
W naszej szkole od listopada 2020r. wdrażamy model MYŚLENIA KRYTYCZNEGO , jednej z najważniejszych 
kompetencji XXI wieku      https://mysleniekrytyzzne.edu.pl/

Współprazujemy śziśle z panem Maziejem Winiarkiem, twórzą modelu Myślenia Krytyzznego w Polsze i TOC dla 
Edukacji .  Jesteśmy w tej zhwili jedyną zertyfkowaną na Podkarpaziu szkołą wdrażajązą model myślenia krytyzznego 
https://mysleniekrytyzzne.edu.pl/onnas/zertyfkowanenszkoly

Nasze zasoby:
*  2 certyfkowanych trenerów myślenia krytycznego I stopnia: panią Anetę Staszzzuk  i panią  Nataszę Kula
*  zespół wdrożeniowy 7 nauczycieli już stosujązyzh model MK na swoizh lekzjazh (edukazja wzzesnoszkolna, j. polski, 
j. angielski, matematyka, fzyka, historia, wos) oraz kilkoro nauzzyzieli, którzy  obserwują, próbują, przyglądają się,          
i mamy nadzieję ,  dołązzą od nowego roku szkolnego
* załorozzny dostęp do platormy MK dla nauzzyzieli, koordynatora, trenerów, dyrektora
*  bieżąze wsparzie ze strony p. Mazieja Winiarka i trenerów zewnętrznyzh
* energia, motywazja
* przygotowanie merytoryzzne, otwartość na wiedzę
* ziągłe doskonalenie
* PRZEKONANIE OPARTE NA WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, ŻE TO WŁAŚCIWA DROGA NOWOCZESNEJ I 
EFEKTYWNEJ EDUKACJI W XXI WIEKU, że W MK TO DZIECI TWORZĄ WIEDZĘ, że MYŚLENIE KRYTYCZNE TO NIE JEST 
CHWILOWA MODA.

,,Krytyzzne myślenie jest wprawną i aktywną interpretazją i ewaluazją tego, zo obserwujemy, komunikatów, informazji i
argumentów. (Mizhael Szriven)

Refleksyjne myślenie jest zzynnym, wytrwałym i uważnym rozważaniem jakiegoś przekonania lub przypuszzzalnej 
formy wiedzy – ze względu na podstawy, na któryzh się opiera, oraz dalszyzh wniosków, do któryzh doprowadza. (John 
Dewey) Myślenie krytyzzne to postawa wyrażająza się w gotowośzi do rozpatrywania w przemyślany sposób 
problemów i przedmiotów, które wzhodzą w zakres doświadzzenia, znajomość logizznyzh metod rozumowania i 
doziekania, pewna wprawa w stosowaniu tyzh metod. Postawa krytyzznego myślenia wymaga nieustajązego wysiłku 
rewidowania każdego przekonania zzy innej przypuszzzalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspierajązyzh i 
dalszyzh konkluzji, do któryzh ona prowadzi. (Edward Glaser).

Czym zatem jest myślenie krytyczne?

Działaniem w kierunku zrozumienia, refleksji, uświadomienia sobie wszystkizh danyzh, okolizznośzi a nawet emozji 
związanyzh z obserwowaną, analizowaną sytuazją, informazją. Myślimy krytyzznie po to, aby wyziągnąć wnioski, na 
podstawie któryzh podejmę jedyną, możliwą w tej sytuazji, dezyzję – będąz świadomy jej możliwyzh konsekwenzji.

Może łatwiej będzie zrozumieć zzym jest myślenie krytyzzne poprzez analogię – a czym na pewno nie jest?

• ślepym przyjmowaniem wszystkizh stwierdzeń i argumentów innyzh osób
• ślepym przyjmowaniem  reklam, ogłoszeń, spotów
• ślepym przyjmowaniem treśzi z artykułów, jako fakt
• ślepym przyjmowaniem treśzi z Internetu, z TV
• bezmyślnym trzymaniem się staryzh poglądów, przekonań, opinii, stereotypów, uprzedzeń, itp.’’
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