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Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσω της Τέχνης 

Καρέλα Γεωργία,  MSc. Πανεπιστημίων Αιγαίου και Αθηνών, Εκπαιδευτικός 

ΠΕ70  
 

Περίληψη: Πρωταρχική αποστολή του σχολείου αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

που αποτελεί μια προωθημένη μορφή σκέψης. Το κριτικά σκεπτόμενο άτομο πρέπει να έχει 

την ικανότητα να εξετάσει τα πραγματικά στοιχεία που στηρίζουν φαινόμενα και στάσεις και 

ν’ αναζητήσει τους δυνατούς τρόπους θεώρησης των πραγμάτων από διαφορετική σκοπιά 

(Ματσαγγούρας, 2000, σ. 80). Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει η Τέχνη. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μέρος προγράμματος  για την ποίηση του Οδυσσέα 

Ελύτη που εκπονήθηκε στην Έκτη τάξη και σκοπός του ήταν η ερμηνεία κρίσεων, στάσεων, 

φαινομένων των ποιημάτων με τη μέθοδο Perkins.   

 

Λέξεις-κλειδιά: τέχνη, ποίηση, κριτικός,  σκεπτόμενος 

 

1. Εισαγωγή 

Ένας από τους στόχους του Νέου Σχολείου είναι ότι ο μαθητής παύει να αποτελεί 

παθητικό δέκτη της νέας γνώσης και μετατρέπεται σε επιστήμονα και ερευνητή που 

συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο σχεδιασμό της προσωπικής του 

μάθησης. Ο μαθητής είναι συνδημιουργός της νέας γνώσης. 

Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο κι ο μαθητής να «μάθει πώς να μαθαίνει» 

και να βγει από τα στενά πλαίσια του σχολικού εγχειριδίου, βασική επιδίωξη του 

εκπαιδευτικού είναι να τον φέρει σε επαφή με το ποίημα, το λογοτεχνικό κείμενο, το 

θέατρο και τον πολιτισμό. 

Μέσω αυτών ο μαθητής θα αποκτήσει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να μάθει 

να αναλύει και να συνθέτει πληροφορίες, να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

του, να προβάλει τη δική του οπτική γωνία σε σχέση με το εξεταζόμενο κάθε φορά θέμα 

και να ευαισθητοποιηθεί απέναντι σε διάφορα θέματα.  

Ένας από τους επιδιωκόμενους σκοπούς αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούν οι μαθητές να εξετάζουν τα υπό διερεύνηση 

θέματα κριτικά σκεπτόμενοι, εξάγοντας ερμηνείες, κρίσεις και κάνοντας αξιολογήσεις. 

 

2. Η κριτική σκέψη 

2.1. Ορισμός 

Η σκέψη περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους νοερές διεργασίες οι οποίες 

έχουν ως κοινή βάση ότι εδρεύουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αποτελούν ανάμνηση ή 

αφαίρεση από την προηγούμενη εμπειρία ή είναι φανταστικά δημιουργήματα και 

επιτρέπουν την επίλυση προβλημάτων  Η σκέψη είναι μια σκόπιμη, ενεργητική 

διαδικασία με έντονο τον πραξιακό χαρακτήρα, αφού με τις έννοιες, τις ερμηνείες, τις 

σχέσεις και τα μοντέλα έχει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο άτομο και την 

κατάσταση και προσδιορίζει ανάλογα το περιεχόμενο και τη διαδικασία της δράσης. 

Τέλος, η σκέψη είναι γνώση και διαδικασίες, εμπειρία ιδεών και νοερών διεργασιών, λύση 
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προβλημάτων μεσολαβητικές ενέργειες και ρυθμιστής της δράσης (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1997, σ. 19-23).  

Συχνά το άτομο δεν περιορίζεται μόνο στη λογική επεξεργασία απλών δεδομένων 

αλλά παρουσιάζει ένα προωθημένο είδος σκέψης, την κριτική σκέψη, που χρησιμοποιεί 

αξιολογικά κριτήρια στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και 

τη διατύπωση συμπερασμάτων (Halpern, 1999, σ. 3 στο Ματσαγγούρας, 2000, σ. 76). 

