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1. Περιγραφή, στόχοι και χρησιµότητα προγράµµατος 
 
1.1. Περιγραφή 
 
Διεθνής οργανισµοί, ερευνητές και εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στην άποψη ότι η 
Κριτική Σκέψη είναι µια από τις πλέον αναγκαίες µαθησιακές και καινοτόµες 
δεξιότητες για την επιτυχή λειτουργία του ατόµου στην ακαδηµαϊκή τους πορεία, στο 
µετέπειτα εργασιακό τους περιβάλλον και, γενικότερα, στη λήψη σωστών αποφάσεων 
στη γρήγορα εναλλασσόµενη κοινωνία του σήµερα (Lai 2011). Παρόλο που η 
ανάπτυξη της συγκεκριµένης δεξιότητας οφείλει να είναι ένας από τους κεντρικούς 
στόχους κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος (Marin & Halpern 2011; Nieto & Saiz 
2008; van Gelder 2001, 2005; µ.α), τα Κυπριακά σχολεία, δηµόσια και ιδιωτικά, την 
τοποθετούν στο περιθώριο. Το παρόν πρόγραµµα αποτελεί µία από τις ελάχιστες 
οργανωµένες προσπάθειες άµεσης και συστηµατικής εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων 
στην Κύπρο µε αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης. Κριτική 
Σκέψη ορίζεται ως η σκόπιµη, αυτορρυθµιστική κρίση η οποία οδηγεί στην ερµηνεία, 
στην ανάλυση, στην αξιολόγηση και στη συνεπαγωγή, καθώς επίσης και στην 
επεξήγηση των αποδεικτικών, εννοιολογικών, µεθοδολογικών, ή βασισµένων σε 
κριτήρια ή σε συµφραζόµενα εκτιµήσεων, όπου η συγκεκριµένη κρίση στηρίζεται 
(Facione 1990; µεταφρ. Βασιλειάδης 2014). Πιο περιεκτικά, Κριτική Σκέψη είναι η 
νοητική-συναισθηµατική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά 
γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισµούς, και µεταγνωστικές στρατηγικές για 
επεξεργασία δεδοµένων µε τρόπο λογικό και αποστασιοποιηµένο από προσωπικές 
πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, ώστε να καταλήξει σε έγκυρα συµπεράσµατα, 
διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης (Ματσαγγούρας 1998). 
Σύµφωνα µε την Κουτσελίνη (2001), οι βασικές δεξιότητες που αποτελούν την 
κριτική σκέψη είναι η σύγκριση, συσχέτιση και κατηγοριοποίηση ιδεών ή 
επιχειρηµάτων, η ανάπτυξη επιχειρηµάτων για υποστήριξη µιας θέσης, η ετοιµότητα 
για απάντηση σε αντίθετα επιχειρήµατα, η ικανότητα πρόβλεψης επιχειρηµάτων που 
αντικρούουν µια θέση, η ικανότητα συναγωγής συµπερασµάτων, η παραγωγή και 
εφαρµογή κριτηρίων για αξιολόγηση, η παραγωγή εναλλακτικών προτάσεων, λύσεων 
και τρόπων δράσης, η γνώση, επιλογή και χρήση προαπαιτούµενων γνώσεων, 
διαδικασιών και στρατηγικών, ο έλεγχος και ερµηνεία δεδοµένων, η κατανόηση, 
ερµηνεία και παραγωγή αναλογιών και µοντέλων, η µεταγνωστική ικανότητα και 
ερευνητική στάση. Η ανάπτυξη και εµπέδωση ακριβώς αυτών των στρατηγικών 
σκέψης και στάσεων αποτελεί τον κύριο στόχο του προγράµµατος. Η επίτευξη του θα 
γίνει µέσα από την παρατεταµένη πρακτική εξάσκηση στις εν λόγω δεξιότητες, 
ξεχωριστά ανά δεξιότητα µέσω της εκπαίδευσης στην ανάλυση δεδοµένων, και 
συνδυαστικά µέσω της εφαρµογής επιλεγµένων ή όλων των δεξιοτήτων για την 
επίλυση προβληµάτων και ανάπτυξη επιχειρηµάτων. Αναπόσπαστο κοµµάτι του 
προγράµµατος αποτελεί επίσης η ευθεία εκπαίδευση στην ανάπτυξη έγκυρων 
συλλογισµών, δηλαδή Λογικής, και εφαρµογής της στην αξιολόγηση διαφόρων 
τύπων επιχειρηµάτων. Δείτε την ενότητα 6 για περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά 
µε το περιεχόµενο του προγράµµατος. 
 
