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Przygotowałem dla Państwa kurs na temat MYŚLENIA KRYTYCZNEGO. Celem tego opracowa-
nia jest jedynie wstępne przybliżenie tego terminu i samej koncepcji.

Jestem praktykiem, zajmuję się myśleniem krytycznym (głównie poprzez narzędzia TOC) od 
prawie 10 lat. Moja przygoda z tym tematem zaczęła się od chęci nauczenia swojego syna samo-
dzielnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Dzięki mojej nauce był w sta-
nie samodzielnie rozwiązać swój pierwszy dylemat: przepraszać czy nie przepraszać. Dziś tysiące 
dzieci i setki nauczycieli w Polsce stosują wiedzę dotyczącą krytycznego myślenia do lepszego 
uczenia się w szkole i przygotowania do dorosłego życia.

Nauczyciel, który zna i stosuje myślenie krytyczne w klasie, prowadzi zajęcia w innowacyjny 
sposób. Szybko staje się autorytetem dla uczniów, a oni odwdzięczają się mu pełnym zaangażo-
waniem podczas zajęć i chęcią do uczenia się.

Przyjemnej lektury ☺

1.  CO TO JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE?
Na początek trochę teorii. Nie ma jednej, oficjalnej definicji myślenia krytycznego. Podaję więc 

te najczęściej spotykane.

Krytyczne myślenie jest wprawną i aktywną interpretacją i ewaluacją tego, co obserwuje-
my, komunikatów, informacji i argumentów. (Michael Scriven)

Refleksyjne myślenie jest czynnym, wytrwałym i uważnym rozważaniem jakiegoś przeko-
nania lub przypuszczalnej formy wiedzy – ze względu na podstawy, na których się opiera, 
oraz dalszych wniosków, do których doprowadza. (John Dewey)

Krytyczne myślenie jest złożonym procesem rozważania pewnego problemu, w który za-
angażowany jest szeroki wachlarz umiejętności i postaw:
–  rozpoznawanie stanowisk, argumentów i wniosków prezentowanych przez innych ludzi,
–  ewaluacja dowodów na rzecz alternatywnych punktów widzenia,
–  uczciwa ocena przeciwstawnych argumentów i dowodów,
–  umiejętność czytania pomiędzy wierszami i identyfikacji fałszywych lub krzywdzących 

założeń,
–  rozpoznawanie technik mających sprawić, że dane stanowisko będzie w odbiorze bar-

dziej przekonujące niż inne (np. pewnych narzędzi perswazji),
–  rozważanie spraw w ustrukturyzowany sposób, wnikliwie i z wykorzystaniem logiki,
–  wyciąganie wniosków na temat stopnia uzasadnienia argumentu na podstawie silnych 

dowodów i sensownych założeń,
–  prezentacja własnego punktu widzenia w sposób ustrukturyzowany, jasny, przemyśla-

ny – taki, który łatwiej przekona innych. (Stella Cottrell)
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Myślenie krytyczne to postawa wyrażająca się w gotowości do rozpatrywania w przemy-
ślany sposób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia, znajo-
mość logicznych metod rozumowania i dociekania, pewna wprawa w stosowaniu tych 
metod. Postawa krytycznego myślenia wymaga nieustającego wysiłku rewidowania każ-
dego przekonania czy innej przypuszczalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspiera-
jących i dalszych konkluzji, do których ona prowadzi. (Edward Glaser)

Dla uproszczenia i ujednolicenia pojęcia myślenia krytycznego przygotowałem mapę myśli 
z najczęściej pojawiających się postaw, które je tworzą.

Zapraszam teraz do zapoznania się z poszczególnymi aspektami związanymi z myśleniem kry-
tycznym – genezą, korzyściami, sposobami wdrażania w klasie i w domu.

 ■ Czy definicja myślenia krytycznego jest dla ciebie zaskoczeniem?

 ■ Czy rozumiesz, jak się zmienia postawa człowieka, który myśli krytycznie?

