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Abstract: Transforming learning is a type of learning whose main aim is to transform the
reference frameworks of learners so that they become more inclusive, open, stochastic and
emotionally ready for change. The use of artworks with aesthetic value as primers for the
strengthening of critical thinking can strengthen the educational process. This paper attempts
to present the method - technical exploitation of artworks with two educational activities to
high school students. The use of the method of Aesthetic Experience of Art in Education was
realized in six (6) stages and the students' groups developed their critical thinking, improved
and revised their initial view, depicted various emotional situations, confronted prejudices and
reassessed various stereotypes documenting the views with arguments making the method
effective. Transforming learning through the aesthetic experience of art seems to have scope
beyond adults where it was originally applied to students of formal education.
Keywords: Transforming learning, Art and Education.
Πεξίιεςε: Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε απνηειεί έλα είδνο κάζεζεο πνπ έρεη σο θεληξηθό
ζηόρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ησλ πιαηζίσλ αλαθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ έηζη ώζηε απηά λα
γίλνπλ πεξηζζόηεξν πεξηεθηηθά, αλνηθηά, ζηνραζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκα γηα αιιαγή.
Ζ ρξήζε έξγσλ ηέρλεο κε αηζζεηηθή αμία σο ελαύζκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο κπνξεί λα ελδπλακώζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηελ παξνύζα εξγαζία
επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ - ηερληθήο αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο κε δύν
εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ. Ζ ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο Αηζζεηηθήο
εκπεηξίαο ηεο Τέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε πινπνηήζεθε ζε έμη (6) ζηάδηα θαη νη νκάδεο ησλ
καζεηώλ αλαπηύζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, βειηίσζαλ θαη αλαζεώξεζαλ ηελ αξρηθή
άπνςή ηνπο, απνηύπσζαλ πνηθηιόκνξθεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αληηκεηώπηζαλ
πξνθαηαιήςεηο θαη επαλαμηνιόγεζαλ πνηθίια ζηεξεόηππα ηεθκεξηώλνληαο ηηο απόςεηο ηνπο
κε επηρεηξήκαηα θαζηζηώληαο ηε κέζνδν απνηειεζκαηηθή. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε
κέζα από ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηεο ηέρλεο θαίλεηαη λα έρεη πεδίν εθαξκνγήο πέξα από ηνπο
ελήιηθνπο όπνπ αξρηθά εθαξκόζηεθε θαη ζηνπο καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
Λέμεηο θιεηδηά: Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε, Τέρλε θαη Δθπαίδεπζε.
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Δηζαγσγή
Ζ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ζεσξείηαη ζεκειηώδεο ζηνηρείν ηεο δηεξγαζίαο ηεο κάζεζεο. Ζ
αηζζεηηθή εκπεηξία ζύκθσλα κε ηνλ John Dewey ζην έξγν ηνπ Art as Experience, απνηειεί
ην θαηεμνρήλ κέζν γηα ηελ αλάπηπμή ηεο.
Τα έξγα ηέρλεο δελ έρνπλ απιώο κηα θπζηθή ππόζηαζε, αιιά έρνπλ θαη κηα θαληαζηαθή
δηάζηαζε πνπ ηνπο πξνζδίδεη ν θαιιηηέρλεο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηα λνήκαηά ηνπο
απαηηείηαη ε αμηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο καο. Έηζη ε αηζζεηηθή εκπεηξία απνηειεί ζεκαληηθή
«πρόθιεζε γηα ζθέυε» θαζώς είλαη επξύηεξε θαη βαζύηεξε από ηηο ζπλήζεηο εκπεηξίεο πνπ
απνθηνύκε από ηελ πξαγκαηηθόηεηα (Dewey, 1934; 1980).
Σύκθσλα κε ηνλ Sartre ζην δνθίκηό ηνπ Τη είλαη Λογοηετλία, έλα ινγνηερληθό έξγν γηα λα
γίλεη θαηαλνεηό απαηηείηαη από ηνλ αλαγλώζηε ε δηεξγαζία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ εκπεξηερνκέλσλ λνεκάησλ, ε νπνία ζα ελεξγνπνηήζεη ζην έπαθξν ηε
θαληαζία ηνπ θαη ηε ζηνραζηηθή ηνπ ηθαλόηεηα θαζηζηώληαο ηνλ ζπλ-δεκηνπξγό ηνπ έξγνπ
ην νπνίν επαλαζπλζέηεη πέξα από ηα ρλάξηα πνπ άθεζε ν ζπγγξαθέαο (Sartre, 1949; 2008).
Ζ ζεκαληηθόηεηα ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηεθκεξηώζεθε κε
ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πεδία ηεο Χπρνινγίαο θαη
ηεο Παηδαγσγηθήο. Θεκειηώδεο ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ Gardner πνπ ζεσξνύζε πσο ε
αηζζεηηθή εκπεηξία πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο πιήζνπο ζπκβόισλ κέζσ
ησλ νπνίσλ γίλεηαη δπλαηή ε έθθξαζε νιηζηηθώλ θαη ιεπηνθπώλ λνεκάησλ, ε ζθηαγξάθεζε
ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη, γεληθά, ε έθθξαζε δηαθόξσλ όςεσλ ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο. Έηζη ε αηζζεηηθή εκπεηξία βνεζάεη λα ζπλεηδεηνπνηείηαη ό,ηη δελ κπνξεί λα
γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό κέζσ ησλ νξζνινγηθώλ επηρεηξεκάησλ (Gardner, 1973; 1983;
1990).
Έξεπλεο ζε ηνκείο ηεο αλαηνκίαο θαη ηεο λεπξνθπζηνινγίαο, έδεημαλ όηη γηα λα κπνξεί ν
άλζξσπνο λα ζθέθηεηαη νινθιεξσκέλα ρξεηάδεηαη ε ηζόηηκε θαη αιιεινζπκπιεξσλόκελε
ιεηηνπξγία ησλ δύν εκηζθαηξίσλ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ επαθή κε έξγα ηέρλεο, πνπ πεξηέρνπλ
ηεξάζηην πινύην ζηνηρείσλ ηαηξηάδνπλ ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δεμηνύ εκηζθαηξίνπ
(εηθόλεο, αιιεγνξίεο, παξνκνηώζεηο, αλαινγίεο, παξαιιαγέο, δηθνξνύκελα, παξάδνμα θ.ά.)
πνπ είλαη εηδηθεπκέλν ζηελ άκεζε, δηαηζζεηηθή θαη νιηζηηθή ζύιιεςε πνιύπινθσλ ζρέζεσλ,
ελεξγνπνηεί θαη ελδπλακώλεη ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε. Ζ εθπαηδεπηηθή ζεκαζία
ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο θαη ηεθκεξίσζεο ζηνραζηώλ ηνπ
Palo Alto ηεο Καιηθόξληαο, πνπ αζρνιήζεθαλ αμηνπνηώληαο εξεπλεηηθά δεδνκέλα κε ηελ
αλζξώπηλε επηθνηλσλία θαη ζεξαπεπηηθή (Watzlawick et all, 1967, Watzlawick 1986).
Σύκθσλα κε ηνλ Adorno (1984; 2000) ε δνκή θαη ην πλεπκαηηθό πεξηερόκελν ησλ
ζεκαληηθώλ έξγσλ ηέρλεο πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπάληα ζπλαληώληαη ζηνπο
κεραληζκνύο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, νη νπνίνη θπξηαξρνύληαη από νξζνινγηθόηεηα
θαη θνκθνξκηζκό. Σπλεπώο, ε επαθή κε ηελ ηέρλε ιεηηνπξγεί ζαλ έλα πεδίν όπνπ
θαιιηεξγείηαη έλαο ηξόπνο ζθέςεο πνπ ελαληηώλεηαη ζηηο αιινηξησηηθέο λόξκεο ηεο
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θνηλσληθήο θαζεκεξηλόηεηαο. Πξνζθέξεη δε θξηηήξηα πνπ καο βνεζνύλ λα
απεγθισβηδόκαζηε από ηηο θπξίαξρεο λόξκεο θαη λα ακθηζβεηνύκε ηηο παξαδνρέο πνπ είλαη
εγθαζηδξπκέλεο ζηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο ζρέζεηο.
Όζνλ αθνξά ην πιαίζην ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνύ ησλ πξνβιεκαηηθώλ αληηιήςεσλ κέζα από ηε κάζεζε, ν Freire (1970)
ήηαλ ν πξώηνο ζηνραζηήο πνπ αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηεο «θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο». Σηε
ζπλέρεηα ν Jack Mezirow εθθηλώληαο από ηελ επεμεξγαζία ηεο έλλνηαο ηεο θξηηηθήο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ Freire αλέπηπμε από ην 1978 ηε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο
κάζεζεο, ηελ νπνία πξνζδηόξηζε ζαλ ηε «δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο κεηαζρεκαηίδνπκε
πιαίζηα αλαθνξάο (δνκέο ζθέςεσλ, λνεηηθέο ζπλήζεηεο, λνεκαηηθέο πξννπηηθέο) - δνκέο
παξαδνρώλ θαη πξνζδνθηώλ - έηζη ώζηε λα ηηο θάλνπκε πην πεξηεθηηθέο, επδηάθξηηεο,
αλνηρηέο, ζηνραζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά δεθηηθέο ζηελ αιιαγή» (Mezirow, 2009, ζ.92).
Βαζκηαία, πνιινί ζεκαληηθνί ζηνραζηέο όπσο νη Belenky, Boyd, Brookfield, Cranton, Daloz,
Dirx, Elias, Kasl, Kegan, Marsick, Newman, Taylor θ.ά., πηνζέηεζαλ ηελ έλλνηα ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη εκπινύηηζαλ ηε ζεσξία κε ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη
πξννπηηθέο.
Σήκεξα, ε ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο βξίζθεηαη ζε δπλακηθή εμέιημε θαη
ζπγθεληξώλεη ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ
εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ. Σην πιαίζην ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο έρεη αλαπηπρζεί πνιύ ε
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηέρλεο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο (Cranton, 2006;
Dirkx, 2000; 2001, Mezirow, 1990; 1998; 2009, Taylor, 2000 θ.ά.) θαη ππάξρνπλ ηξεηο
ηάζεηο. Ζ πξώηε ηάζε ζέηεη σο αληηθείκελν παξαηήξεζεο δηάθνξα έξγα ηεο καδηθήο
θνπιηνύξαο, κε ζηόρν λα εμεηαζηνύλ θξηηηθά ηα ζηεξενηππηθά κελύκαηα πνπ πεξηέρνπλ
(Dass - Brailsford, 2007, Daine, 2009, Tisdell, 2008). Σην πιαίζην ηεο δεύηεξεο ηάζεο
ρξεζηκνπνηνύληαη έξγα ηέρλεο σο ελαύζκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
επάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα. Τα έξγα ηέρλεο επηιέγνληαη κε γλώκνλα όηη πξνζθέξνπλ
θαηάιιεια ελαύζκαηα γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ εμεηαδόκελσλ ζεκάησλ, ρσξίο όκσο λα
ιακβάλεηαη κε έκθαζε ππόςε ην θξηηήξην ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αμίαο. Έηζη, επηιέγνληαη έξγα
πνπ δε ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη πξνζθέξνπλ ελαύζκαηα γηα θξηηηθή ζθέςε. Ζ ηξίηε
ηάζε επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό κε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, εκπνηίδνληαο
ηε καζεζηαθή δηεξγαζία κε ηε ζπρλή αμηνπνίεζε ζεκαληηθώλ έξγσλ ηέρλεο. Θα πξέπεη,
σζηόζν, λα επηζεκαλζεί όηη ζηε βηβιηνγξαθία εθηόο ησλ Greene (1990) θαη Kegan (2000)
ππάξρνπλ ειάρηζηεο αλαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε απηνύ ηνπ είδνπο.
Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ν εκπινπηηζκόο θαη κεηαζρεκαηηζκόο ησλ απόςεσλ ησλ
καζεηώλ Γπκλαζίνπ γηα ην δάζνο, κέζα από ηελ Τέρλε, ε αλάπηπμε θξηηηθώλ θαη
δεκηνπξγηθώλ δεμηνηήησλ κε ελζπλαίζζεζε θαη θαληαζία, γηα λα κπνξνύλ λα δνπλ
ελαιιαθηηθά όζα ζρεηηθά ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλσλία, λα δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο, λα
κπνξνύλ λα έιζνπλ αληηκέησπνη κε πξνθαηαιήςεηο θαη λα επαλαμηνινγνύλ πνηθίια
ζηεξεόηππα. Έηζη αλαπηύζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε κε αλάιπζε θαη ζύλζεζε
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επηκέξνπο ζηνηρείσλ λα είλαη ηθαλνί λα δηαρσξίδνπλ θαη λα νλνκαηνδνηνύλ ην νπζηώδεο από
ην επνπζηώδεο ηεθκεξηώλνληαο ηηο απόςεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα.

