
 

 

                                             Εφαρμογή της μεθόδου 

«Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την Τέχνη» 

 

Θέμα: Οι συνέπειες του πολέμου 

 

Έφη Κωσταρά 

Εισαγωγικά Στοιχεία 

Η διδακτική ενότητα στην οποία εντάσσεται ο παρακάτω σχεδιασμός 

αφορά τόσο στον Πρόλογο της Ελένης του Ευριπίδη (στιχ. 83-191) όσο και στην 

εμφάνιση του Μενελάου στο Α’ Επεισόδιο της τραγωδίας (στιχ. 437-494). Πιο 

αποτελεσματικό θα ήταν να αξιοποιηθεί μετά τη μελέτη και των δύο 

αποσπασμάτων, καθώς οι μαθητές θα έχουν μια πιο συνολική εικόνα του έργου. 

Παράλληλα, μπορεί να συσχετισθεί με την Οδύσσεια αλλά και με την Ιλιάδα 

(Ραψ. Ζ’, στιχ. 404-502). Τα σχετικά αποσπάσματα υπάρχουν διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο1. Όπως αναφέρεται στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ για τη διδασκαλία της Ελένης 

του Ευριπίδη2 οι στόχοι των συγκεκριμένων ενοτήτων σε σχέση με το προς 

μελέτη ζήτημα «Συνέπειες του Πολέμου» είναι οι ακόλουθοι: 

 

Πρόλογος (στιχ. 83-191) 

Ευρύτερος διδακτικός στόχος: Να ανιχνεύσουν οι μαθητές τον τρόπο με 

τον οποίο προσεγγίζεται το θέμα του πολέμου. 

Ειδικότερα: 

Να εξετάσουν το θέμα του πολέμου, με διάφορους τρόπους και με διάφορες 

μορφές, όπως αυτό θίγεται πολλές φορές στον Πρόλογο, αλλά και σε ολόκληρο 

το έργο προσεγγίζοντας όμως το θέμα πιο κριτικά. Γίνονται αναφορές στα 

μυθολογικά «αίτια», στις απώλειες και στη ματαιότητα του πολέμου. Οι 

αναφορές αυτές παραπέμπουν βέβαια στο ιστορικό πλαίσιο του έργου (Σικελική 

εκστρατεία και καταστροφή). Επειδή, ωστόσο, το θέμα του πολέμου θα 

επανέλθει και σε άλλες διδακτικές ενότητες και με μεγαλύτερη ένταση, εδώ 

προτείνουμε: 

                                                 
1
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/271/1973,6750/  

2
 http://ebooks.edu.gr/2013/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-C  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/271/1973,6750/
http://ebooks.edu.gr/2013/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-C


 

 

● να επισημανθεί η διάσταση, με την οποία προβάλλεται ο πόλεμος στον 

Πρόλογο· 

● να σχολιασθεί η επιλογή του Τεύκρου ως ήρωα που μεταφέρει νέες ειδήσεις 

στην Ελένη. 

Η διάσταση με την οποία παρουσιάζεται ο πόλεμος (αντιηρωική, αντιεπική) 

γίνεται αισθητή μέσα από την κατάσταση του Τεύκρου (νικητής αλλά και 

παράλληλα εξόριστος και ανέστιος). Την κατάσταση του ήρωα προσεγγίζουμε 

και βιωματικά ως θεατές, καθώς καλούμαστε να τον φανταστούμε στη σκηνή. 

Oι απεικονίσεις του Tεύκρου στη σ. 17 βοηθούν τους μαθητές να διακρίνουν τη 

διαφορά ανάμεσα στην ηρωική θεώρηση του πολέμου και στη θεώρηση του 

Ευριπίδη. Η επιλογή του συγκεκριμένου ήρωα, του Τεύκρου, μπορεί να 

ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Με τέτοιου είδους προσεγγίσεις δε στοχεύουμε 

τόσο να καλύψουμε με φιλολογική πληρότητα το θέμα, όσο να εξοικειώσουμε 

τους μαθητές μας με την πολλαπλή ερμηνεία. Εδώ, λοιπόν, μπορούν να 

αναζητήσουν απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί ο Τεύκρος;»  

Με το τέλος του Προλόγου μια ανάγνωση του αποσπάσματος από το ποίημα του 

Γ. Σεφέρη Ελένη θα μπορούσε να αποβεί πολλαπλά χρήσιμη. 

