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Η ΜΕΘΟΔΟΣ 

«ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» 

Αλέξης Κόκκος 

[Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται πρώτα ορισμένα θεωρητικά στοιχεία που αφορούν 

στη χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η μέθοδος 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» μαζί με ένα παράδειγμα εφαρμογής 

της.] 

 

1. Μαθαίνοντας μέσα από την Τέχνη: Θεωρητικά Στοιχεία 

Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας, που αποκτούμε μέσα από την επαφή με την τέχνη, 

στην ανάπτυξη του στοχασμού και του κριτικού στοχασμού έχει διερευνηθεί στο 

πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων. Αρχικά ο John Dewey με το έργο του Art as 

Experience (1934 /1980) ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν 

μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της 

διεργασίας της μάθησης. Τα έργα τέχνης, από τη μία, δεν έχουν απλώς φυσική 

υπόσταση αλλά διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση που τους προσδίδει ο 

καλλιτέχνης. Από την άλλη, για να κατανοούμε τα νοήματά τους χρειάζεται με τη σειρά 

μας να επιστρατεύουμε στο έπακρο τη δική μας φαντασία. Για αυτούς του λόγους η 

αισθητική εμπειρία είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις συνήθεις εμπειρίες που 

αποκτούμε από την πραγματικότητα και αποτελεί σημαντική «πρόκληση για σκέψη» (σ. 

285).  

Παρεμφερείς ιδέες διατύπωσε ο Sartre στο δοκίμιο Τι είναι Λογοτεχνία (1949 /2008). 

Επισήμανε ότι για να γίνει κατανοητό ένα λογοτεχνικό έργο χρειάζεται ο αναγνώστης 

να ανακαλύψει ο ίδιος και να νοηματοδοτήσει τα εμπεριεχόμενα νοήματα. Μέσα από 

αυτή τη διεργασία ενεργοποιείται στο έπακρο η φαντασία και η στοχαστική ικανότητα 

του αναγνώστη. Γίνεται συν-δημιουργός του έργου, καθώς είναι ελεύθερος να 

επανεφευρίσκει το περιεχόμενό του και το επανασυνθέτει πέρα από τα χνάρια που 

άφησε ο συγγραφέας: «Ο αναγνώστης πρέπει να εφευρίσκει τα πάντα ξεπερνώντας 

συνεχώς τα γραφόμενα. Ο συγγραφέας τον οδηγεί  ۠  τα στοιχεία που δίνει ο συγγραφέας 

χωρίζονται από ένα κενό  ۠  πρέπει να τα συναντήσει κανείς, πρέπει να πάει πέρα από 

αυτά. Με δύο λόγια, η ανάγνωση είναι κατευθυνόμενη δημιουργία» (σ. 57-58).  

Βαθμιαία, η άποψη ότι η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη 

τεκμηριώθηκε από θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα 

πεδία της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Θεμελιώδης ήταν η συνεισφορά του 

Howard Gardner (1973,1983,1990), που ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία 

προσφέρει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων 

γίνεται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων, η σκιαγράφηση 

συναισθηματικών καταστάσεων και, γενικά, η έκφραση διαφόρων όψεων της 
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πραγματικότητας, που βοηθάει να συνειδητοποιείται ό,τι δεν μπορεί να γίνεται εύκολα 

κατανοητό μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων. 