1. Μεζνδνινγία
Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ κέζα από
ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Πξόθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία πνπ
ζπζρεηίδεη ην πεξηερόκελν πνηθίισλ έξγσλ ηέρλεο κε ζρνιηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαη
δηδαθηηθά πεξηερόκελα κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε θξηηηθώλ θαη δεκηνπξγηθώλ δεμηνηήησλ ησλ
καζεηώλ θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ελδπλάκσζε (Kokkos, 2009; 2010, Κόθθνο, 2011).
1.1 Σηάδηα ηεο κεζόδνπ
Απαηηείηαη ε ρξήζε έμη (6) ζηαδίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε
ηόζν ηνπ δεκηνπξγηθνύ όζν θαη ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ ησλ καζεηώλ.
Σηάδην 1 - Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεύλεζε ελόο ζέκαηνο.
Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή εμέηαζε ησλ ζηεξεόηππσλ παξαδνρώλ ησλ
ζπκκεηερόλησλ πνπ αθνξνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Σηάδην 2 - Έθθξαζε άπνςεο καζεηώλ.
Ο εθπαηδεπηηθόο - εθπαηδεπηήο δηεπθνιύλεη κηα δηεξγαζία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο: νη
καζεηέο - εθπαηδεπόκελνη θαηαγξάθνπλ (γξαπηά) ηηο απόςεηο ηνπο επάλσ ζε έλα ζέκα ππό ηε
κνξθή κηθξήο εξγαζίαο. Ζ θαηαγξαθή απηή ζθόπηκν είλαη λα απαληά ζε έλα αλνηθηό
εξώηεκα; «Τη ζθεθηόκαζηε γηα ην...(ζέκα);». Απηό γίλεηαη αηνκηθά ή ζε κηθξέο νκάδεο.
Σηάδην 3 - Πξνζδηνξηζκόο ησλ ππνζεκάησλ θαη ησλ θξηηηθώλ εξσηεκάησλ.
Γίλεηαη πξνζδηνξηζκόο α) ησλ ππνζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ θαη β) ησλ θξηηηθώλ
εξσηεκάησλ επάλσ ζηα ππνζέκαηα.
Σηάδην 4 - Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο.
Γίλεηαη επηινγή δηαθόξσλ ζεκαληηθώλ έξγσλ ηέρλεο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο
εξέζηζκα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ππν-ζεκάησλ (ηα κελύκαηα ησλ έξγσλ ηέρλεο ζπλδένληαη
κε ηα ππν-ζέκαηα). 0 εθπαηδεπηηθόο - εθπαηδεπηήο ρξεζηκνπνηεί έξγα από ηε δσγξαθηθή, ηε
γιππηηθή, ηε θσηνγξαθία, ηε ινγνηερλία, ηελ πνίεζε, ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην
ρνξό, ηε κνπζηθή θ.ι.π.
Σηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθόο - εθπαηδεπηήο δηακνξθώλεη έλαλ πίλαθα ζπζρέηηζεο ν νπνίνο
απνηππώλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην λόεκα ησλ έξγσλ ηέρλεο ζπζρεηίδεηαη κε ην
πεξηερόκελν ησλ θξηηηθώλ εξσηεκάησλ.
Σηάδην 5 - Δπεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο.
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Ζ επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο έρεη δύν (2) δηαθξηηά κέξε. Σην πξώην κέξνο ν
εθπαηδεπηηθόο - εθπαηδεπηήο δηεπθνιύλεη κηα δηεξγαζία, ε νπνία ζηνρεύεη ζην λα γίλεη ε
επεμεξγαζία θαζελόο επηιεγκέλνπ έξγνπ ηέρλεο. Ο εθπαηδεπηηθόο - εθπαηδεπηήο πξνηείλεη
ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο νξηζκέλα έξγα ηέρλεο θαη ηνπο θαιεί λα επηιέμνπλ εθείλα πνπ ζα
αλαιπζνύλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύζαλ επίζεο λα πξνηείλνπλ έξγα ηέρλεο θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπο. Φξεζηκνπνηνύληαη
ελαιιαθηηθά νη ηερληθέο: ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ ζύκθσλα κε ηνλ Perkins (1994), ή ε ηερληθή
«Visible Thinking».
Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ηερληθήο ηνπ D. Perkins πνπ επηηπγράλεη κηα βαζηά θαη νιηζηηθή
θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ ζπλίζηαηαη σο εμήο:


1ε θάζε: ρξόλνο γηα παξαηήξεζε θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα



2ε θάζε: επξεία θαη πεξηπεηεηώδεο παξαηήξεζε θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα



3ε θάζε: ιεπηνκεξήο θαη ζε βάζνο παξαηήξεζε θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα



4ε θάζε: αλαζθόπεζε ηεο δηεξγαζίαο θαη αλνηθηή ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα ή πξηλ από
απηή εξγαζία ζε νκάδεο