 

Α Επεισόδιο (στιχ. 437-494) 

Ευρύτερος διδακτικός στόχος: Να παρακολουθήσουν οι μαθητές έναν 

άλλο τρόπο προσέγγισης του θέματος του πολέμου, μέσω του μοτίβου 

του «ένδοξου στρατιώτη». 

Ειδικότερα: 

Τα θέματα που επισημαίνονται στην ενότητα αυτή ως χαρακτηριστικά του 

ευριπίδειου έργου είναι: 

● ο πόλεμος 

● οι ήρωες του Ευριπίδη 

Οι μαθητές μπορούν να θυμηθούν ότι με τον πόλεμο ασχοληθήκαμε και στον 

Πρόλογο, με την ευκαιρία της εμφάνισης του Τεύκρου. Επίσης, μπορούν να 

θυμηθούν ποια διάσταση δίνει στον πόλεμο ο Ευριπίδης (αντιηρωική, 

αντιεπική). Στην ίδια διαπίστωση μπορούν εύκολα να οδηγηθούν σχολιάζοντας 

την εμφάνιση του Μενέλαου στη σκηνή. Στη συνέχεια τους καλούμε να 

συγκρίνουν τους δύο ήρωες, Μενέλαο και Τεύκρο (με κριτήρια την εμφάνιση και 



 

 

τη γενικότερη κατάστασή τους). Η σύγκριση αποτελεί μια πολλαπλά χρήσιμη 

διδακτική ενέργεια, καθώς οξύνει την παρατήρηση και προάγει την κριτική 

σκέψη. Επιτείνεται μέσα από τη σύγκριση αυτή η ιδιόμορφη, όπως ονομάστηκε, 

τραγικότητα της Ελένης, σύμφωνα με την οποία νικητής και νικημένος 

βρίσκονται στην ίδια άθλια κατάσταση. Στο τέλος μπορεί να αναπτυχθεί από 

τους μαθητές, με αφορμή την τύχη των δύο ηρώων, ένας κριτικός 

προβληματισμός για τις συνέπειες του πολέμου, αφού και τα δύο παραδείγματα 

που τους δίνονται αφορούν στη ματαιότητα που βιώνουν οι νικητές και όχι οι 

ηττημένοι. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

Πρώτο στάδιο: 

 Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση  του θέματος 

 

Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

μελετούν κατά την Γ τάξη του γυμνασίου την Ελένη του Ευριπίδη από 

μετάφραση. Η τραγωδία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση τόσο με την Οδύσσεια 

όσο και με την Ιλιάδα του Ομήρου, τα οποία μελέτησαν κατά τις δύο 

προηγούμενες τάξεις του γυμνασίου.  

Ειδικότερα, η Οδύσσεια και η Ελένη παρουσιάζουν τους ήρωες που έλαβαν μέρος 

στον Τρωικό Πόλεμο να αγωνίζονται μετά την ολοκλήρωσή του να επιστρέψουν 

στην πατρίδα τους, παρουσιάζοντας όλες τις συνέπειες του πολέμου αυτού 

στους ίδιους και στα οικεία τους πρόσωπα: Στην Ελένη, ο πολεμιστής Τεύκρος, 

αν και νικητής στον πόλεμο της Τροίας, βρίσκεται τιμωρημένος και γι’αυτό 

εξόριστος από τον πατέρα του. Στο ίδιο έργο, ο Μενέλαος, επίσης νικητής της 

Τροίας και ξακουστός βασιλιάς των Ελλήνων, βρίσκεται στην Αίγυπτο 

αναζητώντας βοήθεια, ταλαιπωρημένος, φτωχικά ντυμένος, ξεγελασμένος από 

τους θεούς να μαθαίνει πως όλα όσα έζησε ήταν χωρίς νόημα, αφού πολεμούσε 

για ένα είδωλο.  

