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Krytyczne myślenie 



Definicja EQF 

Wiedza 

• Student zdobywa 

wiedzę na temat 

zalet i technik 

krytycznego 

myślenia 

Umiejętności 

• Student zdobywa 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w pracy 

zespołowej 

Kompetencje 

• Student 

dowiaduje się i 

zdobywa 

kompetencje 

krytycznego 

myślenia 



Wprowadzenie 

Myślenie krytyczne nie jest krytyką 

Krytyczne myślenie jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności w prawie 
każdej branży i każdym miejscu pracy. Odnosi się do możliwości obiektywnej 
analizy informacji i uzasadnionego osądu. 

Myślenie krytyczne jest rodzajem racjonalnego i otwartego przetwarzania 
mentalnego, które jest oparte na dowodach. 

Myślenie krytyczne nie jest myśleniem emocjonalnym. 

• Myślenie krytyczne jest zdyscyplinowanym intelektualnie procesem aktywnej i 
umiejętnej konceptualizacji, stosowania, analizy, syntezy i / lub oceny informacji 
zebranych lub wygenerowanych przez obserwację, doświadczenie, refleksję, 
rozumowanie lub komunikację, jako przewodnik po wierze i działaniu. ” - 
Podstawa krytycznego myślenia 



Czym jest krytyczne myślenie 

Czym jest krytyczne myślenie i dlaczego jest ono ważne? 

 

Krytyczne myślenie odnosi się do umiejętności obiektywnej analizy informacji i uzasadnionego osądu. 

Obejmuje ocenę źródeł, takich jak dane, fakty, obserwowalne zjawiska i wyniki badań. (University of 

Louisville, „What is Critical Thinking”, 2019) 

 

Dobrzy krytyczni myśliciele mogą wyciągać rozsądne wnioski z zestawu informacji i rozróżniać przydatne i 

mniej przydatne szczegóły w celu rozwiązania problemów lub podjęcia decyzji. 



Umiejętności krytycznego myślenia 

Rozumowanie Analiza Ocena 

Rozwiązywanie 

problemów 

Podejmowanie 

decyzji 



Wydajne krytyczne myślenie 

Myślenie krytyczne jest skuteczne, gdy ktoś potrafi: 

Zrozumieć powiązania między pomysłami; 

Określić znaczenie i trafność argumentów i pomysłów; 

Rozpoznać, zbudować i ocenić argumenty; 

Zidentyfikować niespójności i błędy w rozumowaniu; 

Podejść do problemów w sposób spójny i systematyczny; 

Zastanowić się nad uzasadnieniem własnych założeń, przekonań i wartości. 



Korzyści z krytycznego myślenia w miejscu pracy 

• Umożliwia pracownikom formułowanie odpowiednich problemów i pytań w sposób jasny i dokładny. 

 

• Pozwala na gromadzenie i ocenę ważnych informacji, które mogą być później skutecznie interpretowane. 

 

• Pracownik może wyciągać wnioski i osiągnąć rozwiązania, testując je za pomocą odpowiednich kryteriów 

i standardów. 

 

• Pracownik jest w stanie znaleźć rozwiązania złożonych problemów. 



Krytyczne myślenie w miejscu pracy 

Krytyczne myślenie jest niezbędne na stanowiskach kierowniczych lub kadry kierowniczej, ponieważ ich 

decyzje wpływają na innych pracowników. Wszyscy pracownicy muszą jednak wzmocnić umiejętność 

generowania wysokiej jakości myśli, które bezpośrednio wpłyną na ich pracę. Co może wpłynąć na miejsce 

pracy? 



Krytyczne myślenie i zasoby ludzkie 

 

 

 

 
 

Rola menedżera w firmach jest coraz bardziej 

złożona. Jego praca nie ogranicza się tylko do 

zatrudniania nowych pracowników. 

Zarządzanie pracownikami staje się bardzo 

ważne, szczególnie w coraz bardziej 

zróżnicowanych zespołach. Menedżer 

zasobów ludzkich musi być w stanie 

podejmować decyzje w najbardziej 

obiektywny i precyzyjny sposób. Jeśli 

pracownik się nie poddaje lub firma znajduje 

się w złej sytuacji, musi on mieć możliwość 

przejrzystego przekazania tego pracownikom. 

Zasoby ludzkie 



Krytyczne myślenie i praca zespołowa 

 

 

 

 
 

Myślenie krytyczne pomaga osiągnąć wyższy poziom bezstronności, ponieważ 

zdaniem dr Lindy Elder ludzie, którzy myślą krytycznie, starają się żyć racjonalnie, 

rozsądnie i z empatią. W pracy ważne jest, aby nie dać się zwieść osobistym 

uprzedzeniom i opiniom, będąc w stanie osiągnąć pomysły tak obiektywnie, jak to 

możliwe. 