Ισχυρή επίσης τεκμηρίωση για την εκπαιδευτική σημασία της αισθητικής εμπειρίας 

προήλθε από μελέτες των στοχαστών του Palo Alto της Καλιφόρνιας, που ασχολήθηκαν 

με την ανθρώπινη επικοινωνία και θεραπευτική (Watzlawick, Beavin Bavelas, Jackson, 

1967  ۠  Watzlawick, 1986). Βασίστηκαν σε έρευνες της ανατομίας και της 

νευροφυσιολογίας, που έδειξαν ότι για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέφτεται 

ολοκληρωμένα χρειάζεται η ισότιμη και αλληλοσυμπληρωνόμενη λειτουργία των δύο 

ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Το αριστερό ημισφαίριο έχει ως κύρια λειτουργία του την 

εκλογίκευση και προσφέρει τη δυνατότητα ορθολογικής κατανόησης της 

πραγματικότητας. Το δεξιό ημισφαίριο είναι ειδικευμένο στην άμεση, διαισθητική και 

ολιστική σύλληψη πολύπλοκων σχέσεων και διαρθρώσεων. Προσφέρει τη δυνατότητα 

να αντιλαμβανόμαστε σύνθετες καταστάσεις και εναλλακτικές οπτικές. Η  επαφή με τα 

έργα τέχνης, τα οποία περιέχουν τεράστιο πλούτο στοιχείων που ταιριάζουν στον 

τρόπο λειτουργίας αυτού του ημισφαιρίου (εικόνες, αλληγορίες, παρομοιώσεις, 

αναλογίες, παραλλαγές, διφορούμενα, παράδοξα κ.ά.) συντελεί καταλυτικά στην 

ενεργοποίησή του και ενδυναμώνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε δημιουργικά και 

κριτικά.  

Μια ακόμα σημαντική προσέγγιση του ρόλου της τέχνης στην ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης πραγματοποιήθηκε από τους στοχαστές της Σχολής της Φρανκφούρτης, κυρίως 

από τον Adorno (1953 /1984, 1970 /2000). Ο πυρήνας του συλλογισμού τους ήταν ότι 

το πνευματικό περιεχόμενο και η δομή των σημαντικών έργων τέχνης περιέχουν 

χαρακτηριστικά που σπάνια συναντώνται στους μηχανισμούς της κοινωνικής 

πραγματικότητας, οι οποίοι κυριαρχούνται από εργαλειακή ορθολογικότητα και 

κομφορμισμό. Συνεπώς, η επαφή με την τέχνη λειτουργεί σαν ένα πεδίο όπου 

καλλιεργείται ένας τρόπος σκέψης που εναντιώνεται στις αλλοτριωτικές νόρμες της 

κοινωνικής καθημερινότητας. Προσφέρει κριτήρια που μας βοηθούν να 

απεγκλωβιζόμαστε από τις κυρίαρχες νόρμες και να αμφισβητούμε τις παραδοχές που 

είναι εγκαθιδρυμένες στις κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις. 

 

Προσεγγίσεις στο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης 

Σε ό,τι αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του μετασχηματισμού των προβληματικών 

αντιλήψεων μέσα από τη μάθηση, ο Freire (1970) ήταν ο πρώτος στοχαστής που 

ανέπτυξε την έννοια της κριτικής συνειδητοποίησης. Στη συνέχεια ο Jack Mezirow 

εκκινώντας από την επεξεργασία της Φρεϊρικής έννοιας ανέπτυξε από το 1978 τη 

θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, την οποία προσδιόρισε σαν τη «διεργασία 

μέσω της οποίας μετασχηματίζουμε προβληματικά πλαίσια αναφοράς (δομές σκέψεων, 

νοητικές συνήθειες, νοηματικές προοπτικές) – δομές παραδοχών και προσδοκιών – έτσι 

ώστε να τις κάνουμε πιο περιεκτικές, ευδιάκριτες, ανοικτές, στοχαστικές και 

συναισθηματικά δεκτικές στην αλλαγή» (Mezirow, 2009, σ.92). Βαθμιαία, πολλοί 

σημαντικοί στοχαστές υιοθέτησαν την έννοια της μετασχηματίζουσας μάθησης και 

εμπλούτισαν τη θεωρία με τις δικές τους αντιλήψεις και προοπτικές (Belenky, Boyd, 
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Brookfield, Cranton, Daloz, Dirx, Elias, Kasl, Kegan, Marsick, Newman, Taylor κ.ά.). 

