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KRYTYCZNEGO MYŚLENIA
S T R E S Z C Z E N I E : Jednym z najważniejszych celów kursów krytycznego myślenia powinno
być dostarczenie słuchaczom narzędzi pomocnych w podejmowaniu trafnych decyzji w codziennym życiu. Podczas takich kursów wiele uwagi poświęca się zazwyczaj wyrabianiu u
studentów umiejętności oceny argumentów. W niniejszym artykule próbuję odpowiedzieć na
pytanie – jaka metoda oceny argumentów najlepiej nadaje się do zastosowania podczas kursów krytycznego myślenia? Jak sądzę, metoda taka powinna być możliwie najbardziej intuicyjna, „przyjazna użytkownikowi” – prosta zarówno do opanowania, jak i późniejszego stosowania. Są to warunki konieczne do tego, aby osoby, które ukończyły kurs, faktycznie wykorzystywały ją w codzienny sytuacjach. W artykule opisuję metodę oceny argumentów, która, jak mi się wydaje, spełnia te warunki. Metoda ta opiera się przede wszystkim na koncepcjach S.N. Thomasa (1986) i M. Tokarza (2006). Jej szczegóły, a także sposób prezentowania
jej studentom, wypracowałem podczas prowadzonych przeze mnie kursów z zakresu logiki
nieformalnej i krytycznego myślenia.
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ARGUMENT ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF CRITICAL THINKING TEACHING
S U M M A R Y : One of the main goals of critical thinking courses should be to provide students
with tools helpful in making right choices in their daily lives. During such courses, much attention is usually paid to teaching the students how to assess arguments. In this paper, I try to
answer the question – which method of assessing arguments is best suited for critical thinking
courses? I think that such a method should be intuitive and “user-friendly” – it should be easy
to learn and to use as well. These conditions seem to be necessary for the method to be actually used by those who have finished the course. In the paper, I describe the method of evaluating arguments which I think fulfills these conditions. It is based primarily on ideas taken from
S.N. Thomas (1986) and M. Tokarz (2006). Some details of the method, as well as the way of
presenting it to students, I worked out while teaching informal logic and critical thinking
courses.
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