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Уместо садржаја и увода 

 

Драги ученици, 

Пред вама се налази материјал који би требало да вам приближи тему: Критичко 

мишљење. 

Ово је мали део из мноштва текстова на ову тему, прикупљен са интернета, који 

говори о томе шта је критичко мишљење, како треба промишљати, како смо дошли 

до тога да у 21. веку треба о томе посебно да водимо рачуна, које нас све опасности 

вребају у поплави слободних информација и како усвојити овакав начин 

размишљања за цео живот. 

  

Молим вас прочитајте пажљиво следеће странице, трудила сам се да изаберем теме 

кратко и јасно. 

  

Желим вам пријатно учење.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



МИШЉЕЊЕ 

Сви мисле.  У нашој природи је да то чинимо. Али већина нашег размишљања, 

препуштеног себи, је пристрасна, искривљена, делимична, неинформисана или уз 

предрасуде, генерализовање, традицију.  Ипак, квалитет нашег живота и онога што 

производимо, направимо или градимо зависи прецизно од квалитета нашег 

мишљења. Људско размишљање је скупо, како у новцу, тако и у квалитету живота. 

Међутим, изврсност у размишљању се мора систематски култивисати. 

Критичко мишљење тражи начин да разуме свест и тада тренира интелект да би се 

такве „грешке“ и „изобличења“ свеле на минимум. 

 

Етимологија и дефиниција речи „критичко“ 

Концепт критичког мишљења  развијамо и  истражујемо последњих 30 до 50 

година, али корен ове речи развијамо из наслеђа старих Грка. Реч критичко 

изводимо од две грчке речи – „критикос“ (што значи разуман суд) и 

„критерион“(стандарди, вредности, критеријуми). Значи, то је разуман суд базиран 

на стандардима.   

 

 Историја нам показује да су постојале увек две контрадикторне (супротне) 

интелектуалне тенденције: тенденција  већине да некритички прихвати оно што се  

верује као више или мање вечита истина и конфликтна тенденција  мањине - оних 

који су критички сматрали - да треба систематски испитати оно што је било 

уобичајено прихваћено. 

Тема за рад: шта већински прихватамо као стање које не можемо мењати? 

 Као резултат тога, тражи се успостављање бољих критеријума и стандарда за 

оцењивање онога што  нема смисла прихватити као истинито. 

Тако смо дошли до права жена да гласају, до демократског друштва, до еколошких 

покрета, до права на школовање, до укидања међурасне неједнакости. 

Наравно, не свуда, не идеално, али свакој победи хуманости и науке, претходило је  

снажно увиђање проблема и његово решавање кроз критичко размишљање. 

 

  

  

  

  



Критичко мишљење – појам у моди 

Појам критичко мишљење недвосмислено је "у моди". Срећемо га не само у научним 

и филозофским радовима, већ и у популарним расправама на телевизији, у 

новинским чланцима, као помодну тему на трибинама, у програмима разних 

алтернативних школа. Присутан је и преко бројних сродних појмова (критичност, 

рационалност, рефлексивно просуђивање, вештина аргументовања и дебатовања...). 

 

Зашто је критичко мишљење појам у моди? 

Критичко мишљење, наиме, има дугу традицију која датира скоро од самих 

почетака људске мисли и "љубави према мудрости". Од када је људска мисао 

спознала саму себе, препознати су и склоност ка грешкама и самозаваравању, 

опасна моћ предрасуда, значај интереса, замке које постављају ригидност*, 

ирационалност и разне врсте интелектуалног "слепила"...  

Ово је  тема којом можете да се бавите – критичко (или храбро) мишљење кроз 

историју. 

Једном речју, критичко мишљење је израз свести о томе да постоје бројни извори и 

начини којима се мишљење "квари" и осиромашује, а слика света, себе и других 

деформише као у кривим огледалима. И више од тога, оно је израз напора да се те 

грешке и унутрашњи "тровачи" минимализују, а ојача способност за рационално, 

логички утемељено, аутономно мишљење. 

 Тема – шта утиче на наше мишљење. Шта креира нашу свест? 

У последњим деценијама 20. и почетком 21. века критичко мишљење је стављено у 

фокус друштвене свести, препознато као један од императива савременог доба. Често 

се, наиме, може чути да су у данашњем, информатичко-маркетиншком добу кључне 

за "преживљавање" постале вештине борбе са "поплавом информација" и разним, 

свуда присутним стратегијама манипулације. Развијањем ове почетне тезе можемо 

идентификовати неколико, мада повезаних разлога за актуелни статус критичког 

мишљења. 

 Тема – изаберите подручја живота и стварности којима се манипулише. 

Није претерано рећи да је време у коме живимо “доба информација”. Због 

хипердинамичности промена и својеврсне "владавине информација", посебно се 

акцентују вештине и стратегије селекције, евалуације и коришћења информација. 

Поплава  информација и разни видови манипулације доводе до тога да школе треба 

да постављају неговање здраве критичности, аутономности и рационалног 

промишљања. 