 ■ Czy po zapoznaniu się z koncepcją myślenia krytycznego uważasz siebie za taką osobę?

zaStanów Się

2.  DLACZEGO MYŚLENIE KRYTYCZNE JEST TAKIE WAżNE?
Czasy, w których żyjemy, różnią się całkowicie od rzeczywistości lat 80. i 90. żyjemy w global-

nym świecie, w erze internetu, a przede wszystkim w erze informacji. Kiedyś człowiek poszuki-
wał informacji, dziś to informacja poszukuje człowieka.

Każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami – kiedy oglądamy czy słuchamy wiado-
mości, ale nie tylko. Informacje płyną do nas również innymi kanałami, takimi jak: poczta elek-
troniczna, SMS-y, telefon, portale społecznościowe i wiele innych.
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Czy jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby ten ogrom informacji właściwie przetworzyć? 
Czy jesteśmy w stanie osądzić, czy mamy wszystkie fakty? Czy umiemy odróżnić fakty od opinii? 
Czy potrafimy zrozumieć intencje, które stoją za źródłem informacji?

Aby odpowiedzieć twierdząco na wszystkie te pytania, potrzebujemy właśnie umiejętności 
krytycznego myślenia.

Rozwój tej kompetencji powinien być głównym zadaniem dzisiejszej szkoły i całego systemu 
edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego ży-
cia w dorosłym świecie, to „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej 
placówki szkolnej. 

Obecnie przyszłość należy do społeczeństw, które potrafią podporządkować się myśleniu… Na-
rody, które chcą osiągnąć sukces gospodarczy (wysoki dochód i pełne zatrudnienie), muszą 
opracować zasady, które spowodują, że każdy zdobędzie tę umiejętność, a nie tylko niektórzy.

Czy myślenie krytyczne jest więc dziś potrzebne?
Czy możemy sobie pozwolić, aby społeczeństwo było pozbawione umiejętności myślenia 

krytycznego?
Jak sobie radzić bez myślenia krytycznego?
Czy myślenie krytyczne pomoże nam stać się „świadomym konsumentem informacji”?

3.  GENEZA MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
Za ojca myślenia krytycznego uznaje się Sokratesa, który 2500 lat temu rozpoczął proces szcze-

gólnego zadawania pytań. Wielki grecki filozof kierował te pytania do swoich studentów, aby 
zachęcić ich do głębszej refleksji: czy rzeczywiście wiesz, o czym mówisz?

Pytania sokratyczne można stosować w swojej klasie praktycznie od razu.

Dlaczego? po co?

Celem pytań sokratycznych jest zakwestionowanie dokładności i kompletności myślenia dru-
giego człowieka (ucznia) w taki sposób, aby zachęcić go do głębszej refleksji, zbliżającej do osią-
gnięcia wyznaczonego celu.

od czego zacząć?

Jeśli jesteś na początku swojej przygody z myśleniem krytycznym i jeszcze nie czujesz się pew-
nie, to polecam zacząć od pytań najprostszych, skierowanych do uczniów po ich wypowiedziach:

Kto?
Co?
Gdzie?
Kiedy?
Dlaczego?
Jak?
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Z czasem te pytania można oczywiście rozszerzać. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie py-
tań z taksonomii Blooma:

1. PAMIęTANIE

Pamiętanie
Co…?

Gdzie…?
Jak…?

Kiedy…?
Kto…?

Który…?
…

3. ZASTOSOWANIE

Czy ta sytuacja mogłaby wydarzyć się w przypadku…?
Czy znasz inne zastosowania…?

Dlaczego ten fakt ma znaczenie dla…?
Jak rozwiązałbyś problem…?

Jak zademonstrowałbyś użycie…?
Jak zorganizowałbyś…, aby pokazać….?

Jaki byłby rezultat zastosowania… do…?
Jakie przykłady zastosowania…?

Jakie pytanie zadałbyś, przeprowadzając wywiad z…?
Które fakty wybrałbyś, aby pokazać…?

Której metody użyłbyś do…?
W jaki sposób zastosujesz…?

…

4. ANALIZOWANIE

Co myślisz o…?
Co Twoim zdaniem wynika z…?

Jak powiązałbyś… z…?
Jak sformułowałbyś wnioski z…?

Jak sklasyfikowałbyś…, biorąc pod uwagę…?
Jak zilustrowałbyś…, aby pokazać…?
Jaka relacja istnieje pomiędzy… i…?