Αναφορικά µε τις προσεγγίσεις εκπαίδευσης στην κριτική σκέψη, αξίζει να σηµειωθεί 
ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανταγωνιζόµενες σχολές σκέψης. Η πρώτη 
υποστηρίζει την έµµεση εκπαίδευση στις εν λόγω δεξιότητες µέσω της διδασκαλίας 
άλλων µαθηµάτων (π.χ. Γλώσσες, Ιστορία), ενώ η δεύτερη υποστηρίζει την άµεση, 
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ευθεία και ξεκάθαρη εκπαίδευση στις στοχευµένες δεξιότητες. Το παρόν πρόγραµµα 
υιοθετεί τη δεύτερη προσέγγιση, αυτή της άµεσης εκπαίδευσης σε στοχευµένες 
δεξιότητες, κυρίως λόγω µιας πληθώρας πρόσφατων µελετών που αποσκοπούν στη 
σύγκριση των δύο προσεγγίσεων και οι οποίες συγκλίνουν στο συµπέρασµα ότι η 
άµεση και ξεκάθαρη εκπαίδευση µαθητών στην κριτική σκέψη, πιο συγκεκριµένα 
στην οµάδα των δεξιοτήτων που την συγκροτούν, είναι σαφώς πιο αποτελεσµατική 
στην ανάπτυξή τους (βλέπε Marin & Halpern 2011 και σχετικές παραποµπές εκεί). 
 
1.2. Λεπτοµερείς στόχοι 
 
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εµπέδωση των έξι πυρηνικών 
δεξιοτήτων που συγκροτούν την κριτική σκέψη, όπως έχουν προκύψει και 
προσδιοριστεί από την σηµαντικότερη συνεργασία διακεκριµένων ακαδηµαϊκών στον 
τοµέα µέχρι σήµερα (The Delphi Report) – την ερµηνεία, την ανάλυση, την 
αξιολόγηση, την συνεπαγωγή, την επεξήγηση και την αυτορρύθµιση. Πιο κάτω 
παρατίθενται ορισµοί της κάθε δεξιότητας καθώς επίσης παραδείγµατα εφαρµογής 
της καθεµίας ξεχωριστά (Facione 2015; µετάφρ. Βασιλειάδης 2014): 
 
• Ερµηνεία: Η ικανότητα του ατόµου να κατανοεί και να εκφράζει το νόηµα ή την 
σπουδαιότητα µιας µεγάλης ποικιλίας εµπειριών, καταστάσεων, πληροφοριών, 
γεγονότων, πεποιθήσεων, κρίσεων, ισχυρισµών, κανόνων, διαδικασιών, και 
κριτηρίων. Παραδείγµατα ερµηνείας είναι η αναγνώριση ενός προβλήµατος και η 
περιγραφή του, η κατανόηση των προθέσεων ενός ατόµου από τις εκφράσεις του 
προσώπου ή τις κινήσεις του σώµατός του, ο εντοπισµός και διαχωρισµός της 
βασικής ιδέας από τις επιµέρους ιδέες σε ένα κείµενο, η οργάνωση ιδεών βάσει 
κριτηρίων, η παράφραση ιδεών των άλλων, η κατανόηση πληροφοριών που 
δίνονται σε πίνακες, αφίσες ή περιγραφές, ο εντοπισµός της βασικής θέσης ή 
άποψης του συγγραφέα σε ένα κείµενο και η κατανόηση του σκοπού που 
εξυπηρετεί ένα κείµενο. 