Στην Οδύσσεια, η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος βλέπουν την οικογένειά τους και το 

παλάτι να διαλύεται, ενώ ο Οδυσσέας παλεύει να επιστρέψει στην Ιθάκη και 

όταν αυτό συμβαίνει, απαιτείται χρόνος από τους συγγενείς του για να τον 



 

 

αναγνωρίσουν. Αντίστοιχα, στην Ιλιάδα του Ομήρου, ο Έκτορας – ξακουστός 

πολεμιστής και γιός του βασιλιά της Τροίας– αποχαιρετά τη σύζυγό του 

Ανδρομάχη και το παιδί τους και ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πεδίο της 

μάχης.  

Επιστρέφοντας στην Ελένη του Ευριπίδη, αυτό που κυρίως φαίνεται να 

εκπλήσσει τους μαθητές είναι το γεγονός πως και οι δύο ήρωες, ο Μενέλαος και 

ο Τεύκρος, αν και νικητές στον πόλεμο της Τροίας παρουσιάζονται να 

υποφέρουν και να δυστυχούν, κάτι που δεν συνάδει με την εικόνα που έχουν στο 

μυαλό τους για τον νικητή ενός πολέμου. Αυτό προέκυψε μέσα από συζήτηση με 

τους μαθητές. Αναμενόμενο ήταν, δηλαδή, για εκείνους ο νικητής μετά την 

ολοκλήρωση του πολέμου και την επιτυχή του έκβαση να χαίρει τιμών και να 

απολαμβάνει μία καλή και ευτυχισμένη ζωή. Πρόκειται για μία στερεοτυπική 

ιδέα, λοιπόν, αναφορικά με τη ζωή του νικητή μετά το τέλος του πολέμου, η 

οποία όμως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και το κείμενο έδινε την 

ευκαιρία για μία πιο κριτική προσέγγιση του θέματος και ενδεχομένως 

ανατροπή της ιδέας αυτής. Αντίθετα, οι ήρωες τόσο στην Ελένη όσο και στα έπη 

του Ομήρου περιπλανώνται, πάσχουν, δυστυχούν, χάνουν την αξιοπρέπειά τους. 

Είναι στο σημείο αυτό που ανακαλούν ως αντίστοιχα παραδείγματα τον 

Οδυσσέα και τον Έκτορα. 

Ο προβληματισμός λοιπόν που δημιουργείται στο σημείο αυτό αφορά στις 

συνέπειες του πολέμου στη ζωή και την αξιοπρέπεια όχι μονό του ηττημένου αλλά 

και του νικητή.  

 

 

Δεύτερο στάδιο: 

Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων  

Στο σημείο αυτό λοιπόν και με βάση τον παραπάνω προβληματισμό ο/η  

εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν ατομικά, το πολύ σε 5 

σειρές, το ερώτημα «με ποιο τρόπο ο πόλεμος είναι δυνατόν να καταστρέφει τη 

ζωή και να προσβάλλει την αξιοπρέπεια του νικητή» και στη συνέχεια να 

σχηματίσουν δύο ομάδες όπου και θα συνθέσουν τις απαντήσεις που έδωσαν 

και θα τις παρουσιάσουν. 

 



 

 

Ομάδα α’ : «Μπορεί να γύρισε νικητής, αλλά ίσως έχει τραυματιστεί σοβαρά στον 

πόλεμο αυτό και πλέον δεν μπορεί να εργαστεί ή έχει σημάδια στο πρόσωπο. Όλοι 

για αυτή του την εικόνα τον λυπούνται, αλλά δεν μπορούν να τον προσλάβουν. Το 

ίδιο συμβαίνει και με την οικογένειά του.  Προσπαθούν να τον κάνουν να νοιώσει 

άνετα, να του τα προσφέρουν όλα έτοιμα αλλά εκείνος θυμώνει, παύει να νοιώθει 

χρήσιμος, απογοητεύεται. » 

Ομάδα β’: « Αν έχουν περάσει πολλά χρόνια που αυτός ήταν στον πόλεμο, όπως 

έγινε με τον Οδυσσέα, μπορεί επιστρέφοντας να μη βρει όλα τα μέλη της 

οικογένειάς του εκεί. Μπορεί οι γονείς του να έχουν πεθάνει, η γυναίκα του να έχει 

κάποιον άλλο σύζυγο, οι φίλοι του να τον έχουν ξεχάσει. Επίσης, ίσως ξυπνάει 

στον ύπνο του επειδή ακόμα θυμάται όσα έζησε και τρομάζει. Αναρωτιέται μήπως 

ήταν καλύτερα να μην είχε λείψει τελικά.» 