Jaki jest motyw działania…?
Jaki przedstawiłbyś dowód na istnienie…?

Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy…?
Jakie znasz części lub cechy i do czego one służą…?

W jaki sposób… jest skorelowany z…?
…

5. OCENIANIE

Czy dane, na podstawie których sformułowano wnioski, 
są wiarygodne?

Czy lepiej w sytuacji… użyć…, czy…? Dlaczego?
Czy zgadzasz się z postępowaniem…?

Dlaczego… wybrał… do osiągnięcia swoich celów?
Jak oceniasz (wartość/wagę…)…?

Jak oszacowałbyś…?
Jak udowodniłbyś/obaliłbyś…?

Jaki sposób postepowania poleciłbyś do… i dlaczego?
Jakich cytatów użyłbyś, aby obronić postępowanie…?

Jakie priorytety nadałbyś… i dlaczego?
Jakiego wyboru dokonałbyś na miejscu… i dlaczego?

…

6. TWORZENIE

Co można zrobić, aby zminimalizować/zmaksymalizować…?
Co wydarzyłoby się, gdyby w… zmienić…?

Czy masz swój własny, oryginalny sposób podejścia do…?
Jak zaadaptowałbyś… do stworzenia innego…?

Jak zaplanowałbyś/zorganizowałbyś…?
Jak zmieniłbyś/poprawiłbyś…, aby rozwiązać problem…?

Jaką teorię/model stworzyłbyś do…?
Jakie kryteria oceny sformułowałbyś do…? 

Jakie rozwiązania alternatywne stworzyłbyś dla problemu…?
Przypuśćmy, że jesteś… W jaki sposób…?
W jaki sposób zaprojektowałbyś nowy…?

…

2. ROZuMIENIE

Czy możesz opowiedzieć własnymi słowami…?
Czy możesz przedstawić krótki zarys…?

Czy możesz wyjaśnić co się dzieje, gdy… i co to oznacza?
Jak sklasyfikowałbyś/podsumowałbyś/

scharakteryzowałbyś…?
Jak sparafrazowałbyś znaczenie…?

Jaka jest główna idea…?
Jaki podałbyś przykład na…?

Jakie różnice istnieją pomiędzy…?
Które fakty lub idee pokazują, że…?

Które stwierdzenia pasują do…?
…

Jeśli zadawanie pytań podczas lekcji i dyskusja staną się nawykiem, można zacząć segregować 
pytania według następujących kategorii:

 ■ pytania wyjaśniające,

 ■ pytania sprawdzające założenia,

 ■ pytania badające motywy i dowody,
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 ■ pytania na temat poglądów lub punktu myślenia,

 ■ pytania badające implikacje i konsekwencje,

 ■ pytania o pytania.

Do każdej z tych sześciu kategorii pytań stosuje się kolejne, coraz bardziej szczegółowe pytania. 
Pomimo upływu prawie 2500 lat pytania te nadal są aktualne. Można nawet powiedzieć, że 

w związku z ogromną ilością docierających do nas informacji istnieje jeszcze większa potrzeba 
stosowania tych pytań.

Jeśli chcesz poznać wszystkie kategorie pytań, to zapraszam do mojego bloga, gdzie poświęci-
łem sporo miejsca pytaniom sokratycznym: http://www.1000extrarzeczywszkole.pl/?cat=7.

warto wiedzieć

Ważne jest, aby nie przyjmować wszystkiego jako prawdy czy oczywistości – bo tak nie jest. 
Pytaj, sprawdzaj, kwestionuj, poszukuj!

Zadanie 1.
W jakich sytuacjach najczęściej stosujesz pytania sokratyczne?
 Czy według ciebie warto nauczać tych pytań i takiej postawy naszych uczniów?
 Jak chcesz zacząć stosować pytania na swoim przedmiocie?
Zastanów się nad powyższymi pytaniami. Jeżeli chcesz, przedstaw swoje wnioski na forum 
w wątku: Moduł 1. Zadanie 1. Pytania sokratyczne.

