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Прегледни рад

Утицај проблемски заснованог учења 
на подстицање критичког мишљења 
студената у високом образовању

Резиме: Критичко мишљење једна је од кључних вештина за 21. век. Сматра се једним 
од основних исхода учења те је у фокусу бројних дискусија о концепту квалитета у високом 
образовању. У том смислу, развили су се многобројни начини којима се жели подстаћи развој 
критичког мишљења, а један од њих је проблемски засновано учење. У овом раду полазимо 
од терминолошких одређења појмова проблемски заснованог учења и критичког мишљења 
како бисмо расветлили њихову повезаност у контексту високошколске наставе. Ауторке 
у раду настоје да прикажу утицај проблемски заснованог учења на подстицање критичког 
мишљења студената анализом резултата теоријских и емпиријских истраживања поме-
нуте проблематике. Осим предности, истичу се и недостаци у виду додатних истражи-
вања у контексту високог образовања, као и поновног појмовног разматрања концепта 
критичког мишљења.

Кључне речи: проблемски засновано учење, критичко мишљење, високо образовање.

Увод1

Велике друштвене промене, посебно у об-
ласти науке и технологије, захтевају промене у 
области високог образовања, његовим циље-
вима, као и у развоју компетенција студената, 
како би били оспособљени да одговоре на по-
менуте промене. Ово је посебно изражено про-
текле деценије, када је област високог образо-
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вања претрпела значајне промене које су по-
знате и као Болоњски процес. Циљеви високог 
образовања су до имплементације Болоњског 
процеса били усмерени на развој специфичних 
знања, сада се посебна пажња усмерава и на раз-
вој општих вештина и способности, које су по-
требне за живот, рад и спремност студената да 
се прилагоде убрзаним променама у друштву. 
Једна од кључних компетенција у припреми сту-
дената за живот и рад у 21. веку јесте критичко 
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мишљење, које се рангира као битан показатељ 
квалитета високог образовања (Lungulov, 2015). 
У том смислу, у области високошколске наставе 
развили су се многобројни облици подстицања 
критичког мишљења студената. У овом раду ак-
ценат ће бити на проблемски заснованом учењу. 

 У раду ће бити изложена терминолош-
ка одређења проблемски заснованог учења и 
критичког мишљења ради сагледавања њихо-
ве међузависности. Указује се да није једнос-
тавно сачинити једну општу дефиницију појма 
критичког мишљења, те постојање различитих 
приступа условљава његово редефинисање. Ово 
додатно отвара дилеме и дискусије о површин-
ској повезаности ова два појма. Предмет овог 
рада односи се на сагледавање утицаја проблем-
ски заснованог учења на подстицање критичког 
мишљења студената у високом образовању. Фо-
кус је на анализи теоријских и емпиријских радо-
ва ради дубљег увида у потенцијале проблемски 
заснованог учења на развој критичког мишљења 
студената. Утицај проблемски заснованог учења 
додатно је разрађен у виду предности и недос-
татака које остварује на подстицање критичког 
мишљења студената.

Проблемски засновано учење –  
појмовно одређење

Проблемски засновано учење (енг. 
problem-based learning) произлази из констру-
ктивистичког приступа настави/учењу. У ок-
виру овог приступа ученици су у позицији да 
самосталније и активније учествују у процесу 
учења. Наиме, до нових знања долази се путем 
самосталног ангажмана ученика коришћењем 
већ стечених знања и вештина, идући корак по 
корак, од познатог ка непознатом, од једностав-
нијег ка сложенијем, и тако се креира нови сис-
тем знања (Putica, Trivić, 2019). 