 

Τρίτο στάδιο: 

Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν και από τις δύο ομάδες ήταν αρκετά εύστοχες. 

Πράγματι, εντόπιζαν συνέπειες του πολέμου στο άτομο που αποδείκνυαν ότι 

εκείνο μετά το τέλος του πολέμου ενδέχεται  να ζει δυστυχισμένο και παράλληλα 

να αισθάνεται πως έχει χάσει πλέον την αξιοπρέπειά του. Ειδικότερα, οι δύο 

άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκαν οι απαντήσεις είναι ο ατομικός, το πώς 

δηλαδή το άτομο βιώνει τις συνέπειες του πολέμου τόσο σωματικά όσο και 

προσωπικά (έχει κινητικά προβλήματα, υποφέρει από εφιάλτες, δεν μπορεί να 

είναι λειτουργικό), αλλά και ο κοινωνικός, οι σχέσεις δηλαδή του ατόμου με την 

κοινωνία και την οικογένειά του. Παράλληλα, αναφορές έγιναν και στα 

συναισθήματα που βιώνει το άτομο. 

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν δύο υποθέματα προς διερεύνηση:  

α) οι συνέπειες του πολέμου στο άτομο σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο,  

β) τα συναισθήματα που βιώνει το άτομο επιστρέφοντας από τον πόλεμο.  

Βάσει των υποθεμάτων δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα κριτικά ερωτήματα:  

α) Ποιες συνέπειες βιώνουν οι άνθρωποι στη διάρκεια και μετά το τέλος του 

πολέμου, ανεξαρτήτως στρατοπέδου; και  

β) Η “νίκη” συνοδεύεται πάντα από αισθήματα χαράς και ικανοποίησης; 



 

 

 

 

Τέταρτο  στάδιο: 

Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους  με τα κριτικά ερωτήματα 

 

Στη συνέχεια, στους μαθητές παρουσιάστηκαν πέντε έργα τέχνης, τρεις πίνακες 

ζωγραφικής,  ένα ποίημα και ένα τραγούδι (δεν αναφέρονταν τα ονόματα ή οι 

τίτλοι των καλλιτεχνών, ήταν όμως γνωστά στους μαθητές από το διαδίκτυο, τα 

σχολικά βιβλία ή από άλλα ακούσματά τους). 

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις πίνακες ζωγραφικής,  το ποίημα και το τραγούδι που 

δόθηκαν ήταν: 

1. «Guernica», P. Picasso, 1937 (πίνακας) 

2. «Έκτωρ και Ανδρομάχη», Ν. Εγγονόπουλος, 1969 (πίνακας) 

3. «Προμήνυμα εμφυλίου πολέμου», S. Dali, 1936 (πίνακας) 

4.  «Ελένη», Γ. Σεφέρης, 1953 (ποίημα) 

5. «Η μπαλάντα του στρατιώτη», 1959 (τραγούδι) 

 

Τα συγκεκριμένα έργα επελέγησαν γιατί θεωρήθηκε ότι εξυπηρετούν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους, καθώς είναι έργα υψηλής αισθητικής αξίας και 

παράλληλα αποτελούν  έναυσμα για κριτική συζήτηση με την ομάδα. Επίσης, αν 

και τα τρία είναι αφηρημένα, έχουν στοιχεία τα οποία είναι οικεία στους 

εκπαιδευόμενους. Το πρώτο είναι πολύ γνωστό έργο τέχνης, ενώ το δεύτερο 

είναι οικείο στους μαθητές, καθώς βρίσκεται στο βιβλίο της Ιλιάδας της Β 

γυμνασίου. Ίσως το δυσκολότερο στην επεξεργασία είναι το έργο του Dali. Το 

τραγούδι ήταν το λιγότερο γνωστό στους μαθητές. Τέλος, και το ποίημα είναι 

αρκετά οικείο στους μαθητές.  

