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ΚΡΙΤΙΚΗ-ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

 

 

 
 

 

 

Τι πρε πει να ξε ρω 

 

 Οξηζκφο-ζπλψλπκν, αληψλπκν 

 Μνξθέο/είδε 

 Απνηειέζκαηα 

 Πξνυπνζέζεηο γηα άζθεζε επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο 

 Γηαηί είλαη αλαγθαία ε θξηηηθή ζηε ζχγρξνλε επνρή; 

 Πψο κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ε θξηηηθή ηθαλφηεηα 

 πζρεηηζκνί ελλνηψλ: Σχπνο θαη θξηηηθή, δεκνθξαηία, ειεπζεξία θαη θξηηηθή 
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Οξηζκφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλψλπκν 

Αληψλπκν 

Πξφθεηηαη γηα δηαλνεηηθή  ηθαλφηεηα  

Κξηηηθή είλαη ε πξνζεθηηθή θαη ηεθκεξησκέλε αμηνιόγεζε  

 απφθαζεο  

 ή ελέξγεηαο, 

 γλψζεσλ, 

 ηδεψλ,  

 αμηψλ,  

 ζεζκψλ,  

 πξνζψπσλ  

 θαιιηηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ έξγσλ  

θαη νηηδήπνηε άιινπ πνπ άκεζα ή έκκεζα κπνξεί λα ελδηαθέξεη ηνλ 

άλζξσπν  

 Ιθαλόηεηα αμηνιόγεζεο ακθηζβήηεζε 

 ΄Ειιεηςε θξηηηθήο, αθξηζίαεθεζπραζκόο, παζεηηθόηεηα 

 

 

Γηεπθξηλίζεηο 

Όηαλ ιέκε φηη ν άλζξσπνο θξίλεη, ελλννχκε φηη κπνξεί 

 λα δηεπθξηλίδεη ηη είλαη ή ηη δελ είλαη θάηη,  

 λα ζπγθξίλεη θαη λα βξίζθεη ζε ηη κνηάδνπλ θαη ζε ηη δηαθέξνπλ, 

πνηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα έρνπλ δπν ή 

πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, έλλνηεο ή 

πξφζσπα,  

 λα βξίζθεη πνηα ζρέζε έρεη ε αηηία κε ην απνηέιεζκα, ην 

εξέζηζκα κε ηελ αληίδξαζε.  

 

Μνξθέο/είδε 
Ως προς ηο ανηικείμενο κριηικής 

 Απηνθξηηηθή 

 Κνηλσληθή θξηηηθή 

 Κξηηηθή έξγσλ ηέρλεο, βηβιίσλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, 

ηαηληψλ, κνπζηθήο θ.ιπ. 

 Αμηνιφγεζε επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ 

 Αμηνιφγεζε ζην ζρνιείν (καζεηέο-θαζεγεηέο) 

 ηνλ αζιεηηζκφ 

 ηελ πνιηηηθή ([πνιηηηθέο απνθάζεηο, πξνγξάκκαηα θ.ιπ.) 

 ηελ εξγαζία 

Ως προς ηα κίνηηρα, ηις ζκοπιμόηηηες ή ηις διαθέζεις 

 Αξλεηηθή, δπζκελήο (απνδνθηκαζία, επηζήκαλζε αδπλακηψλ, 

ζθαικάησλ, παξαιείςεσλ) 

 Θεηηθή, επκελήο  (αλαγλψξηζε, επηβξάβεπζε, επηδνθηκαζία) 

 Καινπξναίξεηε  (θηιηθή δηάζεζε, αγαζέο πξνζέζεηο) 

 Καθνπξναίξεηε, θαθφβνπιε ,επηθξηηηθή (πξνζβνιέο, 

εμεπηειηζκφο, ππνηίκεζε, κείσζε , απαμίσζε, θαθνήζεηεο) 

 Δπνηθνδνκεηηθή (αληηπξνηάζεηο) 

 

Γηεπθξηλίζεηο Εποικοδομηηική/καλοπροαίρεηη κριηική 

δελ αξθείηαη κφλν ζηελ επηζήκαλζε κφλν ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ, αιιά 

