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კრიტიკული აზროვნების აუცილებლობა სასწავლო პროცესში
ნატო დვალი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ანოტაცია:
კრიტიკული აზროვნება აზროვნების მაღალი დონეა, რომელიც თანდაყოლილი
უნარი არარის და ვითარდება პედაგოგის დახმარებით. კრიტიკულად
მოაზროვნე ადამიანით მანიპულირება თითქმის შეუძლებელია.
ამდენად, კრიტიკული აზროვნების უნარი ადამიანისთვის ყოველთვის
მნიშვნელოვანი იყო. განათლების სპეციალისტები გვარწმუნებენ, რომ XXI
საუკუნის ადამიანისათვის ის, უბრალოდ, სასიცოცხლოდ აუცილებელია.
მრავალრიცხოვანი ფაქტები ჩვენი რეალობიდან ადასტურებს, რომ სწავლების
ისეთი ფორმების არსებობა, რომლებიც დაეხმარება ადამიანს, უფრო
პროდუქტიულად იაზროვნოს, დღევანდელობის გადაუდებელ ამოცანას
წარმოადგენს.
საკვანძო სიტყვები: კრიტიკული აზროვნება, სწავლება, განათლება.
1940-50 წლებიდან მკვლევარები და პედაგოგები აქტიურად მსჯელობენ
განათლებაში კრიტიკული აზოვნების შესახებ, საჭიროა განვსაზღვროთ, რა არის
აზროვნება და კრიტიკული აზროვნება, რათა კრიტიკული აზროვნების შესახებ
კრიტიკულად აზროვნება შევძლოთ.
აზროვნება ეს არის შემეცნებითი პროცესი, რომელიც წარმოადგენს ახალ
სიტუაციაში ადამიანის ორიენტაციის, პრობლემის, ამოცანის გადაჭრის უნარს.
აზროვნება ეხება ისეთ პროცესებს, რომლებიც უშუალო აღქმის გარეშე მიმდინარეობს.
მაშინ, როდესაც თვალსაჩინო ინფორმაცია ხარვეზიანი და არასრულია, თავს იჩენს
აზროვნება, რომელიც ამ ხარვეზების აღმოფხვრას ემსახურება. აზროვნების ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მახასიათებელია გაგების მოთხოვნილება, რომელიც განპირობებულია
რაიმე ამოცანასთან დაკავშირებული გაურკვევლობის შემცირების შინაგანი
მოთხოვნილებით. გაურკვევლის გარკვევასთან და პრობლემური სიტუაციის
გადაჭრასთან ერთად აზროვნების პროცესიც მთავრდება. ის წარმოადგენს
მიზანდასახულ, პროცესს. გამოყოფენ აზროვნების სამ მოქმედებას, ესენია: ანალიზი,
აბსტრაქცია და სინთეზი. ანალიზის დროს ადამიანი რაიმე აღქმული მთლიანი
მოვლენიდან სხვადასხვა მხარეს გამოყოფს, ანუ ხდება ამოცანის ცალკეულ ნაწილებად
დაშლა და მის შემადგენელ ელემენტებზე მსჯელობა. აბსტრაქცია - ეს არის გონებრივი
მოქმედება, რომლის დროსაც ხდება საგანთა ერთობლიობისათვის დამახასიათებელი
საერთო, ზოგადი ნიშნის, თვისების გამოყოფა და ამ ზოგადი ნიშნის გააზრება
კონკრეტული საგნის გარეშე. აბსტრაქცია გულისხმობს ობიექტთა შედარებით ანალიზს,
ამ ობიექტებისათვის დამახასიათებელი ზოგადი ნიშნების გამოყოფას და ამ ნიშნების
საფუძველზე ობიექტთა კატეგორიაში გაერთიანებას. ხოლო სინთეზის დროს ხდება
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ცალკეული ელემენტების, საგანთა თვისებების ერთ მთლიანობაში გაერთიანება, ერთ
შინაარსად შეკვრა და შემდგომ შესაბამისად გამოყენება.
კრიტიკული აზროვნება აზროვნების ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს. ბოლო
ათწლეულების მანძილზე კრიტიკული აზროვნების განმარტებამ მცირე ცვლილებები
განიცადა. ერთ-ერთი მოსაზრებით, კრიტიკული აზოვნება წარმოადგენს ფაქტების
ანალიზის, იდეებს ორგანიზების, შეხედულებების დაცვის, შედარებების გაკეთების,
დასკვნების გამოტანის, არგუმენტების შეფასებისა და პრობლემების გადაჭრის უნარს.