 У фокусу проблемски заснованог учења 
је комплексна и структурирана проблемска си-

туација, која је повезана са стварним животним 
или професионалним изазовима и која је уједно 
нерешива употребом постојећих знања и вешти-
на. За решење проблемске ситуације, као такве, 
неопходно је развијати нове идеје и повезивати 
их са већ стеченим знањима и вештинама. Циљ 
проблемске ситуације јесте да мотивише даље 
учење, а у том процесу наставници имају улогу 
посредника – усмеравају дискусију, постављају 
питања и олакшавају процес решавања пробле-
ма. Поједини аутори истичу основне каракте-
ристике проблемски заснованог учења: фокус је 
на сложеним проблемима из стварног света, сту-
денти раде у групама, учење је усмерено на оно-
га ко учи, при чему се стичу нове информације, 
наставници делују као фацилитатори (Anazifa 
& Djukri, 2017; Thorendahl & Stenoft, 2020). Када 
је у питању структура проблемски заснованог 
учења, она представља цикличан процес који се 
састоји од следећих компоненти (Шема 1):

На основу приказане шеме види се да про-
цес проблемски заснованог учења започиње 
критичким читањем и идентификовањем про-
блема, а прати групна дискусија. Као резултат 
групне дискусије, долази до формулисања идеја 
и предлога потенцијалних решења. До исхода 
дискусије и процене предложених решења до-
лази се у току наставног процеса у виду груп-
ног учења. Евалуација предложених решења се 
врши кроз њихову имплементацију ради финал-
ног решавања проблема.

Проблемски засновано учење  
у високошколској настави

У домену високошколске наставе конц-
епт проблемски заснованог учења развија се се-
дамдесетих година 20. века на студијама меди-
цине, на Универзитету Макмастер (енг. McMaster 
University) у Канади, а настао је као реакција уни-
верзитетских професора на слабу примену знања 
и вештина студената (Koludrović, 2018). Овај кон-
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цепт временом је постао све актуелнији и њего-
ва имплементација је пронашла место на уни-
верзитетима широм света – понајвише у Аустра-
лији, Данској и Кини (Masek & Yamin, 2011). Ак-
тивности у којима су студенти пасивни слушао-
ци и које захтевају од њих да памте информације 
неће подстицати критичко мишљење. Последи-
ца тога је немогућност високошколских инсти-
туција да омогуће својим дипломцима да досегну 
комплексније нивое размишљања, у виду анали-
тичког и критичког мишљења. Тиме високош-
колске институције истовремено не успевају да 
студентима обезбеде компетенције потребне за 
савремено тржиште рада. У фокус високошколске 

наставе је потребно ставити приступ учењу који 
више подстиче аналитичко и критичко мишљење 
и који ће омогућити студентима да манипулишу 
информацијама и идејама. У том смислу, про-
блемски засновано учење се сматра једним од 
стратешких начина за подстицање размишљања 
вишег реда (Surif et al., 2013). Резултати примене 
проблемски заснованог учења у високошколској 
настави указују на повећану мотивисаност сту-
дената за учење, бољи квалитет стечених знања, 
већу самоефикасност, самосталност студената 
при учењу, подстицање критичког мишљења (Ng 
et al., 2014). Крајњи циљ проблемски заснованог 
учења је припрема студената да буду самостал-

Шема 1. Компоненте проблемски заснованог учења (Surif et al., 2013: 66).
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ни, независни, доживотни ученици. Наиме, при-
ликом активног извршавања процеса решавања 
проблема и посматрања како наставници моде-
лирају проблемску ситуацију покрећу се метаког-
нитивни процеси, при чему се студентима ствара 
могућност за самостално размишљање и учење 
(Hung et al., 2008). 

Када је у питању примена проблемски за-
снованог учења у високошколској настави, зна-
чајно је пружити увид о предностима и недо- 
стацима овог приступа. Као предности наводе 
се: повећана мотивација за учење, студенти нису 
пасивни, већ активни у процесу учења, студен-
ти истражују своје вештине за решавање пробле-
ма, навођење студената на позитиван став према 
учењу (Wооd, 2003). Такође, предност примене 
проблемски заснованог учења може се сагледати 

и с обзиром на процес (само)вредновања. (Само)
вредновање као саставни део конструктивистич-
ке парадигме образовања и проблемски заснова-
ног учења пружа константну рефлексију о ква-
литету наставног процеса и стеченим компетен-
цијама (Koludrović, 2018). Са друге стране, приме-
на проблемски заснованог учења захтева много 
времена, и то је једна од основних слабости овог 
облика учења. Наиме, јављају се тешкоће при им-
плементацији – потребно је много више времена 
и припреме, добро управљање наставним про-
цесом, што може бити отежавајуће за актере на- 
ставног процеса (Ghufron & Ermawati, 2018). 
Осим перспективе актера образовног процеса, 
додатне предности и недостаци примене про-
блемски заснованог учења у високошколској на-
стави су представљене у Табели 1. 

