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Κριτική Σκέψη- Ανάλυση της διδακτικής προσέγγισης: « Επεξήγηση αιτίας» 
(Skillful Causal Explanation): 

 
Η συγκεκριµένη προσέγγιση αφορά διάφορα µαθήµατα του Αναλυτικού που µπορούν να 

τύχουν επεξεργασίας στη βάση της διαδικασίας της λύσης ενός προβλήµατος που 

επηρεάζει την κοινωνία (τοπική ή διεθνή) σε µακροεπίπεδο. Το πρόβληµα αυτό 

συσχετίζεται συνήθως µε φυσικές καταστροφές  που αφορούν σε συνεπαγωγές άλλων 

κοινωνικών προβληµάτων µε υλική και ψυχολογική εµβέλεια. Αφορά παράλληλα τις 

φυσικές επιστήµες και τη βιολογία σε θέµατα που δεν έχουν διεξοδικά διερευνηθεί όπως 

το φαινόµενο του θερµοκηπίου, οι τυφώνες,  η χλωρίδα, ζητήµατα βιοτεχνολογίας, τα 

ακραία καιρικά φαινόµενα, η εξαφάνιση  µορφών ζωής από τον πλανήτη. 

 

Πολύ συχνά συµβαίνουν τραγωδίες για τις οποίες οι ειδικοί αφιερώνουν αρκετό χρονικό 

διάστηµα  διερευνώντας τα αίτια που τις προκάλεσαν. Πολλές φορές το γεγονός είναι πιο 

περίπλοκο από ότι φαίνεται και εµπλέκει µια πλειάδα άλλους παράγοντες που (ίσως) 

φαινοµενικά να µην θεωρούνται µε την πρώτη µατιά σηµαντικοί ή ακόµα και υπαρκτοί. 

Τα παιδιά ασκούνται στη δεξιότητα αυτή χρησιµοποιώντας πληθώρα πηγών που 

αφορούν στο γεγονός, αφού πρώτα εξασκηθούν στην αντικειµενική αξιολόγηση των 

στοιχείων ταυτότητας (συνέπεια-εγκυρότητα- επιστηµονικότατα) της όποιας πηγής. Άξιο 

προσοχής στη διδακτική αυτή προσέγγιση, η διδακτή δεξιότητα διασαφήνισης του 

υποθετικού γεγονότος ως µια υποκειµενική υπόθεση/εικασία προφανώς για µια µερίδα 

ανθρώπων αληθοφανής από το πιθανό γεγονός, να διαχωριστεί δηλαδή η υπόθεση, το 

κάθε τι που εκλαµβάνει κανείς ως δεδοµένο1 από την πιθανότητα τη δυνατότητα, το 

ενδεχόµενο να συµβεί κάτι2. 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Μπαµπινιώτης (1998:1872)  
2 Μπαµπινιώτης (1998:1419)  

∆εξιότητα Αιτιολογικής Εξήγησης: 
1. Ποιες οι πιθανές αιτίες που αφορούν στο συγκεκριµένο γεγονός; 

2. Τι µπορείς να βρεις που να µετρά υπέρ ή κατά των πιθανοτήτων προς τα ενδεχόµενα τα 

σχετικά µε το γεγονός; 

3. Ποια στοιχεία κατέχεις ή έχεις ήδη µαζέψει κατόπιν διερεύνησης που να αποκαλύπτουν τα 

αίτια πρόκλησης του γεγονότος; 

4. Ποια πιθανότητα θεωρείται η πλησιέστερη και αποδίδεται η πιο ευλογοφανής προς το 

αποδεικτικό στοιχείο; 
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Παράδειγµα
3 :  Το ναυάγιο του Τιτανικού. 

 
Στάδιο 1ο: Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα κείµενο που αφορά στο ναυάγιο. Τα παιδιά το 

διαβάζουν. Μέσα από ιδιοθύελλα που προκαλείται, ο εκπαιδευτικός καταγράφει στον 

πίνακα όσο περισσότερες πιθανές αιτίες του ναυαγίου έρχονται στο µυαλό των παιδιών 

από την πρώτη, τη µη στενή ανάγνωση του κειµένου. Αφού καταγράψει όλες τις πιθανές 

αιτίες, επισηµαίνονται οι 5-6 κυριότερες, καλώντας τα παιδιά να τις επιλέξουν µέσα από 

µια δηµοκρατική διαδικασία του τύπου: «επιλέξτε: πιθανό/απίθανο/δηλώνω 

αναποφάσιστος». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Το συγκεκριµένο παράδειγµα είναι ενδεικτικό της διαδικασίας και έτυχε επεξεργασίας στα πλαίσια  
    ειδικού επιµορφωτικού Σεµιναρίου για την Κριτική Σκέψη από τον ∆ρα  Robert Swartz στο Cyprus Teachers 
    Participating in the Coaching Sessions (29 October – 2 November, 2007). 
 