Praca 

zespołowa 



Krytyczne myślenie i sprzedaż 

 

 

 

 
 

W momencie sprzedaży. Aby sprzedać produkt lub wygenerować dobre spojrzenie 

na markę firmy, konieczne jest wykorzystanie umiejętności krytycznego myślenia do 

analizy pojęć z dużej perspektywy, co nie ogranicza się jedynie do stereotypów lub 

wcześniej ustalonych pomysłów. Ważna analiza rynku, konkurencji i potencjalnego 

konsumenta będzie kluczem do sukcesu naszej sprzedaży. 

Sprzedaż 



Krytyczne myślenie i rozwiązywanie konfliktów 

 

 

 

 
 

Zespoły często rodzą nieporozumienia, które powodują złe środowisko pracy, 

skutkując demotywacją pracowników, a tym samym niską wydajnością. Krytyczne 

myślenie wraz z analizą problemów i osiąganiem rozwiązań będzie bardzo 

przydatne w rozwiązywaniu ewentualnych sporów pracowniczych. 

Rozwiązywanie 

konfliktów 



Co możemy zrobić, aby krytyczne myślenie działało? 
 

 

 

 
 



Co możemy zrobić, aby trenować krytyczne myślenie? (1) 

 

 

 

 
 

   

Unikaj podmiotowości i analizuj zalety i wady wszystkiego. 
Oceniaj wszystko 

obiektywnie 

Bądź otwarty 

Zawsze bądź gotowy na nowe rzeczy lub eksperymentuj z nowymi 

zadaniami. Bądź także ciekawy otaczającego Cię środowiska, działalności 

firmy i pracy twoich kolegów. 



Co możemy zrobić, aby trenować krytyczne myślenie? (2) 

 

 

 

 
 

Dwuznaczności prowadzą do pozostania bez rozwiązania problemu. 

Przeanalizuj i postaw się po jednej lub drugiej stronie, za pomysłem lub 

za innym 

Podejmuj decyzje 

Zastanawiaj się 

długo, zanim 

podejmiesz 

decyzję 

Myślenie jest fundamentalne. Ile razy żałowaliśmy czegoś, co 

powiedzieliśmy? Poświęć kilka sekund, zanim zaczniesz mówić, 

szczególnie w stresujących sytuacjach. 



Co możemy zrobić, aby trenować krytyczne myślenie? (3) 

 

 

 

 
 

Poddawanie się emocjom zwykle prowadzi w dobrym kierunku. Celem nie 

jest ich ignorowanie, ale umiejętność ich poznania, nazwania i 

kontrolowania. 

Kontroluj swoje 

emocje 

Unikaj pierwszych 

wrażeń i 

uprzedzeń 

Nie daj się ponieść uprzedzeniom lub pierwszym wrażeniom. Zazwyczaj 

prowadzą one do błędu i uprzedniego subiektywnego osądu. Bądź 

cierpliwy. 



Co możemy zrobić, aby trenować krytyczne myślenie? (4) 

 

 

 

 
 

Wyeliminuj negatywne myśli i wzmocnij empatię. Optymizm i wspieranie 

współpracowników są niezbędne przy tworzeniu dobrego środowiska 

pracy. Jeśli w każdy poniedziałek pójdziemy do pracy z dobrym 

humorem, pomożemy sprzyjać korzystnemu klimatowi dla wszystkich. 

Bądź empatyczny 

i unikaj 

negatywnego 

nastawienia 



Wniosek 

Krytyczne myślenie, praca zespołowa, punktualność i umiejętności komunikacyjne są cechami najbardziej 

poszukiwanymi przez osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie przy zatrudnianiu nowego pracownika. 

Dane te zostały wyodrębnione z analizy 2,3 miliona profili LinkedIn dla „The Wall Street Journal”. 



Pamiętaj! 

„Wszystko, czym jesteśmy, jest wynikiem tego, co myśleliśmy; Opiera się na naszych 

myślach i składa się z naszych myśli ” 

Budda 



Źródła i dalsze czytanie 

• http://www.quotehd.com/quotes/jeffery-spurgeon-quote-theres-more-to-life-than-friends-drugs-alcohol-and 

• https://oceanrecoverycentre.com/2017/03/20-of-the-absolute-best-addiction-recovery-quotes-of-all-time/ 

• http://dunlewey.net/what-is-substance-abuse/ 

• https://www.asam.org/resources/definition-of-addiction 

• http://www.trivalleypsychotherapy.com/addictions.html 

• Forensic Mental Health, 2009, S. Gibbon 

• Psychology of addiction, 1994, Mary McMurran 

• http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/074171369204200302 

• https://www.thebalancecareers.com/critical-thinking-definition-with-examples-2063745 

• https://www.addictionnetwork.com/blog/the-benefits-of-critical-thinking-in-recovery/ 

• https://myhealth.alberta.ca/Alberta/Pages/How-does-addiction-affect-your-life.aspx 

• https://collegeinfogeek.com/improve-critical-thinking-skills/ 

• https://blog.iqmatrix.com/critical-thinker 

• https://aminghori.blogspot.com/2016/06/lesson-plan-of-critical-thinking.html 

• https://www.hypnosisdownloads.com/thinking-skills/critical-thinking 

• https://www.youtube.com/watch?v=xfPuQLbnsu8 

• https://www.youtube.com/watch?v=v3p_KnYaGLk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