 

 

 



 

 

      

     Guernica, P. Picasso, 1937                           Έκτωρ και Ανδρομάχη,  

Ν. Εγγονόπουλος, 1969 

 

 

 

Προμήνυμα εμφυλίου πολέμου , S. Dali, 1936 

ΤΕΥΚΡΟΣ : ... ἐς γῆν ἐναλίαν Κύπρον, οὗ μ᾿ ἐθέσπισεν 
οἰκεῖν Ἀπόλλων, ὄνομα νησιωτικὸν 
Σαλαμίνα θέμενον τῆς ἐκεῖ χάριν πάτρας. 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ΕΛΕΝΗ : Οὐκ ἦλθον ἐς γῆν Τρωάδ᾿, ἀλλ᾿ εἴδωλον ἣν 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ΑΓΓΕΛΟΣ : Τί φῆς; 
Νεφέλης ἀρ᾿ ἄλλως εἴχομεν πόνους πέρι; 

«Τ᾿ ἀηδόνια δὲ σ᾿ ἀφήνουνε νὰ κοιμηθεῖς στὶς Πλάτρες.» 

Ἀηδόνι ντροπαλό, μὲς στὸν ἀνασασμὸ τῶν φύλλων, 
σὺ ποὺ δωρίζεις τὴ μουσικὴ δροσιὰ τοῦ δάσους 
στὰ χωρισμένα σώματα καὶ στὶς ψυχὲς 
αὐτῶν ποὺ ξέρουν πὼς δὲ θὰ γυρίσουν. 



 

 

Τυφλὴ φωνὴ ποὺ ψηλαφεῖς μέσα στὴ νυχτωμένη μνήμη 
βήματα καὶ χειρονομίες. Δὲ θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ φιλήματα, 
καὶ τὸ πικρὸ τρικύμισμα τῆς ξαγριεμένης σκλάβας. 

«Τ᾿ ἀηδόνια δὲ σ᾿ ἀφήνουνε νὰ κοιμηθεῖς στὶς Πλάτρες». 

Ποιὲς εἶναι οἱ Πλάτρες; Ποιὸς τὸ γνωρίζει τοῦτο τὸ νησί; 

Ἔζησα τὴ ζωή μου ἀκούγοντας ὀνόματα πρωτάκουστα: 
καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες τῶν ἀνθρώπων 
ἢ τῶν θεῶν. 

Ἡ μοίρα μου ποὺ κυματίζει 
ἀνάμεσα στὸ στερνὸ σπαθὶ ἑνὸς Αἴαντα 
καὶ μίαν ἄλλη Σαλαμίνα 
μ᾿ ἔφερε ἐδῶ σ᾿ αὐτὸ τὸ γυρογιάλι. 

Τὸ φεγγάρι 
βγῆκε ἀπ᾿ τὸ πέλαγο σὰν Ἀφροδίτη, 
σκέπασε τὴν καρδιὰ τοῦ Σκορπιοῦ, κι ὅλα τ᾿ ἀλλάζει. 

Ποῦ εἶν᾿ ἡ ἀλήθεια; 

Ἤμουν κι ἐγὼ στὸν πόλεμο τοξότης. 

τὸ ριζικό μου ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ξαστόχησε. 

Ἀηδόνι ποιητάρη, 
σὰν καὶ μία τέτοια νύχτα στ᾿ ἀκροθαλλάσι τοῦ Πρωτέα 
σ᾿ ἄκουσαν σκλάβες Σπαρτιάτισσες κι ἔσυραν τὸ θρῆνο, 
κι ἀνάμεσό τους - ποιὸς θὰ τὄ᾿ λέγε; - ἡ Ἑλένη! 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Δακρυσμένο πουλί, στὴν Κύπρο τὴ θαλασσοφίλητη 
ποὺ ἔταξαν γιὰ νὰ μοῦ θυμίζει τὴν πατρίδα, 
ἄραξα μοναχὸς μ᾿ αὐτὸ τὸ παραμύθι, 
ἂν εἶναι ἀλήθεια πὼς αὐτὸ εἶναι παραμύθι, 
ἂν εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ ἄνθρωποι δὲ θὰ ξαναπιάσουν 
τὸν παλιὸ δόλο τῶν θεῶν. 

