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Πεξίιεςε 

Με ην παξόλ δηδαθηηθό ζελάξην, θαηαγξάθεηαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο κεζόδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε (Μ/Μ) κέζσ ηεο 

Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο» ηνπ Κόθθνπ (2011α). Μέζσ ηεο ζηνρνζεζίαο, ηνπ 

ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ θαη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ παξαηίζεληαη, γίλεηαη 

εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο θαηλνηόκνπ κεζόδνπ ηνπ Κόθθνπ πνπ σο ζθνπό έρεη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαδνρώλ καο θαηά ηνλ 

Mezirow (2007). Σν ζέκα πνπ ηίζεηαη πξνο επεμεξγαζία είλαη ν θπιεηηθόο ξαηζηζκόο. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά: Μ/Μ κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο, θξηηηθή ζθέςε, παξαδνρέο 

Εηζαγσγή 

Σν βαζηθό ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιόγεζε ηεο 

Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο ηνπ Κόθθνπ, ζε 

εθπαηδεπηηθνύο ηόζν ηεο δεπηεξνβάζκηαο, όζν θαη ηεο πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε 

ζθνπό ηελ κεηέπεηηα εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζηα ηκήκαηά ηνπο. θνπόο ηνπ παξόληνο 

δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ είλαη ε δηεξεύλεζε παξαγσγήο ή όρη, θξηηηθνύ ζηνραζκνύ κε ηε 

κέζνδν «Μεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο» ηνπ Α. 

Κόθθνπ, από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

Μεηαμύ άιισλ θαη πέξαλ ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ, νη ζηόρνη αθνξνύλ ζηελ 

αλαηξνθνδόηεζε ηνπ γξάθνληνο - κέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

αλνηθηνύ ηύπνπ - ζρεηηθά κε ηηο επθνιίεο ή ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ 

νη καζεηέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ. Έλαο δεύηεξνο 

ζηόρνο αθνξά ζηελ αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζόδνπ, ηόζν ζην δέζηκν ηεο νκάδαο, όζν θαη ζηελ ίζε ζπκκεηνρή όισλ. 

Παξαδνρέο θαηά ηνλ Mezirow 

Όπσο ππνζηεξίδεη ν Mezirow, όινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη θαη κεγαιώλνπλ κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Καηά 

ζπλέπεηα, γίλνληαη αζπλείδεηα απνδέθηεο ηεο εθάζηνηε θνπιηνύξαο, θηινζνθίαο θαη 

ελ γέλεη ηδενινγίαο ζηελ νπνία κε ηε γέλλεζή ηνπο έρνπλ εληαρζεί. Καηά ηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία, δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δηαβηνύλ.  

 Σελ ελζηάιαμε απηώλ ησλ πεπνηζήζεσλ θαη θαηαλνήζεσλ από ηε γέλλεζή καο, 
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θαζώο θαη όιεο νη απόςεηο, ηηο νπνίεο άθξηηα έρνπκε απνδερηεί από πνιύ κηθξή 

ειηθία, o Mezirow ηηο νλνκάδεη παξαδνρέο. Απέλαληη ζε απηέο ηηο παξαδνρέο θαη 

ζηελ αληηκεηώπηζή ηνπο, πξνηάζζεηαη ν θξηηηθόο ζηνραζκόο. Μεγαιώλνληαο όκσο 

θαη θαηαθηώληαο ηελ ελειηθηόηεηα κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξόπν, δηαπηζηώλνπλ νη 

άλζξσπνη όηη «νη εξκελείεο θαη νη απόςεηο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζεηηθά γηα απηνύο ζηελ 

παηδηθή ηνπο ειηθία ζπρλά δελ ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν.» (Mezirow, 2007:44). 

ηελ ελειηθηόηεηα, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη  απαηηνύλ θαη «θξηηηθό ζηνραζκό 

ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ παξαδνρώλ ή ησλ επηρεηξεκάησλ ζηα νπνία απηέο 

βαζίδνληαη». (Mezirow, 2007:47).  

