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Περίληψη κυριότερων σημείων: Το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο του
Προγράμματος CRITHINKEDU για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι σημαντικός στόχος της Ανώτατης
Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη αυτού του
στόχου, προτείνεται ένα εκπαιδευτικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο βασίζεται σε
όλα τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στη διάρκεια του project
CRITHINKEDU. Αυτό σημαίνει ότι βασίζεται στην αποδελτίωση της
βιβλιογραφίας, στις εμπειρίες πάνω σε νέες προσεγγίσεις και στις άφθονες και
γόνιμες συζητήσεις των μελών της ομάδας του έργου.
Παρατηρήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο CRITHINKEDU
Ως εισαγωγή στο πρωτόκολλο επισημαίνονται ορισμένες παρατηρήσεις. Αυτές
αποκαλύπτουν την ισχύ καθώς και τους περιορισμούς του τρέχοντος
πρωτοκόλλου.
α. Το πρωτόκολλο δεν είναι στατικό και δεδομένο. Είναι μία κατασκευή η οποία
έλαβε χώρα σε μια συγκεκριμένη χωροχρονική τοποθέτηση. Οποιαδήποτε
αλλαγή στον χρόνο και στον τόπο μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές τόσο ως προς
τα ιδιαίτερα στοιχεία όσο και ως προς τη δομή του.
β. Το πρωτόκολλο είναι το αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού σχεδίου στο οποίο μια
ομάδα μελών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης
Εκπαίδευσης μοιράστηκε την υποτροφία τους.
γ. Το πρωτόκολλο είναι θεμελιώδες και γενικό. Προσδιορίζει μια σειρά από
βασικά στοιχεία που μπορούν να καθοδηγήσουν και να προωθήσουν την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
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δ. Κατά την αξιολόγηση και τη χρήση του πρωτοκόλλου, πρέπει να εξεταστεί το
συγκεκριμένο νόημα που έχει δοθεί στην κριτική σκέψη στη διάρκεια αυτής της
προσπάθειας.
ε. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την υποστήριξη της κριτικής σκέψης πρέπει να
είναι υψηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι κατά το σχεδιασμό της πρωτοβουλίας
εξετάζονται τα καλύτερα δυνατά «αποδεικτικά στοιχεία». Ομοίως, γίνεται εκ των
προτέρων αποδεκτό ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης παραμένει σύμφωνη με
τις ιδιαίτερης αξίας δεοντολογικές αρχές.
Ένα εκπαιδευτικό πρωτόκολλο για την υποστήριξη της προώθησης της
κριτικής σκέψης
Αυτό το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο αντικατοπτρίζει αφενός μια ιστορικά
τοποθετημένη, λειτουργική κατανόηση της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας
για την κριτική σκέψη και αφετέρου τις πραγματικές εμπειρίες στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης.
Το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο βασίζεται σε δύο σημαντικές αξιώσεις:
(1) οι φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους με τη ρητή συμμετοχή σε
κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες, και
(2) η ενίσχυση της κριτικής σκέψης να προϋποθέτει την επαναλαμβανόμενη
εμπλοκή σε διαδικασίες κριτικής σκέψης.
Στόχοι
Προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η κριτική σκέψη
πρέπει να είναι ένας στόχος της εκπαίδευσης. Αυτό φαίνεται από τα εξής:
● Σε θεσμικό επίπεδο: Μια σαφή δήλωση αποστολής που αναγνωρίζει την
κριτική σκέψη ως σημαντικό στόχο και εξηγεί πώς μπορεί να επιτευχθεί.
● Στο επίπεδο του Προγράμματος Σπουδών: Μια σαφή περιγραφή της κριτικής
σκέψης ως σημαντικού στόχου του προγράμματος διδασκαλίας, που περιγράφει
λεπτομερώς πώς μπορεί να επιτευχθεί.
