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Rezumat și rezultate cheie
În cadrul proiectului CRITHINKEDU, acest output teoretic (Output 3) descrie
experiența conceperii și realizării unui curs european de formare în domeniul
educației bazată pe gândire critică (GC) pentru profesorii universitari. Acest output
utilizează „inventarul european al abilităților și dispozițiilor de gândire critică pentru
secolul 21" și „Ghidul preliminar pentru
calitatea în educația bazată pe gândire Acest raport descrie
critică" - ambele prezentate în cele două
experiența construirii și
outputuri
teoretice
anterioare
ale
conceperii unui curs
proiectului (Dominguez, 2018a, 2018b).
Acest raport se adresează instituțiilor european de pregătire în
partenere și oricărei instituții de domeniul educației bazate
învățământ superior care dorește să pe gândire critică pentru
replice ulterior acest curs de formare la profesori universitari
nivel local, personalului din facultate
interesat de implementarea practicilor de predare și învățare în clasă bazate pe GC.
Implementarea în cadrul proiectului CRITHINKEDU va fi realizată ca parte a celui
de-al patrulea output teoretic (Output 4).
Cursul descris aici include sesiuni de instruire pentru a promova și susține
învățământul de calitate bazat pe GC și oferă resurse educaționale și activități de
formare practică în diverse teme-cheie, cum ar fi proiectarea învățării, metode de
predare și evaluarea nivelului de GC. Prin faptul că profesorii au primit principii de
proiectare eficiente, strategii de predare și criterii de evaluare pentru GC, aceștia au
fost încurajați să se integreze aceste elemente în practica zilnică.
Primul curs CRITHINKEDU a fost deschis unui număr limitat de participanți: fiecare
partener a contactat în medie 4 cadre didactice universitare, numărul total de
participanți fiind 65 (incluzând și trainerii) din 9 țări europene (Belgia, Cehia, Grecia,
Italia, Lituania, Portugalia, România și Spania). Cursul a avut loc la Roma (Italia), în
perioada 29 ianuarie - 4 februarie 2018.
Considerată ca o experiență pilot, acest curs a fost mai mult decât o simplă
oportunitate de lucru în grup și de schimb de experiență între profesorii din
învățământul superior interesați în educația bazată pe GC. Potrivit unui chestionar
aplicat după finalizarea cursului, toți participanții au avut un grad înalt de satisfacție:
93% dintre respondenți au apreciat sesiunile plenare care au avut loc în timpul
cursului. Cursul s-a dovedit util pentru practica profesională a peste 80% dintre
participanți. Participanții au evaluat cursul ca o modalitate utilă de a îmbunătăți în
mod semnificativ următoarele competențe: Colaborare, Comunicare, Gândire critică
și, în principal, Design instructiv. Mai mult de 86% dintre respondenți intenționează
să folosească ceea ce au învățat în cursul CRITHINKEDU în instituția lor și mai mult
de 74% dintre aceștia ar recomanda acest curs altor colegi.
Cursul CRITHINKEDU a confirmat în principal importanța și utilitatea „Propunerii
preliminare de recomandări privind calitatea în educația bazată pe GC", în
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conformitate cu punctele cheie deja evidențiate în outputurile anterioare (Outputul 1
și Outputul 2), după cum au fost descrise în rezultatele chestionarelor post-curs,
prezentate tuturor participanților. Prin urmare, rezultatele obținute au arătat o nevoie
puternică de a oferi mai multe resurse didactice și exemple practice pentru a sprijini
integrarea practicilor educaționale bazate pe GC la nivelul cursului. Mai mult,
participanții au fost deosebit de preocupați de modul de evaluare a nivelului de GC al
studenților în unitățile lor curriculare, cerând mai multe exemple și instrumente
practice pentru a evalua nivelul de GC al studenților.
În cadrul intervențiilor viitoare, cursul CRITHINKEDU este de așteptat să fie replicat
în țările participanților (adaptat la nevoile locale). Astfel, va fi posibil să analizăm mai
profund impactul acestuia asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. De
asemenea, profesorii vor fi invitați să participe la diferite activități de implementare și
să sprijine elaborarea „recomandărilor europene pentru educația în domeniul gândirii
critice în instituțiile de învățământ superior" (care vor fi prezentate în Outputul 4).