სხვა განმარტების მიხედვით, ეს არის მსჯელობის გზა, რომელიც მოითხოვს
პიროვნების შეხედულებების შესაბამისი არგუმენტებით გამყარებას და მისი
მოსაზრების სიმტკიცეს, სანამ საწინააღმდეგო შეხედულებას მყარი საფუძველი არ
ექნება. მესამე მოსაზრების მიხედვით, კრიტიკული აზროვნება წარმოადგენს ლოგიკურ,
რეფლექსურ აზროვნებას, რომლის მიზანია, გადავწყვიტოთ: რა დავიჯეროთ და რა არა.
მნიშვნელოვანია, რომ კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნება განვასხვავოთ
ერთმანეთისაგან, ძალიან ხშირად პედაგოგები ლოგიკურ და კრიტიკულ აზროვნებას
აიგივებენ ერთმანეთთან. მართალია კრიტიკული აზროვნებისათვის აუცილებელია
ლოგიკური მცდელობის უნარი, მაგრამ კრიტიკული აზროვნება უფრო მეტია ვიდრე
ლოგიკური აზროვნება. ლოგიკური აზროვნების დროს პრობლემა წინასწარვე არის
ცნობილი, ხოლო კრიტიკული აზროვნების დროს პრობლემა გამოსამჟღავნებელი და
დასადგენია, ასევე კრიტიკული აზროვნების დროს შესაძლებელია პრობლემის
გადაჭრის რამდენიმე სწორი გზის პოვნა.
მაშასადამე, კრიტიკული აზოვნება ნიშნავს ცნობისმოყვარეობას, გამოკითხვის
სტრატეგიების გამოყენებას, შეკიხთვების ჩაომყალიბებას და მათზე პასუხის ძიებას. ის
მოიცავს ფაქტების არა მხოლოდ დაფიქსირებას, არამედ მათი მიზეზებისა და
შედეგების გარკვევას. კრიტიკულად აზროვნების დროს ხდება ზრუნვა საკუთარ
აზროვნებაზე. მისი ღირებულებაც მარტივი გასაგებია: თუ ძალგვიძს, ვიზრუნოთ
საკუთარ აზროვნებაზე, საკუთარ ცხოვრებაზე ზრუნვაც შეგვიძილა, რაც მის
გაუმჯობესებას, პოზიტიური მიზნებისაკენ მიმართვას გულისხმობს, კრიტიკულ
აზროვნებას მივყავართ გადაწყვეტილებამდე: რა ვირწმუნოთ და რა არა. კრიტიკული
აზროვნება გონებაში ინფორმაციის შესვლასთან ერთად იწყება და ამ ინფორმაციისადმი
პიროვნული პოზიციის გამომუშავებით სრულდება. ესაა აზროვნების ფორმა, რომელიც
საკითხის სხვადასხვა პრიზმაში დანახვას, ალტერნატივათა აწონვა-დაწონვასა და
გაჩერებას გულისხმობს. ესაა საკითხისადმი არაერთჯერადი და არაერთგვაროვანი
მიდგომა, შეკითხვების გზით პრობლემის არსში ჩაძიება, ფიქრი და განსჯა საშუალებთა
შესახებ, რაც ოპტიმალური გადაწყვეტილების წინაპირობაა. კრიტიკულად აზროვნება ესაა დამოუკიდებლად აზოვნება. როცა მეცადინეობა კრიტიკული აზროვნების
პრინციპებზეა აგებული, ყოველი მოსწავლე დამოუკიდებლად ახორციელებს საკუთარი
იდეის, შეფასების, მრწამსის ფორმულირებას. ვერავინ იფიქრებს კრიტიკულად ჩვენ
მაგივრად, ეს პიროვნული საზრუნავია. შესაბამისად, აზროვნება კრიტიკულია მხოლოდ
მაშინ, როდესაც იგი ინდივიდუალური ხასიათისაა. მოსწავლეს საკმარისი
თავისუფლება უნდა ჰქონდეს, რათა იფიქროს და დამოუკიდებლად გადაჭრას
სხვადასხვა სირთულეების საკითხები.
