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 Rezultatul intelectual 1: Δ-Mapping: cadre, programe 

și instrumente 

 

  

„Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare 

a conținutului care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută 

responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în 

aceasta”. 
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Introducere 
„Educația nu înseamnă învățarea faptelor, ci formarea minții să gândească” (Albert Einstein) 

 

 

 

Acesta este rezumatul raportului de cercetare al proiectului Erasmus+ „Διάλογος – 

dialog down the post-truth hole: programs and tools for saving through information 

and crovings in the post-truth era” (2020-2021). Rezumatul prezintă stadiul actual al 

dezvoltării și implementării programelor de învățare bazate pe gândirea critică în 

Europa și în alte părți, împreună cu rezultatele sondajului online efectuat în rândul 

profesorilor academicieni, cercetătorilor și profesorilor de educație pentru adulți 

dintr-un total de 16 țări. Proiectul urmărește dezvoltarea, experimentarea și 

validarea-pilot a unor programe de studii bazate pe gândirea critică pentru Î.S. și AE 

în 6 țări UE – Grecia, Italia, Spania, Regatul Unit, Bulgaria și România – în vederea 

extinderii procesului de adoptarea în întreaga UE. Obiectivul general al proiectului 

este furnizarea de materiale educaționale și metodologii care să contribuie la lupta 

împotriva tulburărilor informaționale, promovând în același timp raționamentul critic 

și științific. 

 

De ultimă generație și nu numai: către o abordare dialogică 

Gândirea critică este un concept foarte apreciat, dar și cu mai multe fațete. 

Relevanța sa crește în societățile europene moderne, mai ales dacă se iau în 

considerare provocările puse de politica post-adevărului din ultimul deceniu. În 

2016, Dicționarul Oxford a declarat post-adevărul drept cuvântul anului, definindu-l 

ca o situație în care „faptele obiective sunt mai puțin influente în formarea opiniei 

publice decât apelurile la emoție și la credința personală”. Tulburările 

informaționale, teoriile conspirației, pseudo-, sau anti-știința, sunt doar câteva dintre 

cele mai vizibile manifestări ale condiției post-adevăr, care, în cele din urmă, pune 

sub semnul întrebării viabilitatea regulii democratice, așa cum a arătat-o în mod 

emoționant administrația Trump în cazul SUA. .Deși Δ-proiectul își unește forțele cu 

cei îngrijorați de efectele erodatoare ale discursurilor post-adevăr asupra legăturilor 

sociale din Europa și din alte părți, parteneriatul nostru se angajează ferm pe o 

explorare dialogică a cunoașterii, fără a exclude sau denigra scepticul, chiar cinic, sau 

căi emoționale. 

 

Angajamentul nostru față de Διαλογος (dialog) are cel puțin două implicații 

majore. În primul rând, în loc să contribuim la țapi ispășitori sau la argumentele 
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oamenilor de paie împotriva agenților reali sau presupuși ai dezinformarii, încurajăm 

publicul nostru țintă 

 

 

 (comunitățile din învățământul superior și al adulților) să-și pună lentilele (a) 

asupra condițiilor care permit astfel de atacuri la scară largă asupra valorilor 

intelectuale universale, cum ar fi consecvența, motivele întemeiate și corectitudinea, 

pentru a numi doar câteva, și (b) pe propriile părtiniri, prejudecăți și parțialitate, 

împreună cu mijloacele de a recunoaște astfel de părtiniri și de a le aduce în discuție, 

în loc să le negăm. Deși sunt precaute cu privire la caracteristicile tulburărilor 

informaționale (de exemplu, tipurile de tulburări), comunitățile academice nu ar 

trebui să piardă din vedere faptul că știrile false, teoriile conspirației și altele 

asemenea, prosperă atât în condiții de nerespectare generalizată a căutării 

adevărului, cât și de deziluzie din cauza nivelurilor fără precedent de inegalități 

sociale sau din cauza ineficienței politice tot mai mari în probleme globale din ce în 

ce mai complexe. 

Aceasta din urmă duce la a doua implicație a angajamentului proiectului față 

de Διάλογος. Orice implicare critică cu afirmații necalificate ale adevărului necesită 

nu numai un set de abilități de procesare, ci și obiceiul de a folosi aceste abilități într-

un mod care să permită schimbări atât în interiorul indivizilor, cât și în relațiile lor 

sociale. Aici intervine Gândirea Critică ca o condiție necesară pentru întâlnirile 

dialogice ale manifestărilor post-adevăr. În mod evident, fixarea terenului 

conceptual al Gândirii Critice, ar fi în contradicție cu direcția anti-esențialistă a 

proiectului Δ. În schimb, oferim câteva puncte de vedere luate din eforturile 

americane și europene de a promova CT în educație și nu numai. Un bun punct de 

plecare este definiția cheie minimă oferită de Fundația Gândirii Critice, o resursă 

majoră de perspective pentru prezenta inițiativă. Fundația Gândirii Critice este o 

organizație educațională non-profit americană cu o lungă experiență în cultivarea 

acestei abilități și obiceiuri: 

Gândirea critică este procesul disciplinat din punct de vedere intelectual de 

conceptualizare, aplicare, analiză, sinteză și/sau evaluare în mod activ și abil a 

informațiilor culese sau generate de observație, experiență, reflecție, raționament 

sau comunicare, ca ghid pentru credință și acțiune. În forma sa exemplară, se 

bazează pe valori intelectuale universale care transcend diviziunile subiectului: 

claritate, acuratețe, precizie, consistență, relevanță, dovezi solide, motive întemeiate, 

profunzime, amploare și corectitudine. 