ἂν εἶναι ἀλήθεια 
πὼς κάποιος ἄλλος Τεῦκρος, ὕστερα ἀπὸ χρόνια, 
ἢ κάποιος Αἴαντας ἢ Πρίαμος ἢ Ἑκάβη 
ἢ κάποιος ἄγνωστος, ἀνώνυμος, ποὺ ὡστόσο 
εἶδε ἕνα Σκάμαντρο νὰ ξεχειλάει κουφάρια, 
δὲν τὄχει μὲς στὴ μοίρα του ν᾿ ἀκούσει 
μαντατοφόρους ποὺ ἔρχονται νὰ ποῦνε 
πὼς τόσος πόνος τόση ζωὴ 



 

 

πῆγαν στὴν ἄβυσσο 
γιὰ ἕνα πουκάμισο ἀδειανὸ γιὰ μίαν Ἑλένη. 

Ελένη, Γ. Σεφέρης, 1953 

 

Συσχετισμός έργων τέχνης με κριτικά ερωτήματα: 

  

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 

 

ΚΡΙΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

   

Α 

 

Β 

 

1 

 

Guernica, P. Picasso 

 

√ 

 

√ 

 

2 

 

Έκτωρ και Ανδρομάχη, Ν. 

Εγγονόπουλος 

 

 

 

√ 

 

3 

 

Προμήνυμα εμφυλίου πολέμου, 

S. Dali 

 

√ 

 

 

4 

 

Ελένη, Γ. Σεφέρης 

 

 

 

√ 

5 Η μπαλάντα του στρατιώτη, Μ. 

Χατζιδάκις 

 

√ 

 

√ 

 

Τελικά, από τα έργα που δόθηκαν στους μαθητές, εκείνοι επέλεξαν να 

επεξεργαστούν τον πίνακα του Picasso, καθώς, αν και αφηρημένο έργο, ήταν 

γνωστό σε αυτούς ότι πραγματεύεται το ζήτημα του πολέμου.  

 

Πέμπτο  στάδιο: 

Επεξεργασία  του έργου τέχνης και συσχέτισή του με τα κριτικά 

ερωτήματα 

Α) Το έργο Guernica του Picasso επεξεργάσθηκε σύμφωνα με την τεχνική των 

τεσσάρων φάσεων του  Perkins: 

 

1η φάση: Παρατήρηση 



 

 

- Οι μαθητές κλήθηκαν να παρατηρήσουν για λίγο σιωπηλοί το έργο.  

- Στη συνέχεια ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις πρώτες παρατηρήσεις τους 

σχετικά με το τι βλέπουν, χωρίς να μπουν σε διαδικασία ερμηνείας ή έκφρασης 

ερωτημάτων. Ο/ Η εκπαιδευτικός κατέγραφε τις παρατηρήσεις σε χαρτί που 

είχε αναρτηθεί στον τοίχο της αίθουσας. Ενδεικτικά καταγράφηκαν τα 

παρακάτω: «Το έργο είναι ασπρόμαυρο, χωρίς καθόλου χρώματα» , «Διακρίνονται 

ανθρώπινες φιγούρες αλλά και φιγούρες ζώων», «Τα κορμιά μοιάζουν 

ανακατεμένα», «Κάποιοι άνθρωποι φωνάζουν», «Υπάρχει κάτι που μοιάζει ή με 

ήλιο ή με λάμπα». 

- Στο σημείο αυτό ο/ η εκπαιδευτικός κάλεσε την ομάδα να διατυπώσει 

ερωτήματα ή απορίες που τυχόν γεννά το έργο τέχνης χωρίς και πάλι να μπουν 

σε διαδικασία ερμηνείας. Τα ερωτήματα επίσης καταγράφονταν σε κοινή θέα. 

Έτσι. καταγράφηκαν τα εξής: «Γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρώμα;» , «Για ποιο 

λόγο οι άνθρωποι σηκώνουν τα χέρια στον ουρανό;», «Πώς είναι δυνατόν να 

αναμειγνύονται στοιχεία ζώων και ανθρώπων ταυτόχρονα;» 

 

2η φάση: Ευρεία παρατήρηση 

Κατά τη δεύτερη φάση οι μαθητές κλήθηκαν να παρατηρήσουν σε βάθος το 

έργο και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με κάποια  στοιχεία που τους 