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კრიტიკული აზროვნების დახმარებით ხდება არსებული ფაქტების,
მსჯელობათა და წარმოდგენების ხელახალი გააზრება. დასაბუთებული და
ყოველმხრივ აწონდაწონილი დასკვნის გამოტანის მიზნით. მაშასადამე, კრიტიკული
აზროვნების დროს არსებითია არგუმენტების და კონტრარგუმენტების მოძიებაა,
მთლიანი სიტუაციის გაანალიზება და, შესაბამისად, არსებული მტკიცებულებების
საფუძველზე დასკვნის გაკეთება. აზრის შეცვლა, ან შესაბამისი გადაწყვეტილების
მიღება, რაც განპირობებული იქნება აზროვნებით, ანალიზით. ანუ კრიტიკულ
აზროვნებას ადამიანი მიმართავს არსებული ან წარმოდგენილი მოსაზრების
„ჭეშმარიტი" ღირებულების დასადგენად. კრიტიკული აზროვნებას ასევე უწოდებენ
ლოგიკურ ან ანალიტიკურ აზროვნებას.
როგორც ვხედავთ, აღნიშნული ცნების განმარტება მრავალნაირად შეიძლება,
თუმცა ყველა მათგანს აერთიანებს ერთი რამ: რთული საკითხების გადაჭრისთვის
ეფექტური გზების მოძებნის საჭიროება. იმ ექსპერტთა აზრით, რომლებიც კრიტიკულ
აზროვნებას იკვლევენ, მოსწავლისთვის რომელიმე საკითხზე მუშაობა მნიშვნელობას
იძენს მაშინ, როდესაც ის ლოგიკური მიზნისკენ არის მიმართული. როცა მოსწავლეებს
სთხოვენ. განიხილონ მიზეზები და წარმოადგინონ საკითხის გადაჭრის გზები, ისინი
იწყებენ კრიტიკული აზროვნების საშუალებით პრობლემების იდენტიფიცირებას,
გაანალიზებასა და გადაჭრას.
მომავალში მოსწავლეებს ხშირად მოუწევთ პრობლემების გადაჭრის უნარზე
დაყრდნობა. უკანასკნელ პერიოდში ტექნლოგიური და ინფორმაციული სფეროს
განსაკუთრებული სისწრაფით განვითარება ცხოვრებისა და მუშაობის პირობებს
დრამატულად ცვლის. საზოგადეობაში კიდევ უფრო იზრდება ინფორმაციის
მოპოვების, გაგების, გაანალიზებისა და გაზიარების საჭიროება. ერთ-ერთი მკვლევარის
აზრით, ჩვენს საუკუნეში მუშაობა, ფაქტობრივად, პრობლემების გადაჭრის სინონიმია.
ჩვენ უკვე მოგვეთხოვება მრავალხმრივი წიგნიერება, რაც თავისთავად გულისხმობს
თვითრეგულაციასა და მონიტორინგს, გაგებასა და ემპათიას, ანალიზსა და შეფასებას,
ანუ ყველაფერ იმას, რაც ერთი მთავარი ცნების - აზროვნების გარშემო ტრიალებს.
კრიტიკული აზროვნება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:
1. საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის საწყისი მიმოხილვა;
2. არგუმენტების და კონტრარგუმენტების მოძიება გადაწყვეტილების მიღების
საფუძვლის შესაქმნელად;
3. პირველადი დასკვნების გამოტანა;
4. სხვა შესაძლო მოსაზრებების განხილვა საკითხის შემდგომი დაზუსტების
მიზნით;
5. შეჯამება - საბოლოო დასკვნის გაკეთება.
განასხვავებენ კრიტიკული აზროვნების ხუთ ძირითად ნიშანს:
1. კრიტიკული აზროვნება დამოუკიდებელი აზროვნებაა - თუ მასწავლებელს
სასწავლო პროცესი აგებული აქვს მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების
განვითარებაზე, მაშინ მან ისეთი აქტივობები უნდა გამოიყენოს, რომლებიც თითოეულ
მოსწავლეს დაეხმარება საკუთარი იდეების, შეხედულებების და შეფასებების
სხვებისგან დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებაში.
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2. კრიტიკული აზროვნებისათვის ინფორმაციის მოპოვება და ფაქტების ცოდნა
საწყისი წერტილი და არა საბოლოო მიზანი - მაშასადამე ცოდნისა და გამოცდილების
დაგროვება არის აუცილებელი პირობა კრიტიკული აზროვნებისათვის.
