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O analiză a practicilor educaționale asupra gândirii critice în instituțiile europene de învățământ
superior

Rezumat / Sinteză și constantări principale
În sfera proiectului CRITHINKEDU, acest raport se adresează profesorilor universitari,
echipelor de sprijin pedagogic și conducătorilor instituționali, oferind o înțelegere
generală asupra adoptării Gândirii Critice de către Instituțiile Europene de Învățământ
Superior, luând în considerare ambele studii de intervenție despre curentele
educaționale raportate în literatură și practica educațională a profesorilor. Adoptând o
metodă de cercetare mixtă au fost revizuite 46 de lucrări literare și au fost realizate 53
de interviuri cu profesori universitari din 9 țări
Acest raport aduce o
europene. Analiza a comprimat atât studii cât
și interviuri cu profesori din 4 domenii
mai bună înțelegere a
profesionale, și anume Științe Biomedicale,
felului în care intituțiile
STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și
europene de învățământ
Matematică), Științe Sociale și Umanioare.

superior dezvoltă
gândirea critică (GC).

Constatările principale sunt aliniate cu
examinarea anterioară (Abrami et al., 2008;
Behar-Horenstein & Niu, 2011; Tiruneh, Verburgh & Elen, 2014; Abrami et al., 2015):
1. Cercetarea pe Educația GC este un domeniu în creștere în ansamblul
European al învățământului superior. Există un interest în creștere al
modului în care strategiile de învățare pot influența dezvoltarea GC, desi cu
dovezi limitate prin care caracteristicle strategiilor de învățare și mediul de
învățare sprijină mai bine dezvoltarea studenților GC;
2. Dispozițiile GC sunt subevaluate de profesorii EHE. Studiile de intervenție
ale GC și practicile educaționale se axează în principal pe dezvoltarea
competențelor GC ale studenților și pot neglija valoarea dispozițiilor GC și
importanța practicii considerabile, a efortului și a intervențiilor pe termen lung;
3. Instruirea GC în subiectul cursurilor este cea mai utilizată abordare de
către profesorii universitari. Studiile și aplicațiile au tendința de a se baza
mai mult pe o abordare a GC captivantă (Ennis, 1997), în care principiile GC
nu sunt menționate în mod explicit studenților, presupunând că odată cu
angajarea instruirii subiectului, se vor dobândi și competențele. Cu toate
acestea, dezvoltarea identificării clare și definirea competențelor GC sunt
elemente critice ale efectului intervențiilor GC, pentru a fi recunoscute de
studenți și predate direct de instructori;
4. Metodologii de învățare active, perfecționarea profesorilor și spijinul
studenților sunt esențiale / fundamentale pentru dezvoltarea GC.
Prelegerea – Dezbatere și Învățarea bazată pe probleme sunt cele mai folosite
strategii raportate atât în literatură cât și de profesori, fapt ce sugerează că
implicarea studenților în învățarea aplicată pe metolodogii, lucru care se pare
că ajută la atingerea unor îmbunătățiri în dezvoltarea GC. Mai mult decât atât,
folosirea situațiilor reale și a scenariilor legate de locul de muncă sunt cel mai
des folosite ca metodă de predare și proces de învățare. Aici, dovezile arată că
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nu numai materialele GC au un impact mare asupra studenților, dar și
perfecționarea profesorilor este de asemenea crucială pentru dezvoltarea
efectivă a GC;
5. Profesorii universitari întâmpină dificultăți în evaluarea / stabilirea dezvoltării
GC a studenților. Atât literatura cât și profesorii au găsit câteva dificultăți
referitoare la stabilirea progresului studenților pe GC. În special, majoritatea
studiilor și aplicațiilor au prezentat metode calitative de evaluare, bazate mai
ales pe percepțiile studenților și ale profesorilor și câteva teste formale de GC,
cursuri și studii de cercetare de natură experimentală / cvasi-experimentală –
în care mărimea efectului intervențiilor era măsurată. Înafara de asta, este clar
că cercetărorii și profesorii au limitări critice în evaluarea permanenței
studenților GC (capacitatea competențelor GC și a dispozițiilor studenților de a
rămâne activi după intervenție) și generalizarea studenților (abilitatea de a
aplica competențe și dispoziții GC în alte contexte, cum ar fi piața muncii a vieții
de zi cu zi).De asemenea, diferite dificultăți au fost detectate la nivel pedagogic,
metodologic și organizațional. Acestea subliniază rolul important al EHEI în
furnizarea unei stabilități structuri adecvate și politici pentru cultivarea
profesorilor și a studenților în domeniul ănvățării active și al dezoltării GC.
Sunt schițate câteva implicații practice pe trei nivele: organizațional, programă și
cursuri. Principalul rezultat și noutatea prezentului raport, prin comparație cu prima
producție intelectuală CRITHINKEDU’ - “O colecție europeană a secolului XXI pentru
abilități și dispoziții de gândire critică necesare în diferite domenii profesionale”
(CRITHINKEDU_O1, 2018) – și această raportare o constituie o propunere
preliminară de instruiri în calitate pe domeniul educației GC în instituțiile de
învățământul superior.În centrul propunerii se află asigurarea calității în relație cu
învățarea și predarea GC în învățământul superior, incluzând procesul de formare,
concepere și livrare a inastrucțiunilor GC (și asociații relevante ale cercetării). Asta nu
exclude existentul proces instituțional, care asigură și îmbunătățește calitatea predării,
a învățării și a cercetării activităților, ci mai degrabă se constituie într-o cale specifică
și complementară care să asigure un mediu de învățare a GC în care conținutul
programelor, oportunitățile de învățare și facilitățile sunt potrivite acestui scop.
Anumite probleme au fost întâmpinate în timpul realizării acestei cercetări, legate de
metodolgia de cercetare (de ex. Cuvinte cheie folosite pentru selectarea lucrărilor),
eșantionul de cercetare (de ex. Experiența profesorilor sau experiența instruirii în GC)
sau chiar procedura de analizare a datelor (de ex. Barierele lingvistice întâmpinate în
procesul de traducere a datelor). Cu toate acestea, după depășirea acestor dificultăți,
raportul face lumină asupra intervenții educaționale curente și antrenează adoptarea
competențelor și dispozițiilor GC studenților EHE, despre bariere și despre ce este la
ora actuală important să ne îndreptăm atenția pentru a îmbunătăți educația GC.
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