 
• Ανάλυση: Η ικανότητα του ατόµου να εντοπίζει τις σκόπιµες και πραγµατικές 
σχέσεις ανάµεσα σε δηλώσεις, ερωτήµατα, έννοιες, περιγραφές, ή άλλες µορφές 
παρουσίασης, που σκοπό έχουν την παρουσίαση εµπειριών, πιστεύω, κρίσεων, 
πληροφοριών ή απόψεων. Η ανάλυση περιλαµβάνει επίσης την εξέταση ιδεών και 
τον εντοπισµό και την ανάλυση επιχειρηµάτων σε µια επιχειρηµατολογία. Μερικά 
παραδείγµατα που αποδεικνύουν τον βαθµό της ικανότητας ανάλυσης ενός 
ατόµου είναι η αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών σε δύο ή περισσότερες 
προσεγγίσεις επίλυσης ενός προβλήµατος, ο εντοπισµός του βασικού ισχυρισµού 
σε µια επιχειρηµατολογία και η συσχέτισή του µε τα επιχειρήµατα που 
αναπτύσσει ο συγγραφέας για να υποστηρίξει τον ισχυρισµό του, ο εντοπισµός 
υποθέσεων που έπρεπε να ληφθούν υπόψη σε ένα συλλογισµό που όµως 
αγνοήθηκαν, και η σκιαγράφηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα σε 
προτάσεις ή παραγράφους µε το βασικό σκοπό ενός κειµένου. 

 
• Αξιολόγηση: Η ικανότητα εκτίµησης της αξιοπιστίας δηλώσεων ή άλλων 
περιγραφών ή αναφορών που σχετίζονται µε τις αντιλήψεις, τις εµπειρίες, τις 
κρίσεις, τα πιστεύω ή τις απόψεις κάποιου ατόµου και ακόµα της εκτίµησης της 
λογικής ισχύος που ενυπάρχει σε πραγµατικές ή σκόπιµες συµπερασµατικές 
σχέσεις µεταξύ δηλώσεων, περιγραφών, ερωτηµάτων ή άλλων µορφών 
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αναπαραστάσεων σκέψης. Παραδείγµατα αξιολόγησης είναι η εκτίµηση της 
αξιοπιστίας ενός οµιλητή ή συγγραφέα, η σύγκριση των πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων εναλλακτικών ερµηνειών, ο υπολογισµός της αξιοπιστίας µιας 
πηγής πληροφόρησης, η εκτίµηση αν δύο ισχυρισµοί είναι αλληλοσυγκρουόµενοι, 
καθώς επίσης αν οι υφιστάµενς ενδείξεις υποστηρίζουν το συµπέρασµα που 
συνάγεται. 

 
• Συνεπαγωγή: Η ικανότητα του ατόµου να εντοπίζει και να εξασφαλίζει στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή λογικά έγκυρων συµπερασµάτων και για 
τη διαµόρφωση υποθέσεων. Μερικά παραδείγµατα επίδειξης τέτοιας δεξιότητας 
είναι η ικανότητα του ατόµου να συλλαµβάνει τα υπονοούµενα µηνύµατα και 
νοήµατα που κρύβονται πίσω από µια υποστηριζόµενη θέση, η οικοδόµηση 
κατανόησης από τα διάφορα στοιχεία ενός κειµένου και η ικανότητα πρόγνωσης 
εξελίξεων και γεγονότων που να βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και 
εµπειρίες σχετικές µε το θέµα. 

 
• Επεξήγηση: Η ικανότητα παρουσίασης και επικοινωνίας µε ξεκάθαρο και 
κατανοητό τρόπο των τεκµηρίων και υποθέσεων που στηρίζεται µια 
επιχειρηµατολογία. Η επεξήγηση περιλαµβάνει επίσης την ικανότητα ενός ατόµου 
να δει και να εξηγήσει τη µεγάλη εικόνα.  

