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Αισθητική

 Η αισθητική αποτελεί αντικείμενο μελέτης φιλοσόφων και στοχαστών, ενώ η

αισθητική εμπειρία και η αξιοποίησή της έχει απασχολήσει επιστημονικά

ψυχολόγους και παιδαγωγούς κυρίως σε σχέση με τα οφέλη της.

 Ο όρος αισθητική πρωτοεμφανίζεται το 1750 από το Γερμανό φιλόσοφο

Alexander Gottlieb Baumgarten, στο έργο του Aesthetica. Για τον

φιλόσοφο, o κλάδος της αισθητικής προσφέρει γνώσεις μέσω των

αισθήσεων (αισθητήρια γνώση), τις οποίες χαρακτηρίζει κατώτερες, σε

σχέση με τις λογικές γνώσεις (Jimenez, 2014, σ. 19).



Αισθητική

 Ο Immanuel Kant στο έργο του Κριτική της κριτικής δύναμης (1790) ιδρύει

ένα νέο φιλοσοφικό κλάδο της Αισθητικής και κάνει λόγο για την αισθητική

προτίμηση ή αλλιώς αξιολογική κρίση, η οποία αναφέρεται στη φυσική

ομορφιά και στο καλλιτεχνικό κάλλος (Παπανούτσος, 2003, σσ. 30-38 και

Μουρίκη, 2005, σσ. 32-46).

 Ο Friederich von Schlegel (1797) εισάγει τον όρο «φιλοσοφία της τέχνης»,

και υποστηρίζει: «Η αισθητική κατά κάποιον τρόπο, νομιμοποιείται να

στοχάζεται για την τέχνη και τα έργα τέχνης, πλάθοντας ένα εννοιολογικό

σύμπαν το οποίο συνιστά μία γνώση» (Jimenez, 2014, σσ. 17- 19).



Αισθητική

 Σην εποχή του γερμανικού ιδεαλισμού ο Friedrich Schiller (1790-1805) θεωρεί

την αισθητική κατάσταση συστατικό στοιχείο της ανώτατης κατάστασης του

ανθρώπου. «Ο αισθητικός τρόπος αντίληψης διαπλάθει τον άνθρωπο σε

αρμονικό όλο, γιατί για να γίνει αυτό πρέπει και οι δύο φύσεις του να

βρίσκονται σε αρμονία» (Schiller, 2006, σ. 168).

 O Hegel υποστηρίζει: «Το κέντρο βάρους της αισθητικής μετατοπίζεται από

το υποκείμενο, (το «γούστο του θεατή του ωραίου»), στο ίδιο το αντικείμενο,

το καλλιτεχνικό έργο» (Φριστοδουλίδης, 1983, σσ. 15-40).



Αισθητική

 τις αρχές του 20ου αιώνα η φιλοσοφία στρέφεται προς την αισθητική και

συναντιούνται σε ζητήματα τέχνης. (Jimenez, σσ. 234-237).

 «τον 21ο αιώνα ο όρος αισθητική, χρησιμοποιείται για να δηλώσει το

φιλοσοφικό στοχασμό σχετικά με την τέχνη» (Jimenez, σσ. 234-237). Η

αισθητική στοχεύει στον προσδιορισμό της φύσης των πραγμάτων που

ανήκουν στο πεδίο της και το πλαίσιο της ανθρώπινης σχέσης με αυτά,

δηλαδή «ταυτόχρονα όλες τις σχέσεις, τις οποίες έχουν αυτά με τον κόσμο,

την ιστορία και τη δραστηριότητα μιας εποχής» (Starobinski 1970, όπ. αναφ.

στο Jimenez, 2014, σ. 309).



Αισθητική

 τη σύγχρονη εποχή η αισθητική επιδιώκει να ερμηνεύσει, αποσαφηνίσει και ερμηνεύσει, αποσαφηνίσει και 

νοηματοδοτήσεινοηματοδοτήσει το αισθητικό αντικείμενο. 

 Ο φιλόσοφος Theodor Adorno υποστηρίζει, «όποιος δεν γνωρίζει τι βλέπει ή

τι ακούει κάθε φορά που βρίσκεται μπρος σε ένα έργο τέχνης, δεν έχει το

προνόμιο της άμεσης συμπεριφοράς απέναντι σε αυτό, αλλά είναι ανίκανος

να το αντιληφθεί» (Adorno, 2000, σ. 568).

 Η αισθητική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης λαμβάνει όλο και

περισσότερη σημασία και αξία, καθώς βοηθά τους μαθητευόμενους να

κατακτούν ολιστικά τη γνώση.



Αισθητική Εμπειρία 

 τις αρχές του 20ου αιώνα ο John Dewey στο έργο του Art as Experience

(1936), υποστήριξε ότι ηη αισθητικήαισθητική εμπειρίαεμπειρία καλλιεργείκαλλιεργεί καικαι αναπτύσσειαναπτύσσει τητη

φαντασία,φαντασία, ηη οποίαοποία είναιείναι κομμάτικομμάτι τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας μάθησηςμάθησης.. Καλλιτέχνης και

θεατής συναντιούνται μπροστά στο έργο τέχνης, όπου ο μεν πρώτος

παρουσιάζει τη φαντασία του μέσα από το έργο του, ο δε δεύτερος με τη

φαντασία του κατανοεί και ερμηνεύει το έργο (Dewey, 1980, σσ. 284-285).

 Υιλοσοφία, Παιδαγωγική και Χυχολογία υποστηρίζουν ότι η αισθητική

εμπειρία βοηθά στη γνωστικήγνωστική ανάπτυξη,ανάπτυξη, στηστη δημιουργικήδημιουργική ικανότηταικανότητα και

ενισχύει τον κριτικόκριτικό στοχασμόστοχασμό των εκπαιδευομένων.

 Η αισθητική εμπειρία απαιτεί λεπτές διακρίσεις, συμβολική σκέψη, ερμηνεία λεπτές διακρίσεις, συμβολική σκέψη, ερμηνεία 

και κρίση. και κρίση. 



Αισθητική Εμπειρία
 Ο Αμερικανός Χυχολόγος Gardner (1990) ισχυρίζεται ότι «η αισθητική εμπειρία,

βοηθά στην επεξεργασία πλήθους συμβόλων μέσω των οποίων ο άνθρωπος

εκφράζει νοήματα, συναισθηματικές καταστάσεις και διάφορες όψεις της

πραγματικότητας που μόνο με τον απλό ορθολογικό τρόπο σκέψης, δε θα

μπορούσε» (Gardner, 1990, pp. 6-11 και Κόκκος, 2009, σ. 79).

 ύμφωνα με τον Goodman (2005) «στην αισθητική εμπειρία τα συναισθήματα

επιτρέπουν σε διακρίσεις και συσχετισμούς προκειμένου να εκτιμήσουμε ένα έργο

τέχνης και να το εντάξουμε στο σύνολο των εμπειριών μας για τον κόσμο».

(Goodman, 2005, σ. 333- 348).

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο «τα συναισθήματα λειτουργούν σε συνδυασμό μεταξύ τους και

με άλλα γνωστικά μέσα, όπως είναι για παράδειγμα η αντίληψη» (Goodman, 2005, σ.

346).

 Η αισθητική εμπειρία είναι δυναμικήδυναμική, καθώς αναπτύσσεται μια αλληλεπίδραση μεταξύ

του έργου και του θεατή. Η συνάντηση αυτή απαιτεί επιδέξιες ικανότητες και

πολλαπλές εμπειρίες του ατόμου.



Αισθητική Εμπειρία

 Παρόμοιες σκέψεις εξέφρασαν και οι Eisner (1976, 1997²) , Broudy (1987) , 

Anderson (1988, 1993) , Perkins (1994) , Olson (2000)  κ.ά.

 Παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το Project Zero (Harvard

Graduate School of Education, από το 1967) , το REAP (Rewing Education

and Arts Project / USA, 2000) , το Creative Community Building through

Cross – Sector Collaboration (Center for the Creative Communities, UK,

2004) κ.ά. επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη και αξιοποίηση της τέχνης στην

εκπαίδευση.

 Ιδιαίτερα οι Perkins, Olson και Broudy συνέθεσαν και πρότειναν εκπαιδευτικές

τεχνικές, οι οποίες οργάνωναν συστηματικά την παρατήρηση των παιδιών

απέναντι στα έργα τέχνης, ώστε να τα ερμηνεύσουν με νόημα.



Αισθητική Εμπειρία

 O Efland (2002) υποστηρίζει ότι η αισθητική εμπειρία ενισχύει τον κριτικόκριτικό

στοχασμόστοχασμό. Οι συμβολισμοί στην τέχνη δεν υπόκεινται σε κανόνες, αντίθετα

περιέχουν ευέλικτηευέλικτη διάρθρωσηδιάρθρωση καικαι τατα νοήματάνοήματά τουςτους απαιτούναπαιτούν ολιστικήολιστική

θεώρησηθεώρηση καικαι πολλαπλήπολλαπλή ερμηνείαερμηνεία..

 Η επαφή με τα έργα τέχνης βοηθά να κατανοηθούν τατα συναισθήματάσυναισθήματά μας,

ηθικέςηθικές αξίες,αξίες, να κατανοήσουμε το κοινωνικόκοινωνικό και πολιτισμικόπολιτισμικό περιβάλλον του

έργου και το δικό μας, με τρόπο διαφορετικό ακόμη και να ξεκλειδώσουν

όλα τα παραπάνω.

 Για τους λόγους αυτούς ίσως είναι σημαντικό στα εκπαιδευτικά

προγράμματα να περιλαμβάνονται στόχοι που αναπτύσσουν τη στοχαστική

διεργασία μέσα από την αισθητική εμπειρία (Efland, 2002, pp. 133-171).



Αισθητική Εμπειρία

 Ο Watzlawick (1986) και η ομάδα ερευνητών του βασίστηκαν σε έρευνες της

ανατομίαςανατομίας και της νευροφυσιολογίαςνευροφυσιολογίας, και υποστήριξε ότι αφού το αριστερό

ημισφαίριο προσφέρει τη λογική ερμηνεία της πραγματικότητας

μονοδιάστατα και το δεξιό ημισφαίριο δίνει τη δυνατότητα πολυσύνθετης

προσέγγισης των φαινομένων με εναλλακτικές οπτικές, τότε η λειτουργία των

δύο ημισφαιρίων είναι αναγκαία, ώστε να πραγματώνεται ο

μετασχηματισμός των αντιλήψεων (Watzlawick, 1986, σ. 63 και 73).

 Η προσέγγιση των έργων τέχνης, η οποία απαιτεί σύνθετες και ανατρεπτικές

πολλές φορές διεργασίες σκέψης επηρεάζει καταλυτικά, ενεργοποιεί και

ενισχύει τη μετασχηματικήμετασχηματική διεργασίαδιεργασία .



Αισθητική Εμπειρία

 ύμφωνα με τον Theodor Adorno και Max Horkheimer, θεμελιωτές της

κριτικής θεωρίας και εκπρόσωποι της «χολής της Υρανκφούρτης

υποστηρίζουν ότι η επαφή με την τέχνη χειραφετείχειραφετεί τοντον άνθρωποάνθρωπο, διότι στα

έργα της εμπεριέχονται χαρακτηριστικά της κοινωνικής πραγματικότητας

ενάντια στον ορθολογισμό και στον κομφορμισμό. Η κατανόηση ενός έργου

τέχνης απαιτεί τηντην ενεργοποίησηενεργοποίηση διανοητικών,διανοητικών, ψυχικώνψυχικών δυνάμεων,δυνάμεων,

συνειδητήσυνειδητή εμπλοκήεμπλοκή στηνστην έρευναέρευνα νοημάτων,νοημάτων, αμφισβήτησηαμφισβήτηση κοινωνικώνκοινωνικών

δεδομένωνδεδομένων καικαι σχέσεων,σχέσεων, κλπ. (Adorno, 2000, σ. 381εξ. και Horkheimer &

Adorno, 1984, σσ. 69-122).



Αισθητική Εμπειρία

 υμπερασματικά η επαφή με την τέχνη και η αισθητική εμπειρία που

αποκομίζει το άτομο προσφέρει εναλλακτικέςεναλλακτικές γνώσεις,γνώσεις, καλλιεργείκαλλιεργεί τητη

στοχαστικήστοχαστική διεργασίαδιεργασία και για τους λόγους αυτούς θεωρείται επωφελές να

εντάσσεται στους στόχους κάθε μορφής αγωγής και εκπαίδευσης.



Aισθητική εμπειρία και μετασχηματίζουσα

μάθηση

 Ο Freire υπήρξε από τους πρώτους που ασχολήθηκε και έθεσε τις βάσεις για την
αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στη μετασχηματιστική μαθησιακή
διαδικασία.

 Μάλιστα στην εκπαιδευτική μέθοδό του, εισήγαγε στο επίκεντρο «κωδικοποιήσεις»
έργων τέχνης, που σχετίζονται με τατα βιώματαβιώματα των εκπαιδευομένων και οδηγούν
σε κριτική της κοινωνικής πραγματικότητας.

 Πρότεινε την ολιστικήολιστική αξιοποίηση έργων τέχνης με απώτερο στόχο την κριτική
συνειδητοποίηση των συμμετεχόντων.

 το έργο του «Μια Παιδαγωγική για την Απελευθέρωση» (1987), αναφέρεται ότι τα
κλασσικά έργα πρέπει να τα «μελετούμε πραγματικά, να τα διαβάζουμε σοβαρά,
κριτικά» και υπογραμμίζει τη σημασία του «να προσεγγίζουμε τα κλασσικά
κείμενα, βαθιά, διαλεκτικά, με πλήρη ενεργοποίηση των δυνάμεών μας» (Freire,
1987, σσ. 83-85).



Aισθητική εμπειρία και μετασχηματίζουσα

μάθηση

 Ο Shor (1980,1992), συνεργάτης του Freire, αξιοποίησε περαιτέρω την ιδέα του Freire

για την παραγωγή έργων τέχνης από τους εκπαιδευόμενους, καθώς μια τέτοια

δραστηριότητα βοηθά τους εμπλεκόμενους να αξιολογήσουναξιολογήσουν κριτικάκριτικά κοινωνικέςκοινωνικές

καταστάσεις,καταστάσεις, νανα αναπτύσσουναναπτύσσουν δεξιότητεςδεξιότητες πουπου εντοπίζουνεντοπίζουν καικαι απορρίπτουναπορρίπτουν επιρροέςεπιρροές

μιαςμιας μαζικήςμαζικής κουλτούρας,κουλτούρας, ενώενώ ταυτόχροναταυτόχρονα ενισχύουνενισχύουν τηντην αυτοπεποίθησήαυτοπεποίθησή τους,τους,

καθώςκαθώς δημιουργικάδημιουργικά συνθέτουνσυνθέτουν τατα δικάδικά τουςτους έργαέργα (Shor, 1992, pp. 152-156).

