
POTICANJE 
KRITIČKOG 

RAZMIŠLJANJA
KOD DJECE



Učenje vještina kritičkog razmišljanja djeci može biti od velike
koristi tijekom odrastanja. Razvijanjem kritičkog razmišljanja

potiče se djecu da budu manje pasivna, ali i više tolerantna i
empatična prilikom konzumacije online sadržaja, jer lakše će

razumjeti pročitane tekstove sa shvaćanjem da ne treba
vjerovati svemu što piše.

 
 

Djeca s razvijenim kritičkim razmišljanjem lakše će kasnije u
životu donosit odluke koje će po njih imati pozitivnije ishode,
bit će neovisniji i lakše će se izboriti za sebe, pritom poštujući

autonomiju drugih osoba.

Važnost poticanja na
kritičko razmišljanje



KRITIČKO RAZMIŠLJANJE U
DJETINJSTVU

Kritičko razmišljanje započinje u djetinjstvu i
razvija se tijekom cijelog života baš poput drugih
ljudskih vještina. Kritičko razmišljanje jedno je

od neophodnih vještina za zdrav i neometan
razvoj djece i mladih u 21. stoljeću, a naročito u

okolnostima gdje gotovo sva djeca i mladi
posjeduju digitalne uređaje s pristupom internetu

na kojima su izloženi vijestima i napisima s
raznih elektroničkih medija.

 



Jedan od najzornijih primjera kritičkog

razmišljanja kod djece je roditeljsko

učenje da ne treba komunicirati, niti

prihvaćati poklone od ljudi koje ne

poznajemo jer nemaju svi uvijek dobre

namjere. Djetetu pristupa nepoznata odrasla

osoba i nudi mu igračku ili slatkiše ako

prihvati ponudu da se odu igrati u stan ili

kuću te osobe gdje ima još više igračaka i

slatkiša. Dijete koje ima razvijen oprez, a uz

to je i naučeno kritički sagledati situaciju,

spoznat će da takve okolnosti predstavljaju

potencijalnu opasnost i neće pristati unatoč

daljnjem nagovaranju i manipulaciji

nepoznate osobe.



Poticanje kritičkog
razmišljanja kod djece

‘screen time’ generacije

Djeca su, pogotovo u današnje vrijeme, izloženi
brojnim informacijama koje ponajviše pristižu s

malih ekrana digitalnih uređaja. činjenica je kako
gotovo sva djeca imaju pristup internetu na svom

mobitelu.
 

Navedeno predstavlja rizik ako dijete nema
primjereno razvijen način kritičkog promišljanja,

jer na taj način biva u riziku da gotovo sve ili
većinu informacija koje pročita ili čuje na
internetu shvatiti kao konačnu istinu ili

jednostavno pristane na određene situacije bez
razmišljanja o njihovim posljedicama.



Ova brošura izrađena je u sklopu projekta "Društveni centar
Valpovo"
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Izrada ove brošure omogućena je zahvaljujući
sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt

sufinancira Ured za udruga Vlade Republike
Hrvatske. Sadržaj ove brošure isključiva je

odgovornost udruge "Karašicka Republika". Stajališta
izražena u ovoj brošuri isključiva su odgovornost

udruge "Karašicka Republika" i ne odražavaju nužno
stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.