 
• Αυτορρύθµιση: Η ικανότητα του ατόµου να ρυθµίζει τις γνωστικές του 
δραστηριότητες. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφεται ως η ικανότητα του ατόµου να 
εφαρµόζει δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης στις δικές του συµπερασµατικές 
κρίσεις και ισχυρισµούς µε σκοπό να αµφισβητήσει, να επικυρώσει ή να 
διορθώσει την επιχειρηµατολογία του ή/και τα αποτελέσµατά της. Είναι δηλαδή η 
ικανότητα αυτοαξιολόγησης και αυτοδιόρθωσης. Παραδείγµατα αυτορρύθµισης 
είναι η αξιολόγηση προσωπικών απόψεων σε επίµαχα ζητήµατα λαµβάνοντας 
υπόψη πιθανό επηρεασµό από προσωπικές προτιµήσεις ή προσωπικό ενδιαφέρον, 
ο διαχωρισµός προσωπικών απόψεων και υποθέσεων από αυτές του συγγραφέα, ο 
αναστοχασµός ερµηνειών ή ισχυρισµών υπό το φως νέας ανάλυσης των 
γεγονότων, η αναδόµηση µιας επιχειρηµατολογίας υπό το φως λαθών που 
υποδείχθηκαν και αναθεώρηση συµπερασµάτων µετά από διαπίστωση 
υποεκτίµησης ή υπερεκτίµησης παραγόντων που αξιολογήθηκαν κατα την στιγµή 
της λήψης της αρχικής απόφασης. 

 
Παρόλο που πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι η καλλιέργεια των πιο πάνω 
δεξιοτήτων, ειδικά αν προωθηθούν σε νεαρή ηλικία, αναπόφευκτα οδηγούν σε ένα 
κριτικά σκεπτόµενο άτοµο, δηλαδή στο άτοµο που τις εφαρµόζει αυτόµατα χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια, το πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης στην πρόσδοση ιδιαίτερης 
έµφασης στην καλλιέργεια των στάσεων και προσεγγίσεων που χαρακτηρίζουν το 
ιδεατό κριτικά σκεπτόµενο άτοµο, όπως παρατίθενται πιο κάτω (Facione 2015): 
 
ü Περιέργεια όσον αφορά µια µεγάλη γκάµα θεµάτων 
ü Ενδιαφέρον στο να γίνει και να παραµείνει καλά πληροφορηµένη/ος 
ü Ετοιµότητα αναφορικά µε ευκαιρίες για χρήση κριτικής σκέψης 
ü Εµπιστοσύνη στις διαδικασίες συλλογιστικά έγκυρης έρευνας 
ü Αυτοπεποίθηση στην προσωπική ικανότητα παραγωγής έγκυρου συλλογισµού 
ü Ανοικτό µυαλό σε διαφορετικές αντιλήψεις/πεποιθήσεις 
ü Ευελιξία στην εξέταση µιας εναλλακτικής σκοπιάς ή άποψης 
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ü Κατανόηση της γνώµης άλλων ατόµων 
ü Αντικειµενικότητα στην αξιολόγηση συλλογισµών 
ü Ειλικρίνεια στην αντιµετώπιση προσωπικών προτιµήσεων, προκαταλήψεων, 
στερεότυπων και εγωκεντρικών τάσεων 

ü Θέληση για επαναξιολόγηση και αναθεώρηση προσωπικών απόψεων όταν 
ειλικρινής ανασκόπηση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τέτοια αναθεώρηση είναι 
απαραίτητη 

ü Σαφήνεια στην αναφορά µιας ερώτησης ή ανησυχίας 
ü Τάξη και οργάνωση στην αντιµετώπιση πολύπλοκων προβληµάτων 
ü Επιµέλεια στην έρευνα για ανεύρεση σχετικών δεδοµένων για τη λύση ενός 
προβλήµατος 

