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Gândirea critică 



Definiție EQF 

Cunoştinţe 

• Elevul obține 

cunoștințe 

despre avantajele 

și tehnica gândirii 

critice 

Aptitudini 

• Elevul capătă 

abilități despre 

gândirea critică a 

muncii în echipă 

Competente 

• Elevul află și 

capătă 

competența de a 

fi un gânditor 

critic 



Introducere 

Gândirea critică nu este criticarea 

• Gândirea critică este una dintre cele mai căutate abilități în aproape fiecare industrie și 
fiecare loc de muncă. Se referă la capacitatea de a analiza informațiile în mod obiectiv și de 
a face o judecată motivată . 

• Gândirea critică este ca un tip de procesare mentală rațională și deschisă, care 
este informată prin dovezi . 

• Gândirea critică nu este gândirea emoțională. 

• Gândirea critică este procesul disciplinat intelectual de conceptualizare activă și abilă, 
aplicarea, analizarea, sintetizarea și / sau evaluarea informațiilor culese din, sau generate de, 
observație, experiență, reflecție, raționament sau comunicare, ca ghid pentru credință și 
acțiune. “ - Fundația pentru gândirea critică 



Ce este Gândirea critică 

Ce este Gândirea critică și de ce este importanta? 

 

Gândirea critică se referă la capacitatea de a analiza informația în mod obiectiv și de a face o judecată 

motivată. Ea implică evaluarea surselor, cum ar fi date, fapte, fenomene observabile și constatări ale 

cercetării. (Universitatea din Louisville, „Ce este gândirea critică”, 2019) 

 

Buni gânditori critici pot trage concluzii rezonabile dintr-un set de informații și pot discrimina între detalii 

utile și mai puțin utile pentru a rezolva problemele sau a lua decizii. 



Abilități de gândire critică 

Raționalizarea Analizarea Evaluarea 

Rezolvarea 

problemelor 

Luarea 

deciziilor 



Gândire critică eficientă 

Gândirea critică este eficientă atunci când puteți să: 

 

• Înțelegeți legăturile dintre idei; 

• Determinați importanța și relevanța argumentelor și ideilor; 

• Recunoaște, construiește și apreciază argumente; 

• Identificați inconsecvențele și erorile în raționament; 

• Abordarea problemelor într-un mod consecvent și sistematic; 

• Gândiți-vă asupra justificării propriilor presupuneri, credințe și valori. 



Beneficiile gândirii critice la locul de muncă 

• Permite lucrătorilor să formuleze probleme și întrebări relevante, în mod clar și precis . 

• Permite colectarea și evaluarea informațiilor importante care pot fi interpretate ulterior 

eficient. 

• Muncitorul poate ajunge la concluzii și ajunge la soluții , testându-le prin criterii și 

standarde relevante. 

• Muncitorul este capabil să găsească soluții la probleme complexe . 



Gândire critică la locul de muncă 

Gândirea critică este indispensabilă pentru funcții de conducere sau de conducere, deoarece deciziile lor 

afectează alți angajați. Cu toate acestea, toți lucrătorii trebuie să consolideze capacitatea de a genera 

gânduri de calitate, ceea ce le va influența direct munca. Ce poate afecta la locul de muncă? 



Gândirea critică și resursele umane 

 

 

 

 
 

Rolul unui manager în companii este din 

ce în ce mai complex. Munca sa nu se 

limitează la angajarea de noi lucrători. 

Managementul lucrătorilor devine foarte 

important, mai ales în echipe din ce în ce 

mai diverse. Un manager de resurse 

umane trebuie să poată lua decizii în cel 

mai obiectiv și precis mod posibil. Dacă 

un lucrător nu renunță sau compania se 

află într-o situație proastă, trebuie să aibă 

capacitatea de a o transmite lucrătorilor 

în mod transparent. 

Resursele 

Umane 



Gândirea critică și munca în echipă 

 

 

 

 

 
 

Gândirea critică ajută la atingerea unui nivel mai mare de imparțialitate, deoarece, 

potrivit Dr. Linda Elder, oamenii care cred că încearcă să trăiască rațional, rezonabil 

și cu empatie. La locul de muncă, este esențial să nu te lăsa dus de părtinirile și 

opiniile personale, pentru a putea atinge idei cât mai obiective. 

Munca în echipă 



Gândire critică și vânzări 

 

 

 

 
 

În momentul vânzării. Pentru a vinde un produs sau a genera o perspectivă bună 

către marca unei companii, este necesar să se utilizeze abilități de gândire critică 

pentru a analiza conceptele dintr-o perspectivă mare, care nu se limitează la 

stereotipuri sau idei prestabilite. O analiză importantă a pieței, a concurenței și a 

consumatorului potențial va fi cheia succesului vânzărilor noastre. 

Vânzări 



Gândirea critică și rezolvarea conflictelor 

 

 

 

 
 

Echipele au adesea neînțelegeri care provoacă un mediu de lucru prost, care 

provoacă demotivarea angajaților și, prin urmare, productivitate scăzută. Gândirea 

critică, cu analiza problemelor și realizarea de soluții va fi foarte utilă în rezolvarea 

eventualelor dispute de muncă. 

Conflict 

Resolution 



Ce putem face pentru ca gândirea critică să funcționeze? 

 

 

 

 
 



Ce putem face pentru a instrui gândirea critică? (1) 

 

 

 

 
 

   

Evitați subiectivitățile și analizați pro și contra  
Evaluează totul 

obiectiv 

Fii deschis 

Fii întotdeauna dispus să faci lucruri noi sau să experimentezi cu sarcini 

noi. De asemenea, fii curios cu privire la mediul din jurul tău, la 

funcționarea companiei și la munca pe care o fac colegii tăi. 



Ce putem face pentru a instrui gândirea critică? (2) 

 

 

 

 
 

Ambiguitățile conduc la lipsa de decizii. Analizați-vă și poziționați-vă pe o parte 

sau pe alta, pe o idee sau pe una diferită. 
Fii un factor de 

decizie 

Gândește-te cu 

mult înainte de a 

judeca 

Gândirea este fundamentală. De câte ori am regretat ceva ce am spus? 

Luați câteva secunde înainte de a vorbi, mai ales în situații stresante. 



Ce putem face pentru a instrui gândirea critică? (3) 

 

 

 

 
 

A te lăsa purtat de val în mod normal poate duce la lucruri bune. Scopul 

nu este de a ignora emoțiile, ci de a le cunoaște și controla. 
Gestionează-ți 

emoțiile 

Evitați primele 

impresii și 

prejudecățile 

Nu te lasa dus de prejudecati sau de primele impresii. Acestea conduc de 

obicei la erori și la emiterea unor hotărâri subiective anterioare. Fii 

răbdător. 



Ce putem face pentru a instrui gândirea critică? (4) 

 

 

 

 
 

Eliminați gândurile negative și consolidați empatia. A fi optimist și a 

susține colegii este esențial atunci când creați un mediu de lucru 

bun. Dacă în fiecare luni vom merge la muncă cu mult umor, vom 

contribui la încurajarea unui climat favorabil pentru toată lumea. 

Fii empatic și 

evita să fii negativ 



Concluzie 

Gândirea critică, munca în echipă, punctualitatea și abilitățile de comunicare sunt calitățile cele mai căutate 

de cei responsabili de resursele umane atunci când angajează un nou lucrător. Aceste date au fost extrase 

dintr-o analiză de 2,3 milioane de profiluri LinkedIn pentru „The Wall Street Journal”. 



Tine minte! 

„ Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit; Este bazat pe 

gândurile noastre și este format din gândurile noastre ” 

Buddha 
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