Η κριτική σκέψη ορίζεται ως η νοητικο – συναισθηματική λειτουργία που 

ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς 

και μεταγνωστικές στρατηγικές, με τη βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα 

δεδομένα με λογικό τρόπο ώστε να καταλήξει σε λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις και 

κρίσεις (Ματσαγγούρας, 2000, σ. 77). Αυτό το είδος σκέψης συνδέεται με τους τρόπους 

που χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος νους για να εντοπίσει και να ορίσει ένα πρόβλημα, να 

συλλέξει και να διερευνήσει τα δεδομένα και να εφαρμόσει τις κατάλληλες διαδικασίες 

για τη συναγωγή συμπερασμάτων απ’ αυτά, τη λήψη αποφάσεων ή τη λύση του 

προβλήματος ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο  (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1997, σ. 

21). 

Η κριτική σκέψη αποτελεί βασική επιδίωξη της διδακτικής πράξης, από τη στιγμή 

που το κριτικά σκεπτόμενο άτομο πρέπει να έχει την ικανότητα να αποστασιοποιηθεί 

προς στιγμήν από προσωπικές πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και να εξετάσει τα 

πραγματικά στοιχεία που στηρίζουν και ερμηνεύουν πληροφορίες, συλλογισμούς και 

στάσεις και να αναζητήσει τους δυνατούς τρόπους θεώρησης των πραγμάτων (Paul, 1987, 

σ. 11 στο Ματσαγγούρας, 2000, σ. 79-80).      

 

2.2. Η δομή της κριτικής σκέψης 

Από τον ορισμό της κριτικής σκέψης που αναφέρθηκε παραπάνω διαφαίνεται ότι 

αυτή αποτελεί μια σύνθετη νοητική λειτουργία. Αν να την αναλύσουμε στα επιμέρους 

στοιχεία της, χρειάζεται να αναφέρουμε τους λογικούς συλλογισμούς, τις γνωστικές 

δεξιότητες, τη μεταγνώση και τη συναισθηματική της διάσταση.  

 

Οι λογικοί συλλογισμοί         

Οι λογικοί συλλογισμοί οι οποίοι αποτελούν τη βάση λειτουργίας της σκέψης 

διακρίνονται στον επαγωγικό συλλογισμό, κατά τον οποίο το άτομο βαίνει σταδιακά από 

τη μεμονωμένη περίπτωση στη διατύπωση γενικεύσεων, τον απαγωγικό συλλογισμό, 

κατά τον οποίο το άτομο ξεκινώντας από μια γενίκευση επιλύει μια μεμονωμένη 

περίπτωση και τον αναλογικό συλλογισμό όπου το άτομο χρησιμοποιεί τη γνώση που έχει 

για να γνωρίσει κάτι άγνωστο (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1997, σ. 95). 

 

 

 

Οι γνωστικές δεξιότητες    

Οι γνωστικές δεξιότητες αποτελούν γνωστικές τεχνικές επεξεργασίας του ατόμου 

μέσα σε ποικίλα πλαίσια. Στο πρώτο επίπεδο μάθησης το άτομο συλλέγει πληροφορίες 

μέσω της παρατήρησης, της αναγνώρισης και της ανάκλησης, στο δεύτερο επίπεδο 
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συγκρίνει, κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τα δεδομένα ενώ σε επόμενο επίπεδο αναλύει τα 

δομικά στοιχεία και διατυπώνει γενικεύσεις. Στο τέταρτο επίπεδο το άτομο προβλέπει, 

υποθέτει, επεξηγεί και αναδιοργανώνει (Πόρποδας, 1984, σ. 94).     

Αποτέλεσμα των παραπάνω διεργασιών είναι ότι το άτομο επεξεργάζεται τις 

διαθέσιμες πληροφορίες μέσα από ενέργειες οργάνωσης, ανάλυσης, συμπλήρωσης, 

επέκτασης, αναδιάταξης και επανερμηνείας για να ανακαλύψει τις μεταξύ τους σχέσεις. 

