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«Η Ορατή Σκέψη» - Καλλιέργεια Δεξιοτήτων του Νου μέσα από Ρουτίνες Σκέψης 
και Αναστοχασμό 

 
Εισαγωγή 
«Για να πραγματοποιηθεί επαφή απαιτούνται δύο πρόσωπα και τρία μέρη. Το 

κάθε πρόσωπο να είναι σε επαφή με τον εαυτό του και με τον άλλο» Virginia Satir. 
Όταν σκεφτόμαστε την πιο απλή ανθρώπινη σχέση έρχεται στο μυαλό μας η δυαδική, 

η σχέση μεταξύ δύο ατόμων. Πριν από αυτή, υπάρχει μια άλλη που τη θεωρούμε 
δεδομένη, αλλά δεν είναι πάντα: η σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή, για να σχετιστώ με 
κάποιον άλλον χρειάζεται, καταρχήν, να είμαι παρών εγώ. 

Οι μαθητές και μαθήτριες, εκτός από τη γνώση περιεχομένου, είναι σημαντικό να 
αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες για να τους εξοπλίσουν στο ταξίδι τους σε έναν 
κόσμο ο οποίος αλλάζει συνεχώς με «ψηφιακές ταχύτητες». 

Χρειάζεται να μπορούν να έρθουν σε επαφή, να καταλάβουν, να φροντίσουν, να 
εξελίξουν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να καταλάβουν τον 
άλλο (Ευ Ζην). Με αυτό ως αφετηρία να ενδιαφερθούν, να αναπτύξουν σχέσεις 
ισορροπημένες και αρμονικές στις κοινωνίες που φτιάχνουν (Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ) και 
να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ενεργή επαφή με το 
αναδυόμενο μέλλον (Δημιουργώ και Καινοτομώ) με βαθύ και ουσιαστικό ενδιαφέρον για 
το περιβάλλον και κατανόηση ότι η ανθρωπότητα είναι ένα μικρό και αναπόσπαστο κομμάτι 
του (Περιβάλλον). 

Οι δεξιότητες είναι ένας όρος που περιγράφει μια σειρά ικανοτήτων, οι οποίες 
αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός, και 
χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται, αποτελεσματικά, 
προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας. 

 
1. Ποιος είναι ο στόχος της εκπαίδευσης δεξιοτήτων; 
Η βαθιά κατανόηση είναι σημαντική, εάν μας ενδιαφέρει η αυτονομία και η 

αυτενέργεια των μαθητών και μαθητριών: οι μαθητές να ορίζουν τις δικές τους 
προσδοκίες και να παρακολουθούν τα δικά τους επιτεύγματα. 

Η μάθηση -η καλλιέργεια των δεξιοτήτων- ως διαδικασία έχει ως στόχο οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να μπορούν: α. να εφαρμόζουν και β. να μεταφέρουν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις στρατηγικές τους σε νέες καταστάσεις (Fisher, Frey & Hattie, 2016). 

 
2. Οι Δεξιότητες του Νου και η σημασία τους για το «Ευ Ζην» 
Οι Δεξιότητες του Νου αφορούν σε διαδικασίες οι οποίες προσφέρουν την 

πληροφορία της διαδρομής για βαθύτερη κατανόηση και αποτελούν τη βάση για την 
παρατήρηση, την κατανόηση, τη συσχέτιση, την ανατροφοδότηση και τελικά την 
μετατόπιση προς την κατεύθυνση που επιθυμεί το άτομο ή το σύστημα που τις εξασκεί. 
Αφορούν στην ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται και να «σκέφτεται καλά». 

 
3. Στην πράξη: Πρόταση καλλιέργειας των Δεξιοτήτων του Νου στις βαθμίδες 

εκπαίδευσης: Δημοτικό – Γυμνάσιο 
 

Α. Πώς προσεγγίζουμε και καλλιεργούμε Δεξιότητες του Νου Ατομικά 
(εκπαιδευτικός – εκπαιδευόμενος/η) 

«Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην πνευματική ζωή των γύρω τους, του 
περιβάλλοντός τους» υποστηρίζει ο Ρώσος ψυχολόγος Lev Vygotsky. 
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Η Διδακτική μεθοδολογία, που προτείνεται, αφορά στην εφαρμογή Ρουτινών 
καλλιέργειας της Σκέψης – Thinking routines του Visible thinking, σε δεξιότητες που 
βρίσκουν εφαρμογή στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. 