 O Jack Mezirow στηριζόμενος στη Υρεϊρική έννοια για την κριτική συνειδητοποίηση,

ανέπτυξε από το 1978 τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, την οποία

προσδιόρισε σαν τη «διεργασία μέσω της οποίας μετασχηματίζουμε προβληματικάπροβληματικά

πλαίσιαπλαίσια αναφοράςαναφοράς (δομές(δομές σκέψεων,σκέψεων, νοητικέςνοητικές συνήθειες,συνήθειες, νοηματικέςνοηματικές προοπτικές)προοπτικές) ––

δομέςδομές παραδοχώνπαραδοχών καικαι προσδοκιώνπροσδοκιών –– έτσιέτσι ώστεώστε νανα τιςτις κάνουμεκάνουμε πιοπιο περιεκτικές,περιεκτικές,
ευδιάκριτες,ευδιάκριτες, ανοικτές,ανοικτές, στοχαστικέςστοχαστικές καικαι συναισθηματικάσυναισθηματικά δεκτικέςδεκτικές στηνστην αλλαγήαλλαγή»

(Mezirow, 2009, p. 92).



Aισθητική εμπειρία και μετασχηματίζουσα

μάθηση

 Ένα αποπροσανατολιστικόαποπροσανατολιστικό δίλημμαδίλημμα μπορεί να προκύψει από μια συζήτηση, ένα έργο

ζωγραφικής, ένα ποίημα ή ακόμα και από την προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε

έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης που έρχεται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις μας. Η

αξιοπιστία και η τεκμηρίωση των παραδοχών ελέγχεταιελέγχεται μέσαμέσα απόαπό τηντην κριτικήκριτική

διερεύνησηδιερεύνηση τωντων έργωνέργων τέχνηςτέχνης, καθώς είναι δυνατόν μέσω της διεργασίας αυτής να

μετασχηματιστούν μαθησιακές εμπειρίες. ΗΗ τέχνη,τέχνη, ηη μουσική,μουσική, οο χορός,χορός, ηη ζωγραφικήζωγραφική

νοηματοδοτούν με εναλλακτικούς τρόπους την πραγματικότητα (Mezirow, 2000, pp. 3-

33).



Aισθητική εμπειρία και μετασχηματίζουσα

μάθηση

 Ο Robert Boyd (1991) και ο John Dirkx (2000, 2001, 2006) επεξεργαζόμενοι το

μετασχηματιστικό δυναμικό της τέχνης υποστήριξαν ότι ο μετασχηματισμός των

αντιλήψεων πραγματώνεται μέσα από την επεξεργασίαεπεξεργασία συναισθηματικάσυναισθηματικά

φορτισμένωνφορτισμένων εικόνωνεικόνων που μπορούν να προσφέρουν διάφορες μορφές τέχνης

όπως η ποίηση, το θέατρο κλπ., εστιάζοντας κυρίως στη μαθησιακή διεργασία που

ενισχύεται μέσα από τητη συγκίνησησυγκίνηση καικαι τητη φαντασίαφαντασία (Boyd, 1989, pp. 459- 474 και

Dirkx, 2001, pp. 63-73).

 Η Elizabeth Tisdell (2008) αξιοποιεί την παρατήρηση έργων της pop κουλτούρας και

της μαζικής ψυχαγωγίας και πώς αυτά οδηγούν στη μετασχηματίζουσα μάθηση,

αναφορικά με τις κοινωνικές σχέσεις και τα κοινωνικά ζητήματα (Tisdell, 2008, pp. 48-

67).

 Άλλοι ερευνητές αξιοποιούν την κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων για θέματα

φυλετικώνφυλετικών διαφορών,διαφορών, ηθικώνηθικών διλημμάτων,διλημμάτων, τωντων σχέσεωνσχέσεων τωντων δύοδύο φύλων,φύλων,

κοινωνικούκοινωνικού αποκλεισμούαποκλεισμού καικαι ρατσισμού,ρατσισμού, πεποιθήσεωνπεποιθήσεων γιαγια τητη διδασκαλίαδιδασκαλία κ.ά..



Aισθητική εμπειρία και μετασχηματίζουσα

μάθηση

 το ελληνικό επιστημονικό χώρο ο καθηγητήςκαθηγητής ΑΑ.. ΚόκκοςΚόκκος υπήρξε από τους πρώτους

που εισηγήθηκαν τη σύνδεση της αισθητικής εμπειρίας και της μετασχηματίζουσας

μάθησης (Κόκκος και υνεργάτες , 2011).

 τηρίχθηκε στις θεωρητικές προσεγγίσεις της προαναφερθείσας θεωρίας, αξιοποίησε

τις τεχνικές των Perkins, Olson, Broudy κ.ά. για την παρατήρηση των έργων τέχνης και

μέσω αυτών την παραγωγή νοημάτων.



Μεθοδολογία- εφαρμογή

 Ο καθηγητής Α. Κόκκος ανέπτυξε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία με τεχνικές που

διευκολύνουν την παραπάνω διεργασία. Η μέθοδος περιλαμβάνει έξι (6) στάδια, κατά τα

οποία αξιοποιούνται έργα τέχνης με σκοπό την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού (Kokkos,

2010, pp. 153-177 και Kokkos, 2013, pp. 205-218).



Μεθοδολογία- εφαρμογή

 Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε παιδιά β΄ Γυμνασίου (Ν=26) σε Πειραματικό χολείο της
Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, συνολικής διάρκειας
12 ωρών, διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες καθώς κάθε εβδομάδα περιλάμβανε περίπου και
ένα στάδιο βάση της μεθόδου.

 Κεντρικό θέμα της πρότασης ήταν η διαφορετικότητα.

 τόχοι 

 ε επίπεδο γνώσεων: να περιγράφουν την έννοια του διαφορετικού, προσεγγίζοντας και
ερμηνεύοντας τα θετικά και αρνητικά δεδομένα στη ζωή ενός διαφορετικού ανθρώπου

 ε επίπεδο ικανοτήτων: να είναι ικανοί, στοχαζόμενοι κριτικά, να διερευνούν και να
εντοπίζουν τις παραδοχές/ στερεότυπα που κρύβονται πίσω από τις στάσεις των
ανθρώπων για το διαφορετικό και τις συνέπειες αυτής της στάσης στη ζωή τους

 ε επίπεδο στάσεων: να αμφισβητούν την εγκυρότητα αυτών των παραδοχών και να
υιοθετούν νέες βελτιωμένες στάσεις και συμπεριφορές, που προτείνει η διδασκαλία του
Φριστού για τον πλησίον .



τάδιο 1: Διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό 

 Οι μαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από συζήτηση γύρω από το θέμα της 

διαφορετικότητας και απαντούν στο ερώτημα:

 Σι σημαίνει για μένα να είναι κάποιος διαφορετικός;

 Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τις απόψεις τους γραπτώς και διαπιστώνει στάσεις/θέσεις

που έδειχναν απέναντι στο διαφορετικό.

 Οι απαντήσεις των παιδιών ενδεικτικά αναφέρουν: 

 «Να έχει κάτι ξεχωριστό στην εμφάνισή του», «Να συμπεριφέρεται διαφορετικά», «Να 

πιστεύει σε κάτι άλλο από εμένα», «Να έχει διαφορετική καταγωγή και χρώμα δέρματος»

 Οι θέσεις αυτές αποτελούν αφορμή για την έναρξη μιας διεργασίας μετασχηματίζουσας

μάθησης σε σχέση με τις παραδοχές τους/πεποιθήσεις τους. 



 τη συνέχεια εισάγεται ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα. Παρουσιάζεται η εικόνα

ενός μοντέλου με λεύκη, το οποίο έχει γίνει διάσημο και ζητείται να εκφράσουν

αυθόρμητα σκέψεις και συναισθήματα (τεχνική ιδεοθύελλας).

