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Abstract
The modern world needs people who are thinking, who are creative and inventive, who can function 
well in fast-changing reality. In order to educate such people, well-prepared teachers are needed at 
every level of education, because they determine the quality and efficiency of school work. One of the 
most important components of the teacher’s professional competence is critical thinking, therefore 
high level of this skill is a guarantee of professionalism in this occupation. This also applies to early 
school education. In this article have been presented research results on critical thinking by students 
from preschool and early school faculty - future grade I – III teachers.
Keywords: critical thinking; early school education; professional competence of teacher; mathematical 
education; text tasks; nonstandard text task.

WPROWADZENIE

Współczesny świat potrzebuje ludzi myślących, kreatywnych, twórczych, 
którzy potrafią dobrze funkcjonować w szybko zmieniającej się rzeczy-
wistości. By wykształcić takich ludzi, potrzebni są dobrze przygotowa-

ni nauczyciele i to na każdym szczeblu edukacji, bowiem oni decydują o jakości 
i efektywności pracy szkoły.

Nauczyciele mają realizować, zdaniem Czesława Banacha, „dwie strategiczne idee 
współczesnej edukacji «rozumieć świat – kierować sobą» oraz przygotowywać 
ludzi do uczestnictwa w procesie edukacji ustawicznej – «uczenia się przez całe 
życie»“ (Banach 2014: 549). A więc głównym celem działalności nauczycieli win-
no być kształtowanie i rozwijanie wielostronnej aktywności uczniów, przygoto-
wanie ich do realnego życia i podejmowania działań niestandardowych. Dodat-
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kowo w ciągle zmieniającej się współcześnie rzeczywistości szkolnej1 ogromnego 
znaczenia nabiera odpowiedzialność nauczycieli za organizację i efekty własnej 
pracy. Chodzi tu o  samodzielność nauczycieli w  podejmowaniu różnorodnych 
decyzji, świadomość zawodową, odwagę, refleksyjność oraz postawę krytyczno-
-kreatywną (por. Banach 2004: 551). 

Biorąc pod uwagę takie współczesne rozumienie roli nauczyciela jako osoby 
wspierającej rozwój dziecka, wyjątkowego znaczenia nabierają kompetencje za-
wodowe nauczyciela, a szczególnie kompetencje konieczne2, do których zalicza 
się kompetencje interpretacyjne, autokreacyjne i realizacyjne. Określają one jego 
zdolności do rozumnego, autonomicznego i krytycznego interpretowania zmie-
niającej się rzeczywistości. Dzięki temu potrafi podejmować niezależne działa-
nia w zróżnicowanych i zmiennych warunkach politycznych i pedagogicznych. 
Nie przyjmuje bezkrytycznie proponowanych mu sposobów działania. Potrafi 
budować własną wiedzę, do której ma krytyczny stosunek, ma świadomość wła-
snej niewiedzy, wynikającej z naturalnych ograniczeń i błędów, czyli ma wyso-
ką samowiedzę. Potrafi samodzielnie tworzyć własne koncepcje pedagogiczne, 
a dzięki krytycznej refleksji reaguje adekwatnie do potrzeb, skutecznie realizując 
zadania edukacyjne (por. Dylak 2004: 559-560). 

KRYTYCZNE MYŚLENIE

Myślenie krytyczne3 jest pojęciem niejednoznacznym. Istnieje wiele jego definicji 
i różnych interpretacji. Najogólniej można powiedzieć, że jest ono 

„świadomym aktem poznawczym (myślenie), jak też i meta-poznawczym (my-
ślenie o myśleniu). Podczas tych aktów koncentrujemy się na jakości uzasadnia-
nia i dowodzenia w trakcie samego procesu wyprowadzania konkluzji. Myślący 
ma więc dwa równie ważne zadania – doskonalenie procesu rozumowania i do-
chodzenie do prawidłowych wniosków i właściwych rozwiązań. I powinno to 
odbywać się równolegle” (Martynowicz 2016).