Ζ ηερληθή «Visible Thinking» πνπ είλαη πην επέιηθηε θαη νηθνλνκηθή από άπνςε ρξόλνπ
πεξηιακβάλεη ζεηξά εθκαηεπηηθώλ εξσηήζεσλ ζε επέιηθηε ζεηξά (Perkins, 1994).
Σην δεύηεξν κέξνο όιεο νη ηδέεο πνπ πξνέθπςαλ ζπζρεηίδνληαη (κε εξγαζία ζε νκάδεο) κε
ην/ηα θξηηηθό/ά εξώηεκα/ηα, ελδεηθηηθά σο εμήο: «Όια όζα ζπδεηήζακε ζρεηηθά κε ην/ηα
έξγν/α ηέρλεο ηη έρνπλ λα καο πνπλ πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνύκε ην/ηα θξηηηθό/ά
εξώηεκα/ηα πνπ έρνπκε επηιέμεη;». Σηόρνο είλαη λα απνθαιπθζνύλ όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ/ησλ θξηηθνύ/ώλ εξσηήκαηνο/ησλ ώζηε λα δνζεί ζηνπο
εθπαηδεπόκελνπο ε επθαηξία λα επαλεμεηάζνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο παξαδνρέο.
Σηάδην 6 - Κξηηηθόο Αλαζηνραζκόο.
Οη καζεηέο - εθπαηδεπόκελνη γξάθνπλ ηελ ίδηα κηθξή εξγαζία πνπ εθπόλεζαλ ζην 2° ζηάδην.
Δάλ είραλ εξγαζηεί ζε νκάδεο ζην 2° ζηάδην, ηώξα πξέπεη πάιη λα εξγαζηνύλ ζηηο ίδηεο
νκάδεο. Γίλεηαη απνηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηώλ - εθπαηδεπνκέλσλ κε
βάζε «Κιίκαθα Αμηνιόγεζεο». Απηό γίλεηαη αθνύ ν εθπαηδεπηηθόο κειεηήζεη όζα έγξαςαλ
νη εθπαηδεπόκελνη. Αθνινπζεί ζύλζεζε θαη αληινύληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (Kokkos, 2009;
2010, Κόθθνο, 2011).
1.2 Πξνζδηνξηζκόο θξηηηθώλ εξσηεκάησλ
Έλα εξώηεκα είλαη θξηηηθό όηαλ ε επεμεξγαζία ηνπ ππνζάιπεη ηελ αλάπηπμε θξηηηθνύ
ζηνραζκνύ. Τη είλαη όκσο «θξηηηθόο ζηνραζκόο»; Καη' αξράο, είλαη κηα ζπγθξνηεκέλε,
κεζνδηθή, ηεθκεξησκέλε δηεξγαζία ζθέςεο επάλσ ζε έλα δήηεκα. Δπηπιένλ, είλαη κηα
δηεξγαζία ζθέςεο ε νπνία αμηνινγεί, επαλαμηνινγεί, εμεηάδεη ελαιιαθηηθά θαη
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αλαδηακνξθώλεη παξαδνρέο πνπ εθιακβάλνπκε σο δεδνκέλεο, ηδίσο δε ηηο παξαδνρέο εθείλεο
πνπ είλαη ζηεξενηππηθέο, δπζιεηηνπξγηθέο, νπηζζνδξνκηθέο θαη ιεηηνπξγνύλ ελαληίνλ ησλ
δσηηθώλ ζπκθεξόλησλ καο ελώ ζπρλά πηζηεύνπκε όηη ηζρύεη ην αληίζεην (π.ρ. ε πηνζέηεζε
εμεδεηεκέλα θαηαλαισηηθνύ ηξόπνπ δσήο θ.ι.π..
Αθόκα έλα ζηνηρείν ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ είλαη όηη καο επαηζζεηνπνηεί λα αλαιάβνπκε
δξάζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ από ηηο ιεηηνπξγηθέο παξαδνρέο καο θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο
έλλνηεο ηνπ θαινύ, ηνπ δίθαηνπ, ηνπ νπζησδώο ζθόπηκνπ.
1.3 Δπηινγή έξγσλ ηέρλεο
Τα αμηόινγα έξγα ηέρλεο δελ ζπλαληώληαη κόλν ζηα κνπζεία ζηα βηβιία ή ζην ζέαηξν.
Πνιιά ηα γλσξίδνπκε ήδε κέζα από ηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία, γηα παξάδεηγκα νξηζκέλα
ιατθά ηξαγνύδηα (ι.ρ. Σπλλεθηαζκέλε Κπξηαθή), ηξαγνύδηα κε κεινπνηεκέλε πνίεζε (ι.ρ.
ηνπ Φαηδηδάθε, ηνπ Θενδσξάθε) δεκνηηθή πνίεζε, ιατθή ρνξνγξαθία.
Ζ επηινγή έξγσλ ηέρλεο είλαη έλα πνιύπινθν δήηεκα. Δύινγα δηεξσηάηαη θάπνηνο γηα ην
πνηα έξγα ηέρλεο είλαη εθείλα πνπ κπνξνύλ λα ππνθηλήζνπλ ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό θαη αλ όια
ή κόλν θάπνηα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα επηηειέζνπλ ηε δεηνύκελε
ιεηηνπξγία.
O Kant (1790) από ην 18ν αηώλα είρε επηζεκάλεη όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αμηνινγνύκε ηα
θαιιηηερλήκαηα είλαη ππνθεηκεληθόο. Ζ θξίζε καο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζε
αδηακθηζβήηεηεο αξρέο θαη αδηάζεηζηα επηρεηξήκαηα. Γελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμνπλ
θαζνιηθά απνδεθηνί θαλόλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα
απνδερηεί ηελ αμία ελόο έξγνπ ηέρλεο ή ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηηο ζθέςεηο θαη
ζηα ζπλαηζζήκαηα καο. Απηή ε ζέζε ηνπ Kant έγηλε επξύηαηα απνδεθηή από ηνπο
ζεσξεηηθνύο ηεο ηέρλεο (Broudy, 1987, Efland, 2002, Danto, 2004).
Πνιινί ζεκαληηθνί ζεσξεηηθνί πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ
ζηνραζκνύ ζπκπίπηνπλ ζηε δηαπίζησζε όηη απηή ε δηεξγαζία επλνείηαη όηαλ έιζνπκε ζε
επαθή κε έξγα ηέρλεο πνπ έρνπλ αηζζεηηθή αμία. (Dewey, 1934;1980, Perkins, 1994,
Καζηνξηάδεο, 2008).
Θεσξεηηθνί ηεο Σρνιήο ηεο Φξαγθθνύξηεο ηζρπξίζηεθαλ όηη ην πλεπκαηηθό πεξηερόκελν θαη
ε δνκή ησλ αμηόινγσλ έξγσλ ηέρλεο έρνπλ νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπάληα
ζπλαληώληαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε θαζεκεξηλά, ν νπνίνο είλαη δηαπνηηζκέλνο από
ζηεξενηππηθή, «εξγαιεηαθή» δηάζηαζε. Απηά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ηέρλεο
κε αηζζεηηθή αμία είλαη όηη έρνπλ αληηζπκβαηηθό ραξαθηήξα, εκπεξηέρνπλ πιήζνο
αιιειέλδεησλ λνεκάησλ, είλαη δεθηηθά πνιιαπιώλ εξκελεηώλ" επίζεο, δηεξεπλνύλ ζε βάζνο
ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Γη΄ απηό ην ιόγν, ε επαθή κε έξγα
ηέρλεο απηνύ ηνπ είδνπο ιεηηνπξγεί σο πεδίν όπνπ θαιιηεξγείηαη ν θξηηηθόο ηξόπνο ζθέςεο
(Adorno, 1970; 2000, Horkheimer, 1938; 1984, Marcuse, 1988, Καζηνξηάδεο, 2008).
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Ζ επαθή κε ζπκβαηηθά έξγα ηέρλεο (καδηθήο θνπιηνύξαο) όπνπ νη ελαιιαθηηθέο καηηέο
ζπαλίδνπλ θαη πνπ εθπέκπνπλ κνλνδηάζηαηα, ζρεκαηηθά, σξαηνπνηεκέλα θαη εμηδαληθεπκέλα
κελύκαηα, ελίνηε κε αλαθξίβεηεο, ιεηηνπξγεί σο εκπόδην ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ ηξόπνπ
ζθέςεο θαη εμνηθεηώλεη ηνπο απνδέθηεο κε ηνπο θαηεζηεκέλνπο ηξόπνπο εξκελείαο ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο. Έηζη, ν θπξίαξρνο, ζηεξενηππηθόο, κε-θξηηηθόο ηξόπνο ζθέςεο δελ
δηαηαξάζζεηαη. Οη απνδέθηεο, όζν πεξηζζόηεξν ζπλεζίδνπλ ζηελ επαθή κε απηά ηα έξγα,
εγθισβίδνληαη ζε έλα θαύιν θύθιν όπνπ απνδέρνληαη, πηνζεηνύλ θαη κέζα ηνπο επηθπξώλνπλ
ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζπκβαηηθώλ λνξκώλ ηνπ ζθέπηεζζαη.
Ζ εκπινθή ησλ καζεηώλ - εθπαηδεπνκέλσλ ώζηε λα ληώζνπλ ηα έξγα σο «δηθά ηνπο» κπνξεί
λα γίλεη σο εμήο: α) πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο πνηθίια έξγα θαη γίλεηαη επηινγή απηώλ πνπ
πξνηηκνύλ θαη ηε ζεηξά επεμεξγαζίαο ηνπο, β) πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο πεγέο αλαδήηεζεο
θαη βξίζθνπλ - επηιέγνπλ απηά πνπ πξνηηκνύλ, γ) νη καζεηέο εθνδηάδνληαη κε θξηηήξηα γηα
ηελ αλαδήηεζε θαη επηινγή έξγσλ ηέρλεο, πνπ ζπλνδεύεηαη κε ζπδήηεζε γηα ην πνηα ζα
αμηνπνηεζνύλ, δ) νη καζεηέο πξνηείλνπλ ηα έξγα πνπ πξνηηκνύλ θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα
ην πνηα ζα αμηνπνηεζνύλ.

2. Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ
2.1 Δθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν «Μεηαλάζηεπζε»
Ζ δηδαθηηθή ελόηεηα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν παξαθάησ ζρεδηαζκόο αθνξά πξόγξακκα
βησκαηηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο Γπκλαζίνπ πνπ έρεη σο ζέκα ηε
κεηαλάζηεπζε θαη ηηο κνξθέο πνπ παξνπζηάδεη. Ζ εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ πινπνηήζεθε είρε
σο ηίηιν ζέκαηνο «Ταμηδηώηεο ηεο δσήο - Μεηαλάζηεπζε».
Σηάδην 1: Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεύλεζε ελόο ζέκαηνο
Οη καζεηέο έρνληαο ηηο απόςεηο ηνπο όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη από ην βαζκό
πιεξνθόξεζήο ηνπο, θιήζεθαλ δηεξεπλώληαο ην επηιεγκέλν από ηνπο ίδηνπο επηκέξνπο ζέκα,
λα δηεξεπλήζνπλ ηε κεηαλάζηεπζε σο δηαρξνληθό γεγνλόο.
Δπηρεηξώληαο λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάγθε κεηαθίλεζεο πιεζπζκώλ από ηελ εζηία ηνπο, νη
καζεηέο ζα ήηαλ ηθαλνί λα αλαζεσξήζνπλ - εκπινπηίζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κέζα από ηελ
εκπεηξία ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ ηέρλε. Ψο εθπαηδεπηηθή ηερληθή επηιέρζεθε λα γίλεη ρξήζε
ηεο αλνηθηήο ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο.
Καηά ηελ ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ πξνέθπςε
ζηεξενηππηθή αληίιεςε νκνηόηεηαο ησλ όξσλ «πξόζθπγαο» θαη «κεηαλάζηεο», αιιά θαη
απόςεηο όπσο: «νη κεηαλάζηεο δελ πιεξώλνπλ θόξνπο θαζώο δελ ππάξρνπλ - δελ έρνπλ
ραξηηά», «νη κεηαλάζηεο είλαη εγθιεκαηίεο θαη παίξλνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ ληόπησλ».
Γηεπθξηλίζηεθε ινηπόλ αξρηθά ε δηαθνξά κεηαμύ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ. Τν δηθαίσκα
γηα άζπιν θαη πξνζηαζία από δίσμε είλαη κέξνο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμύ
πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ είλαη όηη νη πξόζθπγεο ρξεηάδνληαη δηεζλή πξνζηαζία, επεηδή
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θηλδπλεύεη ε δσή ηνπο ή βαζηθά αλζξώπηλα δηθαηώκαηά ηνπο ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο, ελώ
νη κεηαλάζηεο δελ θηλδπλεύνπλ ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο, αιιά απνθαζίδνπλ νη ίδηνη λα
θύγνπλ από ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο γηα νηθνλνκηθνύο ή άιινπο ιόγνπο.
Τα Ζλσκέλα Έζλε θαζνξίδνπλ σο πξόζθπγα ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηεο ρώξαο
θαηαγσγήο ηνπ ή ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ, έρεη δηθαηνινγεκέλν θόβν δίσμεο γηα ιόγνπο
θπιεηηθνύο, ζξεζθείαο, εζληθόηεηαο, ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα ή ιόγσ
πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ θαη εμαηηίαο απηνύ ηνπ θόβνπ δίσμεο αδπλαηεί ή δελ επηζπκεί λα
απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο ρώξαο ή ηελ επηζηξνθή ζ' απηήλ.
Σηάδην 2: Οη εθπαηδεπόκελνη θαηαγξάθνπλ ηηο απόςεηο ηνπο (γξαπηά) επάλσ ζε έλα ζέκα,
ππό ηε κνξθή κηθξήο εξγαζίαο:
Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αξρηθά αηνκηθά ζε πέληε - έμη (5-6) γξακκέο ζε
εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο κε επέιηθηε ζεηξά όπσο:


«Πνηεο λνκίδεηε είλαη νη ζθέςεηο ηνπ κεηαλάζηε πνπ θεύγεη»;



«Τη λνηώζνπλ νη άλζξσπνη πνπ κεηαλαζηεύνπλ»;



«Γηα πνην ιόγν νη άλζξσπνη κεηαλαζηεύνπλ»;

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ νξίζηεθε λα δνζνύλ αηνκηθά θαη ελζαξξύλζεθαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ δύν (2) νκάδεο, λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ
ζηελ νινκέιεηα.
Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζπλζέηνληαο πξνέθπςε:
Οκάδα 1: Οη άλζξσπνη από παιηά κεηαλαζηεύνπλ γηα λα βξνπλ θαιύηεξεο νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο. Σθέθηνληαη ηη ζα αληηκεησπίζνπλ αιιά ε επηινγή ηνπο γίλεηαη κε θξηηήξην ηα
ρξήκαηα. Ο πόιεκνο είλαη επίζεο κηα άιιε αηηία πνπ αλαγθάδεη θάπνηνπο λα θύγνπλ γηα λα
βξνπλ ηελ ηύρε ηνπο.
Οκάδα 2: Οη άλζξσπνη κεηαλαζηεύνπλ όπσο θαη ηα πνπιηά όηαλ έρνπλ έιιεηςε ρξεκάησλ
γηα λα ζπληεξήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, όηαλ αλαδεηνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο.
Φεύγνπλ ζηελαρσξεκέλνη αιιά έρνπλ κηα πξνζδνθία γηα θαιύηεξε δσή ζε ζρέζε κε ηε ρώξα
ηνπο.
Σηάδην 3: Πξνζδηνξηζκόο: α)ησλ ππνζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ θαη β) ησλ θξηηηθώλ
εξσηεκάησλ επάλσ ζηα ππνζέκαηα
Οη καζεηέο κε δηάινγν πξνζδηόξηζαλ θαη απνθάζηζαλ ην θξηηηθό εξώηεκα πνπ ζα
πξνζεγγηζηεί. Καηόπηλ δηαιόγνπ πξνέθπςε πσο ζα ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ άκεζα ηα εμήο:
Υπνζέκα: Τα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπλ νη άλζξσπνη πνπ κεηαλαζηεύνπλ
Κξηηηθό εξώηεκα: Γηαηί νη άλζξσπνη αλ θαη «θεύγνπλ καθξηά - απνκαθξύλνληαη» από ην
πξόβιεκα βηώλνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα;
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Σηάδην 4: α) Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο
Σηνπο καζεηέο παξνπζηάζηεθαλ πέληε (5) έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο ρσξίο θακηά
αλαθνξά νλνκάησλ έξγσλ θαη θαιιηηερλώλ.
Πνην ζπγθεθξηκέλα νη πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ δόζεθαλ ήηαλ:
1. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Σηε ρώξα ηεο ππόζρεζεο» ηνπ δσγξάθνπ Charles Frederic
Ulrich - Έηνο δεκηνπξγίαο: 1884 - Έθζεζε: Corcoran Πηλαθνζήθε Τέρλεο, (εηθόλα 1α).
2. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Σρεδία ηεο Μέδνπζαο» ηνπ δσγξάθνπ Theodore Gericault Έηνο δεκηνπξγίαο: 1819 - Έθζεζε: Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ, (εηθόλα 1β).
3. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Πεξηκέλνληαο ηα πινία» ηνπ δσγξάθνπ Walter Langley - Έηνο
δεκηνπξγίαο: 1885 - Έθζεζε: Ηδησηηθή ζπιινγή, (εηθόλα 1γ).
4. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Απνραηξεηηζκόο ζηελ Αγγιία» ηνπ δσγξάθνπ Ford Madox
Brown - Έηνο δεκηνπξγίαο: 1855 - Έθζεζε: Birmingham Museums and Art Gallery, (εηθόλα
2α).
5. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Τν θύκα» ηνπ δσγξάθνπ Φνθνπζάη Καηζνπζίθα - Έηνο
δεκηνπξγίαο: 1830, (εηθόλα 2β).