πξνρσξεί πην πέξα: ειέγρεη, απνξξίπηεη, αιιά θαη αληηπξνηείλεη. Γελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλάδεημε ησλ αδπλακηψλ, αιιά παξαζέηεη 

εθηηκήζεηο θαη ζηνηρεία αδηάζεηζηα, πξνσζεί ηδέεο θαη ιχζεηο, γηα λα 

δηνξζσζνχλ ηα θαθψο θείκελα. 
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Απνηειέζκαηα Υάξε ζηελ θξηηηθή εμειίζζεηαη ν άλζξσπνο θαη νινθιεξψλεηαη σο 

πξνζσπηθφηεηα, αθνχ δελ δέρεηαη άθξηηα ηα κελχκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα θηιηξάξεη, λα 

ακθηζβεηεί θαη λα αληηκεησπίδεη ηα πάληα κε ζθεπηηθηζκφ. 

΄Αλζξσπνο (βειηίσζε, νινθιήξσζε) 

 Πλεπκαηηθή αλάπηπμε 

 Απηνγλσζία, απηνέιεγρνο, απηνθπξηαξρία 

 Ηζηθνπνίεζε 

 Κνηλσληθνπνίεζε 

Υάξε ζηελ θξηηηθή εμειίζζεηαη θάζε ηνκέαο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο, αλαλεψλεηαη θαη πξνσζείηαη αδηάθνπα ν πνιηηηζκφο  

Κνηλσλία-πνιηηηζκόο (πξόνδνο, εμέιημε) 

 πλεξγαζία, επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Αμηνθξαηία 

 Πνιηηηθή 

 Δζληθή απηνγλσζία 

 Γηεζλείο ζρέζεηο 

 Οηθνλνκηθή πξφνδνο 

 Δπηζηεκνληθή πξφνδνο 

 Αλάπηπμε ηερλψλ 
Προϋποθέσεις Πλεπκαηηθά 

 Κξηηηθή ηθαλφηεηα 

 Λνγηθή θαη φρη ζπλαίζζεκα-πάζε-παξνξκήζεηο 

 Δπξχηεηα πλεχκαηνο-φρη πξνθαηαιήςεηο 

 Γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

 Αδηάζεηζηα ζηνηρεία, ηεθκήξηα 

 Ιζρπξή επηρεηξεκαηνινγία 

 Αληηπξνηάζεηο 

 Γίθαηα θαη νξζνινγηζηηθά  θξηηήξηα 

Ηζηθά 

 Αληηθεηκεληθφηεηα 

 Τπεπζπλφηεηα 

 Ακεξνιεςία, ρσξίο εκπάζεηεο, εγσηζκνχο 

 Δπηείθεηα 

 Δπαηζζεζία θαη ζεβαζκφο ηνπ θξηλφκελνπ 

Ψπρηθά 

 Παξξεζία 

 Σφικε 

 Δπγέλεηα 

Εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο 

 Γεκνθξαηία 

 Διεπζεξία 

 Πινπξαιηζκφο 

 Παηδεία 

 Φνξείο θνηζλσληθνπνίεζεο 

 

Ο θξηλόκελνο  Να αθνχεη κε πξνζνρή, ρσξίο εγσηζηηθή δηάζεζε θαη αιαδνλία 

 Να δηαθξίλεη ηελ αληηθεηκεληθή θαη ηελ θαινπξναίξεηε απφ 

ηελ θαθφβνπιε 

 Να ειέγρεη ηελ αμηνπηζηία ησλ παξαηεξήζεσλ 

 Να έρεη δηάζεζε βειηίσζεο, ηθαλφηεηα απηνθξηηηθήο 

 Να παξαδέρεηαη ηα ζθάικαηά ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 
Πεξί θξηηηθήο σο ιεηηνπξγίαο θνηλσληθήο 

 

Δθείλνο πνπ αζθεί θξηηηθή είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη νξγή θαη αληίινγν απφ ηνπο 

απνδέθηεο ηεο θξηηηθήο, γηαηί ηνπο ράιαζε ηα…. ζρέδηα, κπνξεί φκσο θαη λα αθνχζεη ιφγηα 

επγλσκνζχλεο απφ άιινπο, γηαηί ηνπο άλνημε ηα κάηηα. Γελ απνθιείεηαη, επίζεο, λα αθνχζεη 