εντυπωσιάζουν στον πίνακα ή που τα θεωρούν υπερβολικά. Καταγράφηκαν τα 

εξής: «Τα δύο ζώα του έργου είναι ένας ταύρος και ένα άλογο, παράξενο που αυτά 

τα δύο ζώα μπαίνουν μαζί. Ο ταύρος είναι άγριο και άσχημο ζώο, ενώ το άλογο πιο 

όμορφο και ήρεμο», «Τα σώματα των ανθρώπων δε μοιάζουν ολοκληρωμένα, 

αλλού είναι τα πόδια, αλλού τα χέρια τους», «Οι δύο φιγούρες μοιάζουν να 

κρατούν ένα μικρότερο σώμα, ίσως είναι παιδί», «Ο πίνακας μου προκαλεί άγχος, 

σύγχυση, θλίψη, ίσως λόγω των χρωμάτων αλλά και των ζώων», «ο ταύρος 

περισσότερο με τρομάζει», «οι ανθρώπινες φιγούρες είναι παραμορφωμένες, 

δείχνουν λυπημένες».  

 

3η φάση:  Περιπετειώδης και σε βάθος  παρατήρηση 

Κατά το στάδιο αυτό έγινε προσπάθεια να «ερμηνευθούν» οι εκπλήξεις που 

είχαν εντοπισθεί στο προηγούμενο στάδιο. Στο σημείο αυτό ο/ η εκπαιδευτικός 

έδωσε στην ομάδα κάποια στοιχεία για τον πίνακα (τον τίτλο, την τεχνοτροπία, 



 

 

τη χρονολογία που δημιουργήθηκε, το ιστορικό του κ.λ.π),  καθώς και για τον 

καλλιτέχνη. Αφού λοιπόν οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα στοιχεία του πίνακα 

και το λόγο δημιουργίας του άρχισαν να εκφράζουν τις σκέψεις τους με 

μεγαλύτερη ασφάλεια και να ερμηνεύουν πλέον όλα όσα έβλεπαν.  

Ο ταύρος, καθώς είναι ζώο άγριο και χρησιμοποιείται στις ταυρομαχίες, 

συμβολίζει τον πόλεμο και γενικά τη βαρβαρότητα και σκληρότητά του. Όπως 

στους ταυρομάχους, μπορεί να προκαλέσει πολύ εύκολα το θάνατο. Από την άλλη, 

το άλογο, που είναι πιο όμορφο ζώο, ίσως να συμβολίζει την ειρήνη και γενικά την 

όμορφη πλευρά της ζωής. Οι ανθρώπινες φιγούρες είναι τα θύματα του πολέμου, 

οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται ή ακόμα και άνθρωποι που τελικά 

τραυματίζονται και μένουν ανάπηροι. Πίσω στο φόντο ίσως είναι η πόλη που 

πλέον είναι κατεστραμμένη, όσοι δηλαδή επέζησαν της επίθεσης δεν έχουν πλέον 

σπίτι να ζήσουν. Ο ήλιος έχει μείνει κι αυτός μισός, ίσως από τους καπνούς και τη 

σκόνη της επίθεσης. Όσο για το χρώμα του πίνακα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

τη φρίκη του πολέμου. Τα πάντα χάνουν την ομορφιά τους, ακόμα και η φύση 

γίνεται μαύρη από το αίμα και τους καπνούς. Δεν υπάρχει ζωή. Μόνο ασχήμια.   

 

4η φάση:  Ανασκόπηση της διεργασίας 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να σκεφτούν όλα όσα είχαν συζητηθεί 

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του πίνακα με την τεχνική των τεσσάρων 

φάσεων του Perkins, να ξαναθυμηθούν τις αρχικές τους παρατηρήσεις, τις 

εκπλήξεις και τις απορίες που τους είχαν δημιουργηθεί, καθώς και τις πιθανές 

ερμηνείες που είχαν δοθεί.  

 

Β) Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία με την τεχνική του Perkins, ο/ η 

εκπαιδευτικός συνέχισε το πέμπτο στάδιο (μέρος β) της μεθόδου 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη», επιχειρώντας να συσχετίσει 

τα κριτικά ερωτήματα με την ανάλυση του πίνακα που είχε προηγηθεί. 