(α)

(γ)

(β)
Δηθόλα 1. Έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο

(α)

(β)

Δηθόλα 2. Έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο

Τα ζπγθεθξηκέλα έξγα επειέγεζαλ θαζώο ζεσξήζεθε όηη εμππεξεηνύλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
ζηόρνπο, είλαη έξγα πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο θαη παξάιιεια απνηεινύλ έλαπζκα γηα θξηηηθή
ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα. Τν δεύηεξν έξγν ηέρλεο έρεη απνδνζεί επίζεο από ην θσηνγξάθν
Gerard Rancinan κε κνληέια αλζξώπνπο θαη πεξηζζόηεξν θσηηζκό.
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Σηάδην 4: β) Σπζρέηηζε ησλ έξγσλ κε ην θξηηηθό εξώηεκα
Σηελ πεξίπησζή καο επηιέρζεθε έλα θξηηηθό εξώηεκα θαη πξνθαλώο νη πίλαθεο κε ηελ
επηινγή ηνπο εθπιεξνύλ απηή ηελ πξόζεζή καο, ν θαζέλαο θπζηθά κε δηαθνξεηηθή
πξνζέγγηζε. Σε πεξίπησζε ύπαξμεο δεύηεξνπ θξηηηθνύ εξσηήκαηνο ζα ζπκπιεξσλόηαλ
πίλαθαο ζπζρέηηζεο θξηηηθώλ εξσηεκάησλ κε ηα αληίζηνηρα έξγα.
Ο πέκπηνο πίλαθαο «ην θύκα» ηνπ Φνθνπζάη δελ απνηππώλεη εθθξάζεηο κεηαλαζηώλ κπνξεί
όκσο λα ππνζηεξίμεη ην δηαπξαγκαηεπόκελν ζέκα ζπλνιηθά κε άιιε νπηηθή θαη λα γίλεη
ρξήζε ηνπ θαη γηα άιια θξηηηθά εξσηήκαηα.
Σηάδην 5: α) Δπεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο
Με δεδνκέλε ηελ επηινγή ησλ καζεηώλ ηνπ ηέηαξηνπ έξγνπ ηέρλεο «Απνραηξεηηζκόο ζηελ
Αγγιία» Ford Madox Brown, (1855), νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ ην έξγν ηέρλεο κε ηελ
ηερληθή “Visible Thinking”, πνπ είλαη πην νηθνλνκηθή από ρξνληθή άπνςε θαη επέιηθηε γηα
ηελ θξηηηθή παξαηήξεζε. Με εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο νη καζεηέο ηύπνπ:


Τη ζπκβαίλεη;



Τη βιέπεηο;



Τη παξαηεξείο πνπ ζε θάλεη λα ιεο απηό;



Πνηνλ πξνβιεκαηηζκό ζνύ πξνθαιεί;

Οη καζεηέο δηαπίζησζαλ πσο:


Ζ ζύλζεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηηθά ηνπο γνεηεύεη θαη ηνπο ζπγθηλεί γηα ηε θπζηθόηεηα θαη
ηελ ακεζόηεηα ζηε ζηάζε θαη ηελ έθθξαζε ησλ πξνζώπσλ,



Κάλεη θξύν! Οη πξσηαγσληζηέο είλαη θνπθνπισκέλνη κέζα ζηα βαξηά ρεηκσληάηηθα
ξνύρα θαη πξνζπαζνύλ λα πξνθπιαρζνύλ από ηνλ παγσκέλν αέξα θαη ηε βξνρή κε κηα
κεγάιε καύξε νκπξέια. Θα κπνξνύζαλ λα έρνπλ λαπαγήζεη ηαμηδεύνληαο θαζώο
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα έλα παγόβνπλν,



Ζ έθθξαζή ηνπ δεπγαξηνύ είλαη ζνβαξή θαη κειαγρνιηθή. Τν ρεηκσληάηηθν θξύν έρεη
απισζεί ζηηο θαξδηέο ηνπο, θαζώο θεύγνπλ,



Γελ κηινύλ, είλαη ζθεπηηθνί θαη θνβνύληαη. Αλαξσηηνύληαη πνπ πεγαίλνπλ, αιιά ν
άληξαο θαίλεηαη πην ζίγνπξνο γηαηί ίζσο ην έρεη μαλαθάλεη,



Ο άλδξαο έρεη ζίγνπξα πην απνθαζηζηηθό βιέκκα, γηαηί πξνθαλώο αηζζάλεηαη ηελ
ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ γπλαίθα κνηάδεη λα έρεη παξαηηεζεί
θαη λα βπζίδεηαη ζηε ζιίςε...



Ο έλαο αλαδεηά ηε δεζηαζηά ηνπ άιινπ. Ο άλδξαο θξαηά κε ηξπθεξόηεηα ην ρέξη ηεο
γπλαίθαο. Απηή, όκσο, κε ην άιιν ηεο ρέξη, θξαηά έλα κηθξό ρεξάθη πνπ κόιηο
δηαθξίλεηαη λα βγαίλεη από ην κηθξό κπξνζηηλό άλνηγκα ηνπ παλσθνξηνύ ηεο,
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Ζ γπλαίθα θνπβαιά ηπιηγκέλν ζηελ αγθαιηά πξνθαλώο έλα κσξό πνπ ηνπ θξαηά ην
ρεξάθη. Τν άλνηγκα είλαη ηόζν όζν γηα λα παίξλεη αλάζα ην κσξό ηεο,



Τν βιέκκα ηνπ κηθξνύ θνξηηζηνύ ηνπ πίλαθα εθθξάδεη ηηο αγσλίεο θαη ηνπο θόβνπο ησλ
κεηαλαζηώλ πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα εγθαηαιείςνπλ παηξίδα θαη θίινπο, λα αθήζνπλ
ην νηθείν, ην θνληηλό θαη ην γλσζηό γηα ην μέλν, ην καθξηλό θαη ην άγλσζην.

Σηάδην 5: β) Σπζρέηηζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο κε ην θξηηηθό εξώηεκα
Σρεηηθά κε ην θξηηηθό εξώηεκα νη καζεηέο κίιεζαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπλ νη
«ηαμηδηώηεο» πνπ ηαμηλνκνύληαη ζηα εμήο:


Τνλ απνρσξηζκό από ηνπο γνλείο, ζπγγελείο θαη θίινπο,



Τνλ απνρσξηζκό από ηελ παηξίδα,



Τα βηώκαηα πνπ ζα «θνπβαινύλ» καδί ηνπο γηα πάληα, θαζώο θαη ην δέζηκν κε ηελ
παηξίδα,



Τα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα έρνπλ ιόγσ ησλ αλακλήζεσλ θαη ηεο απζόξκεηεο
ζύγθξηζεο θαηαζηάζεσλ όηαλ ζα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο.

Οη καζεηέο θαηέιεμαλ κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε πσο:


Γελ θαηαιαβαίλνπλ απόιπηα ηε ςπρνινγία ηνπ κεηαλάζηε αλ δελ ην βηώζνπλ. Καζώο
θάπνηα παηδηά απνηεινύλ παηδηά κεηαλαζηώλ αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: «αλ δελ ην
δήζεηο κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα κεηαλαζηώλ δελ κπνξείο λα ην ληώζεηο θαη λα ην
θαληαζηείο,



Αληηιακβάλνληαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε άιιεο
θνπιηνύξαο, γιώζζαο, ηελ αιιαγή ηξόπνπ δσήο, ηηο αξρηθέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ζε
ζπλάξηεζε κε ηε δηαβίσζε θαη επηβίσζή ηνπο, ηελ πεξίζαιςε - πγεία, ηα ζέκαηα
ξαηζηζκνύ θαη εθκεηάιιεπζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ςπρνινγία ηνπ κεηαλάζηε,



Ο κύζνο κηαο γεο επαγγειίαο πεξηέρεη πέξα από κηα ζεηξά θαηαζηάζεσλ, έληνλα
ζπλαηζζήκαηα θαζώο νη θαηαζηάζεηο πνπ ζα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ αλάινγα κε
ηνλ πξννξηζκό, ζα ηνπο νδεγήζεη ζηε δηαπίζησζε πσο δελ κπνξνύλ λα είλαη «όια
ξόδηλα».