 
ΠΙΘΑΝΕΣ  ΑΙΤΙΕΣ: 

 
� Ανθρώπινο λάθος 

 
� Οµίχλη 

 
� Απειρία του καπετάνιου 

 
� Ο καπετάνιος δεν έλαβε υπόψη τις προειδοποιήσεις του δελτίου καιρού 

 
� Ο καπετάνιος ήταν µεθυσµένος 

 
� το πλήρωµα αγνόησε τις προειδοποιήσεις για το παγόβουνο 

 
� ∆εν ελεγχθήκαν οι µηχανές µε την αιτιολογία ότι το πλοίο ήταν 

ολοκαίνουριο 
 

� Τροµοκρατική ενέργεια  
 

� Σκόπιµη ενέργεια µε οικονοµικά κίνητρα 
 

� Τεράστιο καράβι- προβληµατική ευελιξία 
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Μέσα από αρκετά σηµεία που επεσήµαναν στο κείµενο που τους δόθηκε, τα παιδιά θα 

αποφασίσουν για τα 5-6 επικρατέστερα σηµειώνοντας στον πίνακα δίπλα από το καθένα 

τα σύµβολα: Πιθανό (Π), απίθανο (Α), αναποφάσιστος/η (;) 

 

 

Στάδιο 2ο: Τα παιδιά επιλέγουν τα 5-6 επικρατέστερα, χωρίζονται σε αντίστοιχες οµάδες και 

πραγµατοποιούν για τα σηµεία αυτά µια πιο στενή ανάγνωση του κειµένου. Κατόπιν 

αποφασίζουν µε την ίδια διαδικασία «Πιθανό (Π), απίθανο (Α), αναποφάσιστος/η (;)» ποιο 

σηµείο θα εξετάσουν εξονυχιστικά. Στην περίπτωση αυτή επέλεξαν πως «το πλήρωµα αγνόησε 

τις προειδοποιήσεις για το παγόβουνο»: 

Να πως σχηµατοποιείται το σχεδιάγραµµα στις «υποθετικές αιτίες»: 
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Τα παιδιά εδώ σε αυτό το σηµείο διαβάζουν πέρα από το ίδιο το αρχικό κείµενο για 2η φορά 

και πρόσθετες πηγές. Τις πηγές τις έχει προσεχτικά προεπιλέξει ο εκπαιδευτικός. Να πως 

σχηµατοποιείται το σχεδιάγραµµα στις «πιθανές αιτίες» µετά την ανατροφοδότηση των 

παιδιών από τις πολλαπλές πηγές: 

Το πλήρωµα αγνόησε τις 
προειδοποιήσεις 
για το παγόβουνο 

Η ταχύτητα του πλοίου δεν µειώθηκε 
πλησιάζοντας το παγόβουνο 

Το κοινό άκουσε το πλήρωµα  να λέει πως δεν 
ανησυχεί για την ύπαρξη παγόβουνων στην 

περιοχή 

  

∆όθηκαν διαφοροποιηµένες πληροφορίες ή 
αναγράφηκαν διαφοροποιηµένες πληροφορίες του 
τύπου των µηχανικών εξοπλισµών στο πλήρωµα 

Ο καπετάνιος γνώριζε τις προειδοποιήσεις αλλά 
έδωσε εντολή στους ασυρµατιστές να  το 

αγνοήσουν  

Προειδοποιήσεις από πλοία που βρισκόντουσαν 
στην περιοχή δεν λήφθηκαν υπόψη  
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Είναι η  αιτία Πιθανή, Απίθανη ή Ουδέτερη; 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 

 

 

Το πλήρωµα αγνόησε τις 
προειδοποιήσεις 
για το παγόβουνο 

Η ταχύτητα του πλοίου ήταν πέραν των 22 

κόµβων όταν θεάθηκε το παγόβουνο              + 

∆εν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που 

να συνηγορεί µε την εκδοχή αυτή   _ 

Αξιωµατούχοι και  µέλη του πληρώµατος κατέθεσαν 
ότι δεν ενεργοποιήθηκαν οι ενδείξεις κινδύνου που 

ούτε καν προβλήθηκαν              + 

Βάσει µαρτυριών του πλοίου Carpathian ο καπετάνιος 
συζητούσε τις προειδοποιήσεις µε τους ασυρµατιστές που 

απαντούσαν στις προειδοποιήσεις.              +                 

Άλλα δυο πλοία εκτός από το Carpathian παρέδωσαν 
αποδεικτικά στοιχεία µε προειδοποιήσεις που απεύθυναν 

στις 14 και 15/4/1912                                                         + 

 

ΠΙΘΑΝΗ ( δόθηκαν 4 +) 
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Τα 5 τελικά βέλη καταλήγουν στο θετικό πρόσηµο που δηλώνει ότι ο παράγοντας  «Το 
πλήρωµα αγνόησε τις προειδοποιήσεις για το παγόβουνο» ευσταθεί. 