Aparent, variațiile definiției sunt sensibile la mediile socio-istorice și culturale 

specifice naționale. În general, CT este un termen foarte familiar în mediile 
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academice din țările vorbitoare de limbă engleză, dar fără a face parte oficial din 

curriculum-ul standard HE. După o lungă dezbatere despre rolul și impactul său, 

Universitatea Cambridge a decis să ofere o calificare de sine stătătoare, subliniind 

astfel valoarea acesteia pentru cetăţenii secolului XXI. În ciuda acestui fapt, cursurile 

universitare și bazate pe CT sunt încă foarte puțin frecvente. Situația, în sudul 

Europei, este și mai gravă: CT poate fi considerată o maximă generală în Științe 

Sociale și Umaniste, dar nu este nicidecum o disciplină și o materie practicată pe 

scară largă. Și cum rămâne cu politica educațională la nivelul UE? 

În contextul de elaborare a politicilor Procesului de la Bologna (cadrul 

european în căutarea comparabilității în standardele și calitatea calificărilor din 

învățământul superior), CT este subliniat ca cel mai important scop de predare. În 

același sens, Cadrul de referință al competențelor pentru Cultura Democratică, 

descrie un număr de dimensiuni legate de CT. În primul rând, dimensiunea 

dezvoltării argumentelor solide și valide recunoaște că elevii ar trebui să fie capabili 

nu numai să înțeleagă și să evalueze argumentele prezentate de alții, ci și să își 

dezvolte în mod riguros propriile argumente. În al doilea rând, dimensiunea analitică 

a evaluării dovezilor și utilizarea acestora. În al treilea rând, dimensiunea analitică a 

înțelegerii implicațiilor și consecințelor particulare, cu o atenție deosebită asupra 

consecințelor neprevăzute. În al patrulea rând, dimensiunea înțelegerii cauzalității și 

explicației. 

În concluzie, a venit timpul pentru o abordare mai cuprinzătoare și, în același 

timp, mai deschisă, incluzivă și dialogică a curriculei bazate pe CT, atât în 

învățământul superior, cât și nu numai. Provocările pentru societățile europene au 

fost evidențiate din mai multe documente de politică la nivel național și la nivelul UE, 

mai ales în ceea ce privește așa-numita eră post-adevăr în politică și știință și modul 

de răspuns la aceasta. Deși suntem aliniați cu acest angajament față de cultivarea CT, 

preocuparea noastră generală este că (a) pasul de la retorică la realitate nu a fost 

încă făcut și (b) noțiunile instrumentale ale eforturilor de politică la nivel instituțional 

(fie ea UE). recomandări sau inițiative de politică națională) nu sunt în totalitate 

favorabile potențialului dialogic pe care îl avem în vedere. Pentru a completa această 

imagine de ansamblu, Δ-partenerii au colectat opiniile cadrelor universitare și ale 

profesorilor de educație pentru adulți despre relevanța, domeniul de aplicare și 

aplicarea până acum a CT- programe de învățare bazate. 
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Rezultatele sondajului online 

 
121 de respondenți dintr-un total de 16 țări europene au participat la sondajul 

online al proiectului Δ. După cum arată Graficul 1, domeniile de expertiză ale 

participanților demonstrează un grad semnificativ de diversitate. 

 

Graficul 1 Domeniile de expertiză ale respondenților 

 
 

Potrivit majorității respondenților (Graficul 2), instituțiile lor nu oferă niciun fel de 

curs axat pe gândirea critică, ceea ce coroborează constatările din analiza de ultimă 

oră. De asemenea, este interesant că aproape trei treimi dintre cei care au răspuns 

că instituțiile lor nu oferă un curs bazat pe CT, consideră că introducerea acestuia 

este necesară. 

  



 
 
 

6 
 
 

 

Graficul 2 Instituții care oferă cursuri axate în mod special pe gândirea critica. 

 
 

În ceea ce privește aspectele corepedagogice ale unui curriculum bazat pe CT, cei 

60% dintre respondenți au răspuns că ar fi mai util la începutul studiilor 

postuniversitare. Aproape 60% dintre respondenți consideră că instituțiile ar trebui 

să fie atât deschise la introducerea de noi seminarii, cât și la modificarea cursurilor 

existente pe baza unui model CT. 

În ceea ce privește interpretarea gândirii critice, sunt oferite diverse definiții. 