Οξηζκόο ηεο Κξηηηθήο θέςεο 

ύκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνύξα (2007) «θξηηηθή ζθέςε είλαη ε λνεηηθό-

ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ ελεξγνπνηεί επηιεθηηθά θαη ζπλδπαζηηθά γλσζηηθέο 

δεμηόηεηεο, ινγηθνύο ζπιινγηζκνύο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, κε ηελ βνήζεηα ησλ 

νπνίσλ ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κε ινγηθό ηξόπν θαη απνζηαζηνπνηεκέλν 

από ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, πξνθεηκέλνπ λα δακάζεη ην 

πιήζνο ησλ εηεξνγελώλ ζηνηρείσλ ηνπο, ώζηε ηειηθά λα θαηαιήμεη ζε έγθπξα θαη ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα, δηαπηζηώζεηο, θξίζεηο, πεπνηζήζεηο θαη επηινγέο δξάζεο».  

Κξηηηθόο ζηνραζκόο (Critical Reflection) είλαη «ε πξνζεθηηθή, νμπδεξθήο θαη ζε 

βάζνο δηεξγαζία ηεο εμέηαζεο (ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη ε ακθηζβήηεζε θαη ε 

ακθηβνιία ηεο εγθπξόηεηαο) ησλ παξαδνρώλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θνζκνζεσξία 

θάπνηνπ, θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε ησλ γελεζηνπξγώλ πεγώλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο». 

(Mezirow  θαη πλεξγάηεο, 2007:350) 

Παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο 

Εκπεηξίαο» 

Η κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθό 

ζελάξην είλαη ε «Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο». 

Πξόθεηηαη γηα κεζνδνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί από ηνλ Κόθθν ( 2008; 2009α; 

2009β; 2010; 2011α; 2011β; 2012) θαη παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζην 8
ν
  

πλέδξην γηα ηε Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε ζηηο Βεξκνύδεο ην 2009. Αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ ’Δθπαίδεπζε κέζα από ηηο ηέρλεο’ 

(Κόθθνο, 2011α). ύκθσλα κε ηνλ Κόθθν (2011α:71-72), «ε αηζζεηηθή εκπεηξία – κε 

άιια ιόγηα ε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο […]» κπνξεί λα εκπιέμεη ηνπο 

ελήιηθεο «ζε κηα δηεξγαζία θξηηηθνύ ζηνραζκνύ, ε νπνία ηνπο βνεζάεη λα γίλνληαη 

πεξηζζόηεξν ρεηξαθεηεκέλνη απέλαληη ζηηο ηδενινγίεο πνπ πνιηνξθνύλ ηε ζθέςε ηνπο 

θαη απνβιέπνπλ λα εκπεδώζνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ηελ θαζεζηεθπία ηάμε πξαγκάησλ, 

ε νπνία ζπλήζσο ιεηηνπξγεί ελαληίνλ ησλ δσηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηνπο». Η 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο είλαη «κηα κέζνδνο 

παξαηήξεζεο σλ ηερλώλ πνπ εληζρύεη ηελ απηνδπλακία ηεο ζθέςεο». (Κόθθνο, 

2011α:72). Η κεζνδνινγία απηή έρεη εθαξκνζηεί θαη από άιινπο εξεπλεηέο, όπσο ε 

Ράηθνπ (2013). 
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Θεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ηνπ Κόθθνπ 

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ηνπ Κόθθνπ είλαη έμη ζπλνιηθά. 

Αλαπηύζζνληαη αλαιπηηθά ζην βηβιίν ηνπ Κόθθνπ, ‘Δθπαίδεπζε κέζα από ηηο 

Σέρλεο’. (2011α, 97-100) 

Πξώην ζηάδην: Γηεξεύλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθό ζηνραζκό. 

ε απηό ην ζηάδην γίλεηαη δηεξεύλεζε από ηνλ εθπαηδεπηή, ηεο αλάγθεο λα 

εμεηαζηεί θξηηηθά θάπνηα λνεηηθή ζπλήζεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ, δειαδή λα βξεζνύλ 

νη παξαδνρέο ηνπο γύξσ από έλα ζέκα. Σα βήκαηα είλαη ηα εμήο δύν: Α. ηελ αξρή ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα 

δηαπηζηώζεη όηη νη εθπαηδεπόκελνη ζεσξνύλ όηη κηα λνεηηθή ηνπο ζπλήζεηα είλαη 

ζσζηή, ελώ απηή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη δπζιεηηνπξγηθή γηα ηνπο ίδηνπο ή θαη γηα 

ην θνηλσληθό ζύλνιν. Απηό ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δηεξεύλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Β. ηε ζπλέρεηα κε 

ζπληνληζηή ηνλ εθπαηδεπηή, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπδήηεζε κε ζθνπό ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ όηη αληηκεησπίδνπλ έλα απνπξνζαλαηνιηζηηθό 