 Ενδεικτικά οι μαθητές ανέφεραν:

 «είναι ξεχωριστή», «είναι τρομακτική», «θα ήθελα να γνωρίσω την προσωπικότητά της»,

«περίεργη», «άσχημη και παράξενη», «δεν μου αρέσει, διαφορετικότητα», «η εξωτερική

εμφάνισή της είναι διαφορετική, αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα κάνεις διακρίσεις εφόσον

δεν ξέρεις τον εσωτερικό κόσμο της», «δεν μου αρέσει εμφανισιακά, γιατί απλά μου

φαίνεται άσχημη και παράξενη», «είναι σαν εμάς», «αγκάλιασε την ιδιαιτερότητά της»,



 Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο σκέψης και στις πεποιθήσεις τους.

Ο εκπαιδευτικός ρωτά, αν θέλουν να εμπλακούν στη διεργασία και να εμβαθύνουν στο

θέμα. Η συγκατάθεσή τους βοηθά περισσότερο στο να αποδεχτούν τη διαδικασία

έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων.

 Έτσι απαντούν στις ερωτήσεις όπως: 

 Για ποιους λόγους θέλεις να εξετάσεις βαθύτερα το να είναι κάποιος διαφορετικός;

 «έχω άγνοια και απορίες περί του θέματος», «είμαι περίεργος», «πώς το μειονέκτημα,

μπορεί να γίνει προτέρημα», «να μάθω να αποδέχομαι το διαφορετικό»,



 Πώς θα ένιωθες, αν εσύ ήσουν ο διαφορετικός σε μια ομάδα; 

 «άγχος για το πώς θα με αντιμετωπίσουν», «υπέροχα, γιατί θα με θυμόταν όλοι και θα με

έδειχναν», «ντροπαλή, θα προσπαθούσα να το κρύψω αρχικά, στη συνέχεια θα το

συνήθιζα, αφού είχα αποκτήσει φίλους», «θα ένιωθα πως δεν ανήκω σε μια συγκεκριμένη

ομάδα», «θα ένιωθα άσχημη, αλλά στο τέλος θα μάθαινα να αγαπάω τον εαυτό μου όπως

είναι», «κοινωνικά άβολα»,

 Ποιες δυσκολίες πιστεύεις ότι θα αντιμετώπιζες;

 «σχολικό εκφοβισμό», «δυσκολία προσαρμογής, αποδοχής, κοροϊδία, απομόνωση»,

«ρατσισμός, περιφρόνηση», «αποκλεισμός, δύσκολη ένταξη, διαχωρισμός, «δε θα είχα

φίλους», «κακή ψυχολογία», «διακρίσεις, μοναξιά»



 Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τις απαντήσεις των μαθητών, τις ταξινομεί κατά

θεματικές και περιπτώσεις και τις λαμβάνει υπόψη του στα επόμενα στάδια κυρίως

κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης. ΔιαπιστώνεταιΔιαπιστώνεται ότιότι υπάρχουνυπάρχουν διαφορέςδιαφορές

στονστον τρόποτρόπο σκέψηςσκέψης καικαι στιςστις πεποιθήσειςπεποιθήσεις τουςτους..



τάδιο 2: Έκφραση απόψεων των συμμετεχόντων

 Οι μαθητές απαντούν γραπτά στην ερώτηση:

 «Ποια είναι τα θετικά στοιχεία να είναι κάποιος διαφορετικός;

 «μοναδικότητα, διαφέρεις, σέβεσαι το εαυτό σου, γίνεσαι ανοιχτόμυαλος, μπορεί κάποιος να γίνει 

διάσημος, ταύτιση με άλλους διαφορετικούς, ευνοϊκή αντιμετώπιση, έχει δική του προσωπικότητα, 

τον θυμούνται όλοι»

 «Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει όταν είναι κάποιος διαφορετικός;»

 «ρατσισμός, μοναχικότητα, εσωτερικότητα, αν κάποιος πιστεύει σε άλλη θρησκεία τότε αισθάνεται

απομονωμένος, εκφοβισμός, προκατάληψη, φόβος, φόβος για το διαφορετικό, απομόνωση,

δυσκολία προσαρμογής στο περιβάλλον, δυσκολία να κάνει παρέες, κοροϊδία»

 Οι μαθητές συγκροτούνται σε ομάδες και μοιράζονται μεταξύ τους, όσα είχαν γράψει ατομικά. τη 

συνέχεια εκπρόσωποι τους παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις απόψεις της ομάδας. 

 Ο εκπαιδευτικός ζητά από την ευρύτερη ομάδα να ιεραρχήσει τις απόψεις και να προτείνει ποιες

θα αποτελέσουν αντικείμενο κριτικής επεξεργασίας.

 1. Θρησκευτικά διαφορετικός

 2. Εκφοβισμός 

 3. Ρατσισμός



τάδιο 3ο: Προσδιορισμός των απόψεων που θα 

εξεταστούν

 Εξετάστηκε ο πυρήνας του θέματος, δηλαδή τι σημαίνει να είναι κάποιοςκάποιος θρησκευτικάθρησκευτικά

διαφορετικόςδιαφορετικός. Επιμέρους θέματα ήταν:

 Ποιος είναι ο τρόπος ζωής του;

 Υοβάται να αποκαλύψει τη θρησκεία του, δυσκολεύεται να βρει τον τόπο λατρείας που

αντιπροσωπεύει αυτό που πιστεύει, δε θα μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες γιορτές,

απομακρύνεται από τη θρησκεία του, αποφεύγει συζητήσεις θρησκευτικού περιεχομένου κ.

ά.



 Πώς νιώθει; 

 Άβολα σε θρησκευτικούς χώρους άλλης θρησκείας, φοβισμένος, παραγκωνισμένος,

διαφορετικός, μειονεκτικά, καταπίεση, μη αποδεκτός, μόνος, δε θα πρέπει να σταματήσει να

έχει δύναμη αφού ο Θεός βρίσκεται παντού και θα είναι δίπλα του, αποκλεισμένος

 Ποιες στάσεις υιοθετεί απέναντι στους άλλους και στην κοινωνία; 

 Επιθετικός, οξύθυμος, προσπαθεί να ενταχθεί και να μην προκαλεί, απόμακρος, στάσεις

μίσους, φόβος, αποστασιοποίηση, επιφυλακτικός, μυστικοπαθής κ. ά.



 Πώς είναι η καθημερινότητά του; 

 Δε θα έχει κάποιον να γιορτάσει τις θρησκευτικές γιορτές, αποκλεισμένος από την κοινωνία

γιατί θα βρίσκεται στη μειονότητα, εσωστρέφεια, καταπιέζεται

 Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει με φίλους, οικογένεια, εργασία, σχολείο κλπ.

 τη δουλειά μπορεί να τον θεωρούν κατώτερο λόγω της θρησκείας του, στο σχολείο

αποφεύγει το θεολογικό μάθημα και την πρωινή προσευχή και ίσως να στοχοποιείται,

δυσκολία να κάνει φίλους, νηστεύει και δεν μπορεί να βγει με τους φίλους του, η οικογένειά

του τον στηρίζει

 Μπορεί όμως να μην αντιμετωπίσει και κανένα πρόβλημα, γιατί όλα τα παραπάνω

εξαρτώνται από τον χαρακτήρα του ατόμου και το μέρος που μένει.



