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με θέμα Like - Dislike» 



«Οι μαθητές πρέπει  
να μάθουν να διαβάζουν  
τις λέξεις και τον κόσμο». 
Paulo Freire(1985) 
 
«Καμιά πράξη δεν είναι από μόνη 
της καλή ή κακή. Μόνο η θέση της 
στην τάξη των πραγμάτων την κάνει 
καλή ή κακή». Μίλαν Κούντερα 

«Δημιουργία blog: ερέθισμα- παρατήρηση- σχολιασμός-
έκφραση- δημιουργία-ανάρτηση» 

Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου, Αν. Σχολική Σύμβουλος (ΠΕ02) π.ε. Αχαΐας  
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«Σ’ όλον τον κόσμο δεν υπάρχει κανείς άλλος ακριβώς σαν και 
εμένα… 

Οι φαντασιώσεις μου, τα όνειρά μου, οι ελπίδες μου, οι φόβοι, 
όλα δικά μου είναι… 

Μπορώ να δω, ν’ ακούσω, να αισθανθώ, να σκεφτώ, να 
μιλήσω και να ενεργήσω. 

Έχω τα εργαλεία που μου χρειάζονται για να επιβιώσω, να 
βρίσκομαι κοντά στους άλλους, να παράγω και να καταλάβω 
τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω μου και έξω από μένα».  

(Virginia Satir, Πλάθοντας ανθρώπους, Κέδρος, Αθήνα, 1989) 



Επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι  να δοθεί στους /ις μαθητές /ήτριες 
η ευκαιρία να: 

 εκφραστούν καλλιτεχνικά 
 γίνουν δημιουργοί (comics, animation,  λεκτικές αφηγήσεις, φωτο-

ιστορίες, εικαστικές εικόνες) 
  αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, 
  εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της ψηφιακής  αφήγησης 
  αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής, 
  γίνουν κριτές, μελετητές/τριες και ερευνητές/τριες του περιβάλλοντος 

(σχολικού, κοινωνικού, τοπικού, ψηφιακού)  
 να ευαισθητοποιηθούν σε ποικίλα θέματα που αφορούν την 

καθημερινότητα τους (πολιτισμός, περιβάλλον, υγεία, σχολική βία, 
διαδίκτυο, κοινωνική δικτύωση, στερεότυπα κ.ά.)  

 αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης του περιβάλλοντός τους και 
«κριτική ματιά», που είναι απαραίτητη για την ανάληψη δράσεων ως 
αυριανοί ενεργοί πολίτες. 

«Like – Dislike,  Αποδεκτό – μη αποδεκτό» 



Για τη συμμετοχή στη δράση- διαγωνισμό απαιτείται συνεργασία εκπαιδευτικών.  

Το ένα μέλος της ομάδας δράσης μπορεί να είναι φιλόλογος. 



Με βάση τις σύγχρονες γλωσσοπαιδαγωγικές απόψεις 
το μάθημα της ΝΕΓ πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως 
ως στοχοκεντρικό. 
 Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, χρειάζεται να 
αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία του μαθήματος όχι ως 
άθροισμα ενοτήτων, αλλά ως ένα σύνολο στόχων για 
την ενίσχυση της γλωσσικής και επικοινωνιακής 
ικανότητας των μαθητών/τριών, μέσω της ανάπτυξης 
και των τεσσάρων γλωσσικών μακροδεξιοτήτων 
(ανάγνωση και κατανόηση προφορικού και γραπτού 
λόγου) καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής τους 
σκέψης.  

Νεοελληνική Γλώσσα 



Οι μαθητές/τριες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 
διδάσκονται ποικίλα κειμενικά είδη όπως: 

• Περιγραφικά (σκηνές καθημερινότητας (οικογένεια, σχολείο 
κ.ά, αφίσα, εικαστικό έργο, στατιστικός πίνακας, χάρτης, 
μικρές αγγελίες) 

• Αφηγηματικά (συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ειδησεογραφικές 
ανταποκρίσεις, ημερολόγια, πολυτροπικές αφηγήσεις 
(κόμικς, αφίσες, εικαστικά έργα, φωτογραφίες, ταινίες) 

• Επιχειρηματολογία (δημοσιογραφικά κείμενα, 
ειδησεογραφία, ιστοσελίδα, αφίσα με οδηγίες, αφίσα-
σλόγκαν- συνθηματικός λόγος, επιστολή σε δημόσιους 
οργανισμούς και κοινωνικούς φορείς, εισήγηση, 
διαφημιστικός λόγος.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (2016-17), Οδηγίες για 
τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο.  