Cel mai important, analiza întrebărilor deschise ale sondajului sugerează că Gândirea 

critică este descompusă în (a) Cunoaștere, cu 6 subcategorii, (b) Abilități, cu 8 

subcategorii și (c) Atitudini și valori, cu 7 subcategorii. Această constatare reflectă 

câmpul semantic bogat al conceptului și aplicațiile potențial competitive ale acestuia 

în domeniul educației. 

In concluzie, analiza datelor sondajului ne conduce la următoarele ipoteze: 

1. Participanții se simt conștienți de necesitatea ca instituțiile (HE și AE) să sprijine 

formarea gânditorilor critici prin promovarea dezvoltării CT la nivel 

profesional/personal. 

2. CT este recunoscută pe scară largă ca o abilitate necesară pentru piața muncii. 

3. CT poate fi clasificat prin schema: Cunoștințe, aptitudini și valori, atitudini și etică. 

4. Dezvoltarea curriculei CT poate ajuta oamenii să se simtă mai puternici și mai 

rezistenți în vremuri incerte. Astfel, dezvoltarea CT ca abilitate este o sarcină critică 

pe care instituția de învățământ ar trebui să o ia în serios, dacă dorește să ofere un 

70,25%

29,75%

Does your institution offer any kind of 
course specifically focused on Critical 

Thinking?

NO YES
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echipament mai bun într-un context global de incertitudine, volatilitate și perturbare 

(cum ar fi contextul Covid-19). 

 

Conform constatărilor, unele obiective de învățare semnificative ale unui curriculum 

CT ar fi dezvoltarea abilităților, atitudinilor și valorilor care permit indivizilor să 

răspundă mai bine la provocările academice, profesionale și personale. Nu ar trebui 

să ignorăm totuși suprareprezentarea SSH în online și, prin urmare, ar fi interesant să 

implicăm și științele naturale și tehnologia în această discuție. Atât sondajul, cât și 

revizuirea literaturii de specialitate au arătat în mod convingător că într-o 

perspectivă CT, modul dialogic de a cunoaște lucrurile, constituie drumul regal către 

cunoaștere; o cunoaștere care departe de a fi fixă și autoreferențială încurajează 

cetățenii să participe activ în societățile democratice într-o manieră critică. 

 

Câteva cuvinte despre partenerii de proiect 

 

Cea mai mare provocare (și cel mai mare merit) al parteneriatului este 

multidisciplinaritatea dintre partenerii academici și părțile interesate (științe sociale, 

studii clasice, studii media, relații industriale), dar și diversitatea în ceea ce privește 

mediile instituționale: patru universități (una online), un institut de cercetare și doi 

furnizori de educație pentru adulți, localizați în 6 țări diferite ale UE, cu diferențe în 

cerințele legale și instituționale privind introducerea de noi programe. 

 

 

 

 

Centrul Național de Cercetare Socială (EKKE) este coordonatorul proiectului și liderul 

organizației lider în IO1 (activitate de cercetare), IO5 (etapa de pilotare) și IO6 

(raport de politică). Bilanțul EKKE în strânsă colaborare cu mai multe institute 

grecești de învățământ superior garantează participarea comunității academice 

grecești pe tot parcursul proiectului. 
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Burgas Free University (BFU) este una dintre primele universități non-statale din 

Bulgaria, cu o gamă impresionantă de discipline științifice. BFU a livrat formatul 

digital (online) al instrumentului de sondaj. 

 

 
 

 

 

Universidad Complutense Madrid (UCM) este cea mai mare universitate publică din 

Spania. Departamentul implicat în acest proiect este romanic, franceză, italiană și 

traduceri. Departamentul, și mai precis Zona Limba și Literatura Italiană. Este 

organizația lider în IO2 (Δ-curriculum pentru cursanți). 

 

 

 

 

 

 

Universitatea Pegaso, adesea prescurtată ca „Unipegaso”, este o universitate 

deschisă fondată în 2006 în Napoli, Italia. Pegaso este organizația lider în IO3 (Δ-

curriculum pentru profesori).  
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Manchester Metropolitan University (MMU) este o universitate de top care oferă 

cercetări de clasă mondială, situată în Manchester, Anglia. MMU este organizația 

lider în IO4 (set de instrumente de evaluare Δ). 

 

 

 
 

 

 

 

A.RE.S. scarl, o cooperativă, a fost înființată în 1988, și are un istoric îndelungat în 

proiecte europene în domeniul formării, dezvoltării personale și profesionale, 

afacerilor, inovației și schimburilor de bune practici. Alături de ICS, ARES reprezintă 

Educația Adulților ca un domeniu de experimentare a curriculei bazate pe CT. 

 

 

 

 
 

 

Colegiul Tehnic „loan C. Stefanescu” (ICS) este o scoala de formare pentru 

adulti situata in lasi, Romania. Oferă o gamă largă de programe educaționale, inclusiv 

„A doua sansa”, un program pentru adulți, conceput pentru adulții fără calificare, 

cărora li se oferă șansa de a învăța competențe cheie. 