επραξηζηίεο απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, επεηδή κε ηελ θξηηηθή ηνπ ζπλέβαιε ζε 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο πάλσ ζηηο αξρηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο πξνσζνύλ ην ζπιινγηθφ 

ζπκθέξνλ θαη εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  

 

Η άζθεζε λεθάιηαο, αλπζηεξφβνπιεο, ηεθκεξησκέλεο θαη επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο 

απνηειεί ιεηηνχξγεκα επεξγεηηθφ γηα ηελ θνηλσλία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξφζσπν πνπ 

θξίλεη αθνινπζεί ή δηακνξθψλεη νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο – θαλφλεο, πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ξπζκηζηηθά ζηε ζθέςε ηνπ θαη ζηελ έθθξαζή ηνπ. Σέηνηεο αξρέο ή θαλφλεο (πέξα απφ φ,ηη 

νξίδνπλ νη λφκνη ηεο θνηλσλίαο εζηκηθά ή λνκνζεηηθά) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη παξαθάησ 

ζθέςεηο.  

 

Καηαξράο, γξάθσ θξηηηθή γηα ζέκαηα πνπ κνπ είλαη νηθεία απφ ζπνπδέο ή εκπεηξία, φηαλ 

λνκίδσ φηη νη ελέξγεηεο άιισλ δελ είλαη «ζσζηέο». Κίλεηξα θξηηηθήο δελ είλαη ην ζπκθέξνλ 

ηνπ εγψ ή ηνπ θίινπ, νχηε ε κείσζε ηνπ Άιινπ ή ε βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, αιιά ην 

θνηλφ θαιφ ή απηφ πνπ κπνξεί λα σθειεί θάπνηνλ ρσξίο λα βιάπηεη ηνπο ππφινηπνπο. Η 

θξηηηθή κνπ δελ έρεη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα νχηε εθθξάδεη θηιία ή αληηπαιφηεηα πξνο ηνλ 

θξηλφκελν. Κξίλσ ην ζέκα, ην πεξηζηαηηθφ, ηε ξχζκηζε, κε θξηηήξην απηφ πνπ ζα πξνθχςεη 

γηα ηελ θνηλσλία, γηα κηα νκάδα ή γηα θάπνηα άηνκα, πνπ έρνπλ – θαηά ηνλ λφκν ή ηε γλψκε 

κνπ - δηθαίσκα θαιχηεξεο κεηαρείξηζεο.  

 

Δπηπιένλ, γηα λα θξίλσ κηα ελέξγεηα, κηα απφθαζε ή κηα ξχζκηζε, νθείισ λα κειεηήζσ 

πξνζεθηηθά ηα δεδνκέλα, λα κπνξψ λα εθηηκήζσ απηά πνπ πξνβάιινληαη απφ ηνπο δξψληεο 

σο επηδίσμε θαη λα δηαβιέςσ άιια ελδερφκελα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζχκθσλα πάληα κε ηε 

γλψκε κνπ, πηζαλφλ βιαπηηθά γηα ηνπο απνδέθηεο. Καη φηαλ αθφκα δηαβιέπσ βιαπηηθέο 

επηπηψζεηο θαη ζχκαηα απφ ηελ θξηλφκελε ελέξγεηα, απφθαζε ή ξχζκηζε, δελ κπνξψ λα 

θαηαινγίζσ θαθή πξφζεζε, αιιά επηρεηξψ λα δείμσ πεηζηηθά ην δηαθαηλφκελν βιαπηηθφ 

απνηέιεζκα, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Ωζηφζν, αθφκα θη αλ είκαη βέβαηνο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ απφςεψλ κνπ θαη ηελ αμηνπηζηία 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέησ, δελ κπνξψ λα απνθιείζσ ηελ πηζαλφηεηα λα κνπ δηαθεχγεη θάηη 

ή λα κελ έρσ ζσζηά εξκελεχζεη ή αμηνινγήζεη ηα δεδνκέλα ή αθφκα λα κελ έρσ νδεγεζεί ζε 

ζσζηέο πξνβιέςεηο. Οθείισ, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηψ  εππξεπή γιψζζα, φπνην θη αλ είλαη ην 

πεξηερφκελν ηεο θξηηηθήο κνπ. Ο έπαηλνο θαη ν ςφγνο θαηαλννχληαη πην εχθνια, αλ 

δηαηππψλνληαη κε απιφηεηα, κε ζαθήλεηα θαη κε εππξέπεηα ιφγνπ.  