 

Η μεταγνώση 

Η μεταγνώση αναφέρεται στη δυνατότητα του ατόμου να προσδιορίζει τη φύση 

του προβλήματος και να το αναλύει στα δομικά του στοιχεία, να οργανώνει το σχέδιο 

δράσης του, να υλοποιεί το σχέδιο δράσης και να επανέρχεται με διορθωτικές 

παρεμβάσεις  συντονίζοντας τη δράση του (Meadows, 1996, σ. 79 στο Ματσαγγούρας, 

2000, σ. 100-101). 

Βασικές μεταγνωστικές δεξιότητες αποτελούν η αναγνώριση των προβλημάτων, η 

επιλογή των κατάλληλων για το πρόβλημα διεργασιών, η επιλογή των κατάλληλων για το 

πρόβλημα αναπαραστάσεων, η επιλογή κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυση του 

προβλήματος, η κατάλληλη διευθέτηση του χρόνου, η παρακολούθηση και η ρύθμιση της 

πορείας επίλυσης του προβλήματος, η ευαισθησία στην επανατροφοδότηση, η διορθωτική 

παρέμβαση στο αρχικό σχέδιο δράσης και η ολοκλήρωσή του (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 

1997, σ. 26). 

 

Η συναισθηματική διάσταση της κριτικής σκέψης   

Η συναισθηματική πλευρά της κριτικής σκέψης απαρτίζεται από στάσεις και 

αξίες. Τέτοιες στάσεις είναι ο σεβασμός προς τη διαφορετική άποψη, η γνωστική 

περιέργεια, η προτίμηση της αυτόνομης σκέψης και η απόρριψη των στερεοτύπων 

(Χατζηγεωργίου, 1999, σ. 446). 

 

3. Η Τέχνη στην εκπαίδευση 

Η αξιοποίηση της Τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι ένα σημαντικό ζήτημα που 

μας απασχολεί όλο και περισσότερο από τη στιγμή που αναγνωρίζεται η αξία της. 

 Ο  Dewey σημειώνει ότι η αισθητική εμπειρία καλλιεργεί τη φαντασία και 

αναγνωρίζει ότι τα έργα τέχνης εμπεριέχουν βαθύτερα νοήματα και μπορούν να 

λειτουργήσουν ως μέσα για την έκφρασή τους. Το κάθε έργο τέχνης αποτελεί πρόκληση 

για σκέψη και επιστρατεύει τη φαντασία του ατόμου για να αντιληφθεί τα νοήματα. Η 

εμπειρία της επαφής με ένα έργο τέχνης είναι βαθύτερη από τις εμπειρίες που βιώνει 

κανείς στην πραγματικότητα και συνιστά πρόκληση για σκέψη (Dewey, 1980, σ. 285).  

Ο Perkins επίσης αναφέρει ότι η παρατήρηση των έργων τέχνης απαιτεί σκέψη 

(Perkins, 1994, σ. 4-6) και υποστηρίζει την άποψη ότι η συνάντηση του ατόμου με την 

τέχνη δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή οπτική επαφή, αλλά είναι κάτι πολύ 

περισσότερο απ’ αυτό. Αναφέρεται στο «έξυπνο μάτι», ένα μάτι το οποίο σε συνεργασία 

με το μυαλό ερμηνεύει, υπολογίζει και καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα  (Perkins, 

1994, σ. 13-16). 
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Όταν κάποιος κοιτάζει ένα έργο τέχνης ή το διαβάζει, το μάτι και ο νους 

διατυπώνουν μια σειρά διαισθητικών συμπερασμάτων γρήγορα και λογικά. Αυτή τη 

λειτουργία ο Perkins την ονομάζει εμπειρική νοημοσύνη (Perkins, 1994: 13-16). Η 

εμπειρική νοημοσύνη συνεισφέρει στη γενικότερη λειτουργία του νου επαναφέροντας 

ενστικτωδώς στο προσκήνιο προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου. Αυτό το είδος 

νοημοσύνης μπορεί να κάνει αξιοσημείωτα πράγματα, όπως το να δώσει νόημα σε μια 

ζωγραφιά, ενσωματώνοντας άμεσα τις εξωτερικές πληροφορίες στην ήδη υπάρχουσα 

γνώση ή να βοηθήσει το άτομο να ερμηνεύσει ό,τι νιώθει. Ωστόσο, όσο αποδοτική κι αν 

είναι, η εμπειρική νοημοσύνη δεν μπορεί από μόνη της να υποστηρίξει το ″έξυπνο μάτι″.  