Νεοελληνική Γλώσσα 

 Ποικίλα κειμενικά είδη 



Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την 
οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και 
αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται 
με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. 
Αρχικά το άτομο μαθαίνει να στέκεται κριτικά όταν γνωρίζει τι να ρωτά 
πώς και πότε και στη συνέχεια πώς να σκέφτεται λογικά πότε και ποιες 
μεθόδους και στρατηγικές να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια 
κατάσταση. 

 

 Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι σημαντικές για τη γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών. Η εισαγωγή αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να 
αρχίσει ήδη από την προσχολική ηλικία. Είναι σημαντικό ότι οι 
δεξιότητες ανάλυσης, σύγκρισης και σύνθεσης πρέπει αναπτυχθούν σε 
μικρή ηλικία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις εφαρμόσουν σε 
κατάλληλες καταστάσεις, είτε στην ακαδημαϊκή ή την προσωπική τους 
ζωή.  

 

Κριτική Σκέψη 

 



Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο 
συνδυασμό δεξιοτήτων. Ανάμεσα στα κύρια 
χαρακτηριστικά είναι τα εξής:  
Λογική: Η Λογική ασχολείται με τους κανόνες που 
χρησιμοποιούμε για να βγάζουμε σωστά 
συμπεράσματα, συνεπώς μας ενδιαφέρουν τα 
επιχειρήματα και οι συλλογισμοί. Σκεφτόμαστε 
κριτικά όταν: 

•Βασιζόμαστε στη λογική και όχι στο συναίσθημα  

•Απαιτούμε αποδεικτικά στοιχεία  

•Βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές εξηγήσεις  

 

 

Κριτική Σκέψη 

 



Αυτογνωσία. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

•Σταθμίζουμε τις επιδράσεις των κινήτρων και των προκαταλήψεων μας  

•Αναγνωρίζουμε τις δικές μας υποθέσεις ή προκαταλήψεις  

 

Τιμιότητα. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

•Αναγνωρίζουμε τις συναισθηματικές παρορμήσεις, εγωιστικά κίνητρα, ή άλλες 
πλάνες.  

 

Ευρύτητα πνεύματος. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

•Αξιολογούμε όλα τα εύλογα συμπεράσματα  

•Μελετούμε την ποικιλία των πιθανών απόψεων ή οπτικών γωνιών  

•Παραμένουμε ανοικτοί σε εναλλακτικές ερμηνείες  

•Δεχόμαστε νέες εξηγήσεις και μοντέλα, διότι για παράδειγμα είναι καλύτερα τα 
στοιχεία, ή είναι πιο απλά, ή έχουν λιγότερες ασυνέπειες ή καλύπτουν 
περισσότερα δεδομένα  

•Αποδεχόμαστε νέες προτεραιότητες, προχωρώντας σε επαναξιολόγηση των 
αποδεικτικών στοιχείων ή επανεκτίμηση των πραγματικών συμφερόντων μας  

 

 

Κριτική Σκέψη 

 



Πειθαρχία. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

•Είμαστε ακριβείς, λεπτομερείς, πλήρεις και 
εξαντλητικοί  

•Αντιστεκόμαστε στην χειραγώγηση και σε 
παράλογες προσφυγές  

•Αποφεύγουμε γρήγορες αποφάσεις  

Αποφασιστικότητα. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

•Αναγνωρίζουμε τη σημασία και την αξία των 
εναλλακτικών υποθέσεων και προοπτικών  

•Αναγνωρίζουμε την έκταση και το βάρος της 
απόδειξης  

 

Κριτική Σκέψη 

 



Ακούγοντας τα παραπάνω πολλοί θα αναρωτηθήκατε: 
«Μήπως όμως μια τέτοια εκπαίδευση κατέπνιγε τη 
δημιουργικότητα»;  

Η απάντηση είναι: καθόλου. Η πραγματική δημιουργική 
σκέψη απαιτεί απαραίτητα τη χρήση της κριτικής 
σκέψης, η οποία αναπτύσσει την περιέργεια, την 
ευελιξία, και κρατάει το μυαλό μας ανοιχτό. 

Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
μπορεί να κάνει τα παιδιά πιο έξυπνα, πιο ανεξάρτητα, και 
πιο δημιουργικά.  
Κασσωτάκη Αλ. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς 
και οι δάσκαλοι; http://www.ikidcenters.com 

 Και σύμφωνα με τον  Βολταίρο:  Η ελευθερία της σκέψης 
είναι η ζωή της ψυχής. 