Табела 1. Предности и недостаци проблемски заснованог учења (Wооd, 2003: 330).

Предности проблемски заснованог учења Недостаци проблемски заснованог учења

Студенти су у центру – тиме се негује активно 
учење и развој вештине доживотног учења

Наставници који не подучавају – преносе знање, те 
им је улога фацилитатора тешка и фрустрирајућа

Опште компетенције – развој генеричких вештина 
и ставова пожељних у пракси

Људски ресурси – више особља мора учествовати у 
процесу подучавања

Интеграција – олакшава реализацију интегрисаног 
курикулума

Остали извори – већини студената су потребни исти 
извори: библиотека, приступ рачунару итд.

Мотивација – подстиче код студената мотивацију 
за учењем и захтева да сви студенти буду укључени у 
процес учења

Преоптерећеност информацијама – студенти могу 
бити збуњени избором релевантних и корисних 
информација

Дубоко учење – подстиче дубоко учење  (студенти 
долазе у додир са материјалима за учење који 
су повезани са њиховим стварним и радним 
окружењем)

Конструктивистички приступ – студенти 
активирају предзнање и надограђују постојеће 
оквире знања
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Критичко мишљење

Када је у питању критичко мишљење, ње-
гово појмовно одређење представља предмет 
полемике. Гојков (Gojkov, 2013) указује на то да 
се у интернационалним дискусијама критичко 
мишљење прихвата као узвишени циљ високог 
образовања, при чему треба имати у виду да је 
критичко мишљење појам који је мењао свој об-
лик кроз историју и у свакој епохи се другачије 
дефинисао. Такође, овај појам је и идеал науке и 
конкретан педагошки циљ, што све заједно до-
води до преоптерећења појма. Овај концепт није 
једноставан и једнодимензионалан, то је збирни 
појам свих оних покушаја да се размишљање од-
реди, позиционира, контролише, а који полазе 
од особе која свесно мисли и делује.

Појмовно одређење критичког мишљења 
се може сагледати из перспективе три академ-
ске дисциплине: филозофије, области образо-
вања и психологије. Ови различити приступи 
подразумевају и различита тумачења појма кри-
тичког мишљења. Пример филозофског присту-
па представљају заправо записи Сократа, Пла-
тона, Аристотела, а у новије време Матеја Лип-
мана и Ричарда Паула. Примера ради, Липман 
(Lipman, 1987) наводи Дјуијево схватање кри-
тичког мишљења као активно, устрајно и детаљ-
но тумачење веровања уз проматрање постав-
ки, основа и доказа који поткрепљују то веро-
вање. Истиче се рефлексивна природа критич-
ког мишљења, као процеса просуђивања који се 
темељи на квалитетном вредновању понуђених 
алтернатива, с обзиром на доступне аргументе. 
Критичко мишљење није могуће свеобухватно 
дефинисати без три његове основне карактери-
стике: 

1. критичко мишљење је самокорективно;
2. подразумева постојање критеријума 

приликом просуђивања;
3. осетљиво је на контекст.

