσπασμα) 

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη 

«Ο Βαγγέλης τώρα τελευταία είχε καταλάβει τι θα πει ακριβώς αυτή λέξη. Στα σύνορα 

την πρωτάκουσε. «Γκάσταρμπάιτερ;» «Για». Δηλαδή μετανάστες. Εντάξει. Μήπως 

μετανάστες δεν είναι; Τώρα τελευταία, όμως, κατάλαβε πως δεν είναι, αυτός κι οι 

όμοιοί του, σαν τους μετακινούμενους εργάτες τους Γάλλους, τους Σουηδούς. Αυτός 

κι οι ομοιοί του δεν είναι σαν τους μετανάστες που πήγαν στην Αμερική. Εδώ δεν 

έχουν μόνιμη διαμονή, δεν έχουν μόνιμη εργασία, δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. 

Είναι οι «γκάσταρμπάιτερ», που σημαίνει αυτοί που έρχονται από το Νότο. Πάει να 

πει πως είσαι βέβαια άνθρωπος, μα κάτι λιγότερο από τους άλλους ανθρώπους. 

Είσαι, ας πούμε, και ολίγον άνθρωπος. Είσαι μια καινούρια τάξη, κάτι ανάμεσα σε 

μηχανή και σε άνθρωπο, κάτι ανάμεσα σε ζώο και σε άνθρωπο, αν αυτό δε σ' ενοχλεί, 

δηλαδή είσαι «γκάσταρμπάιτερ». Και το Βαγγέλη άρχισε να τον ενοχλεί και πολύ 

μάλιστα. Ειδικά απ' τη βραδιά που πήγανε να πιουν μια μπίρα, παρέα όπως ήταν 

τέσσερις πέντε». 



 

γ) Θεόδωρος Καλλιφατίδης,  «Μια νέα πατρίδα έξω από το παράθυρό μου»  εκδόσεις 

Γαβριηλίδης  

  

 Η απάντησή του με είχε γεμίσει με ευχαρίστηση ότι είμαι Έλληνας, ή πιο 

συγκεκριμένα η επιστροφή στην ελληνική γλώσσα. Συνέχισα να επαναλαμβάνω στον 

εαυτό μου: "Όταν η θάλασσα γίνει γιαούρτι, τότε ο φτωχός βρίσκει ότι δεν έχει 

κουτάλι". Χαμογέλασα μόνος  μου, όπως όταν θυμόμαστε  κάτι ευχάριστο. Τότε μου 

φάνηκε ότι αυτό ήταν σωστό. Από το να είναι κεντρική στη ζωή μου, η ελληνική 

γλώσσα είχε γίνει μνήμη. Δεν είχα πλέον καμία πραγματική ενσυναίσθηση με τη 

γλώσσα μου. Αυτό το αναγνώρισα. Αλλά μετά από 36 χρόνια απουσίας, άρχιζα να το 

ανακαλύπτω εκ νέου. Αυτή ήταν μια ευλογία. Τα χείλη μου κινούνταν αβίαστα, η 

φωνή μου βυθίστηκε βαθύτερα μέσα στο στήθος μου, σαν ένας δύτης που κυνηγούσε 

κρυμμένο θησαυρό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω για να περιγράψω την αίσθηση 

που έζησα. Αλλά επιτρέψτε μου να δοκιμάσω και πάλι. Ήταν σαν να πέφτω. Η πτώση 

φάνηκε μακρά και αναπόφευκτη, όταν ξαφνικά επιβραδύνθηκε από ένα αλεξίπτωτο 

που άνοιξε αυτόματα. Ποτέ δεν θα έχανα το δρόμο μου, όσο η οικεία εστία της 

γλώσσας μου ήταν ακόμα λαμπερή, έστω και σε απόσταση. Θα πεθάνω με την 

αξιοπρέπειά μου άθικτη. Κανείς δεν μπορεί να είναι πιο ασφαλής από κάποιον που 

κατέχει μια γλώσσα.                                                             (απόσπασμα από Μυθιστόρημα ) 

 

δ) Ελία Καζάν Αμέρικα, Αμέρικα  (1963 ) 

Η ταινία Αμέρικα, Αμέρικα είναι δράμα παραγωγής 1963, σε σκηνοθεσία και σενάριο 

Ελία Καζάν, βασισμένο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του σκηνοθέτη με τίτλο: «Το 

Χαμόγελο της Ανατολής». Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Ελληνόπουλου του 

Σταύρου Τοπουζόγλου, το οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα περιπλανήθηκε από τα 

βάθη της Μικράς Ασίας μέχρι και την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να πάρει το 

πλοίο που θα τον οδηγούσε στην Αμερική. Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα βραβεία 

Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και κέρδισε εκείνο της 

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Το 2001 η ταινία επελέγη από τη Βιβλιοθήκη του 

Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου ως 

πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. 

 

Ο Χορός του Βαρτάν  

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις  

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης  

Ερμηνεία: Βασίλης Λέκκας 

 

Παίξε, μέτρα τους σφυγμούς σου 

 κάνω να κρατηθώ  



προσπαθώ να σωθώ 

 και μεθώ στους ρυθμούς σου 

 

Παίξε κι έφτασε η ώρα 

 του θανάτου η ορμή  

που τρυπάει το κορμί 

 με πετάει μες στην μπόρα 

 

Μένει λίγη ελπίδα ακόμα  

και ξαγρυπνώ στο χορό κατρακυλώ 

 

Κόψε το μαγικό λουλούδι  

να μεθύσουν οι εχθροί  

να ξεφύγω απ' τη γη  

σαν πουλί σαν τραγούδι 

 

Παίξε, βρες τη μουσική μου 

 να ξεχάσω ότι ζω  

σ' ένα κόσμο σκληρό 

 που 'ναι σαν φυλακή μου 

 

Βρες μου πάλι τη φωνή μου 

 που από φόβο σιωπά  

δεν τολμά δε χτυπά  

και δεν είναι δική μου  

 

Φεύγει κάθε ελπίδα  

ακόμα μελαγχολώ στο χορό κατρακυλώ  

Κόψε το μαγικό λουλούδι  

να μεθύσουν οι εχθροί  

να ξεφύγω απ' τη γη  

σαν πουλί σαν τραγούδι 
 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

 

 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 (τα κύρια σημεία σε 

ευμεγέθη σελίδα χαρτιού ώστε να μπορεί να αναρτηθεί) 

 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.(μπορεί να δημιουργηθεί 3η σελίδα)  

Τα 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 

Κάθονται όλοι στον κύκλο και ο καθένας μιλάει μέχρι ένα λεπτό για το πώς ένιωσε, 

τι πήρε, τι θα άλλαζε, τι δεν θα ξεχάσει. 
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