3. კრიტიკული აზროვნება იწყება პრობლემის დაყენებიდან და მისი
გაცნობიერებიდან - ყველა დამეთანხმება იმაში, რომ ნამდვილი სააზროვნო პროცესი
იწყება პრობლემის გადაჭრის მოთხოვნილებიდან. რატომ წამოჭრის ადამიანი
პრობლემებს? ადამიანი, განსაკუთრებით ბავშვი, ცნობისმოყვარე არსებაა. სწორედ
ცნობისმოყვარეობა უდევს საფუძვლად მათს კითხვებს.
4. კრიტიკული აზროვნება მოითხოვს დამაჯერებელ არგუმენტაციას - ყველა
არგუმენტს აქვს თავისი კონტრარგუმენტი. ამიტომ არგუმენტაციის ჩამოყალიბებას
სერიოზული მოფიქრება და წესების დაცვა სჭირდება. მასწავლებელმა მოსწავლეებს
უნდა ასწავლოს დამაჯერებლად არგუმენტირება, რომელიც სამი კომპონენტისაგან
შედგება. ესენია: მტკიცება ანუ თეზისი, საბუთები და მტკიცებულება.
5. კრიტიკული აზროვნება სოციალური აზროვნებაა - კრიტიკული აზროვნების
განვითარება და პრობლემების სწორად გადაჭრის გზების ძიები სხვა ადამიანებთან
კამათის, აზრის გაცვლის გარეშე შეუძლებელია.
ამიტომ, მასწავლებელმა მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების განვითარების
ხელშესაწყობად მათ უნდა გამოუმუშავოს:
- სხვისი მოსმენისა და მათი აზრის გათვალისწინების უნარი;
- საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისა და დაცვის უნარი
- საკუთარი მოსაზრებაზე პასუხისმგებლობის გრძნობა;
- საკუთარი და სხვათა შეხედულებების ადეკვატურად შეფასებისა და
საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი შეცდომის აღიარებისა და უკან დახევის უნარი.
ამდენად, კრიტიკული აზროვნების უნარი ადამიანისათვის ყოველთვის
მნიშვნელოვანი იყო. განათლების სპეციალისტები გვარწმუნებენ, რომ XXI საუკუნის
ადამიანისათვის ისე უბრალოდ, სასიცოცხლოდ აუცილებებია. საქმე ისაა, რომ
ინფორმაციული ინდუსტრიის ეპოქაში ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს მთელ რიგ
საკიხთებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გადაწვყეტილების მიღება. „შავი და
თეთრი" რიტორიკის შემცველი ინფორმაციის შემოტევის პირობებში ეს პროცესი
ლოკალური ან კერძო ხასიათისაა. რამდენადაც თითოეულ მოქალაქეს პერმანენტულად
უწევს სწრაფად ცვალებად გარემოში არჩევანის გაკეთება, ბუნებრივი იქნება
საზოგადოება
დაინტერესდეს,
როგორ
მიიღება
ეს
გადაწყვეტილებები.
მრავალრიცხოვანი ფაქტები ჩვენი რეალობიდან ადასტურებს, რომ სწავლების ისეთი
ფორმების არსებობა, რომლებიც დაეხმარება ადამიანის, უფრო პრდუქტიულად
იაზროვნოს, დღევანდელობის გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. არახამია მ., სკოლათმცოდნება, ქუთაისი 2006 წ.
2. ბასილაძე ი., ჭოხონელიძე ნ., კოსტავა ნ., - სწავლებისა და სწავლის პედაგოგიური
ტექნოლოგიები და მათი ზოგადპედაგოგიური დახასიათება, ქუთაისი, 2005 წ.
75

GESJ: Education Science and Psychology 2014 | No. 5(31)
ISSN 1512-1801
The 2nd Teacher Conference “University and School”(Problems of Teaching and Education)
6-7 June, 2014. Materials

3. ბასილაძე ი., ძოწენიძე ქ., - მასწავლებლის პედაგოგიური ხელოვნება, ქუთაისი,
2009 წ.
4. განვითარებისა და სწავლების თეორიები, დამხმარე სახელმძღვანელო,
განათლების სამინისტრო, თბ., 2008 წ.
5. მაღრაძე
მ.,
ინტერაქციული
მეთოდებით
სწავლების
ფსიქოლოგიური
საფუძვლები, ქუთაისი, 2005 წ.
6. მუხინა ვ., - ბავშვის ფსიქოლოგია, თბ., 1987 წ.

76