δίιεκκα δειαδή ηελ ύπαξμε κηα δπζιεηηνπξγίαο κεηαμύ κηαο θαηάζηαζεο είηε 

αηνκηθήο, είηε θνηλσληθήο θαη ηνπ ηξόπνπ «κε ηνλ νπνίν θαηαλννύκε ηνλ εαπηό καο 

θαη ηνλ θόζκν ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή» (Mezirow, 2007:349).. Δάλ απηό 

επηηεπρζεί ηόηε κπνξεί λα θινληζηεί ε βεβαηόηεηά ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο λνεηηθήο ζπλήζεηαο. Καηόπηλ ν εθπαηδεπηήο ηνπο ξσηάεη εάλ ζέινπλ 

λα εμεηαζηεί θξηηηθά ην ζέκα ζηηο επόκελεο ζπλαληήζεηο ηνπο. Δάλ ε απάληεζε είλαη 

θαηαθαηηθή, ηόηε κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηεξγαζία ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ.  

Γεύηεξν ζηάδην: Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. 

ε απηό ην ζηάδην θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ην 

εμεηαδόκελν ζέκα ζε εξσηήζεηο πνπ ν ίδηνο ν εθπαηδεπηήο έρεη ζέζεη. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν επηηπγράλνληαη δπν ζηόρνη: αθελόο ζπγθεληξώλεηαη ην πιηθό πξνο κειέηε 

πξνθεηκέλνπ λα δεη ν εθπαηδεπηήο ζηνρεπκέλα πνπ εκθαλίδνληαη παξαδνρέο, 

αθεηέξνπ δε, γηα λα γίλεη ζύγθξηζε ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ηεο κεζόδνπ γηα ην 

εάλ επηηεύρζεθαλ θάπνηεο αιιαγέο ζε απόςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπίζεο, 

ζπδεηνύληαη νη απόςεηο ζε νκάδεο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ηεξάξρεζε ηνπο θαη 

λα πξνθύςεη έηζη κηα ηειηθή πξόηαζε, γηα ην πνηεο από απηέο ζα ηύρνπλ θξηηηθήο 

επεμεξγαζίαο.  

Σξίην ζηάδην: Πξνζδηνξηζκόο ησλ απόςεσλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ. 

ε απηό ην ζηάδην θαη κε ηε βνήζεηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ 

δηδαζθαιίαο, ζα πξνθύςνπλ ηα ππνζέκαηα θαη ηα θξηηηθά εξσηήκαηα πξνο 

δηεξεύλεζε, εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Καηόπηλ θξηηηθήο επεμεξγαζίαο, ζα 

κπνπλ ζε κηα ζεηξά ηεξάξρεζεο κε πξώην ην εξώηεκα πνπ ζπγθεληξώλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. 
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Σέηαξην ζηάδην: Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο. 

Δθόζνλ ην θξηηηθό εξώηεκα έρεη επηιεγεί, ν εθπαηδεπηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

κέιε ηεο νκάδαο, βξίζθνπλ δηάθνξα απζεληηθά έξγα ηέρλεο, όπσο νξίδεη ε ζρνιή ηεο 

Φξαλθθνύξηεο (Κόθθνο, 2011α:76-77), από όιεο ηηο κνξθέο ηέρλεο ηα νπνία ζα 

κπνξνύζαλ λα ηύρνπλ επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή θξηηηθνύ ζηνραζκνύ. ε απηό ην 

ζεκείν, πξέπεη λα πξνζερηεί ε ζπζρέηηζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ έξγνπ, κε ηελ 

δπζιεηηνπξγηθή άπνςε θαη ην θξηηηθό εξώηεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ ζηαδίνπ. 

Πέκπην ζηάδην: Κξηηηθόο ζηνραζκόο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. 

ε απηό ην ζηάδην, πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηεξγαζία κέζα από ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Perkins (1994) ή ηνπ Visual 

Thinking (VT) πνπ επηιέρζεθαλ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη θξηηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο άπνςεο πνπ απνθαζίζηεθε λα εμεηαζηεί πξώηε. Απνηειείηαη από δύν κέξε: ην 

5α: Με ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Perkins ή VT, αληινύληαη αθνξκέο γηα λα 

αλαπηπρζεί ε θξηηηθή επεμεξγαζία δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηεο εμεηαδόκελεο άπνςεο. 

