
Cum dezvoltam gandirea critica  
la copiii nostri? 

Începem devreme: 
Cu cât îi invităm mai devreme să gândească, să analizeze, să estimeze, să evalueze, cu atât le va fi mai 
ușor să-și folosească gândirea critică atât în copilărie, cât și pe tot parcursul vieții. Un copil mic poate oferi 
explicații pentru anumite teorii pe care le are, poate explica de ce s-a gândit să procedeze într-un anume fel 
și ce strategii se gândește să aplice pe viitor. Indiferent dacă teoriile copilului sunt corecte sau nu, important 
este procesul prin care a ajuns la ele. De multe ori putem fi surprinși să aflăm cum copilul a luat în calcul 
anumiți factori, pe care noi nu reușim să îi vedem. 

Ne folosim de exemplul propriu: 
E foarte util ca și noi să gândim cu voce tare. Să explicăm de ce am ales să facem anumite lucruri, care este 
părerea noastră despre anumite teorii, cât de important este și pentru noi să înțelegem un anume mecanism, 
că nici nouă nu ne este ușor (și nici n-ar trebui să ne fie) să facem ceva fără să înțelegem de ce. 

Încurajăm curiozitatea naturală a copilului: 
Copiii dau dovadă de o curiozitate fantastică. E important să îi încurajăm să o păstreze vie. Să le răspundem 
la întrebări nu e întotdeauna cea mai bună soluție pentru a le explica un proces sau o teorie. Mai important 
este să-i ajutăm pe ei să găsească răspunsurile. Putem face asta prin întrebări de ghidaj, care să-i ajute să 
ajungă la soluția căutată, sau să le arătăm cum descoperim noi soluția (prin intermediul cărților, 
enciclopediilor, internetului, întrebând experți, etc.) 
Astfel nu doar că le încurajăm dezvoltarea gândirii critice, dar le dăm și încredere în momentele în care simt 
că nu știu suficient, sau că nu pot suficient. 

Încurajăm copiii să treacă informația prin filtrul personal: 
Deși câteodată este incomod să fii părinte al unui copil care nu ia nimic de bun, pe termen lung e un 
instrument esențial care să-l ajute în viață. Putem să le explicăm copiilor cât de important este să gândim tot 
ce facem, cât de important e să ne evaluăm sursa de la care primim informația, despre subiectivitate și 
obiectivitate, etc. 
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Discutăm cu copiii despre subiectele lor preferate: 
Copiilor le place mult să discute despre chestiuni care îi interesează. Un astfel de dialog (nu contează dacă 
este vorba despre încălzirea globală, dinozauri sau cum se face săpunul) aduce multe beneficii după sine. 
Copilul va fi interesat să dezbată, să argumenteze, să afle lucruri noi, să gândească propriile teorii, să 
verifice dacă ele pot funcționa în lumea reală. 

Lăsăm copiii să găsească singuri soluții: 
E adevărat că e mult mai simplu să-i spunem mereu copilului ce are de făcut, dar pe termen lung e mai 
productivă o abordare diferită. În loc de ”Plouă afară, i-ați umbrela”, putem întreba copilul: ”Plouă afară, oare 
ce ai putea face să te aperi de ploaie?” 
Sunt chestiuni simple, care scot copilul (și pe noi) de pe pilot automat, îl invită să gândească, să evalueze, 
să fie responsabil. 

Evităm argumentul ”pentru că așa se face”: 
”Pentru că așa se face” sau ”pentru că așa trebuie” sunt niște argumente pe care ar trebui să le evităm în 
discuțiile noastre cu copiii. La fel și ”pentru că așa e bine” sau ”pentru că așa e frumos”, etc. E important fie 
să le oferim copiilor explicații reale, din care să poată învăța ceva, sau să-i invităm pe ei să-și găsească 
explicațiile și soluțiile. Pentru că de multe ori ne iese automat pe gură ”pentru că așa trebuie”, putem ruga 
copilul ca de fiecare dată când folosim un astfel de argument, să ne ceară mai multe detalii. 
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