Σήμερα, η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη και 

συγκεντρώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μελετητών, των εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτών ενηλίκων.  

Στο πλαίσιο της μετασχηματίζουσας μάθησης έχει αναπτυχθεί πολύ η συζήτηση 

σχετικά με τη χρήση της τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Cranton, 20062· Dirkx, 

2000, 2001· Mezirow, 1990, 1998, 2009· Taylor, 2000 κ.ά.) και ακολούθησε τρεις 

τάσεις. 

Η πρώτη τάση θέτει ως αντικείμενο παρατήρησης διάφορα έργα της μαζικής 

κουλτούρας, με στόχο να εξεταστούν κριτικά τα στερεότυπικα μηνύματα που περιέχουν 

(ενδεικτικά: Dass – Brailsford, 2007· Daine, 2009· Tisdell, 2008). 

Στο πλαίσιο της δεύτερης τάσης χρησιμοποιούνται έργα τέχνης ως εναύσματα για την 

ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης επάνω σε διάφορα θέματα. Τα έργα τέχνης 

επιλέγονται με γνώμονα ότι προσφέρουν κατάλληλα εναύσματα για την κριτική 

ανάλυση των εξεταζόμενων θεμάτων, χωρίς όμως να λαμβάνεται με έμφαση υπόψη  το 

κριτήριο της αισθητικής τους αξίας. Έτσι, επιλέγονται έργα που δε θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι προσφέρουν εναύσματα για κριτική σκέψη. Για παράδειγμα, η Roden 

αναφέρει (2005) ότι χρησιμοποιεί εμπορικά δημοφιλή κινηματογραφικά έργα όπως το 

Chicken Run και το Thelma and Louise, ενώ η Jarvis (2012) χρησιμοποιεί το Sixth Sense. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κριτική ανάλυση των μηνυμάτων που περιέχουν τα έργα 

με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των αποδεκτών 

επάνω σε ορισμένα ζητήματα. Όμως, το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται έργα αυθεντικής 

τέχνης στερεί από το εγχείρημα το πλεονέκτημα του να εξετάζονται τα ζητήματα 

διαλεκτικά, πολύπλευρα και κριτικά. 

Η τρίτη τάση επιχειρεί να συνδυάσει τον κριτικό στοχασμό με την αισθητική εμπειρία, 

εμποτίζοντας τη μαθησιακή διεργασία με τη συχνή αξιοποίηση σημαντικών έργων 

τέχνης. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι στη βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες 

αναφορές στην προσέγγιση αυτού του είδους: Greene, 1990· Kegan, 2000 – ίσως 

υπάρχουν και μερικά ακόμα παραδείγματα. Επίσης, δεν υπάρχουν αναφορές στις 

προσεγγίσεις των στοχαστών του Palo Alto σχετικά με την ολιστική παρατήρηση των 

έργων τέχνης, Τέλος, υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στην αισθητική θεωρία του  

Adorno: Greene, 1990· Tisdell, 2008. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι η ενσωμάτωση όλων 

αυτών των στοιχείων στη θεωρία και στην πρακτική της μετασχηματίζουσας μάθησης 

θα της προσέδιδε πρόσθετη δυναμική. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται μια μέθοδος που έχει διαμορφώσει ο 

υπογράφων, μέσω της οποίας επιχειρείται να προσφερθεί στους εκπαιδευτές ενηλίκων 

ένα εργαλείο, που να επιτρέπει την κριτική προσέγγιση των θεμάτων μέσα από την 

αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας.   

 

2. Παρουσίαση της Μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την 

Τέχνη» 
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Η μέθοδος περιλαμβάνει έξι Στάδια.  

Τα Στάδια 

Το πρώτο στάδιο (προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση ενός θέματος) 

αποτελείται από τον προσδιορισμό της ανάγκης για κριτική εξέταση των στερεότυπων 

παραδοχών των συμμετεχόντων που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα.  