ην 5β: Γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ θξηηηθνύ εξσηήκαηνο κε ηελ πξνεγνύκελε δηεξγαζία 

παξαηήξεζεο έηζη ώζηε απηό λα απαληεζεί. Με ηνλ ίδην γίλεηαη ε παξαηήξεζε θαη 

ησλ ππνινίπσλ επηιεγκέλσλ έξγσλ. θνπόο είλαη, κε θάζε έξγν, λα ππάξρεη θξηηηθόο 

ζηνραζκόο ζε θάζε δπζιεηηνπξγηθή άπνςε. Δπίζεο, νη εθπαηδεπόκελνη, κπνξνύλ λα 

εξγαζηνύλ ζε νκάδεο γηα λα επεμεξγαζηνύλ ηα δηαθνξεηηθά κνληέια πνπ επέιεμαλ 

θαη θαηόπηλ λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα. 

Έθην ζηάδην: Δπαλαμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην, νη εθπαηδεπόκελνη γξάθνπλ κηα κηθξή εκπινπηηζκέλε 

πιένλ εξγαζία κε ην ίδην ζέκα πνπ ηέζεθε ζην 2
ν
 ζηάδην εθζέηνληαο ηηο ηειηθέο 

απόςεηο ηνπο. Έπεηηα, γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ ηειηθώλ απόςεσλ  ζε ζρέζε κε απηέο 

πνπ είραλ εθθξαζηεί ζην 2
ν
 ζηάδην. 

Δπόκελα ζηάδηα. 

ηα επόκελα ζηάδηα γίλεηαη ε θξηηηθή επεμεξγαζία θαη ησλ άιισλ απόςεσλ ηεο 

λνεηηθήο ζπλήζεηαο, νη νπνίεο είρε απνθαζηζηεί λα εμεηαζηνύλ, όπσο γίλεηαη 

αλαθνξά ζην ηξίην ζηάδην. Μεηαμύ ησλ άιισλ, γίλεηαη αμηνπνίεζε θαη ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεθε ζην ηέηαξην θαη πέκπην ζηάδην. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην, γίλεηαη ζύλζεζε όισλ ησλ ηδεώλ πνπ πξνέθπςαλ κε ζθνπό λα 

ζπγθξηζνύλ κε απηέο πνπ είραλ δηαηππσζεί ζην δεύηεξν ζηάδην. Σειεηώλνληαο, ν 

Κόθθνο (2011α:100) ππνγξακκίδεη όηη «πξννξηζκόο ηεο κεζόδνπ δελ είλαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηαζηαθά, αιιά λα δηαπνηίδεη νιόθιεξε ηελ εθαξκνγή θαζελόο 

από ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλδεόκελε κε ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία όζν γίλεηαη 

πεξηζζόηεξσλ απόςεσλ θαη λνεηηθώλ ζπλεζεηώλ». 

Τερληθέο θαη Μέζα Δηδαζθαιίαο 

Δηζαγσγή 

Σερληθέο Γηδαζθαιίαο: Δηζήγεζε, ζπδήηεζε, εξσηαπνθξίζεηο 
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Μέζα δηδαζθαιίαο: Πίλαθαο, Γηαθάλεηεο 

Πξώην ζηάδην: Γηεξεύλεζε ηεο αλάγθεο γηα θξηηηθό ζηνραζκό 

Δπηινγή ζέκαηνο: Ο ξαηζηζκόο.  

Σερληθή πξνζέγγηζεο: Καηαηγηζκόο ηδεώλ.  

Μέζα δηδαζθαιίαο: Πίλαθαο, Γηαθάλεηεο, θύιιν εξγαζίαο. 

Γεύηεξν ζηάδην: Οη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

Σερληθή πξνζέγγηζεο: Καηαηγηζκόο ηδεώλ, ζπδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο. 

Μέζα δηδαζθαιίαο: Πίλαθαο, Γηαθάλεηεο, θύιιν εξγαζίαο. 

Σξίην ζηάδην: Πξνζδηνξηζκόο ησλ απόςεσλ πνπ ζα εμεηαζηνύλ 

Σερληθή πξνζέγγηζεο: πδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο. 

Μέζα δηδαζθαιίαο: Πίλαθαο, Γηαθάλεηεο. 

Σέηαξην ζηάδην: Δπηινγή ησλ έξγσλ ηέρλεο 

Σερληθή πξνζέγγηζεο: πδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο. 