● Σε επίπεδο μαθήματος: Μια σαφή περιγραφή της κριτικής σκέψης ως ένα
σημαντικό μαθησιακό αποτέλεσμα, που επιπλέον θα εξηγεί πώς μπορεί να
υλοποιηθεί.
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Στα παραπάνω, «σαφής» σημαίνει ότι παρέχεται ρητή διευκρίνιση (με
παραπομπή στη σχετική βιβλιογραφία) της έννοιας της κριτικής σκέψης. Με
άλλα λόγια, οι στόχοι είναι σαφείς και διαφανείς. μπορούν να διαβαστούν και να
κατανοηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους.
Στα παραπάνω, «σημαντικό» σημαίνει ότι η μη επίτευξη του στόχου θα θεωρηθεί
αποτυχία. Σε θεσμικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι το ίδρυμα δεν θα είναι
διαπιστευμένο εκτός και αν επιτευχθεί ο στόχος. Στο επίπεδο του Προγράμματος
Σπουδών σημαίνει ότι ένας φοιτητής δεν θα μπορούσε να αποφοιτήσει αν ο
στόχος δεν πραγματοποιηθεί. Στο επίπεδο του μαθήματος αυτό σημαίνει ότι ένας
σπουδαστής δεν θα μπορούσε να προχωρήσει εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις
κριτικής σκέψης. Με άλλα λόγια, η κριτική σκέψη ως σημαντικός στόχος
συνεπάγεται ότι αποτελεί μέρος της αξιολόγησης. Δεδομένων των σημαντικών
εννοιολογικών και μεθοδολογικών διαφορών μεταξύ των τομέων και των κλάδων,
πρέπει να αναμένεται ότι οι σαφείς περιγραφές της κριτικής σκέψης ως
σημαντικού στόχου στο πρόγραμμα διδασκαλίας και / ή στο επίπεδο μαθημάτων
θα διαφέρουν μεταξύ των πεδίων και μεταξύ των κλάδων.
Συνθήκες
Η κριτική σκέψη απαιτεί ότι σε θεσμικό επίπεδο, στο Πρόγραμμα Σπουδών και
σε επίπεδο μαθημάτων, η κριτική σκέψη είναι κάτι που επιτρέπεται διαρκώς και
ταυτόχρονα, είναι εφικτή, συναφής με τις σπουδές στο ίδρυμα και επιδιώκεται
ως σημαντικός εκπαιδευτικός στόχος.
Το επίθετο "συνεχής" υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης δεν είναι
μια λειτουργία μιας βολής. Η κριτική σκέψη δεν συμβαίνει αυτόματα ή αβίαστα.
Χρειάζεται συνεχή πρακτική, ενίσχυση και υποστήριξη.
"Συνάφεια" σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες σε σχέση με την κριτική σκέψη είναι
ευθυγραμμισμένες με τους στόχους.
Η αποδοχή της κριτικής σκέψης συνεπάγεται ότι η κριτική σκέψη δεν μπορεί να
έχει αρνητικές συνέπειες για το ίδρυμα, το προσωπικό του και / ή τους
σπουδαστές του. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί την αυτονομία του θεσμού, του
προσωπικού και των φοιτητών που έχουν τη δυνατότητα να σκεφτούν για τον
εαυτό τους και με φωνή αυθεντική.
Η δυνατότητα κριτικής σκέψης συνεπάγεται ότι διατίθενται οι πόροι που
απαιτούνται για την κριτική σκέψη. Υπονοεί ότι οι μαθητές μπορούν να
ευδοκιμήσουν σε ένα περιβάλλον που είναι καλά σχεδιασμένο και τους
προσφέρει τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξή της. Υπονοεί επίσης ότι
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τα προγράμματα διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν μέσα σε μια διαφανή και
ανοιχτή δομή και τα ιδρύματα μπορούν να εργάζονται μέσα σε σαφή νομικά
πλαίσια.
