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ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Κατά την εξήγηση του παιχνιδιού σχεδιασμού/προσομοίωσης:
Γιατί συνέβη αυτό;
Ποιος προκάλεσε τη ζημιά;
Ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί;
Τι υποθέσεις κάνετε;
Τι είναι σημαντικό?
Ποιες σκέψεις είναι πραγματικά σημαντικές και αντανακλούν
καλύτερα την πραγματικότητα;

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σχεδιασμού/προσομοίωσης:
Πού και πώς θα μπορούσατε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες;
Πού θα πηγαίνατε για να λάβετε απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα/
ερώτηση; 
Πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές που νομίζετε ότι γνωρίζετε;
Υπάρχουν διαφορετικές πηγές για αυτό το ερώτημα;
Τα επιχειρήματα υποστηρίζονται από δεδομένα ή παρατηρήσεις;
Γιατί νομίζω ότι ξέρω αυτό/εκείνο;
Οι αποφάσεις λήφθηκαν με βάση ξεκάθαρα στοιχεία;
Τι θα γινόταν αν...;

ΦΥΛΛΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κριτική σκέψη για επιβίωση - Απομονωμένοι σε νησί
Σύμφωνα με την Αμερικανική Φιλοσοφική Ένωση, η κριτική
σκέψη απαιτεί, αφενός, μια κριτική στάση, δηλαδή μια
θεμελιώδη προθυμία να αμφισβητήσει κανείς τα πράγματα και
να φτάσει στο τέλος τους. Από την άλλη πλευρά, απαιτεί
συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες για να μπορεί κανείς να
κάνει ερωτήσεις, να ερευνά ανεξάρτητα, να αναλύει και να
αξιολογεί πληροφορίες και τελικά να καταλήγει σε
αιτιολογημένες και λογικές κρίσεις.
Η παρακάτω λίστα ερωτήσεων θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε
πιο κριτικά όταν πραγματοποιείτε το παιχνίδι.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."



ΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΝΗΣΙ

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να συγκρίνετε αυτό με...;
Πώς θα ένιωθες για...;
Σε τι διαφέρει αυτή η περίπτωση από άλλες καταστάσεις;
Αντιμετωπίζονται όλες οι απόψεις δίκαια;
Ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο από μια απόφαση;
Ποιος θα επηρεαζόταν από αυτό;
Ποιος ήταν ο σκοπός του…
Τι ενισχύει τη θέση σας;
Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση πίσω από κάθε νέα σκέψη; 
Τι άλλο πρέπει να ληφθεί υπόψη;
Πώς θα αλλάξει το Χ ή το Υ;
Πώς θα ήταν αν...;
Τι θα μπορούσε να συμβεί αν…
Ποια άλλα αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκύψουν; 
Τι θα έπρεπε να είχε συμβεί αντ' αυτού;

Μετά το παιχνίδι προγραμματισμού/προσομοίωσης:
Τι άλλο θα μπορούσε να αλλάξει την όλη ιστορία; 
Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε;
Ποια θέση πήρατε σε αυτή την κατάσταση; 
Υπήρξε σημείο καμπής;
Θα υπήρχε καλύτερη εναλλακτική;
Πού άλλαξε η ιστορία;
Τι θα είχατε επιλύσει διαφορετικά; Πώς θα το χρησιμοποιούσατε;
Πώς θα μπορούσατε να είχατε προσεγγίσει το θέμα διαφορετικά;
Συμφωνείτε με ... ;
Μπορείτε να υπερασπιστείτε τις ενέργειες του...;
Συγκεντρώθηκαν όλες οι σκέψεις για ένα πρόβλημα;
Συμμετείχαν όλα τα μέρη στην απόφαση;

ΦΥΛΛΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."
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Σε ποιο βαθμό διαφέρει ένα νέο επιχείρημα από τα προηγούμενα;
Υπάρχει μόνο μία λύση ή πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές
απόψεις για να βρεθεί μια συνολική λύση για το άτομο και την
κοινότητα;
Υπάρχει κάποια ολική λύση ή μόνο μερική;
Η λύση επιτυγχάνεται καλύτερα από τις ιδέες και τις προτάσεις
ενός ατόμου; 
Ποιες είναι οι συνέπειες μιας απόφασης που λαμβάνεται;
Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της απόφασης ή των
αποφάσεων;

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν."

ΦΥΛΛΟΕΡΓΑΣΙΑΣ