Το συστατικό που της λείπει είναι η στοχαστική σκέψη, που αποτελεί ένα 

σύστημα ελέγχου γι’ αυτήν. Ο Perkins κάνοντας λόγο για στοχαστική σκέψη, εννοεί τη 

μεταγνώση. Η μεταγνώση εμπεριέχει δυο διακριτές λειτουργίες: πρώτον, τη λειτουργία 

συνειδητοποίησης και ελέγχου του γνωστικού συστήματος που δίνει τη δυνατότητα στο 

άτομο να προγραμματίζει, να προβλέπει, να κατευθύνει και να αξιολογεί τις σκέψεις του 

και, δεύτερον, τη γνώση που έχει το άτομο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το 

γνωστικό σύστημα και οι στρατηγικές που εφαρμόζει για την επεξεργασία των δεδομένων 

(Swartz & Perkins, 1989, σ.15 στο Ματσαγγούρας, 2000, σ. 100). 

Ο Efland από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η ενασχόληση με τις διάφορες 

μορφές τέχνης συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών, 

που όλες μαζί συντελούν στη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη του μαθητή και είναι η 

γνωστική ευελιξία, η ερμηνεία της γνώσης, η φαντασιακή σκέψη και  η αισθητική 

εμπειρία. 

            Η γνωστική ευελιξία σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να ενεργοποιεί τα 

κατάλληλα μέσα ώστε να ερμηνεύσει ή να κατανοήσει μια κατάσταση. Η ερμηνεία της 

γνώσης, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γνωστική ευελιξία. Κάθε έργο τέχνης αποτελεί 

μια έκφραση της οπτικής του δημιουργού του κι  επιπλέον το περιεχόμενο του κάθε έργου 

αντανακλά τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιρροές και τις πηγές που αποτέλεσαν 

κίνητρο δημιουργίας. Η τρίτη λειτουργία αναφέρεται στο ρόλο της φαντασίας στη 

διαδικασία της μάθησης. Κατά τον Efland, η μεταφορά και η αφήγηση, προϊόντα της 

φαντασίας, αποτελούν τη βάση για μια φαντασιακή σκέψη-λογική, η οποία αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση καταστάσεων που δεν είναι αντιληπτές μέσω των 

αισθήσεων ή δεν είναι δημιουργήματα της άμεσης εμπειρίας (Efland, 2002, σ. 156-171).  

Ο Fowler τονίζει ότι οι τέχνες εκλεπτύνουν τις αισθήσεις, ερεθίζουν τα 

συναισθήματα και προκαλούν σκέψεις. Επίσης, ότι αφυπνίζουν την περιέργεια, 

παρουσιάζουν εναλλακτικές προοπτικές και ερμηνείες και ενεργοποιούν την προσωπική 

εμπλοκή (Fowler, 1996, σ. 57-60).  

 

4. Η μέθοδος Perkins 

Ο Perkins προτείνει έναν τρόπο προσέγγισης των έργων τέχνης, ο οποίος διακρίνεται σε 

τέσσερις φάσεις. Σε κάθε φάση αυτός που παρατηρεί το έργο τέχνης επιχειρεί να το 

προσεγγίσει κριτικά. 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 
 

ISSN 1790-8574  5 

Στην πρώτη φάση ο μαθητής έχει χρόνο για να παρατηρήσει το έργο τέχνης. Σ’ 

αυτήν την πρώτη φάση ο Perkins προτείνει στον παρατηρητή να παρατηρήσει αυθόρμητα 

το έργο, να εκφράσει τις πρώτες παρατηρήσεις και τα πρώτα ερωτήματά του. Στο σημείο 

αυτό, καλό είναι ο παρατηρητής να στρέψει για λίγο αλλού το βλέμμα του κι έπειτα να 

ξανακοιτάξει το έργο ανακαλύπτοντας, ίσως, νέα στοιχεία ή ερμηνεύοντας με 

διαφορετικό τρόπο κάτι που είχε δει πριν καθώς επίσης και να εντοπίσει το κεντρικό 

ερώτημα (Perkins, 1994: 36-42).  