ü Λογικότητα στη επιλογή και εφαρµογή κριτηρίων 
ü Συνειδητός έλεχος προσοχής στο παρόν πρόβληµα 
ü Επιµονή αν προκύψουν δυσκολίες 
ü Ακρίβεια στο βαθµό που επιτρέπεται από το θέµα και τις περιστάσεις 
 
1.3. Σε τι χρησιµεύει η Κριτική Σκέψη – Ωφελήµατα 
 
Ø Η εκπαίδευση στην κριτική σκέψη ενισχύει την εφευρετικότητα και ανεβάζει τον 
δείκτη νοηµοσύνης (IQ) του εκπαιδευόµενου. Στα πλαίσια µελέτης που 
αξιολόγησε την επιρροή προγραµµάτων κριτικής σκέψης, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι τα παιδιά (12 ετών) που συµµετείχαν σε τέτοιο πρόγραµµα, εν 
αντιθέση µε τα παιδιά που δεν συµµετείχαν (control group), παρουσίασαν 
αξιοσηµείωτες και στατιστικά σηµαντικές βελτιώσεις στην κατανόηση κειµένου, 
εφευρετικότητα και δείκτη νοηµοσύνης (Herrnstein et al 1986). 

Ø Η εκπαίδευση στην κριτική σκέψη ενισχύει την ικανότητα λύσης προβληµάτων 
και βελτιώνει τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα µιας 
άλλης µελέτης, µόνο οι µαθητές (12 ετών) που εκπαιδεύτηκαν στο να 
αναγνωρίζουν άκυρους συλλογισµούς, να αναλύουν επιχειρήµατα, να αξιολογούν 
υποθέσεις και να διαχωρίζουν µεταξύ τεκµηρίων και ερµηνεία τεκµηρίων έδειξαν 
βελτίωση στις αναλυτικές τους ικανότητες όπως µπορούν να εφαρµοστούν στη 
λύση ακαδηµαϊκών (βιολογία) και άλλων προβληµάτων (Zohar et al 1994). 

Ø Ένας µεγάλος αριθµός πρόσφατων ερευνών φτάνουν στο συµπέρασµα ότι σήµερα 
λιγότεροι από τους µισούς απόφοιτους πανεπιστηµίου αναµένεται να µπορούν να 
εργαστούν στον τοµέα τους πέντε χρόνια µετά την αποφοίτηση. Εν αντιθέση µε 
παλαιότερες περιόδους, οι εργοδότες σήµερα δεν ψάχνουν προσωπικό µε 
συγκεκριµένη γνώση, αφού αυτή µπορεί να αποκτηθεί στα πλαίσια της 
εργοδότησης, αλλά εργοδοτούµενους µε καλές ικανότητες σκέψης και 
επικοινωνίας. Άτοµα, δηλαδή, που να µπορούν να µάθουν γρήγορα, να επιλύουν 
προβλήµατα, να σκέφτονται δηµιουργικά, να έχουν την ικανότητα να ερευνούν, 
να συγκεντρώνουν και να αναλύουν πληροφορίες, να φτάνουν σε έγκυρα 
συµπεράσµατα βάσει δεδοµένων και να επικοινωνούν τις ιδέες τους ξεκάθαρα και 
αποτελεσµατικά (Bassham et al 2011). Το 2013, για παράδειγµα, η εταιρεία 
µελετών Hart Research Associates στις ΗΠΑ βολιδοσκόπησε τα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη 300 µεγάλων ιδιωτικών εταιρειών αναφορικά µε τα 
προσόντα που ψάχνουν σε έναν υποψήφιο για πρόσληψη. 93% των στελεχών 
συµφώνησαν ότι οι ικανότητες ενός υποψηφίου να σκέφτεται κριτικά, να 
επικοινωνεί ξεκάθαρα και αποδοτικά και να επιλύει πολύπλοκα προβλήµατα ήταν 
πιο σηµαντικές από το πτυχίο πανεπιστηµίου που κατείχαν (Hart Research notes, 
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2013). Εργοδοτούµενοι που έχουν αναπτυγµένη ικανότητα κριτικής σκέψης έχουν 
επίσης περισσότερες πιθανότητες µη επηρεασµού τους στην προσπάθεια 
εξασφάλισης θέσης εργασίας από την αυτοµατοποίηση πολλών επαγγελµάτων και 
ανάπτυξη της τεχνητής νοηµοσύνης, αφού, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της 
Αµερικάνικης κυβέρνησης, η συγκεκριµένη οµάδα δεξιοτήτων συγκαταλέγεται 
µέσα στον µικρό αριθµό ικανοτήτων που δεν θα επηρεαστούν από τις εν λόγω 
τεχνολογικές εξελίξεις στο άµεσο µέλλον (τίτλος µελέτης: Artificial Intelligence, 
Automation and the Economy, 2016). 