Można je definiować „w kategoriach: poznawczego nastawienia, strategii myśle-
nia na temat swojego doświadczenia, wiedzy o metodach logicznej analizy i ro-
zumowania, umiejętności związanych z wdrażaniem tych metod w codziennych 
sytuacjach” (Fischer za Czaja-Chudyba 2013: 32). 

W efekcie osoba myśląca krytycznie:

• rozpatruje zjawiska i  doświadczenia z  wielu punktów widzenia, wybierając 
z natłoku informacji te istotne i poddaje je ocenie, 

1 W  latach 2009-2017 w  polskim szkolnictwie kilkakrotnie dokonywano zmian organizacyj-
nych, programowych i  podręczników (np. w  latach 2014-2017 obowiązywały podręczniki 
MEN).

2 Mowa tu o kompetencjach bazowych, koniecznych i pożądanych (por. Dylak 1995, 38-39).
3 Słowa „krytyczny”, „krytyka”, „krytycyzm” pochodzą od greckiego słowa „kritikos”. Krytyczny 

– „oparty na analizie, badaniu cech przedmiotu; dokonujący analizy i oceny jakiegoś zjawi-
ska, dzieła itp.; stosujący metodę krytyki naukowej” (Słownik języka polskiego PWN, t. 1., s. 
1065). Zatem krytycyzm, to zdolność wydawania sądów, dostrzegania różnic i podejmowa-
nia decyzji. 
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• formułuje sądy i dokonuje oceny zdobytej wiedzy odwołując się do jasnych 
i uzasadnionych kryteriów,

• rozważa argumenty za i przeciw jakimś tezom oraz wyciąga na tej podstawie 
wnioski, przewidując ich praktyczne skutki,

• konsekwentnie dochodzi do prawdy, stosując logiczne wnioskowanie o praw-
dziwych przesłankach,

• dąży do odkrycia i korekty słabości sądów, rozumowań, procedur własnych 
i cudzych (por. Garstka 2016: 51-52).

Myślenie krytyczne jest aktem nienaturalnym, bowiem umysł ludzki ma skłon-
ność do trzymania się zarejestrowanych w nim przekonań i szukania potwier-
dzeń dla nich. Wymaga więc wysiłku i  treningu. Wyrobienie nawyku takiego 
myślenia ułatwia dochodzenie do prawdy, do tego, czy jakaś teza ma podstawy 
naukowe, czy ich nie ma (por. Garstka 2016: 54-55). Jednocześnie myślenie kry-
tyczne jest „ucieleśnieniem umiejętności zupełnie podstawowych, uniwersalnych 
oraz użytecznych we współczesnym świecie” (Wasilewska-Kamińska 2016: 64). 

Biorąc pod uwagę potrzeby współczesnego kształcenia, ogromne znaczenie ma 
rozwijanie krytycznego myślenia, bez którego nie sposób funkcjonować w świe-
cie. Przy czym ważne jest, aby rozwijać je już od najwcześniejszych lat. Wobec tego 
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej musi być do tego przygoto-
wany: sam, posiadając taką umiejętność, winien świadomie rozwijać ją u dzieci. 

Można postawić pytanie, czy zasadne byłoby uczenie tego myślenia w  ramach 
specjalnego przedmiotu temu poświęconego. Czy może wystarczy zadbać o to, 
aby w trakcie realizacji wszystkich kursów wykorzystywać różnorodne sytuacje 
do jego rozwijania. Sądzimy, że bardziej naturalne i efektywniejsze zdaje się być 
drugie rozwiązanie, bowiem myślenie to ma nam towarzyszyć w każdej chwili 
życia, a nie jedynie w specjalnie zaaranżowanych laboratoryjnych sytuacjach. 

