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Εφαρμογή της μεθόδου 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» 

Παράδειγμα από μάθημα «Κοινωνικού Γραμματισμού»  

στο ΣΔΕ Κορυδαλλού, θέμα: «Ξένος» 

(το εκπόνησε η Μαρία Καγιαβή) 

 
Οι έντεκα εκπαιδευόμενοι στη Β’ τάξη του ΣΔΕ, 25-40 ετών, δεν έχουν τελειώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και έχουν ελάχιστη επαφή με την τέχνη. Ένας από αυτούς 

προέρχεται από το Αφγανιστάν. Ένα από τα μαθήματα που παρακολουθούν είναι ο 

«Κοινωνικός Γραμματισμός».  

 

Πρώτο στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση ενός θέματος 

Στις πρώτες συναντήσεις, η εκπαιδεύτρια διαπίστωσε ότι αρκετοί συμμετέχοντες 

εξέφραζαν ξενοφοβικές απόψεις και ορισμένοι θεωρούσαν τους μετανάστες υπαίτιους 

για την αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση την οδήγησε να θεωρήσει 

ότι το θέμα «ξένος» θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής διερεύνησης. 

Πρότεινε την ιδέα στους συμμετέχοντες και αυτοί ανταποκρίθηκαν. Αποφασίστηκε το 

θέμα να συζητηθεί -μέσω της χρήσης έργων τέχνης που θα είχαν το ρόλο των 

εναυσμάτων για τη συζήτηση- στις επόμενες τέσσερις συναντήσεις, καθεμία από τις 

οποίες θα διαρκούσε δύο ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο 

εφαρμογής της μεθόδου. 

 

 

Δεύτερο στάδιο: Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων 

Στο δεύτερο στάδιο, η εκπαιδεύτρια ζήτησε από τους συμμετέχοντες να γράψουν, σε 

δύο ομάδες, τις απόψεις τους γύρω από το θέμα: «Τι σημαίνει για εμάς ένας ξένος που 

ζει στη γειτονιά μας». Η πρώτη ομάδα έγραψε: «Για εμάς δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Εξάλλου αυτοί οι άνθρωποι ήλθαν στη χώρα μας αναζητώντας δουλειά». Και η δεύτερη 

ομάδα: «Κάποιοι από αυτούς μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, κλοπές, φόνους, 

κλπ. Θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε χωρίς προβλήματα, αλλά και εκείνοι δεν 

πρέπει να παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων.» 

 

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

Στη διάρκεια του τρίτου σταδίου, η εκπαιδεύτρια, αφού μελέτησε τις απόψεις που 

έγραψαν οι δύο ομάδες, διαπραγματεύτηκε μαζί τους ορισμένα κριτικά ερωτήματα, που 

θα μπορούσαν να εξεταστούν. Αποφασίστηκε να εξεταστούν τα εξής: 

α. Μια φορά ξένος, για πάντα ξένος; 
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β. Οι μετανάστες απειλούν τον τρόπο ζωής μας; 

γ. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να καταλάβουμε και να αισθανθούμε τον τρόπο που 

σκέφτονται και αισθάνονται οι μετανάστες; 

 

 

Τέταρτο στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά 

ερωτήματα 

 

Στο τέταρτο στάδιο η εκπαιδεύτρια πρότεινε στην ομάδα τέσσερα έργα τέχνης: Τους 

πίνακες New Kids in the Neighborhood του Norman Rockwell και Memory του Rene 

Magritte, την ταινία Ανάμεσα στους τοίχους του Laurent Cantet και το ποίημα A Bedtime 

Story της Mitsuye Yamada. Η ομάδα διάλεξε να επεξεργαστεί το πρώτο και το τελευταίο. 

 

 

  

     

“A Bedtime Story” 

Μια φορά κι έναν καιρό 

σε ένα παλιό ιαπωνικό μύθο 

που διηγούνταν ο πατέρας μου 

μια ηλικιωμένη γυναίκα ταξίδευε μέσα από 

πολλά μικρά χωριά 

ζητώντας καταφύγιο 

για τη νύχτα. 

Κάθε πόρτα που άνοιγε μια χαραματιά 

απαντώντας στο χτύπημά της 

έκλεινε αμέσως μετά. 

Ανήμπορη να περπατήσει παραπάνω 

ανέβηκε κατάκοπη ένα λόφο 

βρήκε ένα ξέφωτο 

Εικόνα 2: New Kids in the Neighborhood, Norman Rockwell 
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και εκεί ξάπλωσε να ξαποστάσει 

να πάρει μια ανάσα. 

Το χωριό από κάτω κοιμόταν 

μόνο μερικά φωτάκια λαμπύριζαν σαν άστρα. 

