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Κριτική Σκέψη, η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση, οι Στόχοι της 

Λισσαβόνας για το 2010 και το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστηµα: 

 

«Η όλο και στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µόνο αν οι πολίτες κατανοήσουν την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή στα 

άλλα κράτη- µέλη. Η διδασκαλία της Ευρωπαϊκής ∆ιάστασης αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της παιδείας των µελλοντικών πολιτών της Ευρώπης1». 

 

Το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστηµα θέτει ως βασικό του στόχο τη δηµιουργία του ενεργού, του 

σκεπτόµενου και του συνειδητοποιηµένα δραστηριοποιηµένου ευρωπολίτη, µέσα από το 

ιδεώδες: το active citizenship. Η δραστηριοποίηση αυτή, προϋποθέτει τους µηχανισµούς που 

προάγει η Κριτική Σκέψη ως απότοκο της µεθοδευµένης Συναισθηµατικής Ανάπτυξης. Ο 

µαθητής µέσω των µηχανισµών που κινητοποιεί η Κριτική µορφή Σκέψης, οδηγείται από τη 

Γνώση που δοµεί ένα Ακαδηµαϊκό Αναλυτικό Πρόγραµµα στην ανάπτυξη ∆εξιοτήτων, Στάσεων 

και Αξιών, αντιµετωπίζοντας έτσι δηµιουργικά και δυναµικά την κοινωνική πραγµατικότητα σε 

ένα Αναδοµητικό πρόγραµµα που φέρει το παιδί πρόσωπο µε πρόσωπο µε κοινωνικούς 

προβληµατισµούς της ζωντανής καθηµερινότητας. 

 

Αυτό προνοεί και προάγει η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση. Όσον αφορά στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, το Συµβούλιο της Ευρώπης δηµιούργησε ένα αρχικό πρόγραµµα 

δράσης για την περίοδο 1991-1997 µε στόχο την ανάπτυξη της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

για την Ευρώπη, την παροχή εκπαίδευσης µε την Ευρώπη και τη δηµιουργία ενός  πλαισίου 

δράσης αντιµετώπισης προβληµάτων της, στην Ευρώπη. Κατόπιν εµπλουτίζεται µε είκοσι 

στόχους διδασκαλίας για την Ευρώπη, που συναποτελούν οι Γνώσεις, οι ∆εξιότητες, οι Στάσεις 

και Αξίες. Αυτό προνοεί και η Σύνοδος της Λισσαβόνας µέσα από τη στοχοθεσία ως το 2010.  Η 

Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση είναι παρούσα σε όλα τα µαθήµατα του σχολικού 

προγράµµατος συνθετικά, όπως συνθετικά είναι και τα ποικίλα µέρη που συγκροτούν το 

ευρωπαϊκό µωσαϊκό µέσα από τρεις περιοχές που αντιστοιχούν σε ερµηνευτικά Μοντέλα 

διδασκαλίας διεπιστηµονικών (πρακτικών) και διαθεµατικών (θεωρητικών) µαθηµάτων, τα οποία 

δοµεί η κοινή εκπαιδευτική φιλοσοφία: 

                                                 
1 Παντίδης, Σ. και Πασιάς, Γ.(2003). Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση: όψεις, θεωρήσεις, 
προβληµατισµοί. Τόµος Α΄, σελίδα 377. 
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• Περιοχή 1: Για την Ευρώπη –περί-for/ about: περιοχή µαθηµάτων που προάγει τη 

Γνώση και που προετοιµάζει το παιδί για την Κριτική Σκέψη-περιοχή δόµησης: η 

∆ηµοτική Εκπαίδευση -το προστάδιο για την Κριτική Σκέψη. 

• Περιοχή 2: Στην Ευρώπη –εντός- in: περιοχή µαθηµάτων που προάγει την ανάπτυξη 

∆εξιοτήτων: η περιοχή ανάπτυξης της Κριτικής Σκέψης: η Μέση Εκπαίδευση. 

• Περιοχή 3: Με την Ευρώπη -δια µέσου- through: περιοχή µαθηµάτων που προάγει την 

ανάπτυξη Στάσεων και Αξιών: η περιοχή αξιοποίησης της Κριτικής Σκέψης- η 

ζωντανή καθηµερινότητα στη λήψη αποφάσεων (κοινωνία-οικονοµία-εκπαίδευση-

πολιτική-φιλοσοφία) ως η µεταγνωστική δια βίου δεξιότητα κριτικής αντιµετώπισης 

δεδοµένων και προκλήσεων. 

 
ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ Η  Ε.∆.Ε.  ΕΞΑΚΤΙΝΩΝΕΤΑΙ  ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 

 
 

3. Ο ευρωπολίτης:  
Ανάπτυξη Στάσεων 

/Αξιών µέσα από την  
Κριτική Σκέψη. 

2.Ανάπτυξη 
∆εξιοτήτων στην 
Μέση Εκπαίδευση: Η 
Κριτική Σκέψη 

1.Η Γνώση δοµείται 
στη δύναµη του 
Μύθου: ∆ηµοτική 
Εκπαίδευση-  το 
προστάδιο. 