 

Δπεηδή, ηέινο, ελδέρεηαη λα αθνχζσ θη εγψ θξηηηθή γηα ηηο πξάμεηο κνπ ή γηα ηηο ζέζεηο κνπ 

ζηελ θξηηηθή πνπ αζθψ, νθείισ λα έρσ δηακνξθψζεη ηηο εμήο αξρέο αληηκεηψπηζεο. Η θξηηηθή 

γίλεηαη πιεξέζηεξν θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα, φηαλ αζθείηαη θαη απφ άιινπο. Δίλαη, επνκέλσο, 

http://documents.tips/d
http://docplayer.gr/
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απφιπηα ζεβαζηφ δηθαίσκα φρη κφλν λα θξίλνπκε, αιιά θαη λα καο θξίλνπλ. Οθείισ λα 

επραξηζηψ εθ πξννηκίνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλεη φπνηνο θξίλεη ηηο ελέξγεηέο κνπ κε 

αλάινγν ήζνο, εθφζνλ θξίλσ φηη επζηαζεί ε θξηηηθή ηνπ. Γηα φπνηα ζεκεία, σζηφζν, θξίλσ 

φηη δελ επζηαζνχλ, ζα πξέπεη λα δψζσ ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο, ψζηε λα αξζεί ε ηπρφλ 

παξαλφεζε.  

Φ. Κ. Βώροσ (2002). Περί Κριτικήσ. Από την ιςτοςελίδα του ςυγγραφζα (διαςκευή).  

 

ΘΔΜΑΣΑ 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 80 – 100 ιέμεηο.  

(κνλάδεο 20)  

 

B1. Με πνηα επηρεηξήκαηα ηεθκεξηψλεη ν ζπγγξαθέαο ηελ άπνςε φηη ε άζθεζε 

επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο απνηειεί ιεηηνχξγεκα επεξγεηηθφ γηα ηελ θνηλσλία; Να γξάςεηε 

ηελ απάληεζή ζαο ζε κία παξάγξαθν (60 – 80 ιέμεηο).  

(κνλάδεο 10)  

 

B2α. Να δείμεηε πψο επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή αλάκεζα ζηελ ηέηαξηε (Δπηπιένλ… ησλ 

δεδνκέλσλ) θαη ζηελ πέκπηε παξάγξαθν (… εππξέπεηα ιφγνπ) ηνπ θεηκέλνπ.  

(κνλάδεο 3)  

Β2β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

(κνλάδεο 2)  

 

Γ1. Να γξάςεηε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κε φπνηα ζεηξά επηζπκείηε 

ηηο αθφινπζεο ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ θεηκέλνπ (επηζεκαίλνληαη θαη ζην θείκελν κε έληνλε 

γξαθή): αληίινγν, βειηησηηθέο παξεκβάζεηο, πξνσζνχλ, ιεηηνπξγνχλ, εππξέπεηα ιφγνπ 

(κπνξείηε λα δηαθνξνπνηήζεηε ηνλ γξακκαηηθφ ηχπν, δειαδή ηελ πηψζε, ηνλ αξηζκφ, ην 

γέλνο, ην ξεκαηηθφ πξφζσπν θ.ιπ.).  

(κνλάδεο 10)  

Γ2. Γηα πνηνλ ιφγν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ην α΄ εληθφ πξφζσπν ζηηο παξαγξάθνπο ζηηο 

νπνίεο αλαπηχζζεη ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηηο αξρέο ηεο θξηηηθήο (Καηαξράο… ηπρφλ παξαλφεζε);  

(κνλάδεο 5)  

 

 

 

 

 

Γ. Παξαγσγή ιφγνπ 

Σν ζρνιείν ζαο νξγαλψλεη κηα ζπλάληεζε καζεηψλ-εθπξνζψπσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

πεξηνρήο ζαο. ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο απηήο λα παξνπζηάζεηε κηα εηζήγεζε ζρεηηθά κε 

