
 

Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8Ο  

Μετασχηματίζοντας τις πεποιθήσεις μας για το μετανάστη και το μεταναστευτικό.  

 

 Ομάδα στόχος :Ομάδα σπουδαστών φοιτούντων σε ΙΕΚ 

 

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 :  «Φεύγω για τα ξένα » 
 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο 

1. Υπάρχει μια σειρά από αυτοκόλλητα ή καρτ  - ποσταλ 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. Ένας στο κέντρο. Ξεκινάει μια πρόταση “Να αλλάξει θέση όποιος/α…” και συνεχίζει την 

πρόταση με κάτι που ισχύει για εκείνον (κάτι που μπορεί να φαίνεται στην εξωτερική 

εμφάνιση ή δεν φαίνεται αλλά ισχύει). Αν αυτό που ειπώθηκε ισχύει για κάποιον στον 

κύκλο, πρέπει να αλλάξει θέση με κάποιον άλλον. Καθώς οι θέσεις είναι πάντα μία 

λιγότερη, αυτός που μένει στο κέντρο χωρίς θέση, συνεχίζει το παιχνίδι.  

3. Να κάνει ένα βήμα μέσα στον κύκλο… όποιος έχει στην οικογένεια του μέλη που έχουν 

ζήσει σε μέρη που δεν είναι πια Ελλάδα, έχουν γίνει πρόσφατα Ελλάδα, αναγνωρίζουν 

δυο πατρίδες στο οικογενειακό τους δέντρο. Οι συμμετέχοντες που έκαναν βήμα στον 

κύκλο καλούνται να πουν την Ιστορία τους στην ομάδα και η ομάδα μπορεί να τους 

κάνει ερωτήσεις. Όσοι δεν μετακινήθηκαν στον κύκλο, μοιράζονται αν θέλουν  επίσης 

μια ιστορία που, αν και συνέβη μεταξύ ανθρώπων της ίδιας χώρας/περιοχής, εμφάνισε 

ταξικές, πολιτικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές διαφωνίες μεταξύ τους. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο   

1. Διαμορφώνουμε  ομάδες των τεσσάρων για να συζητήσουν τις ιστορίες που 

άκουσαν. 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. 

2. 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. (Εναλλακτικά μπορούν να παραδίδουν κόλλα 

χαρτιού μεγάλων διαστάσεων με τα βασικά σημεία στα οποία κατέληξαν η 

οποία να αναρτάται με το όνομα της ομάδας στο κάτω μέρος) 

 



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 

a) ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (παραδοσιακό, παραλογή)  

Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη, 
την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη, 
την είχες δώδεκα χρονώ κι ήλιος δε σου την είδε! 
Στα σκοτεινά την έλουζε, στ' άφεγγα τη χτενίζει, 
στ' άστρι και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά της. 
Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα, 
να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα ξένα. 
Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο Κωσταντίνος θέλει. 
«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα ξένα, 
στα ξένα κει που περπατώ, στα ξένα που πηγαίνω, 
αν πάμ' εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην περνούμε. 
— Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ' άσκημα απιλογήθης. 
Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε μου, αρρώστια, 
κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου τη φέρει; 
— Βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 
αν τύχει κι έρτει θάνατος, αν τύχει κι έρτει αρρώστια, 
αν τύχει πίκρα γή χαρά, εγώ να σου τη φέρω». 
  
Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα ξένα, 



κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες οργισμένοι 
κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί πεθάναν, 
βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο. 
Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα μοιρολογιόταν, 
στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα μαλλιά της. 
«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά σε, 
οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα! 
το τάξιμο που μου 'ταξες, πότε θα μου το κάμεις; 
Τον ουρανό 'βαλες κριτή και τους αγιούς μαρτύρους, 
αν τύχει πίκρα γή χαρά, να πας να μου τη φέρεις». 
Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, 
η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε. 
Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο χαλινάρι, 
και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη φέρει.  
  
Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά μπροστά του. 
Βρίσκει την κι εχτενίζουνταν όξου στο φεγγαράκι. 
Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει: 
«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να πάμε. 
— Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η ώρα; 
Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να 'ρθω, 
κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα να 'ρθω. 
— Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως και αν είσαι». 
— Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει.  
  
Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κιλαηδούσαν, 
δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν χελιδόνια, 
μόν' κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή ομιλία: 
«Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος! 
— Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 
— Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια είναι κι ας λένε». 
Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά τούς λένε: 
«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο, 
να περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους! 
— Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια; 
πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους. 
— Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και φωλεύουν. 
— Φοβούμαι σ', αδερφάκι μου, και λιβανιές μυρίζεις. 
— Εχτές βραδίς επήγαμε πέρα στον Αί-Γιάννη, 
κι εθύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι». 
Και παρεμπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά τούς λένε: 
«Για ιδές θάμα κι αντίθαμα που γίνεται στον κόσμο, 
τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαμένος!» 
Τ' άκουσε πάλι η Αρετή κι εράγισε η καρδιά της. 
«Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα πουλάκια; 
— Άφησ', Αρέτω, τα πουλιά κι ό,τι κι α θέλ' ας λέγουν. 
— Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου, και πού είν' η λεβεντιά σου, 



και τα ξανθά σου τα μαλλιά και τ' όμορφο μουστάκι; 
— Έχω καιρό π' αρρώστησα και πέσαν τα μαλλιά μου».  
  
Αυτού σιμά, αυτού κοντά στην εκκλησιά πρoφτάνoυν. 
Βαριά χτυπά τ' αλόγου του κι απ' εμπροστά της χάθη. 
Κι ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και βοΐζει. 
Κινάει και πάει η Αρετή στο σπίτι μοναχή της. 
Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα μαραμένα 
βλέπει το μπάλσαμο ξερό, το καρυοφύλλι μαύρο, 
βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια φυτρωμένα. 
Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά παρμένα, 
και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. 
Κτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια τρίζουν. 
«Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός μου φύγε, 
κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν έχω, 
κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα ξένα. 
— Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά μου μάνα. 
— Ποιος είν' αυτός που μου χτυπάει και με φωνάζει μάνα; 
— Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η Αρετή σου».  
  
Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι δύο. 
 

 

β)Η ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΓΑ Διονύσιος Τσόκος 
 
Λάδι σε μουσαμά Διαστάσεις: 37 x 47 εκ. Σημερινή θέση: Συλλογή Ιδρύματος Ε. 
Κουτλίδη Ο ζωγράφος έχει εμπνευστεί από τους Πρόσφυγες της Πάργας που 
αναγκάστηκαν να αφήσουν την πατρίδα τους έπειτα από την πώλησή της από τους 
Άγγλους στους Οθωμανούς. Το θέμα υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλές στους καλλιτέχνες 
της εποχής. 
 

 



γ) ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ  Francesco Hayez 

Λάδι σε καμβά. Διαστάσεις:2,01x2,90 Σημερινή θέση: Tosio Martinengo Gallery, 
Brescia, Italy Οι Παργινοί ξεριζώθηκαν όταν ο Άγγλος διοικητής των Επτανήσων Τόμας 
Μέτλαντ (Thomas Maitland) πούλησε την Πάργα στον Αλή Πασά. Η ιστορία της 
Πάργας προκάλεσε βαθύτατη συγκίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και πολιτικό σάλο 
στη Βρετανία. Στον πίνακα ξεχωρίζει η φιγούρα του παπά ανάμεσα στο λαό αν και 
είναι μαυροφορεμένος. Ο ιερέας είναι η αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη ώστε 
να γίνουν εμφανή τα πατριωτικά του αισθήματα. 

 

 

 

δ) 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 ανακαλύπτει 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 ) 



 

- 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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