(BEZ)KRYTYCZNE MYŚLENIE STUDENTÓW PEDAGOGIKI 
PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Ze względu na konieczne kompetencje nauczycieli pedagogiki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, podjęłyśmy próbę zbadania i oceny myślenia krytycznego stu-
dentów tego kierunku. Badaniami objęto studentów II roku licencjackich stu-
diów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017. Otrzymali oni na pisemnym 
egzaminie z metodyki edukacji matematycznej w klasach I-III tekst zadania: 

W Tłusty Czwartek Ewa w ciągu 5 minut zjadła 4 pączki, a Adam w tym sa-
mym czasie zjadł ich 5 razy więcej. Ile pączków zje Adam w ciągu godziny?

i mieli podjąć decyzję, czy daliby to zadanie dzieciom do rozwiązania. Ponadto 
proszeni byli o uzasadnienie swojej decyzji. 

Ta decyzja wraz z uzasadnieniem, była podstawą diagnozy umiejętności krytycz-
nego myślenia studentów – przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Po-
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nadto uzyskana odpowiedź służyła ocenie tego, czy badani studenci są świadomi, 
że takie myślenie można i należy rozwijać u uczniów. 

Wobec tego sformułowałyśmy dwa problemy badawcze:

1. Czy studenci ppiw myślą krytycznie?
2. Czy studenci ppiw dostrzegają potrzebę [są świadomi, konieczności] kształto-

wania krytycznego myślenia dzieci?
Wszyscy egzaminowani, w liczbie 85 osób, udzielili odpowiedzi. Szczegółowe ich 
zestawienie prezentujemy w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki badań

Dostrzeżenie 
braku realizmu

Liczba 
osób Decyzja Liczba 

osób
Argumentacja (uzasadnienie decyzji przez 
badanych)

Dostrzega brak 
realizmu 48

Tak

1 By przedyskutować z uczniami sensowność 
sytuacji opisanej w zadaniu

4
Bo „zadanie jest standardowe” i możliwie 
do rozwiązania (rachunki potrzebne do 
znalezienia odpowiedzi są w zasięgu uczniów) 

Nie 

35 Bo nieżyciowe (nie jest możliwe zjedzenie tak 
wielu pączków w podanym czasie)

3
Bo zadanie nierozwiązywalne z braku 
występowania proporcjonalności (brak 
danych)

5

Ze względów wychowawczych: nie 
można promować takich złych nawyków 
żywieniowych (nie można dawać złego 
wzoru/przykładu)

Nie dostrzega 
braku realizmu 37

Tak 30
Bo „zadanie jest standardowe” i możliwie 
do rozwiązania (rachunki potrzebne do 
znalezienia odpowiedzi są w zasięgu uczniów)

Nie

1 By nie promować złych nawyków 
żywieniowych

1 Bo zawiera nadmiar danych
4 Bo zadanie jest za trudne 
1 Bo nieprecyzyjnie sformułowane

Razem 85 85

Źródło: opracowanie własne

Spośród 85 badanych 48 dostrzegło, że sytuacja opisana w zadaniu nie jest real-
na, bowiem nie jest możliwe, aby dziecko 9-, 10-letnie zjadło w ciągu 5 minut aż 
20 pączków, a co więcej, by w takim samym tempie, jak przez pierwsze 5 minut, 
jadło pączki przez godzinę. Zakładając, nasuwającą się tu, jedynie rachunkową 
i nieuzasadnioną, proporcjonalność (liczba zjedzonych pączków jest wprost pro-
porcjonalna do czasu ich jedzenia), musiałoby przez godzinę zjeść ich 240 (sic!). 
Osoby, które to zauważyły, myślą krytycznie. Rozumieją przeczytany tekst, ra-
cjonalnie go oceniają i dostrzegają absurdalność (brak realizmu) opisanej w nim 
sytuacji. 
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Świadczą o tym ich wypowiedzi:

Jest to zadanie niestandardowe, ponieważ jest oderwane od rzeczywistości. Jest 
nierealne, by zjeść tak dużą ilość pączków.