dYSKUSJa na ForUM

4.  JAKIE WARTOŚCI NIESIE NAuCZANIE KRYTYCZNEGO MYŚLENIA?
W tym miejscu muszę rozpocząć od pytania: Po co jest szkoła? Czy wszyscy znają na nie odpo-

wiedź? To nie jest takie oczywiste, ponieważ system powszechnej edukacji trochę się zmienił od 
momentu swojego powstania ponad 200 lat temu w Prusach. 

http://www.1000extrarzeczywszkole.pl/?cat=7
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Teraz najczęściej pada odpowiedź, że szkoła jest przygotowaniem do kolejnego etapu eduka-
cyjnego. W skrócie oznacza to przygotowanie do testów. Jednak prawdziwym celem edukacji jest 
i powinno być przygotowanie człowieka do dorosłego życia i odniesienia w nim sukcesu. Oczy-
wiście nie musi to oznaczać tylko sukcesu finansowego. Myślenie krytyczne jest podstawową 
kompetencją, niezbędną do zrealizowania tego celu. Rolą nauczyciela jest zaś stosowanie tego 
rodzaju myślenia dla rozwoju uczniów i rozwoju osobistego.

Dlaczego?

Poniżej przedstawiam dowody na to, jak ważne jest myślenie krytyczne.

1.  Im częściej uczniowie myślą krytycznie podczas lekcji, tym stają się lepszymi krytycznymi my-
ślicielami.

2.  Im więcej wartościowych pytań zadają, tym stają się lepszymi krytycznymi myślicielami.

3.  Kiedy uczniowie zadają pytania, pojawia się związek pomiędzy nowymi informacjami a tym, 
co już wiedzą – więc wiedzą coraz więcej.

4.  Dzięki nowo zdobytej wiedzy stają się dużo bardziej kreatywni, co pomaga im w realizowaniu 
życiowych celów.

5.  Dzięki myśleniu krytycznemu stają się świadomymi konsumentami informacji – wiedzą, jak je 
przetwarzać, jak odróżniać fakty od opinii, jak poszukiwać dowodów i logicznych argumentów.

6.  Z czasem potrafią samodzielnie rozwiązywać swoje problemy, stają się odpowiedzialni, zaan-
gażowani, zmotywowani.

7.  Absolwent, który stosuje myślenie krytyczne, wkracza na rynek pracy przygotowany do poszu-
kiwania, znalezienia i utrzymania pracy – potrafi szybko się odnaleźć i szybko uczy się nowych 
zagadnień.

Dzisiejsi uczniowie należą do Pokolenia Y/Z. Jest to pokolenie dzieci i młodzieży, które ma zu-
pełnie inne wymagania wobec szkoły i nauczycieli. Oczekują dużej autonomii, szacunku, wysłu-
chania ich, przekazania im pewnej odpowiedzialności. To, że tego potrzebują, nie oznacza, że 
potrafią to robić – i tu znów pojawia się miejsce dla myślenia krytycznego. 

Pomaga ono uczniom zrozumieć:

 ■ czego się uczą;

 ■ jak się uczą;

 ■ co jest ważne do nauczenia się;

 ■ gdzie zwiększyć wysiłek;

 ■ co myślimy, że jest prawdą;

 ■ co myślimy, że jest fałszem;

 ■ jak rzeczy powinny być postrzegane;

 ■ czy nasza nauka jest wysokiej, czy niskiej jakości;

 ■ czy nasza nauka jest głęboka, czy powierzchowna.
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Dzięki temu uczniowie stają się świadomymi uczestnikami lekcji. Nauczyciel, który zacznie to 
dostrzegać, doceniać i zmieni swoją rolę w kierunku bycia moderatorem, zyska w oczach swoich 
uczniów autorytet i status przewodnika, mentora. 

Dzięki temu, że nauczysz swoich uczniów „myślenia przez całe życie”, będą cię wspominać 
jako nauczyciela, który pozytywnie wpłyną na ich życie. 

„Zatrzymaj się i pomyśl” – to hasło osoby myślącej krytycznie.

zapaMiętaJ

5.  CZTERY ETAPY ROZWOJu OSOBISTEGO W MYŚLENIu KRYTYCZNYM
Proponuję teraz małą zabawę. Zachęcam do szczerości, refleksji i zdrowego dystansu do siebie. 

Zapoznaj się z tym materiałem i zobacz, na jakim etapie jesteś (najczęściej).