ηελ αμία ηεο επνηθνδνκεηηθήο θξηηηθήο ζηε δσή γεληθά θαη εηδηθφηεξα λα ζρνιηάζεηε ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν. 
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Η θξηηηθή ζθέςε θαη ε αλαγθαηόηεηά ηεο 

ηνπ δξνο Νηθνιανπ Πεηξνπιαθε, παηδαγσγoχ - ζπκβνχινπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

[...]Σν πξφβιεκα ηεο «θξηηηθήο ζθέςεο» απαζρνιεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηνπο παηδαγσγνχο, πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα λα πείζνπλ ηνπο 

δαζθάινπο, αιιά θαη ηνπο εμεηαζηέο, λα απνθχγνπλ ηελ παξαδνζηαθή 

λννηξνπία θαη λα δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο πξντφληα κφλν ηεο 

απνκλεκφλεπζήο ηνπο. Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ζήκεξα γηα πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο κε θξηηηθή ζθέςε, γηα γφληκε ζθέςε, δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο θ.ά.[…] 

         Οη δηαζηάζεηο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ λνεηηθφ 

ρψξν.[…]. Οηαλ ν καζεηήο εθθξάδεη απιψο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο, ππνθεηκεληθέο ηνπ ζέζεηο, ρσξίο λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο 

ηνπ, ή ρσξίο λα παξνπζηάδεη απνδείμεηο γηα ηελ αιήζεηά ηνπο, ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη ζε πηζαλέο αληίζεηεο ζέζεηο, ρσξίο λα εθθξάδεη πνηθηιία άιισλ 

απφςεσλ, δελ ζθέπηεηαη θξηηηθψο... 

        ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο ν θάζε άλζξσπνο ζπλελψλεη ππάξρνληα 

ζηνηρεία, αμηνπνηεί ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα λα 

ιχζεη θάπνην πξφβιεκα. Αλ δελ ππάξρεη πξφβιεκα δελ ππάξρεη θξηηηθή 

ζθέςε. Η θξηηηθή ζθέςε, επεηδή ζπλεπάγεηαη λνεηηθή εξγαζία θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο θαη επεηδή 

είλαη ην ζπλνιηθφ πξντφλ ηεο πείξαο καο, ησλ ηδεψλ καο, ηεο θνζκνζεσξίαο 

καο, ζεσξείηαη δεκηνπξγία, κηα παξαγσγηθή εξγαζία, κηα θαηλνχξγηα 

γλψζε, κηα νηθνδνκή. Η θξηηηθή ζθέςε είλαη, κε ιίγα ιφγηα, κηα δεκηνπξγία 

ηνπ ζθεπηφκελνπ λνπ θαη φηαλ ε δεκηνπξγία απηή εληαρζεί ζηνλ γλσζηηθφ 

καο πινχην, αθνκνηνπκέλε, ζα είλαη έλα επηπιένλ φπιν ζηε δηάζεζή καο, 

γηα λα ιχζνπκε κειινληηθά πξνβιήκαηα. 

       Η θξηηηθή ζθέςε ππνβνεζά ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. Κξηηηθφο ζπλνκηιεηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο πξνζπαζεί λα 

ζπκβηβαζηεί ζεηηθψο ή αξλεηηθψο κε ην αληηθείκελν θάζε ζπδήηεζεο... Ο 

άλζξσπνο ρσξίο θξηηηθή ζθέςε δελ είλαη θαιφο νκηιεηήο, νχηε θαιφο 

αλαγλψζηεο θεηκέλνπ. Ο θαιφο ζπδεηεηήο ή αλαγλψζηεο ή αθξναηήο, 

πξέπεη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ελεξγεί κε ηηο ηδηφηεηεο απηέο λα ιχλεη θάπνην 

πξφβιεκα επηθνηλσλίαο θαη ηφηε πεηπραίλεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία. Η θξηηηθή ζθέςε είλαη επίζεο απαξαίηεηε ζηε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. Υσξίο ηελ θξηηηθή ζθέςε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη κηα 

ςεπηνκάζεζε. Ο,ηη αθνχκε ή φ,ηη δηαβάδνπκε πξέπεη λα ηα ζέηνπκε ζηνλ 

έιεγρν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη λα κε γηλφκαζηε ζχκαηα ησλ επηηήδεησλ 

απαηεψλσλ ή ησλ θεξδνζθφπσλ δηαθεκηζηψλ. 