Jest ono oderwane od rzeczywistości. Żaden człowiek nie byłby w stanie zjeść tyle 
pączków w godzinę.

Jest to sytuacja nierealna. Dziecko nie jest w stanie zjeść tylu pączków.

Wynik zadania jest sprzeczny z rzeczywistością. Niemożliwym jest zjeść 20 pącz-
ków w ciągu 5 minut.

Wynik Adama: 20 pączków w ciągu 5 minut, wydaje mi się być wynikiem nierze-
czywistym, co zaburza sens życiowego zadania tekstowego.

Dziecko nie jest w stanie zjeść tak dużo pączków.

Zadania tekstowe powinny odwoływać się do rzeczywistości, a raczej bardzo mało 
prawdopodobne jest, aby ktoś w ciągu 5 minut zjadł 20 pączków, tym bardziej, by 
zjadł 240 w ciągu godziny.

Pozostałe osoby w liczbie 37, wcale nie dostrzegły absurdalności zaprezentowa-
nej sytuacji. Tym samym nie widziały przeszkód, by to zadanie dać dzieciom do 
rozwiązania. Ich wypowiedzi koncentrowały się na doborze argumentów dowo-
dzących poprawności formalnej zadania i metodycznych wskazań (niekoniecznie 
trafnych) do jego rozwiązywania przez uczniów. Świadczą o tym przykłady ich 
wypowiedzi:

Sytuacja jest jasno przedstawiona. Zadanie ma charakter dynamiczny, dzięki cze-
mu sytuacja jest bliska dziecku i łatwiejsza do zrozumienia.

Jest to zadanie standardowe ze wszystkimi danymi.

Zadanie jest standardowe, zawiera wszystkie dane potrzebne do rozwiązania, nie 
ma danych zbędnych ani sprzecznych. Treść zadania i pytanie wiążą się ze sobą 
logicznie.

Jest to zadanie złożone łańcuchowo i uważam, że na tym etapie edukacji wcze-
snoszkolnej dziecko jest w stanie je rozwiązać.

Zadanie da się rozwiązać i za pomocą rysunku dziecko może je rozwiązać.

Zadanie sprawdza umiejętność porównywania ilorazowego. Można je odnieść do 
rzeczywistości, gdyż dzieci mogłyby zakładać się o  to, kto zje więcej, policzyć ile 
każde z nich zjadło w ciągu 5 minut, ustalić stosunki między wynikami. 

Jest to zadanie standardowe, sprawdza umiejętność mnożenia oraz znajomość po-
jęcia czasu.
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Zadanie jest poprawne, możliwe do rozwiązania, dodatkowo można sprawdzić 
duży zakres wiedzy ucznia.

W zadaniu nie ma żadnego błędu, więc posiada jedno rozwiązanie (jest zamknię-
te), a to jest łatwiejsze niż szukanie wszystkich rozwiązań (…). Jest ciekawe i o cha-
rakterze praktycznym. 

Z zaprezentowanych wypowiedzi wynika, że ich autorzy nie dostrzegli braku re-
alizmu zadania, a wręcz przeciwnie, uznawali zadanie za realistyczne (sytuacja 
jest bliska dziecku; nie ma danych zbędnych ani sprzecznych; Jest to zadanie stan-
dardowe; Jest ciekawe i o charakterze praktycznym) i wskazywali ten fakt za jego 
atut. 

By stwierdzić jaka jest świadomość studentów – przyszłych nauczycieli – potrze-
by kształtowania krytycznego myślenia dzieci, należałoby wziąć pod uwagę je-
dynie wypowiedzi tych osób, które same myślą krytycznie (czyli tych 48 osób, 
które dostrzegły brak realizmu). Pozostałe, bowiem osoby, które nie dostrzegły 
nierealności sytuacji z zadania, nie mogły tego zadania wykorzystać świadomie 
i celowo do rozwijania krytycznego myślenia uczniów (choć mogłyby to zrobić 
przypadkowo, w sytuacji, w której ich uczniowie podjęliby dyskusję, a one by jej 
nie zgasiły i zgodziły się na wszelkie uwagi krytycznie myślących uczniów).

