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ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙΣ ΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Η Μαιευτική (Σωκρατική) μέθοδος προήλθε από τον Έλληνα φιλόσοφο
Σωκράτη. Για να ψάξει εις βάθος τις απόψεις των μαθητών του, τους
έκανε ερωτήσεις μέχρι να αποκαλυφθούν τυχόν αντιφάσεις. Ο
Σωκράτης χρησιμοποίησε τη μέθοδο πολλαπλών ερωτήσεων για να
ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αμφισβητούν όσα μαθαίνουν και να
κοιτάζουν πέρα από το προφανές.1
Για να προσαρμόσουμε αυτήν τη μέθοδο στα πρότυπα και τις ανάγκες
της νέας εποχής (π.χ. δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης),
επιλέξαμε ένα πολύ χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο: το Miro. Είναι η
διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας με μορφή λευκού πίνακα, που
επιτρέπει
στις
κατανεμημένες
ομάδες
να
συνεργάζονται
αποτελεσματικά, με χρήση ψηφιακών αυτοκόλλητων σημειώσεων.

1)https://www.alu.edu/alublog/understanding-the-socratic-method-of-teaching/
Τελευταία πρόσβαση:10/02/22

Η άσκηση πραγματεύεται τα ακόλουθα ζητήματα:
κριτική σκέψη
πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο
ψηφιακά εργαλεία συνεργασίας
αξιολόγηση πληροφοριών

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."
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TIP: Μπορείτε να προσαρμόσετε το υπό ανάλυση ζήτημα ανάλογα με
τα ενδιαφέροντά σας. Η Σωκρατική Μέθοδος είναι επίσης
εφαρμόσιμη στην κριτική εξέταση των σύγχρονων κοινωνικών
ζητημάτων.

ΣΕΝΑΡΙΟ
Εξετάστε την ακόλουθη δήλωση:

«Η βία και οι τάσεις ριζοσπαστικοποίησης αυξάνονται στην Ευρώπη»
Στο προαναφερθέν συμπέρασμα κατέληξε ο Δρ. Richard Burchill,
ανεξάρτητος ερευνητής με έδρα τις Βρυξέλλες. Το άρθρο γνώμης2 του
δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο «European Eye on Radicalization», στις

12/01/22.

2) Stochastic Terrorism: Why This Is A Worrying Trend And Who Bears Responsibility To
Curb This Phenomenon https://eeradicalization.com/stochastic-terrorism-why-this-is-aworrying-trend-and-who-bears-responsibility- to-curb-this-phenomenon/. Τελευταία
πρόσβαση: 11/02/22

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."
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ΣΕΝΑΡΙΟ
Αξιολογήστε την αλήθεια αυτής της δήλωσης και αυτής της διαδικτυακής
πηγής.
Ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα της ομάδας σας;
Συμφωνείτε ή όχι;
Πρώτα απ 'όλα, ρωτήστε τους συμμετέχοντες σας εάν πιστεύουν ότι η
προηγούμενη δήλωση είναι σωστή ή ψευδής. Καθοδηγήστε την
επιχειρηματολογία της ομάδας –μέσω του Miro- ώστε να λάβετε σύντομες
απαντήσεις σε μορφή αυτοκόλλητων σημειώσεων από τους συμμετέχοντες,
για τις ακόλουθες κατηγορίες ερωτήσεων:
Γιατί το λέτε αυτό? (ερώτηση για διευκρίνηση)
Πώς μπορείτε να επαληθεύσετε ή να απορρίψετε αυτήν την υπόθεση;
(ερώτημα που διερευνά την υπόθεση)
Σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό και γιατί; (ερώτηση που διερευνά τους
λόγους)
Πώς ισχύει αυτή η δήλωση στην καθημερινή ζωή; (αμφισβητώντας την
ερώτηση)
Ποιές είναι οι συνέπειες; (ερώτημα που διερευνά υπονοούμενα)
Σημείωση: Η οπτική αναπαράσταση του brainstorming της ομάδας μέσω της
συλλογής αυτοκόλλητων σημειώσεων του Miro θα ενισχύσει τον αντίκτυπο
της διαδικασίας κριτικής αξιολόγησης.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