Υποστηρικτικές παρεμβάσεις
Η έρευνα δείχνει ότι, όσον αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (δεξιότητες,
διαθέσεις ή συνδυασμό μεταξύ των δύο), μπορούν να εντοπιστούν τέσσερις
κατηγορίες
παρέμβασης
(μοντελοποίησης,
πρόκλησης,
δήλωσης,
παρακολούθησης). Για όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ο κανόνας είναι ότι
η υποστήριξη αποσύρεται σταδιακά.
Παρεμβάσεις μοντελοποίησης
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης υποστηρίζεται όταν το ινστιτούτο (μέσω των
διαχειριστικών δομών του), το πρόγραμμα διδασκαλίας (μέσω των εκπροσώπων
του) και τα μαθήματα (μέσω των εκπαιδευτικών του) δείχνουν τι σημαίνει να
σκεφτόμαστε κριτικά. Αυτό μπορεί να λάβει διάφορες μορφές.
Παρεμβάσεις πρόκλησης
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης υποστηρίζεται από την πρόκληση της κριτικής
σκέψης. Αυτό συνεπάγεται ότι τίθενται ανοικτά ερωτήματα, παρέχονται
ανεπαρκώς δομημένα καθήκοντα συζητούνται πολύπλοκα προβλήματα ή / και
αυθεντικά, ενώ παραμένουν στο επίκεντρο τα ζητήματα του πραγματικού
κόσμου. Το τι σημαίνει «πρόκληση» και το πώς είναι δυνατό να
πραγματοποιείται μπορεί να διαφέρει για διαφορετικά πεδία και κλάδους και
μπορεί να γίνεται με διαφορετικούς τρόπους.
Παρεμβάσεις δήλωσης
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης υποστηρίζεται από τη δήλωση ή τη σαφή
περιγραφή του τι διακυβεύεται, ποιες στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται. Η δήλωση μπορεί να είναι είτε
προφορική είτε γραπτή, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις είναι ρητή και
συγκεκριμένη. Το τι σημαίνει δήλωση και το πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί
μπορεί επίσης να ποικίλλει σε διαφορετικά πεδία και κλάδους.
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Παρεμβάσεις παρακολούθησης
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι δύσκολη. Για να αυξηθεί η πιθανότητα να
συνεχιστεί η δράση, η παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει. Η επιτήρηση
παρακολουθεί τις συνεχιζόμενες προσπάθειες και δραστηριότητες, παρέχει
ανατροφοδότηση σε αυτές τις προσπάθειες και δραστηριότητες και βοηθά να
διατηρούνται οι προσπάθειες και οι δραστηριότητες προσανατολισμένες προς
την (ανάπτυξη της) κριτικής σκέψης. Αν και διαφέρει σε συγκεκριμένο
περιεχόμενο και μορφή μεταξύ πεδίων και επιστημονικών κλάδων, η επιτήρηση
θα συνεπάγεται πάντοτε παρακολούθηση, ανάδραση και προσανατολισμό.
Η ομάδα-στόχος και η δομή της Έκθεσης
Η κύρια ομάδα-στόχος αυτής της Έκθεσης είναι τα μέλη του προσωπικού των
ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνα για την παροχή
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και προγραμμάτων διδασκαλίας.
Άλλοι επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται
για το περιεχόμενο της έκθεσης, καθώς και η ερευνητική κοινότητα που αναζητά
στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα σκέψη όσον αφορά την ανάπτυξη και την
προώθηση της κριτικής σκέψης.
Η δομή της Έκθεσης θα πρέπει να επιτρέπει σε κάποιον να κατανοήσει σε
βάθος το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5. Η
φύση ενός εκπαιδευτικού πρωτοκόλλου, οι φιλοδοξίες του πρωτοκόλλου καθώς
και τα βήματα για την ανάπτυξή του περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1. Το
πρωτόκολλο στηρίζεται σε μια σειρά από θεωρητικές προοπτικές και
παραδοχές. Αυτά παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2. Μία από τις υποθέσεις είναι
ότι η κριτική σκέψη μπορεί να αναπτυχθε,ί όταν το περιβάλλον για όσους
εμπλέκονται είναι καλά σχεδιασμένο. Τι συνεπάγεται αυτό συζητείται στο
Κεφάλαιο 3. Μια άλλη παραδοχή σχετίζεται με την ιδιαίτερη φύση της κριτικής
σκέψης. Διαφορετικές στρατηγικές και προσεγγίσεις για την καλλιέργεια
δεξιοτήτων και διαθέσεων της κριτικής σκέψης παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4.