Spośród tych 48 osób, które dostrzegły brak realizmu treści zadania, pięć było 
zdecydowanych dać dzieciom to zadanie do rozwiązania. Jednakże tylko jedna 
z nich decyzję swą uzasadniła tym, że po wykonaniu obliczeń byłaby okazja do 
przedyskutowania z dziećmi otrzymanego wyniku w kontekście jego realności: 
Po rozwiązaniu zadania można skłonić uczniów do rozmowy na temat wyniku 
(czy jest to możliwe). Zacytowana wypowiedź świadczy o świadomości możliwo-
ści wykorzystania takiego zadnia do rozwijania logicznego i  krytycznego my-
ślenia dzieci. Szczególnie istotne jest to, że to myślenie ma być rozwijane w toku 
samodzielnych przemyśleń i dyskusji uczniowskich. 

Cztery osoby, które także dałyby dzieciom to zadanie do rozwiązania, swoją de-
cyzję uzasadniały analogicznie jak te, które sprzeczności ze światem realnym nie 
dostrzegały. Pisały, np.: 

Zadanie to sprawdza wiele umiejętności: rozumienia zależności w porównywaniu 
ilorazowym, umiejętności wykonywania obliczeń z  zakresu mnożenia, dzielenia 
i obliczeń związanych z czasem.

(…) Wymaga mnożenia oraz manipulowania na zegarze, dlatego uważam, że jest 
to zadanie dla ucznia klasy III.

Tak, ponieważ dzieci są w stanie rozwiązać zadanie tego typu. Jest to zadanie na 
porównywanie ilorazowe.

Zacytowane wypowiedzi świadczą o tym, że autorki znają podstawę programową, 
metodykę nauczania początkowego matematyki i dostrzegają w zadaniu możli-
wość realizacji treści podstawy programowej. Zaniedbują jednakże ten aspekt, 
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który odnosi się do rozwijania logicznego i krytycznego myślenia uczniów. Same 
dostrzegły brak realizmu zadania, lecz nie pomyślały, by to wykorzystać w pracy 
z dziećmi. Zaś decyzja, by uczniowie zadanie rozwiązywali (bo dużo obliczeń, 
bo duży zakres wiadomości), jest jakby narzucaniem dzieciom wykonywania 
pewnych działań bez refleksji Co i po co robię. Jaki to ma sens? A więc jakby z za-
łożenia służy hamowaniu tego, co powinno być najcenniejsze w edukacji dzie-
ci, w  rozwoju ich myślenia, w przygotowaniu ich do sprawnego i  efektywnego 
funkcjonowania w życiu. Dla tych osób rozwiązywanie zadania tekstowego jest 
jedynie okazją (niekoniecznie sensowną) do ćwiczeń rachunkowych. 

Pozostałe 43 osoby, które choć same dostrzegają brak realizmu zadania, nie da-
łyby go dzieciom do rozwiązania. Przy uzasadnianiu swoich decyzji posługiwały 
się argumentami trojakiego rodzaju: 

1. Brakiem realizmu zadania (35 osób): zadanie oderwane od rzeczywistości; od-
biega od rzeczywistości; zadanie nierealne; niemożliwe fizycznie; nie zawiera 
sensu życiowego; nie ma charakteru życiowego; sytuacja tylko pozornie realna, 
jednak po analizie niemożliwa; niemożliwe z fizycznego punktu widzenia; za-
danie o charakterze nieprawdopodobnym; wynik sprzeczny z  rzeczywistością; 
wynik nierzeczywisty; brak odzwierciedlenia rzeczywistości; jest absurdalne.