Jakim „myślicielem” jesteś?

„WIEM, żE WIEM”

AROGANCKI IGNORANT

„CZY NA PEWNO WIEM?”

WąTPIąCY IGNORANT

„WIEM, żE NIC NIE WIEM”

PEWNY MYŚLICIEL

„MuSZę SPRAWDZIć, CZY WIEM”

WąTPIąCY MYŚLICIEL

Po
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 p
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e

Poziom myślenia krytycznego

a. WiEm, żE WiEm
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Taka postawa cechuje myśliciela pozbawionego refleksji, który:

 ■ nie zauważa, że notorycznie dokonuje schematycznych założeń, formułuje oceny i opinie; po-
rusza się tylko w ograniczonym zakresie swojego punktu widzenia;

 ■ myli fakty z niesprawdzonymi informacjami, nie potrafi dokonać analizy zachodzących pomię-
dzy nimi zależności;

 ■ w jego procesie myślenia dominującą rolę odgrywają egocentryczne tendencje skupiania się 
na sobie;

 ■ charakteryzuje się brakiem motywacji oraz umiejętności dostrzegania, jak mocno jest skon-
centrowany na sobie i jak bardzo kieruje się własnymi uprzedzeniami.

b. Czy Na pEWNo WiEm?

Na tym etapie rozpoczyna się rozumowanie i ocena, kiedy osoba zaczyna dostrzegać, że:

 ■ robi wątpliwe założenia i formułuje błędne koncepcje;

 ■ opiera się na fałszywych, niekompletnych albo wprowadzających w błąd informacjach;

 ■ wnioskując, nie opiera się na faktach;

 ■ nie udaje się jej rozpoznać swoich istotnych problemów;

 ■ rozumuje w oparciu o uprzedzenia wychodzące z własnego punktu widzenia;

 ■ myśli egocentrycznie i irracjonalnie.
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C. muszĘ spraWDzić, Czy WiEm

Osoba tak myśląca:
 ■ analizuje logiczne przesłanki sytuacji czy pojawiającego się problemu;

 ■ formułuje jasne i precyzyjne pytania;

 ■ sprawdza dokładność i relatywność swojego toku rozumowania;

 ■ odróżnia informacje od wniosków;

 ■ identyfikuje uprzedzenia i stronnicze przekonania;

 ■ zauważa, kiedy jej punkt widzenia jest stronniczy i oparty na własnym interesie.

D. WiEm, żE NiC NiE WiEm

Na tym etapie człowiek:

 ■ nie spieszy się, wykorzystuje dany mu czas do maksimum;

 ■ na rozwiązanie problemu poświęca przynajmniej dzień;

 ■ prowadzi dziennik swoich przemyśleń;

 ■ ćwiczy różne strategie myślenia;

 ■ podejmuje ważne decyzje wtedy, kiedy są one konieczne;
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 ■ kształtuje i modyfikuje swój charakter;

 ■ negocjuje ze swoim ego;

 ■ redefiniuje postrzeganie rzeczywistości;

 ■ wchodzi w kontakt ze swoimi emocjami;

 ■ analizuje wpływ grup społecznych, w których funkcjonuje.

Mam nadzieję, że udało Ci się odnaleźć siebie w którejś z tych postaw. Bardzo rzadko się zda-
rza, żeby ktoś był tylko w jednej ćwiartce. Ważne jest jednak, aby uświadomić sobie, gdzie jestem 
najczęściej – jakie głosy, opinie słyszę o sobie i o swoim zachowaniu od rodziny, przyjaciół, znajo-
mych w pracy, przełożonego.

Możesz wykorzystać ten materiał do zabawy z własnymi uczniami. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że większość z nich będzie w pierwszej ćwiartce – ten cykl to naturalny harmonogram 
rozwoju człowieka. Dzieci i młodzież zaczynają od pierwszego kroku, ważne jest jednak ukazanie 
im kolejnych etapów, aby nie pozostali w tej pierwszej ćwiartce1.