Ø Η κριτική σκέψη είναι επίσης χρήσιµη στον τρόπο που παίρνουµε αποφάσεις, 
µικρές ή µεγάλες, στη ζωή µας γενικότερα. Σε µια άλλη µελέτη, ερευνητές 
έδωσαν ένα τεστ αξιολόγησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε 356 ενήλικες, οι 
οποίοι ταυτόχρονα ερωτήθηκαν για αποφάσεις που λαµβάνουν στην 
καθηµερινότητα τους, όπως για παράδειγµα πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο 
αγόρασαν ρούχα που δεν φόρεσαν ή πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο πήραν µια 
παράλογη απόφαση στα πλαίσια µιας σχέσης. Όλες οι συµπεριφορές, παρόλο που 
διέφεραν ως προς την σοβαρότητα του γεγονότος που σχετίζονταν, ήταν 
ενδεικτικές παράλογου/παράδοξου και φτωχού συλλογισµού. Οι ερευνητές 
βρήκαν ότι οι ενήλικες µε ψηλότερα αποτέλεσµατα στην αξιολόγηση κριτικής 
σκέψης ανέφεραν λιγότερα αρνητικά γεγονότα στη ζωή τους σε σύγκριση µε 
αυτούς που πέτυχαν χαµηλότερα αποτελέσµατα στην ίδια αξιολόγηση (de Bruin, 
Parker, & Fischoff, 2007). 

Ø Όπως είναι καλά γνωστό, η κριτική σκέψη, όταν καλλιεργηθεί σε αρκετά µεγάλο 
αριθµό ατόµων ενός κοινωνικού συνόλου, παίζει ζωτικό ρόλο στην δηµοκρατική 
διαδικασία, αφού, εν τέλει, η απόφαση για το ποιος και γιατί επιλέγεται να 
λαµβάνει αποφάσεις εκ µέρους όλων εναπόκειται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. 
Εποµένως, για τη σωστή λειτουργία του πολιτεύµατος, είναι απαραίτητο οι 
ατοµικές αποφάσεις των πολιτών να είναι όσο το δυνατό πιο ενηµερωµένες, 
σκόπιµες και λειτουργικές για το σύνολο. Όπως αναφέρουν οι Bassham et al 
(2011) τα πλείστα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα 
σήµερα, συµπεριλαµβανοµένου της περιβαλλοντικής καταστροφής, της 
µισαλλοδοξίας και της αποσύνθεσης των συστηµάτων εκπαίδευσης και υγείας σε 
ανεπτυγµένα κράτη και µη, έχουν προκληθεί σε µεγάλο βαθµό από 
αποφάσεις/επιλογές που βασίζονταν σε παράλογους συλλογισµούς.  