Σηάδην 6: Κξηηηθόο Αλαζηνραζκόο
Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ κε ηηο νκάδεο πνπ νξίζηεθαλ αξρηθά κε ζθνπό λα εθθξάζνπλ πάιη ηηο
απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην αξρηθό εξώηεκα.
Πξάγκαηη εμεηάδνληαο ζπγθξηηηθά ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ, θάλεθε πσο κεηά ηε κειέηε ηνπ
πίλαθα θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε, αληηκεησπίδνπλ πην θξηηηθά ην ππό κειέηε δήηεκα.
Σύκθσλα κε ηηο λεόηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζπλζέηνληαο είρακε ηα εμήο:
Οκάδα 1: Οη κεηαλάζηεο βηώλνπλ άγρνο θαη θόβν θαζώο ε παηξίδα ηνπο δηώρλεη κε ηηο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ. Έηζη ληώζνπλ πηθξία θαη ελδερνκέλσο απαμίσζε θαη κίζνο γηα ηε
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ρώξα ηνπο. Θα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιέο δπζθνιίεο θαη απηό ηνπο θάλεη
ζθεπηηθνύο, πξνβιεκαηηζκέλνπο γηα ην άγλσζην, ηελ επηβίσζή ηνπο, ηελ πεξίζαιςή ηνπο, ηε
γεληθόηεξε ζπλαλαζηξνθή ηνπο. Όκσο ε ειπίδα κηαο θαιύηεξεο δσήο ηνπο νπιίδεη λα
αθήζνπλ πίζσ ηνπο δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο, αιιά θαη ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπο. Αλ
όια πάλε θαιά ζα ηνπο μαλαζπλαληήζνπλ ή ζα ηνπο πείζνπλ λα ηνικήζνπλ ηε κεηαλάζηεπζε
θαη απηνί.
Οκάδα 2: Οη θαιύηεξεο ζπλζήθεο πνπ αλαδεηνύλ νη κεηαλάζηεο ζπλνδεύνληαη κε έλα πιήζνο
ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηώλνληαη αηνκηθά αιιά θαη ζπλνιηθά κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο.
Οπιίδνληαη κε ηελ αηζηνδνμία πσο ζα εθπιεξώζνπλ κηα επηζπκία ηνπο π.ρ. λα θηηάμνπλ έλα
ζπίηη, θαη μεθηλνύλ ην «ηαμίδη ηνπο». Πηζηεύνπλ πσο ζα βξνπλ θάηη θαιύηεξν αιιά ν
πξνβιεκαηηζκόο ηνπ αγλώζηνπ αξρηθά, αιιά θαη απηνύ πνπ βηώλνπλ κεηά θαηά ηε δηακνλή
ηνπο, ηνπο γεκίδεη κε πηθξία γηα ηελ ηύρε ηνπο, άγρνο γηα ηε λέα θαζεκεξηλόηεηα, κειαγρνιία
ζηελαρώξηα γηα απηά πνπ άθεζαλ πίζσ. Ο ζπλαζπηζκόο κε άιινπο κεηαλάζηεο ίδηαο
θνπιηνύξαο - γιώζζαο, ζξεζθείαο δίλεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο. Μπνξεί λα ρξεηαζηνύλ θαη
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζώο είλαη «άλζξσπνη θαη απηνί». Πνξεύνληαη κε ζπλδπαζκό
ειπίδαο θαη πόλνπ γηα όιε ηνπο ηε δσή.
2.2 Δθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν «Γάζνο»
Ζ δξάζε πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ην Γάζνο,
αθνινύζεζε ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ έμη (6) ζηαδίσλ.
Σηάδην 1: Πξνζδηνξηζκόο ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθή δηεξεύλεζε ελόο ζέκαηνο
Οη καζεηέο έρνληαο ηηο απόςεηο ηνπο όπσο απηέο δηακνξθώλνληαλ από ην βαζκό
πιεξνθόξεζήο ηνπο, θιήζεθαλ λα δηεξεπλήζνπλ ην επηιεγκέλν από ηνπο ίδηνπο επηκέξνπο
ζέκα (ην δάζνο σο πεγή αηζζήζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ).
Δπηρεηξήζεθε λα γίλεη αληηιεπηή ε νινθιεξσκέλε ππόζηαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
ζηνπο καζεηέο γηα λα είλαη ηθαλνί λα αλαζεσξήζνπλ - εκπινπηίζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κέζα
από ηελ εκπεηξία ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ ηέρλε. Ψο εθπαηδεπηηθή ηερληθή επηιέρζεθε λα γίλεη
ρξήζε ηεο αλνηθηήο ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζε καζεηέο πξνέθπςε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ηε
δπλαηόηεηα ύπαξμεο πνιιαπιώλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ επαθή αλζξώπνπ θαη ελόο δαζηθνύ
νηθνζπζηήκαηνο θαζώο βίσλαλ έλα αζηηθό πεξηβάιινλ.
Γηεπθξηλίζηεθε θαη ζπδεηήζεθε ινηπόλ αξρηθά ε αλάγθε δηεξεύλεζεο ηνπ ζέκαηνο
ζπλαίζζεκα θαη δάζνο αιιά θαη ε ύπαξμε άιισλ θπζηθώλ παξακέηξσλ όπσο ι.ρ. ε ζάιαζζα.
Σηάδην 2: Οη εθπαηδεπόκελνη θαηαγξάθνπλ ηηο απόςεηο ηνπο (γξαπηά) επάλσ ζε έλα ζέκα,
ππό ηε κνξθή κηθξήο εξγαζίαο:
Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αξρηθά αηνκηθά ζε πέληε - έμη (5-6) γξακκέο ζε
εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο κε επέιηθηε ζεηξά όπσο: «Γηαηί νη άλζξσπνη επηδηώθνπλ ηελ θαύζε
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ελόο δάζνπο»; «Τη ζθέπηεηαη ν άλζξσπνο πνπ δεη θνληά ζ’ έλα δάζνο»; «Τη λνηώζνπλ νη
άλζξσπνη πνπ επηζθέπηνληαη έλα δάζνο»;
Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ δόζεθαλ αηνκηθά θαη ελζαξξύλζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δύν (2)
νκάδεο, λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο απαληήζεηο θαη λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα.
Σύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ ζπλζέηνληαο πξνέθπςε:
Οκάδα 1: Οη άλζξσπνη ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, πξνθαινύλ θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη δελ
θξνληίδνπλ γηα ην κέιινλ. Οη εκπξεζκνί ησλ δαζώλ γηα νηθόπεδα παξόιν πνπ καο
ζηελαρσξνύλ ζπλερίδνληαη κε ακείσην ξπζκό πξνθαιώληαο πιεκκύξεο θαη ζηεξνύλ από
όινπο έλα ρώξν επίζθεςεο πνπ ραξίδεη εξεκία θαη δηαζθέδαζε.
Οκάδα 2: Τν κέιινλ ηεο αλζξσπόηεηαο δε θαίλεηαη λα είλαη θαιό γηαηί νη άλζξσπνη δελ
έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα δάζε. Υπάξρεη εθκεηάιιεπζε κε ππεξβνιή πνπ δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα. Παιηόηεξα ππήξρε θαιύηεξε ζρέζε θαη δνύζαλ κέζα ζηε θύζε. Ζ πξόνδνο
απνκάθξπλε ηνπο λένπο θαη κόλν νη ειηθησκέλνη αηζζάλνληαη σξαία όηαλ δνπλ ζε βνπλά κε
δάζε.
Σηάδην 3: Πξνζδηνξηζκόο: α) ησλ ππνζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ θαη β) ησλ θξηηηθώλ
εξσηεκάησλ επάλσ ζηα ππνζέκαηα
Οη καζεηέο κε δηάινγν πξνζδηόξηζαλ θαη απνθάζηζαλ ην θξηηηθό εξώηεκα πνπ ζα
πξνζεγγηζηεί. Καηόπηλ δηαιόγνπ πξνέθπςε πσο ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ άκεζα ηα εμήο:
Υπνζέκα: Τα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ βηώλνπλ ή επηζθέπηνληαη έλα δάζνο.
Κξηηηθό εξώηεκα: Γηαηί νη άλζξσπνη αλ θαη «θεύγνπλ» από ην νξεηλό δαζηθό νηθνζύζηεκα
ηνπ ρσξηνύ ηνπο γηα δηάθνξνπο νηθνλνκηθνύο ή θνηλσληθνύο ιόγνπο βηώλνπλ κεηέπεηηα
έληνλα ζπλαηζζήκαηα;
Σηάδην 4: α) Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο
Σηνπο καζεηέο παξνπζηάζηεθαλ ηέζζεξα (4) έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο, έλα (1)
θηλεκαηνγξαθηθό έξγν θαη έλα (1) πνίεκα ρσξίο θακηά αλαθνξά ηίηισλ έξγσλ θαη
θαιιηηερλώλ.
Πνην ζπγθεθξηκέλα νη πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ δόζεθαλ ήηαλ:
1. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Τν δάζνο ηνπ Φνληελεκπιό» ηνπ δσγξάθνπ Jean Baptiste
Camille Corot - Έηνο δεκηνπξγίαο: 1834 - Έθζεζε: Δζληθή Πηλαθνζήθε Τέρλεο.
Οπάζηλγθηνλ, (εηθόλα 3α).
2. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Η θξαπγή» ηνπ δσγξάθνπ Edvard Munch - Έηνο δεκηνπξγίαο:
1893 - Έθζεζε: Δζληθή Πηλαθνζήθε Ννξβεγίαο, (εηθόλα 3β).
3. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Βόιηα ζην δάζνο ή ε θπξία Lacoeur κε ηα παηδηά ηεο» ηνπ
δσγξάθνπ P.A. Renoir - Έηνο δεκηνπξγίαο: 1870 - Έθζεζε: Ηδησηηθή Σπιινγή, (εηθόλα 3γ).
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4. Τίηινο έξγνπ ηέρλεο: «Φηηάρλνπκε έλαλ Καηλνύξγην Κόζκν» ηνπ δσγξάθνπ Paul
Nash - Έηνο δεκηνπξγίαο: 1918 - Έθζεζε: Απηνθξαηνξηθό Πνιεκηθό Μνπζείν, Λνλδίλν,
(εηθόλα 3δ).
Τν θηλεκαηνγξαθηθό έξγν θαη ην πνίεκα ήηαλ:
5. Κηλεκαηνγξαθηθό έξγν: «Όλεηξα» ηνπ ζθελνζέηε Αθίξα Κνπξνζάβα - Έηνο
δεκηνπξγίαο: 1990.
6. Πνίεκα: «Σην δάζνο» ηεο πνηήηξηαο Μπξηηώηηζζα (Θεώλε Γξαθνπνύινπ) από ηε
ζπιινγή: Τα δώξα ηεο Αγάπεο - Έηνο δεκνζίεπζεο: 1932.
Σαλ κέζα απ’ άπιν πνηηζηήξη, / θάησ απ’ ην δέληξν πνπ έρσ γείξεη, / ησλ αξσκάησλ ξέεη ην
ζκάξη, / θιηζθνύλη, ξίγαλε, ζπκάξη!
Ό,ηη έρεη ν Θεόο μέγλνηαζην πιάζεη / γύξσ απ’ ην δάζνο έρεη θνπξληάζεη, / πνπιηά ζηα
δέληξα, αξληά ζηηο ζηάλεο, / θαη ζηα ηζαληίξηα νη αηζηγγάλεο.
Θξννύλ ηα πεύθα, αρνύλ νη γξύινη, / μππλνύλ ζηε κλήκε κνπ όινη νη ζξύινη.
Να ’ξρόηαλ ιέεη θαη λα κε θάλεη / ν δξάθνο, ιεύθα είηε πιαηάλη, / κηα ξίδα λ ’καη εδώ ζην
ρώκα, / θαη κήηε κάηηα, κήηε ζηόκα!
Τν αίκα απηό πνπ ηξέρεη εληόο κνπ / θαη πνπ κε θαίεη ζα λα λ ’νρηξόο κνπ, / λα ’ξρνληαλ ιέεη
μσζηέο πηιάια, / λα κνπ ην πηνπλ ζηάια ηε ζηάια, / θαη λα ρπζεί ε ςπρή θαζάξηα, / ζαλ ηα
λεξά, ζαλ ηα ρνξηάξηα!
...Σηα κπξηνθέληεηα θηιίκηα / ηνπ δάζνπ, εγώ ’καη ε κόλε αζθήκηα, / θαη θάηη λόζν, θάηη μέλν
/ κεο ζην βαζίιεην ην παξζέλν...