 
Τι είναι το «Visible Thinking» – «Η Ορατή Σκέψη» 
«Η καλλιέργεια της σκέψης απαιτεί να γίνει ορατή η σκέψη», Visible thinking, Ron 

Ritchhart & David Perkins. 
Το «Visible Thinking» –η «Ορατή Σκέψη»– είναι μια ερευνητική προσέγγιση στη 

διδασκαλία της σκέψης και της διάθεσης (disposition). 
Δίνει έμφαση σε τρεις βασικές πρακτικές: 
o Τις Ρουτίνες Σκέψης, 
o την τεκμηρίωση της σκέψης των μαθητών 
o και την αναστοχαστική επιστημονική εφαρμογή - πρακτική. 
 
Έχει συμβάλει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως το Project Zero Visible Thinking, το 

Artful Thinking και το Cultures of Thinking του Harvard University. Έχει πλούσιο υλικό που 
μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες. 

 
Το Εκπαιδευτικό Υλικό: Οι Ρουτίνες Σκέψης και η «Εργαλειοθήκη» τους 
Project Zero's Thinking Routine Toolbox (http://www.pz.harvard.edu/thinking-  

routines) 
Είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου βρίσκονται καταχωρημένες Ρουτίνες 

Σκέψης οι οποίες αναπτύχθηκαν σε πολλά ερευνητικά έργα, μεταξύ αυτών το Project Zero 
του Harvard University. 

Κάθε Ρουτίνα Σκέψης αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων ή μια σύντομη 
ακολουθία βημάτων που χρησιμοποιούνται ως «σκαλωσιά» που υποστηρίζει και 
διευκολύνει διαδρομές εμβάθυνσης της σκέψης. 

Περιέχει: τα βήματα των συλλογισμών που προτείνονται και σύντομες οδηγίες για 
το πώς και πού μπορούν να αξιοποιηθούν. 

 
Προτείνεται να ξεκινήσει κάποιος/α διαλέγοντας δύο ή τρεις από τις 9 βασικές «Core 

Thinking Routines» και να την εφαρμόσει με διαφορετικές θεματικές αφορμές για κάποιο 
διάστημα στην τάξη, παρατηρώντας τις διαδικασίες που αναπτύσσονται. 

Το διάστημα εφαρμογής για τον/την κάθε εκπαιδευτικό ποικίλει. 
Το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι να αποκτηθεί συνήθεια της διερευνητικής σκέψης 

και να ενσωματωθούν οι διαφορετικές τεχνικές, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται σε 
διαφορετικά θέματα, καταστάσεις, προκλήσεις. 

 
Ανάμεσά τους είναι: 
 

 «Συνδέω – Επεκτείνω –Προβληματίζομαι/ Προκαλώ» («Connect, Extend, 
Challenge») 

 

 Δεξιότητα του Νου: Σύνδεση της υπάρχουσας γνώσης με νέες καταστάσεις. 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Connect Extend  Challenge_0.pdf 

 

Εκτός από τις από τις 9 βασικές «Core Thinking Routines» προσφέρονται και άλλες 
ενδιαφέρουσες επιλογές, όπως: 

 
Η ταξινόμηση του «Digging Deeper Into Ideas» («Σκάβοντας βαθύτερα σε ιδέες»): 

http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines
http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines
http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Connect%20Extend
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Connect%20Extend%20Challenge_0.pdf
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 «Σκέφτομαι – Αισθάνομαι – Νοιάζομαι» (« Think, Feel, Care»)* 
 
 Δε ξ ιό τη τα το υ Ν ο υ : Έρευνα διαφορετικών οπτικών παρατηρώντας από διαφορετικά 

σημεία ένα σύστημα σχέσεων. Ερμηνεία δεδομένων, κατανόηση διαφορετικών 
προτεραιοτήτων, ικανότητα ενσυναίσθησης. 