 
Τι κάνουµε στη συνέχεια; 
 
Με βάση την πλειάδα πηγών που τα παιδιά έχουν µπροστά τους, ζητάµε από αυτά να 

δηµιουργήσουν µια συνθετική εργασία ως προέκταση της σκέψης τους, που να 

συνηγορεί βάσει των τεκµηρίων και άλλων πιθανών που θα ανακαλύψουν µετά από ένα 

πιο στενά λεπτοµερή ανάγνωση των πηγών (close reading).    

 

Πώς αξιοποιούµε την κριτική σκέψη των παιδιών δηµιουργικά για τις «πιθανές 

αιτίες» που έχουν4 αποτιµηθεί µε θετικό πρόσηµο;  

∆ραστηριότητα Μεταγνώσης: 

• Στη συγκεκριµένη περίπτωση του ναυαγίου έχουµε 4 πιθανές αιτίες. Για την κάθε 

µια τα παιδιά θα ανατρέξουν στο υλικό τους (πηγές) µε σκοπό να ανακαλύψουν 

                                                 
4 Μετά από τη διερεύνηση των πηγών 

Το πλήρωµα αγνόησε τις 
προειδοποιήσεις 
για το παγόβουνο 

Η ταχύτητα του πλοίου ήταν πέραν 
των 22 κόµβων όταν θεάθηκε το 

παγόβουνο              + 

∆εν υπάρχει κανένα αποδεικτικό 
στοιχείο που να συνηγορεί µε την 

εκδοχή αυτή   _ 

Αξιωµατούχοι και  µέλη του 
πληρώµατος κατέθεσαν ότι δεν 

ενεργοποιήθηκαν οι ενδείξεις κινδύνου 

που ούτε καν προβλήθηκαν              + 

Βάσει µαρτυριών του πλοίου Carpathian ο 
καπετάνιος συζητούσε τις προειδοποιήσεις 
µε τους ασυρµατιστές που απαντούσαν στις 

προειδοποιήσεις.              +                 

Άλλα δυο πλοία εκτός από το Carpathian 
παρέδωσαν αποδεικτικά στοιχεία µε 
προειδοποιήσεις που απεύθυναν στις 14 και 
15/4/1912                                                         

+ 

Το πλήρωµα αγνόησε 
τις προειδοποιήσεις 
για το παγόβουνο 

Η ταχύτητα του πλοίου δεν 
µειώθηκε πλησιάζοντας το 

παγόβουνο 

Το κοινό άκουσε το πλήρωµα  
να λέει πως δεν ανησυχεί για 
την ύπαρξη παγόβουνων στην 

περιοχή 

∆όθηκαν διαφοροποιηµένες 
πληροφορίες ή αναγράφηκαν 

διαφοροποιηµένες πληροφορίες 
του τύπου των µηχανικών 

Ο καπετάνιος γνώριζε τις 
προειδοποιήσεις αλλά έδωσε 
εντολή στους ασυρµατιστές να  

το αγνοήσουν  

Προειδοποιήσεις από πλοία 
που βρισκόντουσαν στην 

περιοχή δεν λήφθηκαν υπόψη  

ΠΙΘΑΝΟ 
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µια διαδοχή γεγονότων που οδήγησαν στην πιθανή αιτία. Στη  δραστηριότητα 

αυτή η οργάνωση της τάξης είναι οµαδική. Η κάθε οµάδα εξετάζει µια πιθανή 

αιτία και σειροθετεί  τα αίτια της. ∆ιάδραση παρατηρείται µεταξύ των µελών της 

οµάδας αλλά και µεταξύ των οµάδων µέσω των αγγελιοφόρων και του 

εκπαιδευτικού ο οποίος είναι κοντά στα παιδιά και παρέχει ανατροφοδότηση. 

 

 

 

 

Σχηµατικά η δραστηριότητα έχει ως εξής: 

Πρωταρχικές αιτίες που  προκάλεσαν το συµβάν                                        Αποτέλεσµα 

(ή την αλληλοδιαδοχή γεγονότων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλοσοφία  της διδακτικής προσέγγισης: « ∆εξιότητα Αιτιολογικής Εξήγησης» (Skillful 
Causal Explanation): Αναλυτική (από το όλο στο µέρος). 
 

 
 
 
 

∆εδοµένο 1 

 
 
 
 
∆εδοµένο 2 

 
 
 
 

∆εδοµένο 3 

(Παράδειγµα) 
 
Άλλα δυο πλοία 
εκτός από το 
Carpathian 
παρέδωσαν 
αποδεικτικά στοιχεία 
µε προειδοποιήσεις 
που απεύθυναν προς 
τον Τιτανικό στις 14 
και 15/4/1912                                                         
 