(α)

(α) - ιεπηνκέξεηα
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(β)

(γ)

(δ)

Δηθόλα 3. Έξγα ηέρλεο - πίλαθεο δσγξαθηθήο

Σηάδην 4: β) Σπζρέηηζε ησλ έξγσλ κε ην θξηηηθό εξώηεκα
Σηελ πεξίπησζή καο επηιέρζεθε έλα θξηηηθό εξώηεκα θαη πξνθαλώο νη πίλαθεο, ην
θηλεκαηνγξαθηθό έξγν θαη ην πνίεκα κε ηελ επηινγή ηνπο εθπιεξνύζαλ απηή ηελ πξόζεζή
καο, ν θαζέλαο θπζηθά κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Σε πεξίπησζε πνπ ππήξρε δεύηεξν
θξηηηθό εξώηεκα ζα ζπκπιεξσλόηαλ πίλαθαο ζπζρέηηζεο θξηηηθώλ εξσηεκάησλ κε ηα
αληίζηνηρα έξγα.
Τν δεύηεξν έξγν ηέρλεο «Η θρασγή» ηνπ Edvard Munch απέδηδε ηόζν έληνλν ζπλαίζζεκα,
πνπ ρσξίο λα γλσξίδεη θάπνηνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ δε ζα δπζθνιεπόηαλ λα αληιήζεη πινύζην
πιηθό γηα επεμεξγαζία θαη γηα άιια θξηηηθά εξσηήκαηα.
Σηάδην 5: α) Δπεμεξγαζία ηνπ έξγνπ ηέρλεο
Με δεδνκέλε ηελ επηινγή ησλ καζεηώλ ηνπ δεύηεξνπ έξγνπ ηέρλεο «Η θρασγή» ηνπ Edvard
Munch (1893), πνπ δελ απνηύπσλε εηθόλα δάζνπο αιιά απνηεινύζε πξόθιεζε επεμεξγαζίαο,
νη καζεηέο επεμεξγάζηεθαλ ην έξγν ηέρλεο κε ηελ ηερληθή “Visible Thinking”, θαζώο είλαη
πην νηθνλνκηθή από ρξνληθή άπνςε θαη επέιηθηε γηα ηελ θξηηηθή παξαηήξεζε.
Με εθκαηεπηηθέο εξσηήζεηο νη καζεηέο ηύπνπ: «Τη ζπκβαίλεη»; «Τη βιέπεηο»; «Τη παξαηεξείο
πνπ ζε θάλεη λα ιεο απηό»; «Πνην πξνβιεκαηηζκό ζνπ πξνθαιεί»; νη καζεηέο δηαπίζησζαλ
πσο: α) ε ζύλζεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηηθά ηνπο ζπγθίλεζε κε ηελ εθθξαζηηθόηεηα ζε πξώην
πιάλν αλζξώπηλεο κνξθήο, πνπ δήισλε μεθάζαξα ηξόκν θαη απόγλσζε κε ηελ έθθξαζε ηνπ
πξνζώπνπ, β) ην ηνπίν αληαλαθινύζε ηελ αλαηαξαρή θαζώο ηα ρξώκαηα δελ παξαπέκπνπλ
ζε ειηνβαζίιεκα αιιά ζε θάηη έληνλν, ζεξκό θαη απόθνζκν, γ) ε παξνπζία ησλ δύν άιισλ
αλζξώπηλσλ κνξθώλ έδεηρλε κε ηε ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηνπο λα κελ είραλ αληηιεθζεί ηε
ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο ή αθόκα θαη λα κελ ηνπο απαζρνινύζε ην γεγνλόο πνπ
εμέθξαδε ε κνξθή κε αλνηθηό ην ζηόκα, δ) ππήξρε κηα ζνβαξή θαηάζηαζε θαζώο ε θύζε
ήηαλ άγξηα θαη δήισλε ηελ έλαξμε κηαο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο.
Σηάδην 5: β) Σπζρέηηζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο κε ην θξηηηθό εξώηεκα
Σρεηηθά κε ην θξηηηθό εξώηεκα νη καζεηέο κίιεζαλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηώλνπλ νη
άλζξσπνη θαη ζπλίζηαηαη: α) ζηα βηώκαηα πνπ «θνπβαινύλ» καδί ηνπο γηα πάληα, θαζώο θαη
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ζην δέζηκν κε ην δαζηθό νηθνζύζηεκα ηνπ ρσξηνύ ηνπο, β) ζηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ
βηώλνπλ ζε κηα θαηαζηξνθή ελόο δάζνπο θαη γ) ζηελ απζόξκεηε ζύγθξηζε ζπλαηζζεκαηηθώλ
θαηαζηάζεσλ ππαίζξνπ θαη αζηηθνύ πεξηβάιινληνο.
Οη καζεηέο θαηέιεμαλ κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε πσο: α) δελ θαηαιαβαίλνπλ απόιπηα ηε
ςπρνινγία ηνπ θαηνίθνπ νξεηλνύ δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο αλ δελ ην έρνπλ βηώζεη, β)
αληηιακβάλνληαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ
δήζεη ζηελ ύπαηζξν θαη εηδηθά ζε αιιειεπίδξαζε κε δαζηθό νηθνζύζηεκα θαη γ) ε αληίιεςε
ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο είλαη πην νινθιεξσκέλε αιιά θαη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθά γηα
άηνκα πνπ έρνπλ αιιειεπηδξάζεη θαη βηώζεη θαζεκεξηλά έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα.
Σηάδην 6: Κξηηηθόο Αλαζηνραζκόο
Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ κε ηηο νκάδεο πνπ είραλ νξηζηεί αξρηθά κε ζθνπό λα εθθξάζνπλ πάιη
ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην αξρηθό εξώηεκα.
Δμεηάδνληαο ζπγθξηηηθά ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ, θάλεθε πσο κεηά ηε κειέηε ηνπ πίλαθα
θαη ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε, αληηκεηώπηζαλ πην θξηηηθά ην ππό κειέηε δήηεκα.
Σπλζέηνληαο ηηο λεόηεξεο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ πξνέθπςαλ ηα εμήο:
Οκάδα 1: Οη άλζξσπνη επεξεαζκέλνη από ην θπζηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνύζαλ
ζέιεζαλ λα ην ζπκπεξηιάβνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο όπσο δσγξαθηθή ζε αγγεία,
ςεθηδσηά, πίλαθεο δσγξαθηθήο, πνηήκαηα, ηξαγνύδηα θ.ι.π. Σηελ αξραηόηεηα ζεσξνύζαλ
πσο ήηαλ ηόπνο πνπ δνύζαλ ζεόηεηεο. Τν δάζνο πξνθαιεί ζε όπνηνλ δεη ζπλαηζζήκαηα πνπ δε
θαληάδεηαη θάπνηνο πνπ δεη ζε κηα πόιε. Ζ κπξσδηά ηνπ αέξα, νη ήρνη, ε εξεκία είλαη
ζηνηρεία πνπ δελ πεξηγξάθνληαη. Γη’ απηό όζνη έρνπλ δήζεη θνληά ζε δάζνο κπνξνύλ λα
εθηηκήζνπλ θαιύηεξα ηε δεκηά από κηα θαηαζηξνθή, θαη αλαδεηνύλ ηελ επηζηξνθή ηνπο
θνληά ζε απηό γηαηί εθεί κπνξνύλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηε δσή. Οη λένη ηεο πόιεο
βιέπνπλ ζην δάζνο θπξίσο ηε δηαζθέδαζε ελώ ππάξρνπλ ηόζα άιια ζεκαληηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη νθείινπλ λα ηα γλσξίζνπλ λα ηα λνηώζνπλ θαη λα ηα αλαδείμνπλ κε
δηάθνξεο δξάζεηο.
Οκάδα 2: Ζ ζρέζε ησλ αλζξώπσλ ηεο πόιεο κε ην δάζνο είλαη πνιιέο θνξέο αλύπαξθηε.
Έηζη δελ κπνξνύλ λα λνηώζνπλ, αθνύ δελ έρνπλ βηώζεη ην δάζνο έλα πιήζνο ζπλαηζζεκάησλ
πνπ ζα ηνπο έθαλε λα αιιάμνπλ ζηάζε πξνο ην δάζνο αιιά θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Ζ
εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ κε ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ην κεγάιν νηθνλνκηθό θίλεηξν έρεη
δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ρσξίο ζπλαηζζήκαηα, πνπ είλαη γλσζηά ζε ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο
ηεο πόιεο πνπ έδεζαλ ζηε θύζε θαη ζε κόληκνπο θαηνίθνπο πεξηνρώλ θνληά ζε δαζηθό
νηθνζύζηεκα. Οη αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ δελ είλαη κόλν πιηθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιά θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο. Τν δάζνο αιιά θαη γεληθόηεξα ε θύζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζπλαίζζεκα
πνπ κόλν αλ ην δήζεηο έρεηο μεθάζαξε άπνςε. Οη λέεο γεληέο κε δξάζηο νθείινπλ λα
πξνθπιάμνπλ απηή ηελ θιεξνλνκηά.
Ο εθπξόζσπνο θάζε νκάδαο δηάβαζε ην θείκελν ηεο νκάδαο θαη ε ζπλάληεζε νινθιεξώζεθε
κε ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθνινύζεζε αμηνιόγεζε από
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ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη΄ ηδίαλ γηα ην βαζκό επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ από ηε
ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε, κέζσ θαη ηεο αληηπαξαβνιήο ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο απάληεζεο
θάζε νκάδαο καζεηώλ, γηα αλάδεημε πεξηζζόηεξνπ θξηηηθνύ θαη δεκηνπξγηθνύ ηξόπνπ
ζθέςεο.