          Σα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θφζκνπ, ζηνλ νπνίν ζα εηζέιζνπλ νη 

καζεηέο καο, είλαη ε ζπλερψο απμαλφκελε αιιαγή ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ν 

πνιιαπιαζηαζκφο θαζεκεξηλψο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ γξήγνξα 

ζεσξνχληαη απαξραησκέλεο θαη ε θαζεκεξηλή αλαδφκεζε, επαλεμέηαζε 

θαη δνθηκαζία ησλ ηδεψλ. ηνλ θφζκν απηφ θαλείο δελ κπνξεί λα δήζεη 

επηκέλνληαο ζηνλ πάγην ηξφπν ηνχ ζθέπηεζζαη. Σέηνην πξφβιεκα δελ 

ζπλάληεζε ν άλζξσπνο ζηε δηάξθεηα ησλ ρηιηεηηψλ πνπ πέξαζαλ. Η 

εθπαίδεπζε δελ είρε αληηκεησπίζεη ηέηνην πξφβιεκα πνηέ θαηά ην 

παξειζφλ. Σν ιεηηνχξγεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα 
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ρσξίο πξνεγνχκελν πξφθιεζε... Οη δάζθαινη, ζήκεξα, θαινχληαη λα 

θάκνπλ εθείλν ην νπνίν θακηά πξνεγνχκελε γεληά εθπαηδεπηηθψλ δελ είρε 

θάκεη... Αο ειπίζνπκε πσο νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ ζα έρνπλ 

ηε δηνξαηηθφηεηα θαη ηε γελλαηφηεηα λα ελλνήζνπλ ηα πξάγκαηα σο έρνπλ 

θαη λα κεηαξξπζκίζνπλ αλαιφγσο ηελ φιε ζρνιηθή δσή. 

ΠΗΓΗ: εθεκ. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, 1-1-2008  

 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 

 

Α. Να γξαθεί ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ (100-120 ιέμεηο) 

 

Β1. «΄Ο,ηη αθνχκε ή φ,ηη δηαβάδνπκε πξέπεη λα ηα ζέηνπκε ζηνλ έιεγρν ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

θαη λα κε γηλφκαζηε ζχκαηα ησλ επηηήδεησλ απαηεψλσλ ή ησλ θεξδνζθφπσλ δηαθεκηζηψλ.» 

Να αλαπηχμεηε ην πεξηερφκελν ηνπ απνζπάζκαηνο ζε 70-80 ιέμεηο. 

 

Β2. ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα κεηαηξέςεηε ηελ ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή ζχληαμε. 

1. ηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο ν θάζε άλζξσπνο ζπλελψλεη ππάξρνληα ζηνηρεία, 

αμηνπνηεί ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα λα ιχζεη θάπνην 

πξφβιεκα  

2. Η θξηηηθή ζθέςε ππνβνεζά ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

3. Η εθπαίδεπζε δελ είρε αληηκεησπίζεη ηέηνην πξφβιεκα πνηέ θαηά ην παξειζφλ. 

 

 

Β3.  

πξνζδηνξίδνληαη, θαιιηέξγεηα,  απαξαίηεηε, απαξραησκέλεο: Να γξάςεηε ηα ζπλψλπκα 

ησλ ιέμεσλ. 

εξγαζία, θξηηηθή, δεκηνπξγία, γλσζηηθό: Να γξάςεηε γηα θάζε ιέμε κία παξάγσγε 

ζχλζεηε ιέμε. 

 

 

Γ. Παξαγσγή ιφγνπ 

 

Σν ζρνιείν ζαο νξγαλψλεη κηα ζπλάληεζε καζεηψλ-εθπξνζψπσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

πεξηνρήο ζαο. ην πιαίζην ηεο εθδήισζεο απηήο λα παξνπζηάζεηε κηα εηζήγεζε ζρεηηθά κε 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εθήβνπ θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξεί απηή λα θαιιηεξγεζεί ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. (500 έσο 600 ιέμεηο) 
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