Έξαφνα, τα σύννεφα άνοιξαν 

και ένα ολόγιομο φεγγάρι ξεπρόβαλε 

πάνω από το χωριό. 

Η ηλικιωμένη γυναίκα ανασηκώθηκε 

στράφηκε προς το χωριό  

και κάνοντας μια ικεσία 

φώναξε 

Άνθρωποι του χωριού, σας ευχαριστώ! 

Αν δεν είχατε την  

καλοσύνη 

να μου αρνηθείτε ένα κρεβάτι 

για να περάσω τη νύχτα 

τα ταπεινά μου μάτια ποτέ δε θα  

είχαν δει αυτό το 

αξέχαστο θέαμα. 

Ο πατέρας σταμάτησε και εγώ περίμενα. 

Στην άνεση του σπιτιού μας 

στην κορυφή του λόφου του Σιάτλ 

με θέα την κοιλάδα, 

αναφώνησα 

‘Αυτό είναι το τέλος;’ 

 

Η εκπαιδεύτρια έκανε τον ακόλουθο συσχετισμό ανάμεσα στα έργα που επιλέχθηκαν 

και στα τρία κριτικά ερωτήματα που είχαν διαμορφωθεί στο τρίτο στάδιο:  

 

 

Επιλεγμένα έργα τέχνης 

Σύνδεση με τα κριτικά ερωτήματα 

Α β γ 

New Kids in the 

Neighborhood, Norman 

Rockwell  

   

A Bedtime Story, Mitsuye 

Yamada  

   

 

Πέμπτο στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα 

κριτικά ερωτήματα 
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Στο πέμπτο στάδιο η ομάδα άρχισε να εφαρμόζει την πρώτη φάση της τεχνικής του 

Perkins, εξετάζοντας τον πίνακα New Kids in the Neighborhood. Η εκπαιδεύτρια έθετε 

εκμαιευτικές ερωτήσεις, όπως: “Τι βλέπετε? Let your eye work for you”… “Εντοπίστε 

ενδιαφέροντα στοιχεία: Let’s label them”… Οι συμμετέχοντες απαντούσαν 

(χαρακτηριστικές φράσεις): “Βλέπω δύο ομάδες παιδιών”, “Πολυθρόνες, σπίτια”, “Τα 

παιδιά είναι ήρεμα”, “Είναι πλούσια γειτονιά, υπάρχουν ωραία σπίτια, γκαζόν, ένα 

ακριβό αυτοκίνητο”, “Δεν ξέρουμε αν τα παιδιά μένουν στην ίδια γειτονιά”… 

Ύστερα, η εκπαιδεύτρια εισήγαγε την ομάδα στη δεύτερη φάση της τεχνικής: 

“Παρατηρήστε πιο προσεκτικά. Είναι κάτι που σας παραξενεύει, που σας κάνει 

εντύπωση;”· “Συνεχίστε την παρατήρηση, ανακαλύψτε νέα στοιχεία”, “Αναζητήστε 

εκπλήξεις”, “Αναζητήστε συμβολισμούς και νοήματα”… Οι συμμετέχοντες απάντησαν 

(χαρακτηριστικές απαντήσεις): “Οι λευκοί διώχνουν τους μαύρους από τη γειτονιά”, 

“Όχι, μπορεί να έρχονται οι μαύροι να εγκατασταθούν”, “Τα λευκά παιδιά κοιτούν τα 

μαύρα με έκπληξη, σε στυλ ‘Τι είστε εσείς; Τι θέλετε εδώ; Πώς είναι έτσι το χρώμα σας;’ 

”, “Τα λευκά παιδιά έχουν ένα μαύρο σκυλάκι και τα μαύρα μια λευκή γάτα. Αυτό δείχνει 

ότι η αντίθεσή τους δεν είναι μεγάλη”, “Τα ρούχα των μαύρων είναι ακριβά, πιο καλά”, 

“Υπάρχουν βέβαια αντιθέσεις μεταξύ των δύο ομάδων, όμως δεν μαλώνουν, κάτι που 

δεν συμβαίνει συνήθως”. 

Στη συνέχεια η εκπαιδεύτρια χρησιμοποίησε ερωτήσεις-ερεθίσματα της τρίτης φάσης, 

όπως: “Επιστρέψτε σε κάτι που σας εξέπληξε: Υπάρχει κάποιο μήνυμα;”, “Διατυπώστε 

ερωτήσεις και πιθανές ερμηνείες. What do they imply?”, “Αναζητήστε τεκμηριωμένα 

συμπεράσματα”. Χαρακτηριστικές απαντήσεις των συμμετεχόντων: “Δείτε, και οι 

λευκοί και οι μαύροι κρατούν ένα γάντι του μπέιζμπολ… Θέλουν να γνωριστούν, να 

παίξουν μαζί.”, “Θέλουν να ζήσουν μαζί”, “Όμως εγώ βλέπω μία διαχωριστική γραμμή 

μπροστά από τα μαύρα παιδιά…Κάτι οριοθετεί”, “Τα μαύρα παιδιά είναι πιο κοντά στην 

οριοθέτηση από τα λευκά”, “Αλλά και πίσω από τα λευκά υπάρχει επίσης μία γραμμή 

που οριοθετεί το πού στέκονται τα παιδιά… Και αυτό δεν το έκανε τυχαία ο ζωγράφος”. 