Μέζα δηδαζθαιίαο: Πίλαθαο, Γηαθάλεηεο. 

Πέκπην ζηάδην: Κξηηηθόο ζηνραζκόο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

Σερληθή πξνζέγγηζεο: πδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο, κνληέιν ηνπ Perkins (1994): 

αθνξά ζηελ άληιεζε λνήκαηνο θαηά ηελ παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο θαη ζηελ 

«αλάπηπμε ζηνραζηηθήο δηάζεζεο». (Μέγα, ζην Κόθθνο, 2011:45). Αθνξά ζε 

ηέζζεξα ζηάδηα: 

Α) Χξόλνο γηα παξαηήξεζε 

Β) Αλνηθηή θαη πεξηπεηεηώδεο παξαηήξεζε 

Γ) Ξεθάζαξε, αλαιπηηθή θαη εηο βάζνο παξαηήξεζε. 

Γ) Αλαζθόπεζε ηεο δηεξγαζίαο. (Μέγα ζην Κόθθνο, 2011:46-47) 

Μέζα δηδαζθαιίαο: Γηαθάλεηεο. 

Έθην ζηάδην: Δπαλαμηνιόγεζε ησλ παξαδνρώλ 

Σερληθή πξνζέγγηζεο: πδήηεζε, εξγαζία ζε νκάδεο. 

Μέζα δηδαζθαιίαο: Πίλαθαο. 

Ελεκεξσηηθό πιηθό πνπ δίλεηαη πξηλ ηελ παξνπζίαζε 

ρεδηαζκόο δηδαθηηθήο ελόηεηαο γηα ηελ νκάδα Δθπαηδεπηηθώλ – Δθπαηδεπηώλ κε 

ρξήζε ηεο κεζόδνπ: Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Δκπεηξίαο. 

 

Δηζαγσγή 
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Σν πξόγξακκα ζην νπνίν εληάζζεηαη ε δηδαθηηθή ελόηεηα δηάξθεηαο 2 σξώλ έρεη 

ηίηιν:  

 «ηεξεόηππα θαη παξαδνρέο: Καηά πόζνλ απνηεινύλ εκπόδην ζηελ 

αληηθεηκεληθόηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ;»  

 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηεο ζε επίπεδν γλώζεσλ – ηθαλνηήησλ - ζηάζεσλ;  

ηόρνη ζε επίπεδν γλώζεσλ: 

● Να αλαγλσξίδνπλ ηηο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο  πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

θνηλσλία θαη αλαπαξάγνληαη, ηόζν ζηνλ εαπηό ηνπο όζν θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο / 

ελήιηθεο εθπαηδεπόκελνπο 

● Να ζπγθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ ζπκκαζεηώλ / θαηαξηηδνκέλσλ 

πνπ ππάξρνπλ ιόγσ ησλ παξαδνρώλ ηνπο θαη λα ηηο θαηαλννύλ κε γλώκνλα ηελ 

θξηηηθή ζθέςε   

● Να δηαηππώλνπλ εξσηήζεηο απαιιαγκέλνη από παξαδνρέο, πξνθεηκέλνπ νη 

απαληήζεηο πνπ ζα ιακβάλνπλ λα κελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε 

ηόρνη ζε επίπεδν ηθαλνηήησλ: 

● Να αλαθαιύπηνπλ θαη λα αιιάδνπλ ηηο επηθξαηνύζεο απόςεηο, ιόγσ 

ζηεξενηύπσλ, θαηόπηλ ελδνζθόπεζεο θαη θξηηηθνύ ζηνραζκνύ 

● Να παξάγνπλ πξνθνξηθό ή/θαη γξαπηό ιόγν, σο απνηέιεζκα θξηηηθνύ 

ζηνραζκνύ, ρσξίο παξαδνρέο 

● Να αλαιύνπλ θαη λα απνθσδηθνπνηνύλ ηα κελύκαηα πνπ ελέρνληαη ζηα έξγα 

ηέρλεο 

ηόρνη ζε επίπεδν ζηάζεσλ: 

α. Ψπρνθηλεηηθνύ ηνκέα: 

● Να ζπλεξγάδνληαη από θνηλνύ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εληόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

● Να ζπδεηνύλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θόξα/ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο  κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

● Να ρεηξίδνληαη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζην ρώξν 

(π.ρ. θπιαθέο), ή ζηηο νκάδεο θαηαξηηδνκέλσλ (π.ρ. επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο) 