*Ако не разумеш реч, потражи њено објашњење – у речнику, код родитеља... 



Институције демократског друштва, како многи истичу, почивају на добро 

информисаном, рационалном грађанину који промишља и преиспитује своје одлуке, 

ставове и понашања као и друштвене моделе и обрасце.  

 Како би функционисало друштво у коме би, на пример, поротнике или судије чинили 

људи чијим мишљењем руководе стереотипи и предрасуде, који не умеју да процене 

значење и значај доказа или који не умеју да из расположивих чињеница изведу 

прихватљив закључак.  

Слично би могли рећи и за оне који доносе важне економске одлуке, који 

репрезентују интересе грађана у Скупштини, образују децу или посредују стварност 

преко медија. 

Добра илустрација је неки амерички филм који говори о расним предрасудама које су 

имали белци у Америци не тако давно. 

  

Дефиниција критичког мишљења 

 

Толико је много дефиниција критичког мишљења и не можемо их све навести. 

Сажетак свих тих дефиниција је ово: 

 Критичко мишљење је  НЕЗАВИСНО  мишљење чија је полазна тачка информација и 

свест о проблему који треба или желимо решити. 

 Такође, поставља се захтев за разложном аргументацијом. То је   начин опирања 

ауторитетима, а тако и опирања манипулацији.  

Истиче се и да је критичко мишљење друштвено мишљење тако да се наставници 

данас  упућују на примену одређених наставних стратегија које би развијале код 

ученика преиспитивање, размишљање, аргументовање, доношење коначног суда – 

све то је критичко мишљење. 

Критичко размишљање може и треба да се користи у свим могућим ситуацијама које 

подразумевају обраду информација, решавање проблема, доношење одлука, учење. 

Оно нам омогућава да се дистанцирамо од сопствених убеђења и предрасуда и да 

дођемо до до добро заснованих и логичких закључака о томе у шта да верујемо и шта 

да чинимо.  

Ђордано Бруно, Галилеј и други су се опирали црквеној догми, мислили су својом 

главом, али износили су АРГУМЕНТЕ зашто другачије мисле. Није довољно рећи – Ја 

тако мислим! То је површно и затворено, ако особа није спремна да саслуша 

аргументе друге стране, размисли о њима и евентуално  их прихвати. То није 

попуштање, то је анализа, вредновање. 

 



 

А шта је аргумент?   

Свакодневно смо и на разне начине окружени разним тврдњама попут: 

 Доручак је најважнији оброк. Гласајте за  независног кандидата Исака Борга. Црква се 

не би требала мешати у политику. Средња школа треба бити обавезна. Жена без деце 

није реализована жена. Треба забранити рад недељом.  Деца с развојним тешкоћама 

треба да се укључе у редовне школе. Није посао мушкарца да обавља кућне послове...  

 Ако размишљамо о тврдњи  и питамо Зашто? – Зашто је доручак најважнији оброк? 

Зашто гласати за независног кандидата Исака Борга?  

Зашто се црква не би требала мешати у политику? Зашто средњу школу увести као 

обавезну?, – тражимо разлоге, односно оправдање за одређену тврдњу.   

Тражећи разлоге, односно оправдање за тврдњу, градимо аргумент. 

 

Задаци из вештине читања понекад имају захтев да аргументујете зашто сте 

заокружили да или не за неку тврдњу, тада је тренутак да изнесете своје разлоге или 

оправдања зашто сте се одлучили за одговор. 

 

Пажљиво погледај слике, оне графички причају о досад реченом. Које су заблуде једва 

срушене? 

 

            

 

Шта се данас појављује у ТВ емисијама и на јутјубу? Опет се неки људи баве темама – 

земља је равна плоча, сателити не постоје, слике су лажне, доносе „доказе“ како 

путање лета авиона показују равнину земље... 



Да ли одбацивањем њиховог мишљења показујемо неспремност да прихватимо такве 

аргументе и начас размислимо, или не дозвољавамо да наша уверења и све што до 

сада знамо сруше најновија теорије?  Најбоље је проверити њихову стручност. 

Ово су принципи савременог учења и критичког размишљања: 

 

 

 

 

 

 

Можда учење и није баук? Преузми иницијативу! 

Учи са наставником, промени климу у учионици. 

Кажи – Желим и ја да радим на часу, не само да слушам. 



 

                                            

 

 

         

 

  

 

Кад будеш писао/ла есеј  и речник, овде су ти полазни термини. 



 

Ко не научи критички мислити, склон је доносити погрешне 

одлуке и закључке, а то значи да је неодговоран и према себи и 
према друштву у ком живи. 

 

Улога школе 

Ученик почиње критички мислити тек онда кад почне проверавати, оцењивати,  

проширивати и примењивати нове идеје. 

