
IO2 Θέμα: Πώς να προωθήσουμε την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής στην κοινωνία

Οργανισμός: Innovation Frontiers

Σχέδιο Μαθήματος

Τίτλος Πώς να προωθήσουμε την κριτική σκέψη και τη φιλοσοφία ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής στην
κοινωνία

Σύνδεση με το
IO1

Αναφέρετε τα αποτελέσματα σε σχέση με το τι θέλουν να μάθουν οι εργαζόμενοι στην κοινότητα και πώς θέλουν να το
μάθουν (στοιχείο αλληλεπίδρασης). Η κριτική σκέψη είναι μια δεξιότητα που θεωρείται σημαντική από τους
συμμετέχοντες.

Αποτελέσματα ● καλύτερη κατανόηση του όρου «κριτική σκέψη»
● Διαχωρισμός του όρου στην προσέγγιση με 4 βήματα
● Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την κριτική σκέψη σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και
● να αναλύσουν ένα άρθρο ψευδών ειδήσεων και να κατανοήσουν τις κύριες τακτικές που χρησιμοποιούνται

Μάθημα Πρακτικές ιδέες για δραστηριότητες και μεθοδολογία για την ανάλυση άρθρων δυνητικά επικίνδυνων για την κοινότητα
Θέματα Κοινωνική ένταξη, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων.
Δεξιότητες που
καλύπτονται

Πώς να οργανώσετε, να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις πληροφορίες. Πώς να ενεργήσετε με ενσυναίσθηση.

Διάρκεια 1ώρα 30 λεπτά, ανάλογα με τον εκπαιδευτή και τον χρόνο που διατίθεται για κάθε δραστηριότητα.
Βέλτιστο: 30 λεπτά εξήγηση θεωρίας, 30 λεπτά θεωρητική συζήτηση και απάντηση σε ερωτήσεις, 15 λεπτά για κάθε
δραστηριότητα.

Προετοιμασία Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προσωπικό υπολογιστή/laptop και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Ο παρουσιαστής μπορεί να βρει κάποια άρθρα ψευδών ειδήσεων εκ των προτέρων, να ετοιμάσει ένα διασκεδαστικό κουίζ
(δηλαδή στο Mentimeter) και μερικές ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες

https://www.mentimeter.com/app


Activities

Χρόνος
(Περίπου)

Ειδικός
μαθησιακός

στόχος

Δραστηριότητα/Άκηση Αξιολόγηση
του μαθήματος

Υλικά

20 λεπτά (5
και 15) Ενδυνάμωση

της ομάδας

Εισαγωγική δραστηριότητα
● Σωματική προθέρμανση (παιχνίδι «αγάλματα»). Ο παρουσιαστής

δηλώνει μια συγκεκριμένη κατάσταση (δηλαδή, «ξυπνάω» ή
«απαντώντας σε email») και οι συμμετέχοντες πρέπει να φτιάξουν
ένα άγαλμα, χρησιμοποιώντας το σώμα τους, εκφράζοντας τον τρόπο
που αισθάνονται για την περιγραφόμενη κατάσταση ή μιμούμενοι την
πράξη.

● “Τι είμαι;” (παιχνίδι ενδυνάμωσης της ομάδας). Ο εκπαιδευτής ζητά
από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ζευγάρια και στη συνέχεια
διαβάζει ένα ζευγάρι λέξεων (δείτε παρακάτω) σε κάθε ζευγάρι
δυνατά. Κάθε άτομο πρέπει να μαντέψει αν το ζευγάρι του μοιάζει
περισσότερο με την πρώτη ή τη δεύτερη λέξη και γιατί. Στη συνέχεια,
το δεύτερο άτομο επιβεβαιώνει ή αρνείται τη δήλωση και εξηγεί γιατί.
Παραδείγματα ζευγών λέξεων: πούπουλο-σφυρί, βουνό-θάλασσα,
καρφί-σφυρί, κλαδί φύλλου-δέντρου, αλεπού-λύκος, βάρκα-σπίτι,
μαξιλάρι-σόμπα κ.λπ.

-Τελική
αξιολόγηση.
Μπορεί να
προετοιμαστεί
μέσω Φόρμες
Google στην
εθνική γλώσσα
των
συμμετεχόντων.
Για σεμινάρια
πρόσωπο με
πρόσωπο,
μπορεί να γίνει
γράφοντας στο
post-it και
ψηφίζοντας τα
πιο δυνατά
σημεία.

Καθόλου

10 λεπτά Κριτική Σκέψη
Όρος και
ερμηνείες της

Εισαγωγή/Θεωρία/ιστορια/παρουσίαση
◦ Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε αυτόν τον όρο; Κριτική +

σκέψη = ;
◦ Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων που

χρησιμοποιούν οι ενήλικες για να εξετάσουν τη δική τους σκέψη και τη
σκέψη των άλλων. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη κρίσεων με βάση τη
συλλογιστική, την εξέταση επιλογών, την ανάλυση των επιλογών
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια και την εξαγωγή
συμπερασμάτων.

