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Το βιβλίο «Πώς Να Σκέπτεσαι Το Γιατί. Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης» επιχειρεί να ενισχύσει 
την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ικανότητας της 
Κριτικής Σκέψης των μαθητών/-τριών των δύο ανώτερων τάξεων του ∆ημοτικού και των 
τάξεων του Γυμνασίου (11-15 ετών). Καθώς πλησιάζουν στο τέλος της περιόδου της συ-
γκεκριμένης σκέψης, εισέρχονται σε πιο σύνθετους αφαιρετικούς συλλογισμούς. 

Ως πεδίο εξάσκησης των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης επιλέχθηκε το, βασικώτερο, 
ίσως, γνωστικό αντικείμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, αυτό της Γλωσσικής διδα-
σκαλίας σε τρία επίπεδα:
• Λέξης
• Πρότασης
• Κειμένου.

Η δομή του παρόντος βιβλίου είναι διμερής.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αδρομερώς βασικά θεωρητικά ζητήματα για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/-τριών. 
Στο δεύτερο μέρος παρέχονται δραστηριότητες σε εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθή-

σουν τους/τις μαθητές/-τριές τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στα τρία 
επίπεδα της Γλώσσας: «Λέξη», «Πρόταση» και «Κείμενο».

Η διαδικασία της διδασκαλίας στοχεύει να εξοικειώσει μαθητές/-τριες να σκέπτονται 
με συγκεκριμένα βήματα· παράλληλα, καθώς οι μαθητές/-τριες προσπαθούν να επιλύ-
ουν, ατομικά και σε συνεργασία με συμμαθητές/-τριες αυτών, τις δραστηριότητες με τον 
τίτλο «ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση» που ακολουθούν τα παραδείγματα. Απώτε-
ρος σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων για την κατανόηση και κατάκτηση των δεξιοτή-
των κριτικής σκέψης αποτελεί η μεταβίβαση εφαρμογής τους στα υπόλοιπα γνωστικά 
αντικείμενα και σε καταστάσεις πραγματικής/αυθεντικής κοινωνικής ζωής. 

Πιο συγκεκριμένα να:
• εσωτερικεύουν σταδιακά αυτές τις δεξιότητες ως στοιχείο σκέψης, 
• αναζητούν τη νέα γνώση με κριτικό και ανακαλυπτικό τρόπο, 
• εκφράζουν τη διαδικασία της σκέψης τους μεταγνωστικά και 
• να δημοσιοποιούν το «γιατί» της σκέψης τους, δηλαδή αιτιολογώντας με θάρρος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11