β. πλαηζζεκαηηθνύ ηνκέα: 

● Να ελζαξξπλζνύλ ζηελ ηδέα ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ θαη ζηελ απνδνρή ηνπ 
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● Να ππεξαζπίδνπλ ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό, σο ην κέζν επίηεπμεο αληηθεηκεληθήο 

πιεξνθόξεζεο θαη αλαπιαηζίσζεο 

● Να παξνηξπλζνύλ ζηελ πεξαηηέξσ κειέηε θαη ρξήζε ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο 

κάζεζεο κέζσ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

● Nα επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζην δηαρξνληθό θαηλόκελν ηεο νηθνλνκηθήο 

κεηαλάζηεπζεο 

Πνην είλαη ην απνπξνζαλαηνιηζηηθό δίιεκκα (θαηά Mezirow); Γηαηί είλαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθό; 

Σα ζηεξεόηππα, από θαηαβνιήο θόζκνπ, ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ 

κηαο νηθνγέλεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θνηλσλίαο. Η 

ζξεζθεία, νη παξαδόζεηο, ην θύιν, ε θπιή, ε εμσηεξηθή εκθάληζε, π.ρ. παρπζαξθία, ε 

εξγαζηαθή θαηάζηαζε, π.ρ. άλεξγνο ή εξγαδόκελνο, κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζηεγαλά ηα νπνία απηνκάησο ηνπο ζέηνπλ εθηόο ηνπ ζπλόινπ ηεο θνηλσλίαο, κε 

απνηέιεζκα ηηο δπζιεηηνπξγηθέο – εθαηέξσζελ – ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ. Σα 

παξαπάλσ ζηεξεόηππα δύλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο απνπξνζαλαηνιηζηηθά 

(Mezirow, 2007:60-61, 187, 262, 311) κε ζπλέπεηα λα ζέζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εαπηνύο καο απέλαληη ζην δίιεκκα: Σειηθά είκαζηε αληηθεηκεληθνί θαη θξηηηθά 

ζηνραζηηθνί γλώζηεο, ζε ζρέζε κε ηα ζηεξεόηππα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δηαβηνύκε, ή νη παξαδνρέο καο δελ καο αθήλνπλ λα δνύκε ηα πξάγκαηα «θαζαξά»; 

πλεπώο, σο απνπξνζαλαηνιηζηηθό δίιεκκα ηίζεηαη ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνύ ζηελ 

Διιάδα θαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο καο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο. 

Έλα ζηεξεόηππν πνπ αθνξά ζηελ παξνύζα εξγαζία, είλαη απηό ηεο θπιήο. Γηα 

παξάδεηγκα: 

1. Απνηειεί ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο εκπόδην ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη αλέιημε 

ηνπ αηόκνπ; (π.ρ. νη καύξνη άλζξσπνη ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνύο) 

2. Απνηειεί ε θπιή ησλ αλζξώπσλ, εκπόδην ζηελ ελζσκάησζε ηνπο κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία; πληζηά θνηλσληθό απνθιεηζκό; (π.ρ. ξνκά ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ.) 

3. Ση θαζνξίδεη ηελ εζληθή ηαπηόηεηα ελόο ιανύ; (π.ρ. ε γιώζζα, ε ζξεζθεία, ηα 

θνηλά ήζε θη έζηκα, ή θάηη άιιν;) 

Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο από ηελ κέζνδν ηεο Μ/Μ κέζσ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο. 

Η δηδαθηηθή ελόηεηα ζα απαηηήζεη 2 ώξεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Θεσξνύκε 

όηη ε δηεξγαζία ηεο νκάδαο αλαπηύζζεηαη δπλακηθά (Πνιέκε – Σνδνύινπ, 2005) 

εθόζνλ ηα κέιε ηεο έρνπλ γλσξηζηεί. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζεσξείηαη όηη 

πξόθεηηαη γηα ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη είηε: 

1. Δίλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, είηε κε κόληκε ζρέζε εξγαζίαο, 

είηε εξγάδνληαη σο αλαπιεξσηέο, 

2. Δίλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη παξάιιεια εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ 
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3. Δίλαη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη εξγάδνληαη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, ζε ΙΔΚ, ΓΔ ή/θαη ΚΔΚ. 