Επανέφερε λοιπόν τα δυο κριτικά ερωτήματα και ενθάρρυνε τους μαθητές να 

επικεντρωθούν σε αυτά και να συζητήσουν. Σχετικά με το πρώτο κριτικό 

ερώτημα «Ποιες είναι οι συνέπειες που βιώνουν οι άνθρωποι μετά το τέλος του 

πολέμου, ανεξαρτήτως στρατοπέδου;» οι μαθητές μίλησαν για τις σωματικές 

κυρίως επιπτώσεις, επηρεασμένοι από τον πίνακα που μόλις είχαν αναλύσει, 



 

 

αναφερόμενοι στο θάνατο, στην αναπηρία, στην καταστροφή του 

περιβάλλοντος όπου το άτομο κάποτε ζούσε. Με παράλληλη αναφορά στο 

κείμενο οι μαθητές μίλησαν και για άλλες συνέπειες του πολέμου: Τον 

αποχωρισμό των γονιών από τα παιδιά τους, τη διάλυση της οικογένειας, τη 

νοσταλγία της πατρίδας, την αδυναμία του πολεμιστή να ξεπεράσει τα όσα είδε 

και έζησε και να ζήσει και πάλι φυσιολογικά.  

Αναφορικά με το δεύτερο κριτικό ερώτημα «Η ‘νίκη’ συνοδεύεται πάντα από 

αισθήματα χαράς και ικανοποίησης;» οι μαθητές αναφέρουν πως οι ήρωες είτε 

ανήκουν στο στρατόπεδο των νικητών είτε των ηττημένων τελικά βιώνουν τα 

ίδια συναισθήματα θλίψης, πόνου και απογοήτευσης.  

Ως προς τον πίνακα, οι μαθητές επανέλαβαν ότι δεν τους άρεσε, όχι επειδή δεν 

τους βοήθησε να σκεφτούν αλλά διότι μόνο αρνητικά συναισθήματα 

προκαλούσε, κάτι που χαρακτηρίζει τον πόλεμο όμως, όπως πολύ εύστοχα ένας 

μαθητής παρατήρησε.  

 

Έκτο  στάδιο: 

Κριτικός αναστοχασμός 

Στο τελικό αυτό στάδιο οι μαθητές καλούνται και πάλι να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με το ερώτημα που αρχικώς είχε τεθεί σχετικά με τις 

συνέπειες του πολέμου στη ζωή και την αξιοπρέπεια όχι μονό του ηττημένου αλλά 

και του νικητή. Σημαντικό είναι στο σημείο αυτό να διαπιστωθεί το κατά πόσο η 

αρχική αντίληψη των μαθητών για το νικητή, ως πρόσωπο που μετά τον πόλεμο 

χαίρει σεβασμού και αναγνώρισης,  αναγνωρίζεται από τους ίδιους ως 

εσφαλμένη και επομένως τροποποιείται.  

Πράγματι, εξετάζοντας συγκριτικά της απόψεις των μαθητών φάνηκε πως μετά 

την μελέτη του πίνακα και τη συζήτηση που ακολούθησε αντιμετώπισαν πιο 

κριτικά το υπό μελέτη ζήτημα. Αναγνώρισαν δηλαδή πως ο πόλεμος σε καμία 

περίπτωση δεν έχει νικητές, καθώς και οι τελευταίοι βιώνουν τις ίδιες συνέπειες 

που βιώνουν οι ηττημένοι και μάλιστα με την ίδια ένταση. Εξέφρασαν μάλιστα 

το ενδιαφέρον να δουλέψουν και τον πίνακα του Dali με την ίδια μέθοδο.  

 

Για μία πιο αποτελεσματική αποτίμηση της εξέλιξης της κριτικής σκέψης των 

μαθητών, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σημείο αυτό η «Κλίμακα 



 

 

Αποτίμησης της Κριτικής Σκέψης» όπως εφαρμόσθηκε στο πρόγραμμα ARTiT, 

έτσι ώστε κάθε κείμενο να καταταχθεί σε μία από τις βαθμίδες της και να λάβει 

αντίστοιχη βαθμολόγηση.  Η διαμόρφωση της συγκεκριμένης Κλίμακας 

βασίστηκε στους ορισμούς της κριτικής σκέψης που είχε υιοθετήσει το  ARTiT 

και αντλούνται από τις ιδέες των Dewey, Eisner, Freire, Gardner και Perkins. 

 

 

 


