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Η  εργασία αυτή επιχειρεί να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους είναι 
απαραίτητη η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στην  εκπαίδευση και ειδικότερα 
στην μελέτη των φυσικών επιστημών, καθώς και στην χρήση και εφαρμογή των 
φυσικών επιστημών στην κοινωνία του 21ου αιώνα, ενώ παρουσιάζονται οι 
δεξιότητες και  προδιαθέσεις που αναπτύσσει ο κριτικά σκεπτόμενος άνθρωπος 
για την επίτευξή τους. 
Ταυτόχρονα επιχειρείται μία βιβλιογραφική εννοιολογική επισκόπηση της κριτικής 
σκέψης από το 1910 και μία ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα. 

 Αποτελέσματα:  

 Η φύση των φυσικών επιστημών συνδέεται στενά με την κριτική σκέψη, αφού η 
επιστημονική γνώση, η οποία δεν είναι  ενιαία και μοναδικά έγκυρη, προϋποθέτει και 
στηρίζεται σε παρατηρήσεις του φυσικού κόσμου, εξαρτάται όμως και από την ανθρώπινη 
φαντασία και δημιουργικότητα.  
Η κριτική σκέψη μπορεί να αποτελέσει μέσο για την καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης 
απέναντι στη χρήση και την εφαρμογή της επιστήμης και συνδέεται στενά με τις 
διαδικασίες διδασκαλίας των φυσικών επιστημών.  
Οι μαθητές και μαθήτριες, σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε τομέα των φυσικών 
επιστημών, αναπτύσσουν ικανότητα στην κριτική σκέψη, καθώς μαθαίνουν να παράγουν 
και να αξιολογούν γνώσεις, ιδέες και δυνατότητες και να τις χρησιμοποιούν όταν 
αναζητούν νέα μονοπάτια ή λύσεις.  
Στον τομέα της μάθησης των φυσικών επιστημών, η κριτική σκέψη ενσωματώνεται στις 
δεξιότητες της υποβολής ερωτήσεων, της πρόβλεψης, της υπόθεσης, της επίλυσης 
προβλημάτων μέσω έρευνας, της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων και της ανάλυσης 
και αξιολόγησης αποδεικτικών στοιχείων (N.R.C., 1996; Santos, 2017). 

Κεντρικό ρόλο στη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης διαδραματίζουν πολλές δεξιότητες οι 
οποίες αφορούν την ερμηνεία, την ανάλυση, την αξιολόγηση, το συμπέρασμα, την 
επεξήγηση, την αυτορρύθμιση. Παράλληλα, αντίστοιχο ρόλο διαδραματίζουν και οι 
προδιαθέσεις του ατόμου που σχετίζονται με την αναζήτηση της αλήθειας, την 
περιέργεια, την ωριμότητα, την αναλυτικότητα, το ανοιχτό πνεύμα, τη συστηματικότητα 
και την αυτοπεποίθηση.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να έχουν τις παραπάνω 
δεξιότητες στην κοινωνία, προκειμένου να αποκτήσουν τον απαιτούμενο γραμματισμό 
στις φυσικές επιστήμες, να κατανοήσουν την φύση των φυσικών επιστημών και να 
λύσουν τα προβλήματα που συναντώνται στην καθημερινή τους ζωή. Πρέπει όμως να 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
η οποία θεωρείται κρίσιμη για την υπεύθυνη χρήση και εφαρμογή των φυσικών 
επιστημών στην κοινωνία του 21ου αιώνα. 

Σχήμα 1: Εννοιολογική εξέλιξη της κριτικής σκέψης  (1910-2014) 

Σχήμα 2: Ταξινόμηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης με παραδείγματα 
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   Την κριτική σκέψη αρχικά τη συναντάμε στους σοφιστές της Αρχαίας Ελλάδας, ενώ  
πρόδρομοι της διδασκαλίας της θεωρείται ο Σωκράτης (5ος αιώνας π.Χ.), ο Πλάτωνας (4ος 
αιώνας π.χ.) και ο μεγάλος φιλόσοφος  Αριστοτέλης. Στον μεσαίωνα άξιοι συνεχιστές που 
στρέφονται προς την κριτική σκέψη είναι ο Καρτέσιος («Λόγος περί Μεθόδου») και ο 
Γερμανός φιλόσοφος Καντ «Κριτική του Καθαρού Λόγου»( Vieira et al., 2011). Από τις 
αρχές του 20ου αιώνα πλήθος ορισμών έχουν δοθεί για την κριτική σκέψη (σχήμα 1). 
   Υπάρχουν τέσσερις προσεγγίσεις διδασκαλίας της κριτικής σκέψης σε σχέση με το 
περιεχόμενο του διδασκόμενου μαθήματος στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών και 
γενικότερα στην εκπαίδευση: έγχυσης (infusion), γενική (general), εμβάπτισης 
(immersion) και η μικτή (mixed) (Ennis, 1989). 

 Περίληψη:  

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη χρήση δεξιοτήτων που πρωτοαναφέρθηκαν   

το   1988-1990 από το Delphi report (σχήμα 2) αποκτούν σε βάθος πιο εύκολα τη 

γνώση περιεχομένου των φυσικών επιστημών και παράλληλα κατανοούν την φύση 

των φυσικών επιστημών και τις διαδικασίες της επιστημονικής έρευνας, ώστε να 

έχουν την δυνατότητα ως μελλοντικοί ενήλικες πολίτες και μέλη μίας δημοκρατικής 

κοινωνίας να πάρουν με κριτικό τρόπο τεκμηριωμένες αποφάσεις σε κοινωνικο-

επιστημονικά θέματα και να εκτιμήσουν τις φυσικές επιστήμες ως ένα μέρος του 

πολιτισμού μας (Σέρογλου, 2006; Facione, Facione & Giancarlo, 1994).  

   Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θεμελιώδης πυλώνας για τη διδασκαλία 

της φύσης των φυσικών επιστημών, αποτελεί η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

(Ennis, 1989; Yacoubian, 2015).  
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