Τέλος, διανύοντας την τέταρτη φάση της τεχνικής του Perkins, η εκπαιδεύτρια ζήτησε 

από τους συμμετέχοντες να ξαναδούν όλο το έργο και να συνοψίσουν όσα ανακάλυψαν. 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις: “Το έργο δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι λευκοί που έχουν 

καλά ρούχα ή μόρφωση, αλλά και οι μαύροι”, “Το χρώμα δεν κάνει τον άνθρωπο”. 

 

Μετά την ανάλυση του πίνακα, μία αντίστοιχη προσέγγιση έγινε αναφορικά με το 

ποίημα A Bedtime Story.  

Ύστερα, η εκπαιδεύτρια κάλεσε τους συμμετέχοντες να συσχετίσουν  τις ιδέες που 

αναδύθηκαν από την προσέγγιση και των δύο έργων με τις τρεις κριτικές ερωτήσεις. 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις των συμμετεχόντων: “Όλοι προερχόμαστε από κάπου και 

κάπου θα καταλήξουμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει μίσος στον πλανήτη”, 

“Στις μέρες μας φοβόμαστε πιο πολύ τους Έλληνες και τη ‘Χρυσή Αυγή’ παρά τους 

ξένους”, “Την ξενοφοβία την έχουν δημιουργήσει τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Αυτοί 

κατευθύνουν τις συνειδήσεις”. Εκπαιδεύτρια: “Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε;” 

Απαντήσεις: “Πρέπει να αντιστεκόμαστε”, “Δεν πρέπει να υπάρχουν τοίχοι ανάμεσά 
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μας”, “Εμείς το δημιουργούμε το τείχος”, “Κοιτάξτε τη δική μας κατάσταση εδώ στο 

Σχολείο: Γιατί να θεωρείται κατώτερος κάποιος που δεν τελείωσε το Γυμνάσιο;”. 

 

Έκτο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός 

Στο έκτο στάδιο, οι συμμετέχοντες –σε μικρές ομάδες- απάντησαν ξανά γραπτά στην 

ερώτηση “ Τι σημαίνει για εμάς ένας ξένος που ζει στη γειτονιά μας; ” Η πρώτη ομάδα 

έγραψε: “Η γνώμη μας είναι θετική, καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουμε 

διαφορετικές κουλτούρες. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε και εκείνοι να μας σέβονται, 

ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία”. Και η δεύτερη ομάδα: “Δεν έχουμε πρόβλημα με 

τους ξένους. Συχνά μαθαίνουμε για τον τρόπο ζωής στη χώρα τους. Έχουμε 

παρατηρήσει πως τελευταία, λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλοί οικονομικοί 

μετανάστες γίνονται ρακοσυλλέκτες προκειμένου να επιβιώσουν”. 

Στο τέλος η εκπαιδεύτρια έδωσε σε όλους μικρά χαρτιά για να γράψουν μια λέξη ή μια 

μικρή φράση που τους ερχόταν στο νου. Έγραψαν: “Όλοι είμαστε άνθρωποι”, 

“Αλληλοσεβασμός”, “Να μη φοβάσαι να με πλησιάσεις”, “Λάθη”, “Άνθρωποι του Θεού”, 

“Αγάπη”, “Πρόσεχε το φασίστα”, “Απαθείς”, “Νιώθω ελεύθερος”, “ΓΙΑΤΙ; ”, “Ανθρωπιά”. 

Όταν τελείωσε και αυτό το μάθημα, και ενώ οι συμμετέχοντες ετοιμάζονταν για το 

διάλειμμα, μια από την ομάδα τους λέει: «Ακούστε ένα περιστατικό που θυμήθηκα, από 

όταν ήμουν μικρή. Μια μέρα, μια γειτόνισσά μας, που είχε πέντε παιδιά και πεινούσαν, 

πλησίασε το παράθυρο του σπιτιού μας. Η μάνα μας άνοιξε τότε το ντουλάπι και της 

έδωσε το μοναδικό καρβέλι ψωμί που είχαμε. Ρωτήσαμε τη μάνα ‘Και εμείς τι θα φάμε;’ 

και απάντησε ‘Αυτή πεινάει, εμείς κάτι θα βρούμε’». 

 