2. Niemożnością rozwiązania (3 osoby). Odmowę dania dzieciom zadania do 
rozwiązania uzasadniły tym, że zadanie nie jest rozwiązywalne, bowiem in-
formacja, że w ciągu 5 minut Adam zjadł 5 razy więcej pączków niż Ewa, nie 
oznacza, że w każdych kolejnych odcinkach pięciominutowych będzie zjadał 
po tyle samo. A zatem zadanie jest nierozwiązywalne z powodu niedoboru 
informacji. One pisały:
Nie jest napisane, że Adam przez cały czas jedzenia pączków będzie jadł ich tyle 
samo w takim samym czasie jak w pierwszych 5 minutach. Może zjeść ich więcej 
lub mniej, zatem nie da się rozwiązać.
Pytanie nie jest konkretne. Adam zjadł pewną liczbę pączków, ale nie jest powie-
dziane, że przez całą godzinę jadł w tym samym tempie. Dlatego nie dałabym 
tego zadania.
To, że Adam zjada 20 pączków w 5 minut, nie znaczy, że będzie to czynność po-
wtarzalna i ciągle będzie zjadać tyle samo pączków w czasie 5 minut aż dojdzie 
do godziny. O ile da się obliczyć ile pączków zje w pięć minut, to dalsza część 
zadania jest nie do rozwiązania. Na pytanie nie da się odpowiedzieć.
Szkoda, że takich trafnych uwag nie mieliby szansy sformułować ich ucznio-
wie. 

3. Względami wychowawczymi (5 osób):
Jest to niezgodne z zasadą zdrowego odżywiania się.
Dziecko nie powinno zjadać tak dużej ilości słodyczy naraz (i pewnie nie jest 
w stanie).
Przedstawiona sytuacja sugeruje niewłaściwy sposób zachowania zagrażający 
zdrowiu dziecka.
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Dzieci utożsamiają się z bohaterami zadań, a to zadanie promuje złe nawyki 
żywieniowe.
Nie należy pochwalać jedzenia na czas, bo dzieci mogłyby to naśladować. 
Należałoby zauważyć, że przytoczone argumenty są  bardzo rozsądne. Nie-
wielu nauczycieli przywiązuje dużą wagę do treści zadań proponowanych 
dzieciom. Traktują większość z nich jedynie jako pretekst do wykonywania 
obliczeń i ćwiczenia schematów rozwiązywania zadań. Tymczasem wszystko 
co dzieje się w szkole, w tym na zajęciach z matematyki, powinno być wyko-
rzystywane do kształtowania właściwych postaw i  zachowań. Zatem i  takie 
zadanie warto byłoby wykorzystać do dyskusji z dziećmi na temat właściwego, 
bądź niewłaściwego odżywiania i jednocześnie do krytycznej oceny opisanej 
w nim sytuacji. Decyzja, by nie dać dzieciom takiego zadania, jest stratą okazji 
do nauczenia się czegoś wartościowego, jest zaprzepaszczeniem szansy jaką 
daje to zadanie.

Studentki które nie dostrzegły braku realizmu zadania (37 osób), nie miały jed-
noznacznego stanowiska co do tego, czy dałyby je dzieciom do rozwiązania. Zde-
cydowana większość z nich (30 osób) zadanie dałaby dzieciom. Uzasadnieniem 
tej decyzji były stwierdzenia/wypowiedzi analogiczne jak te, które już wcześniej 
zostały zaprezentowane w  przypadku innych pozytywnych decyzji. Głównie 
stwierdzały, że zadanie da się rozwiązać. Dominowały argumenty, że dzięki zło-
żoności zadania, jest możliwość wykonywania wielu niebanalnych rachunków 
powiązanych z wykorzystaniem wiadomości praktycznych takich jak obliczenia 
zegarowe. Sporo z nich wskazywało, że jest to zadanie na porównywanie ilora-
zowe, że jest standardowe, że jest złożone łańcuchowo, bądź, że jest dynamiczne. 
Niektóre nawet pisały, że jest bliskie dzieciom, powiązane ze światem realnym.