 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Think Feel Care_1.pdf 
* Η συγκεκριμένη «ρουτίνα» περιγράφεται, αναλυτικά, στα Παραδείγματα 

Εφαρμογών Μεθοδολογίας. 
 
Η ταξινόμηση «With Arts or Objects» («Με Τέχνη ή Αντικείμενα»): 
 
Ρουτίνες που διευρύνουν τη σκέψη στη θεματική που ενδιαφέρει με αφορμή έργα 

τέχνης, μουσικά κομμάτια, ποίηση. 
 

 «Αρχή, Μέση, Τέλος» (« Beginning, Middle, End») 
 
 Δε ξ ιό τη τα το υ Νο υ : Καλλιεργεί δύναμη της αφήγησης να παρατηρεί, να ανακαλύπτει 

συνδέσεις, μοτίβα και νοήματα. 
 
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Beginning Middle End_1.pdf 
 
Οι «ρουτίνες» που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές. 
 

Στο Αναλυτικό Κείμενο θα βρείτε περισσότερες αναφορές «ρουτινών» σε σχέση με την 
Περίληψη. 

 

Μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά θέματα του άξονα του Ευ Ζην. 
Ενδεικτικά: 

 Σε θέματα στερεοτύπων – παγιωμένων πεποιθήσεων στις ανθρώπινες σχέσεις 
γενικά, στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, στην εικόνα του εαυτού μας. 

 Σε θέματα ψυχικής υγείας και διαχείρισης σχέσεων: Με αφορμή ένα κείμενο, 
μια σκέψη, ένα ερώτημα, ένα video, μία εικόνα ή ένα έργο τέχνης ανοίγω το θέμα για το 
οποίο ενδιαφέρει να προβληματιστούν και να παρακολουθήσουν τις διαδρομές σκέψης 
τους οι μαθητές και οι μαθήτριες. 

 Σε οποιοδήποτε θέμα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών: Οι Ρουτίνες 
Σκέψης μπορούν να αξιοποιηθούν διότι αφορούν σε τρόπους σκέψης, σε διαδικασίες 
διερεύνησης πεποιθήσεων, οπτικών, στερεοτύπων, διλημμάτων, ισχυρισμών αλήθειας. 

 
Ανατροφοδότηση – Περιγραφική Αξιολόγηση- Αναστοχασμός 
 

Πώς μπορώ να αξιολογήσω την εφαρμογή της Ρουτίνας Σκέψης και τον βαθμό 
ενσωμάτωσης της δεξιότητας 

 
Εφαρμόζοντάς την στην πράξη, παρατηρούνται ενδιαφέρουσες φάσεις εξέλιξης 

που συντελούν στην ατομική και συλλογική ωρίμανση των δεξιοτήτων καλλιέργειας της 
σκέψης και αποτελούν σημεία αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. 

 
Οι φάσεις αυτές αφορούν: 

 στην ατομική εξέλιξη (μαθητή/τριας, εκπαιδευτικού της τάξης ) 

http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Think%20Feel%20Care_1.pdf
http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/Beginning%20Middle%20End_1.pdf
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 και στη συλλογική εξέλιξη (τάξη, σχολική μονάδα, εκπαιδευτικοί του σχολείου) 
 
Οι δεξιότητες μας ενδιαφέρουν τόσο σε σχέση με το αν ένα άτομο τις έχει, όσο 

κυρίως, αν το άτομο τις αξιοποιεί, επενδύει σε αυτές τις ικανότητες, τις βελτιώνει και τις 

εξελίσσει. Οπότε, είναι σημαντικό, να εξετάζουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε (τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητευόμενοι) ως προς το ζητούμενο αποτέλεσμα: τη 
διαδικασία δημιουργίας ερευνητικής συνέχειας/συνήθειας και ενσωμάτωσης της 
στρατηγικής σκέψης. 

 
Φάσεις ανάπτυξης – εξέλιξης Εισαγωγική φάση 
− Η χρήση μιας «ρουτίνας», σε αυτή τη φάση, είναι τυπική και συχνά 

προγραμματισμένη. 
− Η σκέψη είναι συχνά σκόπιμα «τεμαχισμένη» σε βήματα. 
− Η νέα «ρουτίνα» που εισάγεται, χρησιμοποιείται επανειλημμένα σε διαφορετικές 

μαθησιακές εμπειρίες. 
 