τάδιο 4: Επιλογή έργων τέχνης

 το σημείο αυτό προτάθηκε η αξιοποίηση έργων ζωγραφικής και λογοτεχνίας, τα

οποία αναδεικνύουν στοιχεία διαφορετικότητας. Ειδικότερα, επειδή αναφερόμαστε στο

Μάθημα των Θρησκευτικών προτάθηκαν έργα με θεολογικόθεολογικό υπόβαθρουπόβαθρο. Βέβαια, ο

εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτήσει τους μαθητές, αν έχουν υπόψη τους να προτείνουν

και οι ίδιοι κάποιο έργο. Μετά από συζήτηση επιλέχθηκαν ο ΜυστικόςΜυστικός Δείπνος,Δείπνος, καθώςκαθώς

καικαι τοτο ποίημαποίημα τουτου ΡωμανούΡωμανού ΜελωδούΜελωδού γιαγια τηντην αμαρείτιδααμαρείτιδα προσαρμοσμένοπροσαρμοσμένο. Σα έργα

επιλέχθηκαν, γιατί προσφέρουν στοιχεία σχετικά με το διαφορετικό, ορισμένα εκ των

οποίων βοηθούν στη διερεύνηση διλημμάτων, συναισθημάτων κοινωνικών σχέσεων,

συμπεριφορών, δίνουν έναυσμα για κριτικό και δημιουργικό στοχασμό, ενώ επιπλέον

περιέχουν συμβολισμούς που ενισχύουν τη στοχαστική διαδικασία.



 

Εικαζηικό έπγο  

Τίηλορ Μςζηικόρ Δείπνορ 

Ζωγπάθορ Tintoretto Jacopo 

Χαπακηηπιζηικά Oil on canvas, 365 cm × 568 cm 

Έηορ 1592-1594 

Πηγή https://el.wikipedia.org/wiki 

Καηάλογορ_έπγων_ηος_Τινηοπέηηο 

Μοςζείο/ Γκαλεπί Βελεηία, San Giorgio Maggiore 

 

 

 





 Ο στόχος εδώ είναι να φανεί μέσα από τη διαφορετικότητα των προσώπων

ότι ο Θεός περιχωρεί και ενώνει στο πρόσωπό Σου. Η ένωση είναι

προσφερόμενη από Εκείνον.



τάδιο 5: Κριτικός στοχασμός μέσα από

την αισθητική εμπειρία

 Σηε ζπλέρεηα ζπληνλίδεηαη ε δηεξγαζία ηνπ θαη σο εξγαιείν παξαηήξεζεο

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηνπ Perkins (1994 ).



Ππώηη θάζη: Χπόνορ για παπαηήπηζη

 Οη καζεηέο:

 Α) Μέζα από ηε δξάζε «αςθόπμηηη«αςθόπμηηη παπαηήπηζη»παπαηήπηζη» ελεξγνπνηνύλ ηνλ εζωηεπικόεζωηεπικό διάλογοδιάλογο κε ην έξγν,

παξαηεξνύλ ην έξγν γηα 2-3 ιεπηά, ζησπειά, ρσξίο ζρόιηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ηεζεί εξσηήζεηο

πξνβιεκαηηζκνύ όπσο ηη ζθέπηεζηε, όηαλ βιέπεηε γηα πξώηε θνξά ην έξγν, πνηα ζπλαηζζήκαηα ζαο

δεκηνπξγεί, είλαη θάηη πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ζαο;

 Β) Μέζα από ηε δξάζε «έκθπαζη«έκθπαζη ππώηωνππώηων παπαηηπήζεωνπαπαηηπήζεων» γξάθνπλ ζε κηθξέο ιεδάληεο όζα παξαηεξνύλ.

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηώλ επηθεληξώζεθαλ ζηε ζέζε ηνπ Ηεζνύ ζηνλ πίλαθα, ε ζηάζε ησλ καζεηώλ, ηα

εδέζκαηα ζην ηξαπέδη, ε ελδπκαζία, ε έθθξαζε ησλ πξνζώπσλ, δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θά.

 Γ) Μέζα από ηε δξάζε «έκθπαζηέκθπαζη ηωνηων ππώηωνππώηων επωηήζεωνεπωηήζεων» εθαξκόδνληαο ηελ ηερληθή «θαηαηγηζκόο

ηδεώλ» δηαηππώλνπλ ηηο πξώηεο εξσηήζεηο ηνπο θαη θαηαγξάθνληαη ζε έλα ραξηόλη κε ηίηιν: «Αξρηθά

Δξσηήκαηα». Οη εξσηήζεηο πνπ έζεζαλ νη καζεηέο επηθεληξώζεθαλ ζην: «Γηαηί ν Χξηζηόο είλαη ζην θέληξν

ηεο εηθόλαο θαη ζην βάζνο; Γηα πνην ιόγν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαγεηά ζην ηξαπέδη; Οη καζεηέο

παξαθνινπζνύλ ηνλ Χξηζηό; Γηαηί ππάξρνπλ ππεξέηεο θαη δώα;



Ππώηη θάζη: Χπόνορ για παπαηήπηζη

 Γ) Μέζα από ηε δξάζε «σπήζη«σπήζη οπηικήροπηικήρ νοημοζύνηρ»νοημοζύνηρ» νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ απηά πνπ ήδε

γλσξίδνπλ γηα λα απνδώζνπλ ηελ παξαηήξεζή ηνπο. Σπγθεθξηκέλα: « Τα ξνύρα παξαπέκπνπλ ζε άιιε

επνρή. Τξώλε παηάηεο, λεζηεύνπλ, Ο Χξηζηόο είλαη ζην θέληξν ηεο εηθόλαο, έρεη θσηνζηέθαλν, νη καζεηέο

γύξσ ηνπ θσηίδνληαη από ην θσηνζηέθαλν. Βξίζθνληαη ζε θάπνην ζπίηη, Δίλαη βξάδπ, κόλν ην

θσηνζηέθαλν ηνπ Χξηζηνύ θσηίδεη θαη ε θιόγα από ην ηαβάλη, Οη καζεηέο είλαη 11, ππάξρνπλ θη άιια

πξόζσπα, όπσο άγγεινη, ίζσο δνύινη, γπλαίθεο, ίζσο βξίζθνληαη ζε ζπήιαην….».

 Δ) Μέζα από ηε δξάζε «ενηοπιζμόρ«ενηοπιζμόρ κενηπικώνκενηπικών επωηημάηων»επωηημάηων» ν θάζε καζεηήο εθθξάδεη έλα βαζηθό

εξώηεκα ην νπνίν κπνξεί λα απαληεζεί κε ηελ θνηλή ινγηθή, ρσξίο λα είλαη ε νξηζηηθή απάληεζε. Π.ρ.

«Πνην ζπλαίζζεκα απνπλέεη ην έξγν; Γηαηί νη καζεηέο θάζνληαη γύξσ από ηνλ Ηεζνύ; Γηαηί ππάξρνπλ δώα

ζην γεγνλόο;

 Ση) Οη καζεηέο απομακπύνοςναπομακπύνοςν ηηνηην πποζοσήπποζοσή ηνπο γηα ιίγα ιεπηά από ην έξγν, θάλνπλ έλα νιηγόιεπην

δηάιεηκκα.

 Ε) Με ηε δξάζε «επάνοδορ«επάνοδορ ζηηνζηην παπαηήπηζη»παπαηήπηζη» νη καζεηέο θπθιώλνπλ ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά

ηνπ έξγνπ θαη δηαηππώλνπλ απνξίεο. Π.ρ. «Πίλνπλ θξαζί θαη ηξώλε ςσκί. Οη θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ ηνπο

είλαη παξαζηαηηθέο….»