 Памћење чињеница и разумевање појмова су нужне активности које претходе 

критичком мишљењу, но оне саме по себи нису критичко мишљење. Ипак, без 

основних знања не можемо започети процес развоја. Требало је научити читати и 

писати, рачунске операције, најбитније законе физике, карту света, историјске 

догађаје. Кад се сналазите у свету и времену у коме сте, можете тај свет мењати, на 

боље. 

 А ученик који критички мисли мање је подложан манипулацији и хировитости 

тренутачних притисака или моде, отворенији је новим идејама и утицајима. Оснажује 

своју личност, раздваја битно од небитног, вредно од безвредног, јача самопоуздање, 

самоспознају, не зависи од подршке споља, има изграђен систем вредности. 

 

 



 

Преиспитајте властите претпоставке 

Колико сте пута претпоставили нешто па се на крају испоставило или догодило нешто 

сасвим десето? Сигурно пуно, стога треба преиспитати и оно што претпостављамо. 

Многи генијални изуми нити теорије не би настале да велики умови попут Ајнштајна 

или Њутна нису преиспитивали генералне и властите претпоставке. Можете 

претпостављати да ћете завршити факултет на време, али хоће ли се то стварно 

догодити? 

У обзир тада треба узети све оно што се може испречити, али и оно што вам може 

помоћи то остварити, па се треба запитати је ли то све реално, оствариво? У 

зависности од тога о чему критички промишљамо можемо у та питања уврстити и 

неке смернице из властите културе и друго. 

 

Будите свесни менталних процеса који се одвијају у вашој глави 

Наше мисли су чудесне, али брзина којом мислимо може бити мали проблем када 

говоримо о критичком промишљању. Мозак се користи “менталним пречицама” како 

би објаснио оно што се догађа у нашој околини, а ово је било од одличне користи 

нашим прецима који су ловили и борили се с великим животињама, али одмаже нама 

када, на пример, размишљамо о томе за кога гласати. 



Особа која критички мисли је свесна процеса у властитом мозгу, али и предрасуда које 

носи у себи те знају како оне утичу на њихове “објективне” одлуке и решења. 

Самосвест о властитом размишљању нас већ претвара у особу која критички мисли, а, 

на пример, ако у себи носимо малу предрасуду да су Немци уштогљени и “строги”, 

тада морамо знати да ћемо поступке новог колеге с Ерасмуса  оценити као уштогљене. 

Баш зато требамо бити свесни онога што носимо у себи како бисмо могли активно 

критички размишљати. 

Запамтите - мислити својом главом, али и да нико не мисли критички стално 

Најбољи алат за развијање критичког мишљења је заправо властито мишљење које 

нема превише додира с туђим мишљењима, односно њиховим утицајем на нас. 

Иако не можемо побећи од чињенице да је на наше размишљање утицали одгој, 

књиге, филмови, друштво и друге ствари, треба покушати промислити о стварима кроз 

критичку призму те одбацити све ово од пре. То је врло тешко, али се може вежбати. 

На пример, ако ћете размишљати о истополним браковима или о вакцинама, тада вам 

је потребно сопствено критичко мишљење, а не нешто што сте прочитали у коментару 

на Фејсу и слично. 

У случају да се и ви слажете с нечим што сте чули, видели или прочитали, требате 

развити властите аргументе зашто се слажете с наведеним тврдњама. Ово се посебно 

односи на студенте и ученике јер се често у својим есејима или семинарима занесу 

туђим тврдњама да се скроз погубе и више не знају  шта су они заправо мислили. 

Треба бити свестан чињенице да нико стопостотно не размишља критички цели дан 

него је критичко размишљање само алат којим долазимо до властитог става о некој 

теми и то аргументовано и промишљено. 

Пример задатка 

 

 

Шта нас учи ова стара мудра прича? 

 

 



 

 

Шта је догма? 

Читајте пажљиво и разумећете текст на руском језику. Он је један од словенских 

језика као и наш српски. 

Успут, бићете више сконцентрисани на овај текст јер ћете се трудити да разумете. 

 

                                            

 

 



  

 

Видите, у свету се много пише и подржава критичко мишљење. Можете и сами 

потражити слике и текстове на интернету. 

На крају, ови текстови су пробрани, делимично мењани, копирани и превођени. 

Свако коришћење туђег материјала треба навести. 

Овај приручник је искомбинован од свачега по мало, па је у неку руку и оригиналан. 

То очекујем од вас : користите овај текст и направите СВОЈ мали приручник од 

неколико страна. Копирајте, допишите, ставите слике. Научићете притом нешто о овој 

теми. 

Коришћени линкови: 

http://kriticko.blogspot.com/2011/02/kriticko-misljenje-kao-nacin.html 

https://katera.news/kako-razviti-kriticko-misljenje/ 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0048-5705/2001/0048-57050101195P.pdf 

http://www.criticalthinking.org/pages/our-conception-of-critical-thinking/411 

http://nadarenadeca.com/tag/kriticko-misljenje-definicija/ 

https://www.google.rs/search?q=критическое+мышление 
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