 
2. Βασική δοµή προγράµµατος 
 
Το κάθε µάθηµα θα ξεκινά µε την παράδοση του καινούργιου υλικού (π.χ. µέσω 
παρουσιάσεων, βίντεο, βιβλίων), βάσει του οποίου θα γίνεται πρακτική εξάσκηση και 
συζήτηση για περαιτέρω εµπέδωση και ανάπτυξη των στοχευµένων 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων. Τα µαθήµατα θα γίνονται µία φορά την εβδοµάδα, ενάµιση 
ώρα το κάθε µάθηµα, και θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και εµπέδωση των 
δεξιοτήτων που αναφέρονται στην ενότητα 1.2.. Για την επιτυχή ανάπτυξη των εν 
λόγω χαρακτηριστικών, ο µαθητής θα καλείται να αφιερώνει ακόµη µία ώρα δουλειάς 
στο σπίτι ανά εβδοµάδα, κυρίως για την λύση προβληµάτων, ανάπτυξη µικρών 
εργασιών (π.χ. πρότζεκτς) που θα καταγράφουν θέσεις βασισµένες σε τεκµήρια και 
έγκυρους συλλογισµούς και προετοιµασία για συζήτηση (ντιµπέιτ) στην τάξη. 
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3. Ελάχιστες προϋποθέσεις φοίτησης 
 
Ηλικία: 13 χρονών 
Γλώσσα: Το πρόγραµµα θα διδάσκεται στα Αγγλικά. Ελάχιστο επίπεδο Αγγλικών το 
Intermediate. 
 
4. Βιβλία 
 
Στα πλαίσια του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθούν κυρίως τα ακόλουθα βιβλία, τα 
οποία µπορείτε να προµηθευτείτε µέσω διαδυκτίου (αν υπάρχουν δυσκολίες, 
µπορούµε να διευθετήσουµε την προµήθειά τους εκ µέρους του µαθητή). Συχνά, θα 
χρησιµοποιείται επιπρόσθετο υλικό, το οποίο δεν χρειάζεται να αγοραστεί. 
 
1. Parks, Sandra & Black, Howard. Building Thinking Skills (Level 3 – Figural).  The 
Critical Thinking Company. USA 
 
2. Connors-Nelson, Catherine. Practical Critical Thinking (grades 9-12). The Critical 
Thinking Company. USA 
 
5. Αξιολόγηση 
 
Οι µαθητές θα αξιολογηθούν στη βάση δύο ξεχωριστών εξετάσεων στο τέλος του 
ακαδηµαϊκού έτους. Η πρώτη θα αξιολογεί τις ικανότητες (κριτικής) σκέψης του 
υποψηφίου, ενώ η δεύτερη θα αξιολογεί τις στάσεις και προσεγγίσεις που 
χαρακτηρίζουν τον υποψήφιο. Οι εξετάσεις προέρχονται από τις ΗΠΑ, συγκεκριµένα 
τον εγνωσµένου κύρους οργανισµό Insight Assessment, ο οποίος ειδικεύεται στη 
δηµιουργία και παροχή αξιολογήσεων σχετικές µε το θέµα. Μερικά από τα καλύτερα 
πανεπιστήµια του κόσµου θεωρούν τις συγκεκριµένες αξιολογήσεις σηµαντικό 
προσόν κατά την αποτίµηση υποψηφίων. Οι εξετάσεις θα είναι στα Αγγλικά.  
 
a. EDUCATE INSIGHT Reasoning Skills Grades 9-12 
 
b. EDUCATE INSIGHT Thinking Mindset Grades 6-12 
 
6. Αναλυτικό πρόγραµµα (προκαταρτικό) 
 
Εβδοµάδα Κριτική σκέψη Αναλυτικές δεξιότητες 

1 Τι είναι η κριτική σκέψη και 
γιατί είναι απαραίτητη 

Τι είναι οι αναλυτικές 
δεξιότητες και γιατί είναι 
απαραίτητες 

2 Εµπόδια στη κριτική σκέψη Σχηµατικές οµοιότητες 
3 Βασικές έννοιες κριτικής 

σκέψης: γεγονός VS γνώµη 
Συνδυασµός σχηµάτων 

4 Βασικές έννοιες κριτικής 
σκέψης: πιθανότητα VS 
βεβαιότητα 

Συµπλήρωση σχηµατικών 
ακολουθιών 
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5 Τεκµήρια/Αποδείξεις; 
δηµιουργική σκέψη και 
δηµιουργική λύση 
προβληµάτων 