Δεύτερη φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης 

παρατήρηση

Α) Σηελ πξώηε δξάζε «διέγεπζη«διέγεπζη ηηρηηρ πποζοσήρ»πποζοσήρ» νη καζεηέο θαινύληαη λα γξάςνπλ, αλ ππάξρεη θάπνην

ζελάξην, θάπνηα ηζηνξία πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαηήξεζε θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο: «Τη ζπκβαίλεη ζηνλ

πίλαθα; Πεξηέρεη θάπνην αθήγεκα - ηζηνξία γηα εζάο;». Τα παηδηά εξγάδνληαη αηνκηθά: Ζ άπνςε ηνπ θαζελόο

γξάθεηαη ζε κηθξά ραξηάθηα, ηα νπνία θνιινύλ ζε εηδηθή πεξηνρή ηεο ηάμεο, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο έρεη

ηνπνζεηήζεη ιεπθό ραξηί κε ηίηιν: «Αλνηθηή θαη πεξηπεηεηώδεο παξαηήξεζε». Οη καζεηέο εθθξάζηεθαλ

αθνινύζσο: «Δίλαη ν Μπζηηθόο Γείπλνο, Ζ ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ Ηεζνύ κε ηνπο καζεηέο ηνπ….

Β) Σηε δξάζε ««ΑναζήηηζηΑναζήηηζη εκπλήξεων»εκπλήξεων» θαινύληαη νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ παξάμελα αληηθείκελα,

ρξσκαηηθνύο ζπλδπαζκνύο θαη ηδηαίηεξεο ζρέζεηο (νινκέιεηα ηεο ηάμεο). Οη καζεηέο παξαηεξνύλ θαη ν

εθπαηδεπηηθόο θαηαγξάθεη ηηο εθπιήμεηο ζε εηδηθή πεξηνρή ηεο ιεπθήο αθίζαο ζηελ νπνία ππάξρεη ν ηίηινο:

«Δθπιήμεηο». Οη καζεηέο αλαθέξνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο θάπνησλ καζεηώλ, νη καζεηέο θαίλνληαη

λα είλαη αλαζηαησκέλνη, επηθξαηεί κηα αλεζπρία, θάπνηα ζεκεία ηνπ πίλαθα είλαη πην θσηεηλά, θάπνηα είλαη πην

ζθνηεηλά, ην ηξαπέδη είλαη δηαγώληα, ζπκκεηέρνπλ γπλαίθεο θαη πξνζθέξνπλ εδέζκαηα ζηνπο καζεηέο, ππάξρνπλ

πνιινί δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη σο πξνο ηελ ηδηόηεηα, πξώηε θνξά βιέπνπκε ηνλ Μπζηηθό Γείπλν ζε ηαβέξλα, ε

γάηα θαη ηα πηελά παξαβξίζθνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ, θαίλεηαη λα βξίζθνληαη Άγγεινη θαη Γαίκνλεο καδί, αλ θαη

είλαη ηόζν δηαθνξεηηθνί όινη κεηαμύ ηνπο, ιεηηνπξγνύλ νκαδηθά ζαλ ζύλνιν.



Δεύτερη φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης 
παρατήρηση

 Γ) τη τρίτη δράση ««ΑναζήτησηΑναζήτηση ψυχικήςψυχικής διάθεσης»διάθεσης» οι μαθητές εκφράζουν ποια ψυχική
διάθεση προκαλεί το έργο (καταιγισμός ιδεών). Οι μαθητές ανέφεραν: Τπάρχει ένας
πανικός γύρω από το τραπέζι, αλλά στο τραπέζι υπάρχει ηρεμία. Αναστάτωση, λύπη,
αποπνικτική ατμόσφαιρα, αίσθηση φόβου, αλλά και ζεστασιάς και αγάπης. οβαρότητα,
φόβος και συγκίνηση, αναστάτωση αλλά μαζί αγαλλίαση και αρμονία. Μυστικότητα.

 Δ) την τέταρτη δράση «Αναζήτηση«Αναζήτηση συμβόλωνσυμβόλων καικαι νοημάτων»νοημάτων» οι μαθητές γράφουν ποιο
νόημα αναδύεται μέσα από τους εντοπισμένους συμβολισμούς (ομάδες με καταιγισμό
ιδεών). τη λευκή αφίσα κολλιούνται τα μικρά χαρτάκια κάτω από τον τίτλο: «ύμβολα-
Μηνύματα». Σα παιδιά κατέγραψαν τα ακόλουθα: Σο κόκκινο χρώμα στα ρούχα του
Φριστού συμβολίζει τη βασιλεία του. Σο σημείο του έργου που είναι φωτεινό συμβολίζει την
παρουσία του καλού, ενώ η σκοτεινή πλευρά την παρουσία του κακού. Η ένταση που
επικρατεί στο έργο προμηνύει το χάος μετά την ταύρωση του Φριστού…..,

 E) την πέμπτη δράση «ΑναζήτησηΑναζήτηση κίνησης»κίνησης» οι μαθητές περιγράφουν προφορικά την
κίνηση στο έργο, π.χ. οι κινήσεις των χεριών εντοπίζονται και σημειώνονται σε
φωτοτυπημένα αντίγραφα του έργου με μαρκαδόρο. Σα αντίγραφα κολλιούνται στη λευκή
αφίσα κάτω από τον τίτλο: «Κίνηση». Ενδεικτικά καταγράφονται οι κινήσεις των χεριών ειδικά
του Ιησού και των μαθητών, αλλά και των υπόλοιπων προσώπων που συμμετέχουν.
Φαρακτηριστικές είναι και οι κινήσεις των αγγέλων. Γενικά το έργο αποπνέει μια κινητικότητα.



Δεύτερη φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης 
παρατήρηση

 τ) τη έκτη δράση «Αναζήτηση«Αναζήτηση τεχνικώντεχνικών εικαστικώνεικαστικών στοιχείων»στοιχείων» οι μαθητές αναγνωρίζουν
συνδυασμούς χρωμάτων, ισορροπία σχημάτων, σχέσεις όγκων, χρήση της γραμμής ή της

πινελιάς. Οι θέσεις των παιδιών καταγράφονται σε χαρτάκια και κολλιούνται στη λευκή αφίσα κάτω

από τον τίτλο «Εικαστικά στοιχεία». Ενδεικτικά οι μαθητές απάντησαν Σο πρόσωπο του Φριστού είναι

φωτεινό….Τπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές των προσώπων…..

 Ζ) την έβδομη δράση «Αλλαγή«Αλλαγή κλίμακαςκλίμακας παρατήρησης»παρατήρησης» οι μαθητές καλούνται να κυκλώσουν μια

ειδική περιοχή, την οποία ο εκπαιδευτικός απομονώνει και φωτοτυπεί και στη συνέχεια τα παιδιά

μελετούν αναλυτικά. Έτσι, εντοπίζουν το αναλυτικό θέμα σε αντιδιαστολή με το περιφερειακό.

Ενδεικτικά τα παιδιά κύκλωσαν το πρόσωπο του Φριστού για το οποίο ανέφεραν ότι εκπέμπει αγάπη

προς όλους, τους δαίμονες και τους αγγέλους, υποδεικνύοντας τον συνεχή αγώνα μεταξύ του

καλού και του κακού, τα χέρια των μαθητών, τα οποία δείχνουν κινήσεις συμφωνίας με τα λόγια του

Φριστού, κάποια παιδιά εντόπισαν και τις εκφράσεις των προσώπων στα οποία φαίνεται η ανησυχία

και ο προβληματισμός των μαθητών.

 Η) την όγδοη δράση «αναζήτηση«αναζήτηση υπερβολών»υπερβολών» οι μαθητές καταγράφουν, αν υπάρχει κάποιο

στοιχείο υπερβολής στο έργο μέσα από καταιγισμό ιδεών και οι απόψεις αναγράφονται στην αφίσα

κάτω από τον τίτλο «Τπερβολές». Σα παιδιά διερωτήθηκαν γιατί να υπάρχει μια συνεχή κίνηση απ’

όλους; Πώς μπορεί να συνυπάρχει το ανθρώπινο με το θείο, το φυσικό με το μεταφυσικό;

 Θ) Σέλος στην ένατη δράση «Χωροχρονική τοποθέτηση», ο εκπαιδευτικός ανέφερε τα πολιτιστικά
και ιστορικά στοιχεία του έργου.