Pozostałe 7 osób z tej grupy (nie dostrzegających braku realizmu) nie zdecydowa-
łoby się dać tego zadania dzieciom z różnych względów.

Jedna z nich argumentowała to względami żywieniowymi (zbyt dużo słodyczy), 
kolejna nadmiarem danych (zresztą niesłusznie), a jeszcze inna brakiem precyzji 
w  sformułowaniu zadania (co jest prawdą). Pozostałe 4 osoby uznały to zada-
nie za zbyt trudne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Największą trudność 
widziały w dzieleniu 60 : 5 (bo wykracza poza tabliczkę mnożenia i dzielenia). 
A przecież w przypadku tego dzielenia wystarczy zastanowić się ile razy 5 minut 
mieści się w godzinie (w 60 minutach). Dla trzecioklasisty powinno to być łatwe, 
zwłaszcza, że wystarczy wyobrazić sobie tarczę zegara i na niej policzyć odcinki 
5-minutowe. 

Argumenty wszystkich tych 7 osób, świadczą o tym, że nie dopuszczają one moż-
liwości rozwiązywania z  dziećmi zadań niestandardowych (nadmiar/niedobór 
danych, nieprecyzyjne sformułowanie), zadań trudnych i o treści kontrowersyj-
nej. Nie dopuszczają więc możliwości podjęcia z dziećmi dyskusji, nie pragną do-
wiedzieć się jak myślą dzieci, co sądzą o pewnych sprawach, czy i jak radzą sobie 
z trudnościami. Nie dają dzieciom szansy na wątpliwości. A przecież rozwiązy-
wanie właśnie takich zadań jest okazją do refleksji, do pogłębienia rozumienia 
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struktury zadania, do poszukiwania brakujących informacji, do uświadomienia 
sobie zbędności niektórych informacji; innymi słowy służy rozwijaniu myślenia, 
w tym myślenia krytycznego. Ponadto daje szansę na usamodzielnienie dzieci, na 
przyjmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje i działania, na nabranie przez 
nie przekonania, że nie można wszystkiego przyjmować bezkrytyczne, że należy 
zawsze, każdą sytuację przemyśleć z różnych punktów widzenia. 

PODSUMOWANIE

W procesie kształcenia szczególna rola przypada nauczycielowi edukacji wcze-
snoszkolnej. Bowiem nauczyciel tego pierwszego etapu kształcenia odpowiada 
za kształtowanie u uczniów właściwych postaw i zachowań, tworzących funda-
ment dalszej edukacji. W przypadku gdy fundament ten nie będzie mocny, nie 
będzie właściwie skonstruowany, dalsza nauka nie będzie efektywna z braku po-
trzebnych podstaw. Zatem tylko kompetentny i krytyczny nauczyciel z wysoki-
mi kwalifikacjami jest w stanie przygotować dzieci do dobrego funkcjonowania 
najpierw w rzeczywistości szkolnej, a później w życiu dorosłych ludzi. Dlatego też 
w kształceniu nauczycieli nie można pominąć tego ważnego aspektu, jakim jest 
krytyczne myślenie. A jak wynika z naszych badań, niestety tylko 48 osób (na 85) 
wykazało się myśleniem krytycznym i tylko jedna z nich miała świadomość, że 
takie myślenie można i należy rozwijać już u uczniów edukacji wczesnoszkolnej. 
Wyniki te są niepokojące. Jest jednak nadzieja, że przed badanymi są jeszcze ko-
lejne lata nauki i szansa na dobre przygotowanie do zawodu. Jednak tę nadzieję 
gasi obawa, że „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”. Dlatego tak 
ważna jest edukacja wczesnoszkolna. Zadbajmy o nią. 
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