Στο δεύτερο στάδιο (έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων) ο εκπαιδευτής 

διευκολύνει μια διεργασία, στο πλαίσιο της οποίας: οι εκπαιδευόμενοι καταγράφουν 

(γραπτά) τις απόψεις τους επάνω σε ένα θέμα υπό τη μορφή μικρής εργασίας. Η 

καταγραφή αυτή σκόπιμο είναι να απαντά σε ένα ανοικτό ερώτημα: «Τι σκεφτόμαστε 

για το…(θέμα);». Αυτό γίνεται ατομικά ή σε μικρές ομάδες. 

Στο τρίτο στάδιο, γίνεται προσδιορισμός α) των υποθεμάτων που θα εξεταστούν και 

β) των κριτικών ερωτημάτων επάνω στα υποθέματα. Για παράδειγμα, για το θέμα «Η 

Σχέση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον» κριτικά ερωτήματα μπορεί να είναι: 

1. Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον ενώ γνωρίζει ότι αυτό 

επηρεάζει αρνητικά την υγεία του; 

2.   Ο άνθρωπος έχει όφελος από την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος; 

Στο τέταρτο στάδιο (επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά 

ερωτήματα) ο εκπαιδευτής επιλέγει διάφορα σημαντικά έργα τέχνης, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν ως ερέθισμα για την επεξεργασία των υπο-θεμάτων (τα μηνύματα 

των έργων τέχνης συνδέονται με τα υπο-θέματα). Ο εκπαιδευτής  χρησιμοποιεί έργα 

από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη λογοτεχνία, την ποίηση, το θέατρο, 

τον κινηματογράφο, το χορό, τη μουσική κλπ. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής διαμορφώνει έναν Πίνακα Συσχέτισης ο οποίος 

αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο το νόημα των έργων τέχνης συσχετίζεται με το 

περιεχόμενο των κριτικών ερωτημάτων (βλ. παρακάτω ένα παράδειγμα). 

Το πέμπτο στάδιο (επεξεργασία των έργων τέχνης) έχει δύο διακριτά μέρη:  

Στάδιο 5α: Ο εκπαιδευτής διευκολύνει μια διεργασία, η οποία στοχεύει στο να γίνει η 

επεξεργασία καθενός επιλεγμένου έργου τέχνης. Ο εκπαιδευτής προτείνει στους 

εκπαιδευόμενους ορισμένα έργα τέχνης και τους καλεί να επιλέξουν εκείνα που θα 

αναλυθούν. Οι  συμμετέχοντες θα μπορούσαν επίσης να προτείνουν έργα τέχνης και να 

προσδιορίσουν τη σειρά με την οποία θα γίνει η επεξεργασία τους. Χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά οι τεχνικές: α) Οι τέσσερις φάσεις της τεχνικής του D. Perkins ή β) Η 

τεχνική “Visible Thinking”.  

Στάδιο 5β: Όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο στάδιο 5α   συσχετίζονται (με εργασία σε 

ομάδες) με το/τα κριτικό/ά ερώτημα/τα, ενδεικτικά ως εξής «Όλα όσα συζητήσαμε 

σχετικά με το/τα έργο/α τέχνης τι έχουν να μας ‘πουν’ προκειμένου να επεξεργαστούμε 

το/τα κριτικό/ά ερώτημα/τα που έχουμε επιλέξει;». Στόχος είναι να αποκαλυφθούν όσο 

το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις του/των κριτκού/ών ερωτήματος/των ώστε να 
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δοθεί στους εκπαιδευόμενους η ευκαιρία να επανεξετάσουν τις αρχικές τους 

παραδοχές.  

Στο έκτο στάδιο πραγματοποιείται κριτικός αναστοχασμός:  

 Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν την ίδια μικρή εργασία που εκπόνησαν στο 2ο 

Στάδιο. 