Σρίτη φάση: Ξεκάθαρη, αναλυτική και βαθιά
παρατήρηση

 Α) τη δράση «επάνοδος«επάνοδος στιςστις εκπλήξειςεκπλήξεις καικαι προσπάθειαπροσπάθεια ερμηνείαερμηνεία τους»τους» εστιάζουν σε αυτό που τους
προκάλεσε έκπληξη και μελετούν, γιατί ο καλλιτέχνης δημιούργησε αυτή την έκπληξη. Μόνο για να
προκαλέσει; Ή μήπως υπάρχει κάποιος λόγος για την παρουσία της; Τπάρχει κάποιο μήνυμα; Πώς
εντάσσεται μέσα στο έργο; Φαρακτηριστική είναι η απάντηση των παιδιών ότι η έκπληξη που εκφράστηκε
μέσα από τον αγώνα μεταξύ καλού και κακού ενδεχομένως να οφείλεται σε προσωπική μεταφυσική
αναζήτηση του ζωγράφου. Επίσης, η συνύπαρξη τόσο έντονων και διαφορετικών στοιχείων και
προσώπων δείχνει τη δυνατότητα συνύπαρξης και ένωσης σε ένα πρόσωπο, που στην περίπτωση αυτή
είναι ο Φριστός.

 Β) τη δράση «επάνοδος«επάνοδος στοστο κεντρικόκεντρικό ερώτημα»ερώτημα» οι μαθητές επανέρχονται σε ένα έντονο συναίσθημα,
ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και εξηγούν πώς ο καλλιτέχνης μεταδίδει αυτό που τον ενδιαφέρει; Με
ποια καλλιτεχνικά μέσα; Σα παιδιά εστιάστηκαν κυρίως στα αντιθετικά συναισθήματα που εντόπισαν στο
έργο, δηλαδή απ΄ τη μια φόβο και συνάμα ηρεμία και γαλήνη. Τποστήριξαν ότι αυτό εκφράζεται και
μεταφέρεται από τον ζωγράφο μέσα από τις σκιές, το σκοτάδι και τις αντιθέσεις με το φως. Επίσης, οι
ακτίνες του φωτός κάνουν πιο δυνατή αυτή τη διαφορά και αντίθεση.

 Γ) τη δράση «Εντοπισμός«Εντοπισμός καικαι προσπάθειαπροσπάθεια απάντησηςαπάντησης τωντων αρχικώναρχικών ερωτημάτων»,ερωτημάτων», οι μαθητές με
προτροπή του εκπαιδευτικού αναζητούν αυτό που ακόμη δεν έχει απαντηθεί και προσπαθούν να
απαντήσουν με βάση τις παρατηρήσεις και τα μέχρι τώρα στοιχεία. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούν
συνδυαστικά διάφορες πηγές γνώσης, όπως τις παρατηρήσεις των άλλων μελών, τις δικές τους
σημειώσεις, τις παρατηρήσεις και τα στοιχεία στα οποία έχει αναφερθεί ο εκπαιδευτικός. Οι απαντήσεις
καταγράφονται σε γαλάζια χαρτιά και κολλιούνται στην αφίσα της πρώτης φάσης στο αντίστοιχο σημείο
όπου υπάρχει η αναφορά στα αρχικά ερωτήματα.



Σρίτη φάση: Ξεκάθαρη, αναλυτική και βαθιά
παρατήρηση

 Δ) τη δράση «διανοητικές«διανοητικές αλλαγές»αλλαγές» οι μαθητές βρίσκουν τα δυνατά σημεία του έργου σε σχέση με άλλα πιο
αδύναμα. Για τον σκοπό αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάζει ένα χρώμα, ένα υλικό, να μετακινεί ένα
αντικείμενο, να χρησιμοποιεί το δάχτυλό του, για να κρύψει ένα αντικείμενο. Έτσι οδηγείται ο μαθητής στο
συμπέρασμα για το τι είναι ουσιαστικό και τι όχι στο συγκεκριμένο έργο (τεχνική του καταιγισμού ιδεών). Οι
μαθητές στο σημείο αυτό εστιάστηκαν κυρίως στις αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ των προσώπων που
συμμετέχουν στο έργο, περιγράφοντας την ένδυσή τους, τη στάση του σώματος, καθώς και την αρμονία που
μπορεί να εκπέμπει αυτή η διαφορετικότητα.

 Ε) τη δράση «αναζήτηση«αναζήτηση ενδυναμώσεωνενδυναμώσεων-- ισορροπίαςισορροπίας καικαι λοιπώνλοιπών τεχνικώντεχνικών χαρακτηριστικών»χαρακτηριστικών» οι μαθητές
ελέγχουν αν υπάρχει ισορροπία στο έργο, εντοπίζοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του μέσα από τεχνικά
στοιχεία που εντοπίστηκαν πριν. Μελετούν ποια μέρη είναι ενισχυμένα και με ποιον τρόπο έτσι ώστε να
απαντηθεί το ερώτημα: Σι συμβαίνει εδώ. Επίσης ελέγχουν πώς το χρώμα, οι γραμμές, η σύνθεση
προσελκύουν την παρατήρηση και τη σκέψη. Π.χ. απαντούν στις ερωτήσεις Αν απουσίαζε ο Ιούδας….. Αν
απουσίαζε ο Φριστός…….. Αν απουσίαζε ο άρτος και ο οίνος; Αν από το έργο απουσίαζε ….. θα άλλαζε όλη
η δομή; Αν φορούσαν άλλα ρούχα θα άλλαζε το μήνυμα;…. Σα σημεία σημειώνονται με μαρκαδόρο σε
φωτοτυπημένα έργα και τοποθετούνται κάτω από τον τίτλο: «Ισορροπία». αφώς σ’ αυτά τα ερωτήματα τα
παιδιά ανέφεραν ότι δε θα υπήρχε σενάριο- ιστορία, αν απουσίαζαν τα βασικά πρόσωπα που έργου.

 τ) τη δράση «απαντώ«απαντώ στηνστην ερώτησηερώτηση:: ΓιατίΓιατί μεμε εντυπωσιάζουνεντυπωσιάζουν κάποιακάποια στοιχείαστοιχεία τουτου έργουέργου;;»» οι μαθητές με
προτροπή του εκπαιδευτικού τοποθετούν την παλάμη τους πάνω στην περιοχή του έργου που τους
εντυπωσιάζει ή που είναι αδιευκρίνιστη ή που τους ενοχλεί ή που κατά τη γνώμη τους είναι δευτερεύον
αντικείμενο στο έργο. Καλεί τους μαθητές να παρατηρήσουν τι θα συμβεί τότε ως προς την ποιότητα του
έργου. την περίπτωση τη δική μας τα παιδιά τοποθέτησαν την παλάμη τους πάνω στους δούλους,
εκφράζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στο θεσμό της δουλείας, αλλά και στη διαφορετική
μεταχείριση των ανθρώπων.



Σρίτη φάση: Ξεκάθαρη, αναλυτική και 
βαθιά παρατήρηση

 Ζ) τη δράση «χρήση«χρήση άλλωνάλλων πηγών»πηγών» οι μαθητές συγκρίνουν το έργο τέχνης με άλλα που
ξέρουν ότι συνδέονται (είναι της ίδιας περιόδου, του ίδιου καλλιτέχνη, του ίδιου θέματος
κτλ.), βρίσκουν ομοιότητες και διαφορές και σκέφτονται, γιατί υπάρχουν αυτές οι ομοιότητες
και διαφορές.