3. Σπκπεξάζκαηα
Ζ επηινγή έξγσλ ηέρλεο γηα ρξήζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ είλαη έλα πνιύπινθν δήηεκα. Δύινγα
δηεξσηάηαη θάπνηνο γηα ην πνηα έξγα ηέρλεο είλαη εθείλα πνπ κπνξνύλ λα ππνθηλήζνπλ ηνλ
θξηηηθό ζηνραζκό θαη αλ όια ή κόλν θάπνηα κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα
επηηειέζνπλ ηε δεηνύκελε ιεηηνπξγία.
Σηελ επεμεξγαζία ησλ έξγσλ ηέρλεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο κε: α) ηηο ηέζζεξηο
(4) θάζεηο ηεο ηερληθήο ηνπ D. Perkins θαη β) ηελ ηερληθή «Visible Thinking».
Οη ηέζζεξηο θάζεηο ηεο ηερληθήο ηνπ D. Perkins επηηπγράλνπλ κηα βαζηά θαη νιηζηηθή
θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ, ελώ ε ηερληθή «Visible Thinking» είλαη πην επέιηθηε θαη νηθνλνκηθή
από άπνςε ρξόλνπ θαη πεξηιακβάλεη ζεηξά εθκαηεπηηθώλ εξσηήζεσλ ζε επέιηθηε ζεηξά.
Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν
«Μεηαλάζηεπζε» νη νκάδεο βειηίσζαλ ηελ αξρηθή άπνςή ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ
κεηαλαζηώλ. Τν κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ πξνεθηάζεσλ ηνπ ζέκαηνο
απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
απνηππώζεθαλ ζηα λεόηεξα θείκελά ηνπο, είλαη πνηθηιόκνξθεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη
απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα νηθνλνκηθά, δηακνλήο θαη πεξίζαιςεο. Οη πηζαλέο θαιύηεξεο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο δελ ζα είλαη ηθαλέο λα ζβήζνπλ ηηο κλήκεο ηεο «ρακέλεο ελδερνκέλσο
γηα πάληα παηξίδαο».
Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε κε ηίηιν «Γάζνο» νη
νκάδεο απάληεζαλ ζην ζηάδην ηνπ θξηηηθνύ αλαζηνραζκνύ πην νινθιεξσκέλα αιιά θαη
επηθεληξσκέλα ζην ζέκα ηνπο. Παξαηεξήζεθε εκπινπηηζκόο ζθέςεσλ πνπ θηλνύληαλ
πεξηζζόηεξν δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε θαζνιηθή εκπινθή όισλ ησλ
καζεηώλ ζε έλα δεκηνπξγηθό - ζεηηθό θιίκα,, κε δηάζεζε γηα ζπιινγηθή δξάζε θαη αλάιεςε
αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο. Οη νκάδεο βειηίσζαλ ηελ αξρηθή άπνςή ηνπο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ πξνζθέξεη ην Γάζνο. Τν κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ πξνεθηάζεσλ
ηνπ ζέκαηνο απμήζεθε ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ απνηππώζεθαλ ζηα λεόηεξα θείκελά ηνπο, ήηαλ πνηθηιόκνξθεο θαη δελ
πεξηνξίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά, δηαβίσζεο θαη θαηαζηξνθήο
θπζηθνύ πινύηνπ. Μεηαζρεκαηίζηεθε ινηπόλ ε αξρηθή άπνςή ηνπο γηα ηε δπλαηόηεηα
ύπαξμεο έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ από ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ θαη Γάζνπο.
Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο έλα δαζηθό νηθνζύζηεκα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη
ηζρπξόηεξα θαη εληνλόηεξα ζπλαηζζήκαηα από έλα αζηηθό πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη πνπ ην
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βηώλνπλ ην εθηηκνύλ αιιά θαη ην απνιακβάλνπλ πεξηζζόηεξν όπσο ραξαθηεξηζηηθά
αλέθεξαλ. Γη’ απηό θαη ε απώιεηά ηνπ ραξάδεη ζπλαηζζεκαηηθά πεξηζζόηεξν ηε ςπρή ηνπο.
Ζ κέζνδνο θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε έθεβνπο καζεηέο όπνπ εθαξκόζηεθε. Ζ
εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο έδεημε όηη κε
θαηάιιεια εξεζίζκαηα κπνξεί λα δηεγεξζεί ε ζθέςε θαη λα νδεγεζεί ζε θξηηηθό ζηνραζκό. Ζ
πξνζαξκνγή ηνπο ππήξμε ζηαδηαθή θαζώο ήηαλ κηα θαηλνηόκα πξνζέγγηζε. Τειηθά ζύκθσλα
κε δειώζεηο ηνπο θαη ζηηο δύν (2) εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζα ε εκπεηξία
πνπ βίσζαλ. Κάλνληαο κηα γεληθή δηαπίζησζε θαίλεηαη πσο ε κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή
αιιά θαη απνδνηηθή όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο κέζα από ηελ επαθή
καζεηώλ κε έξγα ηέρλεο. Οη καζεηέο κεηά ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ πξνζέγγηζεο ζέκαηνο κε
ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ήηαλ πην επηθεληξσκέλνη ζην ζέκα. Δκπινύηηζαλ ηηο απόςεηο ηνπο, ε
ζθέςε ηνπο θηλήζεθε πεξηζζόηεξν θξηηηθά αιιά θαη δεκηνπξγηθά. Έηζη νη καζεηέο έγηλαλ
ηθαλνί λα επαλεμεηάζνπλ εζθαικέλεο αληηιήςεηο γηα ην δάζνο θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ
εγθπξόηεηα όζσλ έρνπλ απνβεί δπζιεηηνπξγηθέο. Ζ κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζα από ηελ
αηζζεηηθή εκπεηξία ηεο ηέρλεο θαίλεηαη λα έρεη ινηπόλ πεδίν εθαξκνγήο πέξα από ηνπο
ελήιηθνπο όπνπ αξρηθά εθαξκόζηεθε θαη ζηνπο καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη
κεγαιώλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηα
πξόηππα θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ζα δηαβνύλ. Οη «παξαδνρέο» ηεο κηθξήο
ειηθίαο απαηηνύλ εγθπξόηεηα θαζώο κειινληηθά ζα βαζηζηνύλ ζε απηέο απνθάζεηο θαη ζηάζε
δσήο. Ζ θξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ κέζα από ηελ πξνηεηλόκελε κέζνδν ζα κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε κηα πην μεθάζαξε θαηαλόεζε θαη ηειηθά ζε κηα θαιύηεξε δπλαηή θξίζε.
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