Στη δεύτερη φάση της ανοιχτής και δημιουργικής παρατήρησης ο μαθητής 

εντοπίζει οτιδήποτε του προκαλεί έκπληξη και καταγράφει τα συναισθήματα που του 

προκαλεί το έργο. Μετά από μια μικρή παύση, ο μαθητής αναγνωρίζει τα τεχνικά στοιχεία 

του έργου τέχνης και αναζητά σύμβολα ενώ δίνονται ιστορικές και πολιτισμικές 

πληροφορίες για το έργο.  

Στη φάση αυτή ο Perkins προτρέπει τον παρατηρητή ν’ αναζητήσει εκπλήξεις και 

να σκεφτεί πώς αυτές επιδρούν στην αντίληψή του. Επιπλέον, τον συμβουλεύει να 

ερευνήσει τη διάθεση που αποπνέει το έργο και να εντοπίσει τυχόν συμβολισμούς και 

μηνύματα που θέλει να μεταφέρει ο δημιουργός του.  

Στην τρίτη φάση η σκέψη γίνεται κριτική, από τη στιγμή που ο μαθητής 

ξεκαθαρίζει, συγκρίνει, εμβαθύνει, ερμηνεύει, δίνει εξηγήσεις και τεκμηριώνει τις 

απόψεις του.  

Σ’ αυτήν τη φάση ο μαθητής επιστρέφει σε ό,τι τον εξέπληξε, του προκάλεσε το 

ενδιαφέρον, τον έκανε να αισθανθεί κάτι, τον μπέρδεψε με σκοπό να προσπαθήσει να 

εξηγήσει τη λειτουργία των συγκεκριμένων στοιχείων. Έπειτα, μπορεί να προβεί σε 

διανοητικές αλλαγές, αλλάζοντας, για παράδειγμα τα χρώματα, αν πρόκειται για 

ζωγραφιά, να συγκρίνει το έργο με άλλα παρόμοια, είτε του ίδιου δημιουργού, είτε της 

ίδιας εποχής και να εντοπίσει ομοιότητες και διαφορές. Τέλος, σημαντικό είναι να 

επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να διατυπώσει ορθά συμπεράσματα 

σχετικά με τις ερωτήσεις που αναδύθηκαν στις προηγούμενες φάσεις (Perkins, 1994: 64-

65).  

Στην τελευταία φάση ο μαθητής συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών που 

έχει συλλέξει από τις φάσεις που προηγήθηκαν και βασιζόμενος στις πληροφορίες αυτές,  

επιδιώκει να δώσει τη δική του ερμηνεία. Για να το πετύχει αυτό ξαναβλέπει το έργο 

ολιστικά και λαμβάνει υπόψη του όλη τη μέχρι τώρα εμπειρία της παρατήρησης.  

 

5. Εφαρμογή της μεθόδου Perkins 

Το Μοντέλο Ανάλυσης Έργων Τέχνης του Perkins εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα της Έκτης 

τάξης με 24 μαθητές που επεξεργάστηκε τα ποιήματα του Ο. Ελύτη «Ο γλάρος» και «Η 

ποδηλάτισσα». Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του μοντέλου αποτελούν οι βασικές δράσεις 

που ενεργοποιούν τη στοχαστική διάθεση, οι πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να 

προκαλέσουν τη στοχαστική δράση και οι διδακτικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει ο 

εκπαιδευτικός για να προκαλέσει το στοχασμό. 

Οι μαθητές εφάρμοσαν στην πράξη τις τέσσερις φάσεις του Perkins ξεκινώντας 

στην πρώτη φάση από την αυθόρμητη παρατήρηση και συνεχίζοντας στις επόμενες 
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φάσεις με την καταγραφή των συναισθημάτων τους και τον εντοπισμό των μηνυμάτων 

του ποιητή.  

Στη δεύτερη φάση ο εκπαιδευτικός προέτρεψε τους μαθητές να εντοπίσουν 

παράξενες εικόνες στα ποιήματα ή παράξενους συνδυασμούς λέξεων-προτάσεων. Επίσης, 

κάλεσε τα παιδιά να σκεφτούν για ποιο λόγο μπορεί ο ποιητής να δημιούργησε αυτές τις 

εκπλήξεις.  Στη συνέχεια ζήτησε από τους μαθητές να εντοπίσουν λέξεις ή φράσεις με 

συμβολική χρήση και ν’ αναζητήσουν τι πιθανόν να κρύβεται πίσω απ’ αυτές.  