6.  KRóTKA ChARAKTERYSTYKA OSOBY MYŚLąCEJ KRYTYCZNIE
Poniżej znajdują się najczęściej spotykane cechy osób, które stosują myślenie krytyczne2. Za-

chęcam do refleksji, które i ile z nich odnajdujesz w swoich podopiecznych (zaznacz wybrane).

uCZEń:

umiejętnie i bezstronnie korzysta z dowodów.

Formułuje myśli w sposób zwięzły i sensowny.

Rozróżnia logicznie uzasadnione i niepoprawne wnioskowanie.

Wstrzymuje się z oceną, jeśli brakuje dostatecznych dowodów, aby podjąć decyzję.

Widzi różnicę pomiędzy rozumowaniem a racjonalizowaniem.

Próbuje przewidywać konsekwencje alternatywnych działań.

Widzi podobieństwa i analogie, które nie są z wierzchu widoczne.

uczy się samodzielnie i nie lubi być bierny.

Wprowadza inne niż dotychczas techniki rozwiązywania problemów.

Nieustannie kwestionuje swój punkt widzenia i próbuje zrozumieć zarówno zało-
żenia, jak i wnioski.

Czy chcesz, aby twoi uczniowie mieli te cechy? Jeśli tak, to czy pomogą im one stać się samo-
dzielnymi, odpowiedzialnymi, mądrymi obywatelami świata?  

Zobaczymy, jakie są jeszcze cechy krytycznie myślącego ucznia:

 ■ jest wrażliwy na różnice pomiędzy prawdziwością danych poglądów a intensywnością ich 
bronienia;

 ■ jest świadomy faktu, że jego rozum ma swoje ograniczenia;

1  Por.: http://www.criticalthinking.org.
2  Por.: http://www2.bakersfieldcollege.edu (CT in nursing).
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 ■ uznaje omylność własnych opinii oraz możliwość bycia stronniczym;

 ■ opiniuje wypowiedzi i argumenty;

 ■ zadaje trafne pytania;

 ■ jest ciekawy;

 ■ przyznaje, że nie wie i nie rozumie wszystkiego;

 ■ aktywnie dzieli się nową wiedzą;

 ■ chętnie bada przekonania, założenia, opinie;

 ■ rozróżnia fakty od opinii;

 ■ uważa krytyczne myślenie za długi proces podnoszenia samooceny;

 ■ jest uważnym i aktywnym obserwatorem;

 ■ szuka dowodów na poparcie hipotez;

 ■ akceptuje opinie i przekonania innych; 

 ■ jest pokorny. 

Czy chcesz, aby wszyscy uczniowie w twojej klasie byli takimi mądrymi osobami? Czy taka kla-
sa byłaby łatwa do prowadzenia, czy trudna? Czy praca w takiej klasie dawałaby ci satysfakcję 
zawodową i osobistą?3

Dobry nauczyciel sprawia, że będziesz myślał nawet, jeśli nie chcesz. (Fisher, 1998, Teaching 
Thinking)

7.  JAK ROZWIJAć MYŚLENIE KRYTYCZNE W KLASIE?
W tym obszarze nie ma zbyt wielu propozycji na rynku edukacyjnym. Zaprezentuję dwie drogi: 

pierwsze, ogólne podejście (do zastosowanie od zaraz) i drugie – przy zastosowaniu specjalnych 
narzędzi myślowych TOC.

Podejście ogólne to sposób, w jaki prowadzimy lekcje, na co zwracamy uwagę. W tym obsza-
rze najważniejsza jest rola nauczyciela, który aktywnie działa, pomaga i akcentuje następujące 
zagadnienia:

 ■ przypominanie jest najłatwiejsze. Przypominasz sobie fakty, opisujesz rzeczy, przedmioty 
i zdarzenia lub nadajesz im określoną sekwencję/kolejność.

 ■ zauważanie podobieństw – porównywanie podobieństw sytuacji, pomysłów, ludzi.

 ■ zauważanie różnic – badanie i sprawdzanie, jakie są różnice w pomysłach, zdarzeniach oraz 
rzeczach poprzez przeciwstawianie ich sobie. 

 ■ rozpoznawanie przyczyn i skutków – analiza powodów, konsekwencji, dokonywanie prognoz.

 ■ uogólnianie – grupowanie faktów i zdarzeń na podstawie zależności. 

 ■ uzasadnianie – przechodzenie od ogółu do szczegółu.