◦ Όταν έχεις πρόβλημα, ποια είναι τα 4 βήματα που κάνεις;

-Συζήτηση
-Μπορεί να
ετοιμαστεί ένα
κουίζ ή ένα
ερωτηματολόγιο
(δηλαδή σε
Mentimeter,
Kahoot!, Google
Forms κ.λπ.) για
να αξιολογηθεί η

- Πρόσωπο
με
πρόσωπο:
παρουσίασ
η
powerpoint
προβολέας
. Οι
συμμετέχο
ντες



1. Αναλύοντας και ασκώντας κριτική
Που σημαίνει τη δυνατότητα να:
Αναλύστε και κρίνετε σχετικά με ένα έργο, μια θέση, μια διαδικασία, μια
παράσταση ή ένα άλλο προϊόν ή πράξη.
Εξετάστε το σκοπό και τις προοπτικές, εντοπίστε αποδεικτικά στοιχεία,
χρησιμοποιήστε ρητά ή άρρητα κριτήρια, κάντε υπερασπιστές κρίσεις ή
εκτιμήσεις και εξάγετε συμπεράσματα. 
2. Ερωτήσεις και διερεύνηση
Που σημαίνει τη δυνατότητα να:
Συμμετέχετε στην έρευνα κατά τον εντοπισμό και τη διερεύνηση ερωτήσεων,
προκλήσεων, βασικών ζητημάτων ή προβληματικών καταστάσεων σε
μελέτες, ζωές και κοινότητες και στα μέσα ενημέρωσης.
Αναπτύξτε και βελτιώστε ερωτήσεις, δημιουργία και υλοποίηση σχεδίων·
συλλογή, ερμηνεία και σύνθεση πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων·
και αναλογιστείτε για να βγάλετε αιτιολογημένα συμπεράσματα.
3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη
Που σημαίνει τη δυνατότητα να:
Σκεφτείτε κριτικά για να αναπτύξετε ιδέες. Οι ιδέες μπορεί να οδηγήσουν στο
σχεδιασμό προϊόντων ή μεθόδων ή στην ανάπτυξη παραστάσεων και
αναπαραστάσεων ως απάντηση σε προβλήματα, γεγονότα, ζητήματα και
ανάγκες. Εργαστείτε με σαφή σκοπό και εξετάστε τις πιθανές χρήσεις ή το
κοινό της δουλειάς σας.

4. Αναστοχασμός και αξιολόγηση
Που σημαίνει τη δυνατότητα να:
Εφαρμόστε κριτική, μεταγνωστική και στοχαστική σκέψη σε δεδομένες
καταστάσεις και συσχετίστε αυτήν τη σκέψη με άλλες εμπειρίες,
χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία για να εντοπίσετε τρόπους βελτίωσης ή
προσαρμογής της προσέγγισής τους στη μάθηση.
Αναλογιστείτε και αξιολογήστε τις εμπειρίες, τη σκέψη, τις διαδικασίες
μάθησης, την εργασία και την πρόοδό τους σε σχέση με τους σκοπούς τους.
Ως κοινοτικός εργαζόμενος, πρέπει να υποθέσετε ότι οι ενήλικες έχουν το
κίνητρο και τη θέληση να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους κριτικής σκέψης. Η

κατανόηση των
συμμετεχόντων.

μπορούν
να
μοιραστούν
τις σκέψεις
τους
γράφοντας
σε post-it.
-Διαδικτυακ
ά:
παρουσίασ
η
powerpoint
με κοινή
χρήση της
οθόνης. Οι
συμμετέχο
ντες
μπορούν
να
μοιραστούν
τις σκέψεις
τους σε
διαδικτυακέ
ς
πλατφόρμε
ς όπως το
Mentimeter
.



δουλειά ως κοινοτικού λειτουργού είναι να διατηρεί αυτό το κίνητρο και να
επιτυγχάνει το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα της διδασκαλίας.

Η κατανόηση του άλλου σημαίνει 1. το αποδεχόμαστε στην κοινότητά μας
(κοινωνική ένταξη) 2. νοιαζόμαστε για τα προβλήματά του και θέλουμε να
βοηθήσουμε (συμμετοχή).

30 λεπτά
(10 και 20)

Κριτική σκέψη
σε πρακτικό
πλαίσιο:
ενσυναίσθηση
, επίλυση
προβλημάτων,
λογική
προσέγγιση

Πρακτική Δραστηριότητα
1. “Καθημερινά Προβλήματα”

Μοιραστείτε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στην κοινότητά σας.
Αποφασίστε ποιο πρόβλημα θα λύσετε. Πώς θα χρησιμοποιούσατε τα 4
βήματα κριτικής σκέψης για να αξιολογήσετε την κατάσταση; Καταιγισμός
ιδεών (μη λύσετε ακόμα το πρόβλημα)

2. “Έξι καπέλα”
Χωρίστε σε ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει ένα καπέλο (άσπρο,
κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο ή μπλε).

