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        Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά στο να 
δηµιουργήσουν τέτοιες πετυχηµένες ερωτήσεις, 
µε σκοπό να ερωταπαντούν ασκώντας ένα 
συγκεκριµένο  είδος σκεπτικής δεξιότητας. Ο 
εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις ως 
καθοδήγηση και κατευθύνει το παιδί έντεχνα  σε 
ένα ειδικό (πρότυπο) «κανάλι» σκέψης. 

 
∆ιασαφηνίζοντας την Κριτική Ικανότητα: 

Τα παιδιά αναπτύσσουν νοητικές στρατηγικές που 
καθοδηγούν τη σκέψη και την καθιστούν κριτικά 
ικανή.  
Παιδαγωγικό παράγωγο: οι οργανωµένες 
ερωτήσεις ως στρατηγικές : «Οι νοητοί χάρτες 
σκέψης», τα ”Thinking Maps”. 
 

 
 
 
           Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά να 
εγκεντριστούν στο θέµα, δια µέσω συγκεκριµένης 
στρατηγικής. Αυτό γίνεται µε το να 
επαναλαµβάνει σταθερά µια προς µια τις πλέον 
εστιασµένες στο θέµα ερωτήσεις. Ο 
εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί οργανόγραµµα στο 
να καθοδηγεί την ενεργό σκέψη των παιδιών.  
 
 

 
Μαθητές σκεπτόµενοι ενεργητικά: 

Τα παιδιά σκέφτονται µε ενεργητικό τρόπο ως 
προς το περιεχόµενο που µαθαίνουν, 
κατευθυνόµενοι από ερωτήσεις που 
διαπραγµατεύονται µεταξύ τους σε µικρές οµάδες 
εργασίας και διάδρασης µε άλλα παιδιά. Αυτό 
βέβαια µπορεί να γίνει και σε µια ενιαία 
διαρρύθµιση τάξης, σε διάδραση µε τον 
εκπαιδευτικό. Παιδαγωγικό παράγωγο: νέες 
ιδέες – πληροφορίες για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων. 

 
             Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να 
σκεφτούν πάνω σε αυτό που σκέφτονται, να 
περιγράψουν πως το σκέφτηκαν και να το 
αποτιµήσουν, να το αξιολογήσουν δηλαδή. Είναι 
υπεύθυνος για την κατάστρωση του σχεδίου 
εργασίας. 

 
“Thinking about Thinking”:  

Οι µαθητές σκέφτονται για το τι σκέφτονται, µε 
το να αξιολογούν το τι σκέφτηκαν, σχεδιάζοντας 
πώς να κάνουν το ίδιο στο µέλλον. Παιδαγωγικό 
παράγωγο: πλαίσιο κριτικής σκέψης για το 
µέλλον. 

 
        Ο εκπαιδευτικός παρέχει παραδείγµατα 
στην πράξη, ζητώντας από τα παιδιά να 
αναπτύξουν την ίδια ικανότητα στον τρόπο 
σκέψης και για τους εαυτούς τους. Η φάση 
αυτή περιλαµβάνει τη χρήση παραδειγµάτων 
τα οποία συσχετίζονται µε τον έξω κόσµο. 
 

 
∆ιαχέοντας τη σκέψη: 

Οι µαθητές µεταφέρουν στην καθηµερινή ζωή 
τους τις δεξιότητες που απέκτησαν στη ν 
τάξη. Παιδαγωγικό παράγωγο: 
περισσότερες νέες ιδέες, πληροφορίες, 
συµπεράσµατα. 

 
 

 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ  ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: 

Ο εκπαιδευτικός ως 
προαγωγός και φορέας  της 
Σκέψης και της Μάθησης. 

Ο µαθητής ως ο ενεργός 
δέκτης της Σκέψης και της 

Μάθησης. 
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Πηγή αναφοράς:  
 
∆ρ. Robert Swartz,       
To: Cyprus Teachers Participating in the Coaching Sessions, 
      29 October – 2 November, 2007 
Subject: Coaching  

 

Η  ΤΑΞΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗΣ  ΣΚΕΠΤΙΚΗΣ  
∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 

Τα παιδιά αναπτύσσουν νέο τρόπο και ικανότητες 
σκέψης. 

 

Μαθαίνουν να κερδίζουν µια βαθειά αντιληπτική 
ικανότητα προς την οικείωση και την αίσθηση 
κατανόησης νέων εννοιών, ιδεών, πληροφοριών. 

 

Αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίµηση µέσα 

από την πλοκή των  δεξιοτήτων. 

 