[Εάν είχαν εργαστεί σε ομάδες στο 2ο Στάδιο, τώρα πρέπει πάλι να εργαστούν στις ίδιες 

ομάδες.] 

 Γίνεται αποτίμηση της ανάπτυξης της σκέψης των εκπαιδευομένων με βάση 

«Κλίμακα Αξιολόγησης» 

[Αυτό γίνεται αφού ο διδάσκων μελετήσει όσα έγραψαν οι εκπαιδευόμενοι.] 

 Γίνεται σύνθεση και αντλούνται συμπεράσματα.  

Παράδειγμα 3ου-5ου Σταδίου 

Για παράδειγμα, επάνω στο θέμα “Σχέσεις των δύο φύλων” δημιουργούνται στο 3ο 
Στάδιο κριτικά ερωτήματα που διευκολύνουν την κριτική προσέγγισή του, όπως είναι 
οι παρακάτω: 
 

Κριτικά Ερωτήματα 

α. Πώς αντιλαμβανόμαστε την μη αμειβόμενη εργασία στο σπίτι; 

β. Πώς αντιλαμβάνονται οι άνδρες την κατάσταση της ανισότητας των ρόλων 

άνδρα – γυναίκας; 

γ. Τι σκέφτονται οι άνδρες όταν κατανοούν ότι οι γυναίκες στην 

πραγματικότητα εργάζονται περισσότερο; Και πώς εξηγούν αυτή την 

κατάσταση; 

δ. Γιατί υπάρχει η ανισότητα των κοινωνικών ρόλων του άνδρα και της 

γυναίκας; 

ε. Τι σκεφτόμαστε όταν οι άνδρες αναλαμβάνουν γυναικείο ρόλο (οικιακές 

εργασίες, μεγάλωμα των παιδιών κλπ.); 

στ. Τι σκεφτόμαστε για το “μυστήριο” της γυναίκας στις μέρες μας; 

ζ. Ο ανδρισμός κινδυνεύει στις μέρες μας; 

η. Πώς επιδρά η ανισότητα των φύλων στην αγάπη και τη σεξουαλικότητα; 

Στο 4ο Στάδιο επιλέχθηκαν έργα τέχνης και ύστερα κάθε κριτικό ερώτημα συσχετίζεται 

με τα έργα τέχνης, όπως φαίνεται στον Πίνακα Συσχέτισης.  
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Έργα Τέχνης Κριτικά Ερωτήματα 

 α β γ Δ ε στ ζ η 

1. Κορίτσι που ξεφλουδίζει 
λαχανικά,  Jean-Baptiste-
Simeon Chardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Η πλύστρα, Stefan 
Luchian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. Ανάπαυση στον αγρό, 
Camil Ressu 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Ζωή, Pablo Picasso 
 

      

 

 

 

 

5. Το κύμα, Camille Claudel     

 

  

 

 

 

 

6. Ο βιασμός, Edgar Degas 
 

    

 

   

 

 

 

7. Ο Ντιέγκο και Εγώ, Frida 
Kahlo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Αλί: Ο φόβος τρώει τα 
σωθικά, αποσπάσματα 
από την ταινία του Reiner 
Werner Fassbinder 

    

 

   

 

 

 

9. Κυνόδοντας, 
αποσπάσματα από την 
ταινία του Γιώργου 
Λάνθιμου 

      

 

 

 

 

 

10. Ginger και Fred, 
αποσπάσματα από την 
ταινία του Federico 
Fellini 

      

 

 

 

 

 

11. Αναπαράσταση, 
αποσπάσματα από την 
ταινία του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Τα μάτια των φτωχών, 
ποίημα σε πεζό του 
Charles Baudelaire 

    

 

 

 

 

 

  



7 

 

13. Η ελεύθερη ένωση, ποίημα 
του André Breton 

      

 

  

14. Eveline, αποσπάσματα 
από το διήγημα 
“Dubliners” του James 
Joyce  
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