 Η) τη δράση «απάντηση«απάντηση ερωτημάτων,ερωτημάτων, εντοπισμόςεντοπισμός αποδείξεωναποδείξεων καικαι συμπεράσματα»συμπεράσματα» οι
μαθητές εξάγουν τα συμπεράσματά τους, λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία από τις δύο
προηγούμενες φάσεις. Ξεκαθαρίζουν τα βασικά τους ερωτήματα και διαμορφώνουν τις
απαντήσεις τους, δίνοντας πιθανές λύσεις. Π.χ. Πώς συνδέονται τα διαφορετικά πρόσωπα
μεταξύ τους; Η απάντηση που έδωσαν στηρίχθηκε στις προηγούμενες τοποθετήσεις τους,
καθώς υποστήριξαν ότι η κοινή αναφορά τους είναι ο Φριστός. Οι αποδείξεις τους γι’ αυτή
την τοποθέτηση τους στηρίχθηκε στον τρόπο που τοποθετεί ο καλλιτέχνης τους μαθητές
κοντά και γύρω από τον Φριστό, όλη η κίνηση του έργου πραγματώνεται γύρω απ’ τον
Ιησού και τέλος η δράση του έργου επικεντρώνεται στον μεγάλο Δάσκαλό τους. Σέλος,Σέλος,
διατυπώνουν συμπεράσματα μέσα από συμβολισμούς- μηνύματα. Ο κάθε μαθητής
απομονώνει το βασικό του ερώτημα και το απαντά γραπτά και τοποθετεί τις γραπτές
απαντήσεις πλάι στο βασικό ερώτημα της αφίσας ή εναλλακτικά προτείνεται η συζήτηση
στην ολομέλεια.



Σέταρτη φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας

 τη φάση αυτή οι μαθητές μέσα από τη δράση «ολιστική«ολιστική προσέγγισηπροσέγγιση τουτου έργου»έργου» και την

τεχνική walk gallery αναστοχάζονται επάνω στις δικές τους παραδοχές με βάση τις

εμπειρίες τους από τις προηγούμενες φάσεις. Πρακτικά οι μαθητές ξαναβλέπουν τα στοιχεία

που είχαν δημιουργήσει, σημειώσεις, μικρά κείμενα που έχουν αναρτηθεί στο ταμπλό της

τάξης και αναφέρονται στο έργο.

 Καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση: «Σελικά«Σελικά τιτι νιώθωνιώθω βλέπονταςβλέποντας αυτόαυτό τοτο έργοέργο

τέχνηςτέχνης;;»» και να παράγουν γραπτό κείμενο εκφράζοντας τις σκέψεις τους για το έργο σε δύο

παραγράφους:



Σέταρτη φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας

 α΄ παράγραφος: «Πριν παρατηρήσω το έργο νόμιζα ότι……» «Πριν παρατηρήσω το έργο νόμιζα ότι……» 

Ο διαφορετικός δεν μπορεί να συνυπάρξει με τους άλλους, τρόμαξα και φοβήθηκα, όταν

είδα το έργο, τόσο σκοτεινό και διαφορετικό, μου φάνηκε παντελώς άγνωστο το

περιεχόμενο, σκόρπια στοιχεία που στην αρχή δεν μπορούσα να συνδέσω….κ.ά.

 και β΄ παράγραφος: «Μετά τη συζήτησή μας νομίζω ότι……»«Μετά τη συζήτησή μας νομίζω ότι……»

Η λεπτομερής και με τρόπο παρατήρηση του πίνακα με ηρέμησε. Είδα πράγματα που ούτε

φανταζόμουν ότι υπήρχαν στο πίνακα. Άκουσα από τους συμμαθητές μου στοιχεία που

δεν παρατήρησα, διαπίστωσα ότι τα σκόρπια στοιχεία μπορούν να ενωθούν σε ένα

σύνολο, τα διαφορετικά πρόσωπα συνδέονται στο πρόσωπο του Δασκάλου.



 Οι μαθητές κατάφεραν να ξεπεράσουν τη στερεότυπη άποψη ότι το

διαφορετικό διασπά, χωρίζει και να προτείνουν μια πιο σφαιρική και

διαφορετική άποψη, να ενωθούν διαφορετικά στοιχεία μεταξύ τους και να

συνυπάρξουν αρμονικά μέσα από την ιδιαιτερότητά τους, στην περίπτωση

του έργου αναφέρθηκαν στη δύναμη της ένωσης του Φριστού ως πρόσωπο

αναφοράς στο έργο.



τάδιο 6: Επαναξιολόγηση των ιδεών

 το σημείο αυτό και μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των έργων τέχνης

μοιράζονται στους μαθητές οι αρχικές απόψεις τους που είχαν δώσει στο

θέμα:

 Σι σημαίνει να είναι κάποιος διαφορετικός; Και ζητάμε από τους μαθητές να

απαντήσουν: Μετά από τις συζητήσεις ποιες από τις αρχικές απόψεις θα

διατηρούσατε, ποιες θα αλλάζατε και ποιες θα εμπλουτίζατε;

 Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι νοητικοί μετασχηματισμοί που

επήλθαν από τη διεργασία:



 Σελικά δεν είναι τόσο δύσκολο να είσαι διαφορετικός

 Θέλω να γίνω/παραμείνω διαφορετικός

 Η πίστη μου δεν με διαφοροποιεί από τους άλλους, μάλλον ενώνει

 Σελικά θα αποδεχθώ τον….., αν και διαφέρει πολύ με εμένα.

 Θέλω να γνωρίσω κι άλλους ανθρώπους με διαφορετική πίστη

 Ο Φριστός φαίνεται πως μάς επιτρέπει να δεχόμαστε τους άλλους όπως 

είναι…



Αντί επιλόγου

 Η αισθητική προσέγγιση του άλλου και μάλιστα του θρησκευτικά άλλου, εφαρμόζοντας τις

προϋποθέσεις της μετασχηματίζουσας μάθησης αποτελεί μια πρόκλησηπρόκληση γνωστική,γνωστική,

συναισθηματική,συναισθηματική, αναστοχασμούαναστοχασμού καικαι ίσωςίσως αναπλαισίωσηςαναπλαισίωσης ήή καικαι επαναπροσδιορισμούεπαναπροσδιορισμού

τωντων ιδεώνιδεών καικαι στάσεωνστάσεων τόσοτόσο τουτου παιδαγωγούπαιδαγωγού όσοόσο καικαι τωντων παιδαγωγούμενωνπαιδαγωγούμενων..

 Ένα πολυεπίπεδο ταξίδι ξεκινούν τα παιδιά μέσα από τις αισθήσεις τους που οδηγούν στη

διαμόρφωση ολιστικώνολιστικών νοημάτωννοημάτων καικαι ερμηνειώνερμηνειών.

 ’ αυτό το ταξίδι ο αναστοχασμόςαναστοχασμός αποτελεί το βασικό εργαλείο στα χέρια των παιδιών, για
να επαναξιολογήσουν ιδέες και απόψεις ατομικά και ομαδικά.

 Προορισμός του ταξιδιού είναι η προσέγγιση και η ερμηνείαερμηνεία του σημαίνον και του

σημαινόμενου μέσα από ενεργό συμμετοχή και διάδραση με τους συνταξιδιώτες, τους

συμμαθητές.

 Ψστόσο, ο κατεξοχήν υπεύθυνος και οδηγός της προσπάθειας αυτής, ο εκπαιδευτικός, ο

οποίος χρειάζεται μεράκιμεράκι για τη δουλειά του, προσωπικήπροσωπική αναζήτησηαναζήτηση, κατάρτισηκατάρτιση σε θέματα

μεθοδολογίας της διδακτικής της τέχνης και κυρίως αγάπηαγάπη για την ανάπτυξη και εξέλιξη των

παιδιών- μαθητών του.



 ας ευχαριστώ!!!