Φάση Ανάπτυξης 
− Η «ρουτίνα» χρησιμοποιείται ανοιχτά ως εργαλείο για την εστίαση της σκέψης 

και της άμεσης μάθησης. 
− Οι μαθητές γίνονται πιο άνετοι με τη «ρουτίνα» και αρχίζουν ή μπορούν να το 

εφαρμόσουν σε μια ποικιλία περιεχομένου (και οι εκπαιδευτικοί το ίδιο!). 
 
Προηγμένη Φάση 
− Η «ρουτίνα» σε αυτή τη φάση διεξάγεται με φυσική ροή στα βήματά της. Δεν 

διεξάγεται «βήμα προς βήμα», όπως στην αρχική φάση. 
− Έχει «ενσωματωθεί» στο σκεπτικό των μαθητών, μπορεί να συνδυαστεί, να 

εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις. 
( https://thinkingpathwayz.weebly.com/thinkingroutines.html ) 
 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την καλλιέργεια των Δεξιοτήτων του νου μέσω των 
Ρουτινών Σκέψης 

 
Θέλουμε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα είδη διερευνητικής σκέψης, να μπορούν 

να τα χρησιμοποιούν αβίαστα για να αναπτύσσουν βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση 
των διαφόρων θεμάτων. 

 
Το portfolio των μαθητών/τριών δίνει σημαντική ανατροφοδότηση για την ποιότητα 

και την εξέλιξη της σκέψης των, τόσο στους ίδιους όσο και στους/στις εκπαιδευτικούς. Οι «5 
διαδικασίες αξιολόγησης της σκέψης» («Five continua for assessing thinking») βοηθούν 
στον προσδιορισμό των ποιοτήτων της σκέψης. http://pzartfulthinking.org/wp-
content/uploads/2014/09/AT_Five-Continua.pdf 

 
Επίσης ο/η εκπαιδευτικός για να ερευνήσει το κλίμα της τάξης του/της μπορεί να 

αξιοποιήσει: 
 Ενδει κτι κές ερω τήσει ς πε ριγρ αφι κής ανατρο φο δότησ ης : «Η ανάπτυξη Κουλτούρας 

καλλιέργειας της Σκέψης στην τάξη μου» 
The Development of a Culture of Thinking in My Classroom: Self-Assessment 

https://pz.harvard.edu/sites/default/files/Self%20Assessing%20CoT.pdf 
 
 
 

https://thinkingpathwayz.weebly.com/thinkingroutines.html
http://pzartfulthinking.org/wp-content/uploads/2014/09/AT_Five-Continua.pdf
http://pzartfulthinking.org/wp-content/uploads/2014/09/AT_Five-Continua.pdf
https://pz.harvard.edu/sites/default/files/Self%20Assessing%20CoT.pdf
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Β. Πώς προσεγγίζουμε και καλλιεργούμε Δεξιότητες του Νου: 
Συλλογικά περιβάλλοντα (Σχολική μονάδα – Κοινότητα) 

 
«Για να προσφέρουν οι τάξεις “Κουλτούρα καλλιέργειας της Σκέψης” (Cultures of Thinking 
– CoT ) στους μαθητές, χρειάζεται οι σχολικές μονάδες να προσφέρουν “Κουλτούρα 
καλλιέργειας της Σκέψης” στους εκπαιδευτικούς» (www.ronritchhart.com). 

Για να έχει η παραπάνω προσέγγιση ουσιαστικά αποτελέσματα, χρειάζεται να αφορά 
σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα και την κουλτούρα της. 

 
Περιγράφονται ως περιβάλλοντα με «Κουλτούρα καλλιέργειας της Σκέψης» "Cultures 

of Thinking" (CoT), οι χώροι όπου, τόσο η συλλογική σκέψη της ομάδας όσο και η ατομική 
θεωρούνται σημαντικές, αξιολογούνται ως κεντρικές ανάγκες, είναι ορατές και 
προωθούνται ενεργά ως μέρος της συνηθισμένης, καθημερινής εμπειρίας όλων των μελών 
της ομάδας. http://www.pz.harvard.edu/projects/cultures-of-thinking 
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