Η δομή της έκθεσης είναι τέτοια ώστε τα τμήματα και τα κεφάλαιά της να είναι
αυτοδύναμα και οι αναγνώστες να μπορούν να περιορίσουν την ανάγνωσή τους
στα τμήματα και τα κεφάλαια που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.
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Κεφάλαιο 1. Δήλωση προβλήματος
Στον πυρήνα του προγράμματος CRITHINKEDU βρίσκεται η κριτική σκέψη, ίσως
ο σπουδαιότερος εκπαιδευτικός στόχος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς
και η σημαντικότερη ευθύνη της (Paul, Elder, & Bartell, 1997; Verburgh, 2013).
Ενώ η σημασία του στόχου της Κριτικής Σκέψης (Κ.Σ) υποστηρίζεται σχεδόν
ομόφωνα (τουλάχιστον καταρχήν), υπάρχει πολύ λιγότερη συναίνεση όταν
πρόκειται για τρεις σημαντικές πτυχές της εξέλιξης της κριτικής σκέψης: τον
ορισμό της, την αξιολόγηση και τις προσεγγίσεις για την προώθηση της
ανάπτυξής της (Tiruneh, Verburgh, & Elen, 2014). Αυτή η απουσία συναίνεσης
αντικατοπτρίζει τις πολλές διαστάσεις, την πολυπλοκότητα, την εξειδίκευση σε
κάθε τομέα καθώς και τον πλούτο της κριτικής σκέψης.
Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η έκθεση
παρουσιάζεται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης θέσης για την κριτική σκέψη
αναφορικά με τον ορισμό, την αξιολόγηση και την ανάπτυξή της (βλ. Κεφάλαιο 2:
Θεωρητικές προοπτικές και υποθέσεις). Η θέση αυτή στηρίζεται στα
αποτελέσματα προηγούμενων δράσεων του έργου CRITHINKEDU
(http://crithinkedu.utad.pt/en/crithinkedu/). Στο πλαίσιο του έργου CRITHINKEDU,
η παρούσα έκθεση απευθύνεται σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και
την πορεία των μαθημάτων (π.χ. καθηγητές πανεπιστημίων), για τα
προγράμματα διδασκαλίας (π.χ. επιτροπές προγραμμάτων) και σε εκείνους οι
οποίοι ανήκουν στην ανώτερη διοικητική δομή των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (π.χ. πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις). Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη
για όλους εκείνους που ασκούν υποστηρικτικούς εκπαιδευτικούς ρόλους (π.χ.
βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, μέλη εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης).
Η έκθεση παρέχει μια συνολική κατανόηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα
ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης ενθαρρύνουν ή μπορούν να
προωθήσουν την κριτική σκέψη σε διαφορετικά επίπεδα (μαθήματα,
εκπαιδευτικά προγράμματα, θεσμούς), λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες
μελέτες εκπαιδευτικής παρέμβασης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία όσο και
τις εκπαιδευτικές πρακτικές.
Δεδομένης της σημασίας της κριτικής σκέψης, αφενός, και των ιδιαιτεροτήτων
της σε διαφορετικούς τομείς και περιβάλλοντα, αφετέρου, η παρούσα έκθεση
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Ευρώπης μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Με άλλα
λόγια, η παρούσα έκθεση στοχεύει στην εδραίωση (μέρους) του πεδίου,
παρουσιάζοντας ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την κριτική σκέψη στην
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(ευρωπαϊκή) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, η έκθεση παρουσιάζει και ένα
ανάλογο «εκπαιδευτικό πρωτόκολλο».
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