• Μπλε καπέλο: σχέδιο ελέγχου διαδικασίας, βεβαιωθείτε ότι
εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας των έξι
σκέψεων.

• Λευκό καπέλο: γεγονότα και διαθέσιμες πληροφορίες
• Κίτρινο καπέλο: αισιόδοξη στάση, εστίαση στα πλεονεκτήματα
• Μαύρο καπέλο: σκεφτείτε προσεκτικά και αμυντικά, εστιάζοντας στις

προειδοποιήσεις, τους κινδύνους ή τις προφυλάξεις
• Κόκκινο καπέλο: συναισθήματα για το πρόβλημα και διαισθητική

αντίδραση σε αυτό
• Πράσινο καπέλο: δημιουργική σκέψη

Τώρα κάθε ομάδα πρέπει να δώσει μια λύση στο πρόβλημα, ακολουθώντας
μόνο την προσέγγιση του καπέλου της. Συμπέρασμα: όλα τα καπέλα είναι
απαραίτητα για να βρεθεί μια λύση.

-Συζήτηση
-Τελική
αξιολόγηση,
μπορεί να
προετοιμαστεί
μέσω του
Google Forms
στη γλώσσα των
συμμετεχόντων.

- Πρόσωπο
με
πρόσωπο:
μεγάλα
χαρτιά,
μαρκαδόρο
ι. Έξτρα
ιδέα:
πολύχρωμ
α καπέλα
(για το
παιχνίδι
Six Hats).
-Διαδικτυακ
ό:
κοινόχρηστ
ο Έγγραφο
Google
όπου
μπορούν
να
δημιουργή
σουν από
κοινού
άρθρα
ψευδών
ειδήσεων.



15 λεπτά Ανάλυση και
κατανόηση
των ψευδών
ειδήσεων

Μελέτη περίπτωσης: άρθρο ψευδούς είδησης (fake news).
Διαβάστε το άρθρο (που εστάλη στη συνομιλία). Είναι αντικειμενικό; (όχι).
Γιατί;
Σημειώστε τις λέξεις που προορίζονται να δημιουργήσουν (αρνητικό)
συναίσθημα.
Είναι ο συγγραφέας άτομο ή bot; (πρόσωπο) -> κύριες διαφορές μεταξύ των
2 (bot: αυτόματη μετάφραση). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον
συγγραφέα; (Η πηγή είναι δύσκολο να εντοπιστεί, χωρίς όνομα, χωρίς
ημερομηνία κ.λπ.).
Διασταυρώστε τις πληροφορίες.

Συμπέρασμα: ο έλεγχος των γεγονότων είναι πολύ σημαντικός, γιατί
ορισμένες απόψεις μπορούν να διαμορφώσουν τις δικές μας απόψεις και
συνεπώς τη συμπεριφορά μας μέσα σε μια κοινότητα. Αυτό δεν πρέπει να
εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ψευδών ειδήσεων, αλλά γενικότερα σε
πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές σε ένα άρθρο μπορούμε να βρούμε
τόσο αληθινά όσο και ψευδή γεγονότα, ή ακόμα και αληθινά γεγονότα που
παρουσιάζονται διαφορετικά, με αποτέλεσμα ένα ψευδές συμπέρασμα.

5 λεπτά Να είναι σε
θέση να
ανταλλάσσουν
ιδέες και να
ασκούν
εποικοδομητικ
ή κριτική

Απολογισμός/αξιολόγηση
Ποιο ήταν το σημαντικό μέρος αυτών των δραστηριοτήτων; Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάτι από αυτά στη δουλειά και την καθημερινότητά σας;

-Συζήτηση
-Γραπτή
αξιολόγηση
(διαδικτυακό ή
έντυπο
ερωτηματολόγιο
)

-Διαδικτυακ
ό ή έντυπο
ερωτηματο
λόγιο

10 λεπτά Να είναι σε
θέση να
ανταλλάσσουν
ιδέες και να
ασκούν
εποικοδομητικ
ή κριτική

Ανατροφοδότηση/αξιολόγηση: διαδραστικό, όλοι ενθαρρύνονται να
συμμετάσχουν.
Τι θα άλλαζες;
Τι δεν σου άρεσε;
Τι σου άρεσε;

-Συζήτηση
-Γραπτή
αξιολόγηση
(διαδικτυακό ή
έντυπο
ερωτηματολόγιο
)

-Διαδικτυακ
ό ή έντυπο
ερωτηματο
λόγιο
-Post-it σε
κόκκινο,
κίτρινο και
πράσινο



(κόκκινο
για
αδύνατα
σημεία,
πράσινο
για θετικά
σημεία,
κίτρινο για
διασκεδαστ
ικά σημεία
της
προπόνησ
ης)