Οη ζπλάδειθνη ζεσξείηαη όηη γλσξίδνληαη ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε εκέλα 

πξνζσπηθά, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαισζεί ρξόλνο ζηε κεηαμύ καο γλσξηκία θαη ζην 

«ζπάζηκν ηνπ πάγνπ». πλεπώο, ζα ζεσξεζεί όηη ληώζνπλ πην εμνηθεησκέλνη κεηαμύ 

ηνπο σο εθπαηδεπηηθή νκάδα, νπόηε νη ζηάζεηο ηνπο κέζα από απηήλ κπνξνύλ λα 

αιιάμνπλ «πνιύ πεξηζζόηεξν απ’ όηη ε αλάγλσζε θπιιαδίσλ ή ε παξαθνινύζεζε κηαο 

δηάιεμεο» (Πνιέκε – Σνδνύινπ, 2005). 

Κξηηηθά εξσηήκαηα: 

1. Γηαηί ε ειιεληθή θνηλσλία θάλεη δηαθξίζεηο ζηνπο αλζξώπνπο; 

2. Καηά πόζν νη εζσηεξηθνί καο θόβνη, καο απνπξνζαλαηνιίδνπλ από ην ζηόρν 

καο; (ζε ζρέζε κε ηελ εηθόλα 1) 

3. Καηά πόζν ε νκάδα καο βνεζά, λα επηηύρνπκε ην ζηόρν καο; (ζε ζρέζε κε ηελ 

εηθόλα 1) 

4. Πξνζπαζήζηε λα ηαπηηζηείηε κε έλαλ από ηνπο πξσηαγσληζηέο. Πσο ζα 

βηώλαηε ηελ θαηλνύξηα θαηάζηαζε; 

5. Γηαηί ην θαηλόκελν ηνπ ξαηζηζκνύ αλαθπθιώλεηαη ζηηο θνηλσλίεο; 

6. Πνηνη παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηε ζηάζε καο απέλαληη ζε ζέκαηα ξαηζηζκνύ; 

Σπδήηεζε 

«Τν θαιό θιίκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ε νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία θαη ν ελεξγόο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηή σο εκςπρσηή θαη αξσγνύ ζηελ όιε 

δηαδηθαζία, κπνξεί λα έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηόζν θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζόδνπ, όζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Η ίδηα ε κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο λα αλαπηύμνπλ ζρέζεηο θαη λα δηακνξθώζνπλ ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθό θιίκα». (Γησηόπνπινο, 2014:196)  

πλνςίδνληαο, κέζα από ηε κέζνδν ηνπ Α. Κόθθνπ, θαιιηεξγείηαη «ε ζηνραζηηθή 

δηάζεζε πνπ ζηαδηαθά ζα νδεγήζεη ζηνλ ζηνραζκό ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ γηα ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηά ηνπ». (Μέγα, 2010:189-190). Αθόκε, «ην έξγν ηέρλεο κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε ην πξνζσπηθό βίσκα, αλαδεηθλύνληαο θαη πξνβάιινληαο ην σο 

αληηθείκελν ζηνραζκνύ». (ό.π.:190). Με απηό ηνλ ηξόπν ζα δνπλ ηελ ηέρλε από κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία.  

Η κέζνδνο ηνπ Κόθθνπ, κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε βαζκηαία ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη κάιηζηα από ζρεηηθά λεαξή ειηθία, λα ηνπο βνεζήζεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηνλ ηξόπν πνπ 

ζθέθηνληαη, έηζη ώζηε «λα βνεζήζεη ηνπο αλζξώπνπο λα γίλνληαη θξηηηθά ζηνραζηηθνί 

απέλαληη ζε απηή ηελ θαζεκεξηλή ‘επίζεζε’ εηθόλαο θαη πιεξνθόξεζεο πνπ δέρνληαη, 

από ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα γύξσ καο». (Γησηόπνπινο, 2014:215) 

Εηθόλεο 
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Εηθόλα 1: Racism/Incident at Little Rock, Domingo Ulloa, 1957 

Πξνηεηλόκελα θύιια εξγαζίαο 

Δπηπιένλ πιηθό γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ζρεηηθά κε ην 5
ν
 ζηάδην 

Αλάιπζε ηνπ 5νπ ζηαδίνπ ηεο κεζόδνπ ηνπ Κόθθνπ. (Κόθθνο, 2011:105-109) 

1
ε
 θάζε: Χξόλνο γηα παξαηήξεζε  

• Γξάζε 1: Απζόξκεηε παξαηήξεζε. 