Στην τρίτη φάση ο εκπαιδευτικός ζήτησε από τους μαθητές να επανέλθουν στα 

στοιχεία που τους εξέπληξαν και που βρήκαν ενδιαφέροντα και να μελετήσουν γιατί ο 

ποιητής τα χρησιμοποίησε. Επίσης, ζήτησε από τους μαθητές να ανακαλύψουν αν υπάρχει 

κάποιο μήνυμα και πώς αυτό εντάσσεται μέσα στο έργο. Τέλος, τους προέτρεψε να 

αναρωτηθούν γιατί τους εντυπωσίασαν συγκεκριμένα στοιχεία του έργου και όχι άλλα και 

τους ζήτησε να αποκρύψουν αυτά τα στοιχεία ή ν’ αλλάξουν τη μορφή τους ή τη σειρά 

τους, ώστε να οδηγηθούν στο συμπέρασμα για το τι είναι ουσιαστικό και βαρύνουσας 

σημασίας στο έργο και τι όχι. Μετά από αυτές τις διεργασίες οι μαθητές 

πραγματοποίησαν μια ολιστική παρατήρηση των ποιημάτων. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια διαδικασία όπου 

τίποτα δεν ήταν δεδομένο και το ζητούμενο ήταν να ενεργοποιηθεί η κριτική τους σκέψη. 

Μέσω του Μοντέλου Ανάλυσης Έργων Τέχνης του Perkins οι μαθητές ανέπτυξαν τις 

γνωστικές τους δεξιότητες αφού συνέλεξαν πληροφορίες, παρατήρησαν, έκαναν 

υποθέσεις και διατύπωσαν γενικεύσεις. Επίσης, εφάρμοσαν το λογικό συλλογισμό και 

έδειξαν σεβασμό προς τη διαφορετική άποψη του συμμαθητή τους. Εξίσου σημαντικό 

είναι ότι οι μαθητές ανέπτυξαν τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες και σε κάθε φάση μέσω 

της κριτικής σκέψης στοχάστηκαν, έκαναν συγκρίσεις, αξιολόγησαν και ιεράρχησαν 

επιμέρους στοιχεία των ποιημάτων. 

 

Ο γλάρος 

Στο κύμα πάει να κοιμηθεί 

δεν έχει τι να φοβηθεί. 

Μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει 

γλάρος είναι και πηγαίνει. 

 

Από πόλεμο δεν ξέρει 

ούτε τι θα πει μαχαίρι. 

Ο Θεός του ’δωσε φύκια 

και χρωματιστά χαλίκια. 

 

Αχ αλί κι αλίμονό μας 

μες στον κόσμο το δικό μας. 

Δε μυρίζουνε τα φύκια 

δε γυαλίζουν τα χαλίκια. 

 

Χίλιοι δυο παραφυλάνε 
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σε κοιτάν και δε μιλάνε. 

Είσαι σήμερα μονάρχης 

κι ώσαμ’ αύριο δεν υπάρχεις. 

 

Η ποδηλάτισσα 

Το δρόμο πλάι στη θάλασσα περπάτησα  

που ’κανε κάθε μέρα η ποδηλάτισσα. 

 

Βρήκα τα φρούτα που ’χε στο πανέρι της,  

το δαχτυλίδι που ’πεσε απ’ το χέρι της. 

 

Βρήκα το κουδουνάκι και το σάλι της,  

τις ρόδες, το τιμόνι, το πεντάλι της. 

 

Βρήκα τη ζώνη της, βρήκα σε μιαν άκρη,  

μια πέτρα διάφανη που ’μοιαζε με δάκρυ. 

 

Τα μάζεψα ένα ένα και τα κράτησα  

κι έλεγα πού ’ναι, πού ’ναι η ποδηλάτισσα. 

 

Την είδα να περνά πάνω απ’ τα κύματα,  

την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα. 

 

Την τρίτη νύχτωσ’, έχασα τ’ αχνάρια της,  

στους ουρανούς άναψαν τα φανάρια της. 
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