Αναγνώριση – Διαχωρισµός 
ακολουθιών σε συµφωνία 

6 Κριτική σκέψη και γλώσσα: 
Aσάφεια 

Παραγωγή παρόµοιων 
σχηµάτων: µεγένθυνση, 
σµίκρυνση 

7 Κριτική σκέψη και γλώσσα: 
Αοριστία 

Αναγνώριση – Παραγωγή 
συµµετρίας 1 

8 Κριτική σκέψη και γλώσσα: 
Ευφηµισµός 

Αναγνώριση – Παραγωγή 
συµµετρίας 2 

9 Κριτική σκέψη και γλώσσα: 
Υπερβολή 

Κάλυψη επιφάνειας 

10 Επιχειρήµατα/Συλλογισµοί Αναγνώριση όγκου 
11 Αναγνώριση επιχειρηµάτων Συµπαγές σώµατα 1 
12 Επαγωγικός συλλογισµός Συµπαγές σώµατα 2 
13 Παραγωγικός συλλογισµός Σχηµατικές ακολουθίες 
14 Αξιολόγηση 

συλλογισµών/επιχειρηµάτων 1 
Περιστροφή σχηµάτων 

15 Αξιολόγηση 
συλλογισµών/επιχειρηµάτων 2 

Αντανάκλαση 

16 Άκυροι συλλογισµοί βάσει 
συσχετισµού 

Πτυχή µοτίβων 1 

17 Άκυροι συλλογισµοί βάσει 
υπόθεσης 

Πτυχή µοτίβων 2 

18 Άκυροι συλλογισµοί βάσει 
αδύναµης επαγωγής 

Παραγωγή µοτίβων 

19 Άκυροι συλλογισµοί βάσει 
ασάφειας 

Πτυχή µοτίβων κύβου 

20 Ανίχνευση – Αποφυγή άκυρων 
συλλογισµών 

Περιστροφή κύβων 1 

21 Εφαρµογή κριτικής σκέψης: 
Διαφήµιση 

Περιστροφή κύβων 2 

22 Τα υπέρ και τα κατά της 
διαφήµισης 

Ταξινόµηση σχηµάτων: 
περιγραφή – αντιστοίχιση 
κλάσεων 

23 Πως πείθουν οι διαφηµίσεις: 
τεχνικές 

Αλλαγή χαρακτηριστικών 

24 Κριτική αντιµετώπιση 
διαφήµισης 

Ταξινόµηση µοτίβων 

25 Άµεσες αποδείξεις/τεκµήρια Διαφορετικοί τρόποι 
ταξινόµησης 

26 Έµµεσες αποδείξεις/τεκµήρια Ανακάλυψη κλάσεων, 
επικαλυπτώµενων και µη 

27 Μαρτυρία αυτόπτη µάρτυρα 
και µνήµη 

Ανίχνευση κλάσεων 

28 Αξιοπιστία µαρτυρίας αυτόπτη 
µάρτυρα 

Σχηµατικές αναλογίες 

29 Ψευδείς ειδήσεις – Ζεύγη: συµπλήρωση  



Lumiere Institute 
www.lumiere.ac.cy 

 9 

Παραπληροφόρηση: πως 
αντιµετωπίζονται1 

30 Συζήτηση Σχηµατικές αναλογίες: 
ακολουθώντας τον κανόνα 

31 Συζήτηση Σχηµατικές αναλογίες: ζεύγος, 
συµπαγές σχήµα, κύβος 

 
  

																																																								
1 Σε αυτό το µάθηµα οι εκπαιδευόµενοι θα καταπιαστούν µε το πρόγραµµα/παιγνίδι που δηµιούργησαν 
ερευνητές από την Oλλανδία και τη Μ. Βρετανία που έχει ως αυτοσκοπό την εκπαίδευση στην 
αναγνώριση των ψευδών ειδήσεων (fake news) - https://www.getbadnews.com/#intro 
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