Οη εθπαηδεπόκελνη παξαηεξνύλ πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα (Racism/Incident at Little 

Rock, Domingo Ulloa, 1957) ρσξίο λα ζρνιηάδνπλ. 

• Γξάζε 2: Έθθξαζε ησλ πξώησλ παξαηεξήζεσλ. 

Δθθξάδνληαη γλώκεο θαη απόςεηο – θπξίσο πεξηγξαθηθνύ ηύπνπ.  

• Γξάζε 3: Έθθξαζε ησλ πξώησλ εξσηεκάησλ. 

Γηαηύπσζε εξσηεκάησλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ην ηη ηνπο πξνμελεί ην 

έξγν. Π.ρ. Πνπ θνηηάδεη, πνηνλ θνηηάδεη, πνπ πάεη, ην θσο από πνύ έξρεηαη, θιπ. 

• Γξάζε 4: Δληνπηζκόο ηνπ θεληξηθνύ εξσηήκαηνο.  

Πνην είλαη ην θεληξηθό εξώηεκα ηεο νκάδαο; Πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο; 

2
ε
 θάζε: Αλνηθηή θαη πεξηπεηεηώδεο παξαηήξεζε 

Γηεξεύλεζε κε αλνηρηό πλεύκα θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε, κε ζηόρν λα ιεθζνύλ 

ππόςε όια ηα ζηνηρεία πνπ ην ζπλζέηνπλ.  

• Γξάζε 1: Γηέγεξζε ηεο πξνζνρήο. 

Ση ζπκβαίλεη ζηνλ πίλαθα; Πνηα ηζηνξία πεξηέρεη; 
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• Γξάζε 2: Αλαδήηεζε ηεο ςπρηθήο δηάζεζεο. 

Έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν. Πσο ζαο θαίλεηαη ην θνξίηζη 

ζην θέληξν; Η παξέα; 

• Γξάζε 3: Αλαδήηεζε εθπιήμεσλ. 

Δμέηαζε κε πνιύ πξνζνρή ηνπ πίλαθα θαη εληνπηζκόο παξάμελσλ αληηθεηκέλσλ ή 

ρξσκαηηθώλ ζπλδπαζκώλ πνπ κέρξη ηώξα δελ είραλ πξνζερηεί. Αλαδεηείηαη ζηνηρείν 

ηθαλό γηα λα ππξνδνηήζεη ηνλ θξηηηθό ζηνραζκό. 

3
ε
 θάζε: Αλαιπηηθή θαη βαζηά παξαηήξεζε 

 • Γξάζε 1: Δπάλνδνο ζηηο εθπιήμεηο θαη πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπο. Απηά πνπ 

είδακε πξηλ πξνζπαζνύκε λα ηα ζπκβνιίζνπκε, λα ηνπο δώζνπκε έλα λέν λόεκα, κηα 

λέα εξκελεία. 

• Γξάζε 2: Δπάλνδνο ζην αξρηθό θεληξηθό εξώηεκα. 

Π.ρ. ηη ζεκαίλεη ην βιέκκα ηνπ θνξηηζηνύ; Αλαθάιπςε πιήζνπο λνεκαηνδνηήζεσλ 

γηα απόδνζε έγθπξσλ εξκελεηώλ ηνπ έξγνπ. 

• Γξάζε 3: Δπεμεξγαζία ηνπ θξηηηθνύ εξσηήκαηνο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην έξγν 

ηέρλεο.  

Όζν πξνρσξάεη ε δηεξγαζία «νη θνηηεηέο θαηαθηνύλ νξηδόληηεο ηθαλόηεηεο: 

καζαίλνπλ λα παξαηεξνύλ, λα ζθέθηνληαη νιηζηηθά, λα αμηνπνηνύλ ηηο ηέρλεο γηα λα 

εξκελεύνπλ βαζύηεξα ηελ πξαγκαηηθόηεηα» (Κόθθνο, 2011α:108).  

4
ε
 θάζε: Αλαζθόπεζε ηεο δηεξγαζίαο 

«Οη θνηηεηέο αλαζηνράδνληαη ζπλζεηηθά επάλσ ζην έξγν έρνληαο ππόςε ηελ εκπεηξία 

ησλ πξνεγνύκελσλ θάζεσλ. Αλακέλεηαη εθηίκεζε γηα ππέξβαζε ηεο ζηεξεόηππεο 

θπξίαξρεο άπνςεο» (Κόθθνο, 2011α:108) 
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