3  Por.: http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766).

https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
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 ■ ocena – ocenianie rzeczy lub zdarzeń; określanie wartości pomysłu lub koncepcji na podsta-
wie zgromadzonych danych.

Drugi sposób rozwoju krytycznego myślenia w klasie polega na zastosowaniu narzędzi TOC. Te 
narzędzia graficzne są do zastosowania na każdym przedmiocie, na każdym poziomie edukacyj-
nym. Więcej na ten temat zaprezentuję w 2 i 3 module kursu.

Na razie zachęcam do zapoznania  się ze stronami:
http://www.uczymymyslenia.pl,
http://www.toc.edu.pl.

warto wiedzieć

8.  BARIERY W ROZWOJu MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
Aby rozwijać w sobie myślenie krytyczne, trzeba woli, determinacji i „otwartej głowy”. Nie jest 

to dane każdemu. Przeszkód w rozwoju myślenia krytycznego jest bardzo dużo. Ważne, aby spoj-
rzeć obiektywnym okiem na siebie i przyznać, czy któraś z tych cech (sytuacji) stanowi przeszko-
dę we mnie samym4. Tymi przeszkodami są:

 ■ brak odpowiednich informacji,

 ■ słabe umiejętności czytania,

 ■ słabe umiejętności słuchania,

 ■ stronniczość,

 ■ uprzedzenia,

 ■ przesądność,

 ■ egocentryzm,

 ■ presja środowiska rówieśniczego,

 ■ bezmyślny konformizm,

 ■ bezmyślny nonkonformizm,

 ■ prowincjonalizm,

 ■ ograniczenie umysłowe.

Szczerze, obiektywnie i krytycznym okiem przyjrzyj się sobie. Czy posiadasz któreś z tych cech? 
Czy charakteryzuje cię jakaś postawa, która stanowi dla ciebie barierę? Zobacz, jakie jeszcze prze-
szkody mogą się pojawić:

 ■ zamknięty umysł,

 ■ nieufność w rozumowaniu,

 ■ stereotypy,

 ■ myślenie relatywistyczne,

4  Por.: http://www2.bakersfieldcollege.edu (CT in nursing).

http://www.toc.edu.pl
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 ■ poszukiwanie kozła ofiarnego,

 ■ racjonalizacja,

 ■ myślenie życzeniowe,

 ■ myślenie krótkoterminowe,

 ■ selektywna uwaga,

 ■ pamięć selektywna,

 ■ przytłaczające emocje,

 ■ oszukiwanie samego siebie,

 ■ chęć zachowania twarzy, 

 ■ obawa przed zmianą.

Skoro już wiesz, co Ci przeszkadza w rozwoju, koniecznie coś z tym zrób! Osoby, które nie myślą 
krytycznie, łatwo ulegają manipulacjom prowadzonym przez polityków, przełożonych, twórców 
reklam itp. Jeśli nie akceptujesz takiej sytuacji, to pokonaj swoje przeszkody! 

Najpierw trzeba zacząć od siebie, a potem nauczać innych. 

PODSuMOWANIE
Na tym kończy się pierwszy moduł kursu, którego celem było pokazanie podstaw związanych 

z myśleniem krytycznym. Mam nadzieję, że dostrzegasz teraz, że myślenie krytyczne to tak na-
prawdę filozofia życia – postawa osoby, która ciągle zadaje sobie i innym dobre, twórcze pytania, 
które ZMuSZAJą do zatrzymania się i spokojnego przemyślenia. A dopiero potem zdefiniowania 
wniosku, działania, akcji.

Myślenie krytyczne to aktywny i ciągły proces:

 ■ komunikacji,

 ■ rozwiązywania problemów,

 ■ ewaluacji,

 ■ analizy,

 ■ syntezy,

 ■ indywidualnej oraz zespołowej refleksji służącej rozwijaniu zrozumienia, a także wspieraniu 
pozytywnych decyzji oraz świadomych działań.

Jeśli uda ci się zastosować tę regułę w swoim codziennym życiu oraz życiu twoich uczniów, 
będzie to ogromny sukces. Z czasem zaś nabierzesz wprawy w tych wszystkich omawianych 
postawach.
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