 

 

Κριτική Σκέψη 

 

http://www.ikidcenters.com/


"Η δημιουργικότητα είναι συνώνυμο της "αποκλίνουσας σκέψης", αυτής δηλαδή που 
έχει την ικανότητα να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας. Είναι δημιουργικό 
ένα μυαλό που πάντα δουλεύει, που πάντα ρωτάει, που ανακαλύπτει προβλήματα 
εκεί που οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις, που νιώθει άνετα στις 
ρευστές καταστάσεις, όπου οι άλλοι οσφραίνονται μόνο κινδύνους, που διαθέτει 
κρίση αυτόνομη και ανεξάρτητη (ακόμα και από τον πατέρα, το δάσκαλο, την 
κοινωνία), που αρνείται το τυποποιημένο, που καταπιάνεται από την αρχή με τα 
πράγματα και με τις έννοιες, χωρίς να εμποδίζεται από κομφορμισμούς. Όλες αυτές 
οι ιδιότητες εκδηλώνονται στη διαδικασία της δημιουργίας. Και αυτή η διαδικασία -
άκουσον άκουσον - έχει ένα χαρακτήρα ψυχαγωγικό, πάντοτε, ακόμα και αν έχουμε 
να κάνουμε με τα "αυστηρά μαθηματικά" "Η δημιουργική λειτουργία της φαντασίας 
είναι κοινή στον απλό άνθρωπο, στο θεωρητικό επιστήμονα, στον τεχνικό, Είναι 
ουσιώδης τόσο για τις επιστημονικές ανακαλύψεις όσο και για τη γέννηση του έργου 
τέχνης. Είναι ούτε λίγο ούτε πολύ απαραίτητη προϋπόθεση της καθημερινής ζωής. 
"Αν μια κοινωνία, βασισμένη στο μύθο της παραγωγικότητας (και στην 
πραγματικότητα του κέρδους) έχει ανάγκη από μισούς ανθρώπους-πιστούς 
εκτελεστές, επιμελείς εργάτες αναπαραγωγής, πειθήνια όργανα χωρίς βούληση- 
αυτό σημαίνει ότι είναι άσχημα φτιαγμένη και ότι είναι ανάγκη να την αλλάξουμε. 
Για να την αλλάξουμε χρειάζονται άνθρωποι δημιουργικοί, που να ξέρουν να 
χρησιμοποιούν τη φαντασία τους«. Η δημιουργικότητα, λοιπόν, πρέπει να έχει την 
πρώτη θέση στην εκπαίδευση. 

 
Δημιουργικότητα 

 



Και ο δάσκαλος μεταμορφώνεται σε "εμψυχωτή". Σε αυτόν που 
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Δεν είναι πια εκείνος που 
μεταδίδει μια γνώση έτοιμη, μια μπουκιά κάθε μέρα, που 
δαμάζει νεαρά άλογα, που εκγυμνάζει φώκιες. Είναι ένας 
ενήλικος που βρίσκεται με τα παιδιά για να εκφράσει ό,τι 
καλύτερο έχει, για να αναπτύξει και στον ίδιο τον εαυτό του τις 
έξεις της δημιουργίας, της φαντασίας, της εποικοδομητικής 
απασχόλησης σε μια σειρά από δραστηριότητες που τώρα πια 
θεωρούνται ισότιμες : δραστηριότητες δηλ. που παράγουν έργα 
ζωγραφικά, πλαστικά, θεατρικά, μουσικά, συναισθηματικά, 
ηθικά (αξίες, κανόνες συμβίωσης), γνωστικά (επιστημονικά, 
γλωσσολογικά, κοινωνιολογικά), τεχνικοκατασκευαστικά, 
αθλητικά, δραστηριότητες που καμιά τους δεν πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως διασκέδαση ή ψυχαγωγία σε σύγκριση με 
άλλες που θεωρούνται πιο αξιοπρεπείς". Τζιάνι Ροντάρι, «Η 
γραμματική της φαντασίας», εκδ. Τεκμήριο 1985 

 
Δημιουργικότητα 

 



Αλλά και όπως αναφέρει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν «Η φαντασία είναι 
πιο σημαντική από τη γνώση». «Η λογική θα σε πάει από το Α 

στο Ω. Η φαντασία θα σε πάει παντού» 
 



«Υπάρχει μόνο ένα καλό, η γνώση, και ένα κακό, η άγνοια»  

Σωκράτης 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ! 