Пројекат покренут 1990. године под окри- 
љем Америчког филозофског друштва (енг. 
American Philosophical Association) представља 
покушај постизања консензуса у одређењу пој-
ма критичког мишљења. Резултати овог пројек-
та приказани су у документу Делфи извештај 
(енг. The Delphi Report), у чијој изради је учес-
твовало 46 стручњака из различитих научних 
дисциплина. У Извештају је понуђена дефини-
ција критичког мишљења као: „сврсисходно, са-
морегулативно просуђивање што резултира ту-
мачењем, анализом, вредновањем и закључи-
вањем, као и објашњењем доказаних, концеп-
туалних, методолошких, критеријских, или кон-
текстуалних разматрања на којима се темељи та 
пресуда“ (Facione, 2011: 27). Поред дефиниције, 
у Извештају се приказују основне когнитив-
не вештине повезане са критичким мишљењем, 
те начин поучавања и вредновања критичког 
мишљења. Појмовно сагледавање појма критич-
ког мишљења из образовне перспективе у окви-
ру Извештаја се може пратити из Блумове так-
сономије, која је једна од најчешће цитираних 
извора за образовне практичаре када је у пи-
тању настава и процењивање способности раз-
мишљања вишег реда (Fahim & Masouleh, 2012). 
У оквиру таксономије критичко мишљење се 
позиционира на скали размишљања вишег реда, 
што подразумева анализу, синтезу и вредно-
вање, за разлику од вештина размишљања ни-
жег реда као што су знање, разумевање и приме-
на (Kek & Huijser, 2011).

Са становишта когнитивне психологије 
критичко мишљење подразумева употребу оних 
когнитивних вештина које повећавају вероват-
ноћу за постизање пожељног исхода. Постоји мно-
штво дефиниција које појам критичког мишљења 
додатно одређују кроз вештине и диспозиције ка-
рактеристичне са овај појам (Табела 2).
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Табела 2. Основне вештине критичког мишљења (Fаcione, 2011: 9).

Тумачење
Тумачење значења кроз следеће процесе: 
– категоризација
– декодирање
– објашњавање

Анализа
Идентификација односа концепата и тврдњи кроз процесе:
– испитивања идеја
– идентификација аргумената
– идентификација разлога и тврдњи

Инференција

Процењивање елемената потребних за извођење закључака кроз процесе:
– формирања претпоставки и хипотеза
– разматрање релевантних информација
– формирање различитих алтернатива за решење проблема
– извођење оправданих закључака

Евалуација

Процена веродостојности тврдњи и аргумената кроз процесе:
– постављање питања
– формирање приговора према ономе што се тврди

 

Објашњавање

Образлагање резултата размишљања кроз процесе:
– објашњавање процедуре како се дошло до тих резултата
– представљање аргумената

Саморегулација
Сагледавање својих когнитивних активности помоћу којих смо дошли до 
одређеног закључка кроз процес:
– самоевалуације

Критичко мишљење  
у високошколској настави

Промене које доноси нова индустријска 
револуција представљају изазов у различитим 
областима људског делања, укључујући и универ-
зитетско образовање. Универзитети морају бити 
спремни да производе компетентне дипломце за 
потребе тржишта рада. С обзиром на то, посе-
бан фокус у високом образовању је на исходима 
и компетенцијама студената. Опште компетен-
ције студената како би били конкурентнији на 
тржишту рада су: вештине критичког мишљења, 
решавање проблема, комуникација, вештине са-
радње, креативност, иновативност (Zainudin & 
Istoyno, 2020; према: Kardoyo et al., 2020). У том 
смислу, побољшање квалитета наставног проце-
са у високом образовању је обавезно. Од универ-
зитета се очекује да буду способни да оптими-

зују своје ресурсе ради стварања квалитетнијег 
процеса предавања јер се тако остварују очеки-
вани исходи учења. Критичко мишљење се од-
ређује као једна од најважнијих вештина неоп-
ходних дипломираним студентима како би по-
стали ефикасни на професионалном плану, али 
и у свакодневници. Добија све већу пажњу кре-
атора политике у високом образовању и пози-
ционира се као један од основних исхода учења. 
То је вештина која је у центру бројних расправа, 
и као таква отвара низ питања која захтевају по-
себна истраживања. С тим у вези, у наставку су 
представљени резултати неколико емпиријских 
истраживања која указују на важност поседо-
вања вештине критичког мишљења.

 Емпиријски налази истраживања. Удру- 
жења америчких колеџа и универзитета (AAC 
& U, 2011; према: Liu et al., 2014) указују да је 
95% испитаника (универзитетских професо-
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ра) из 433 институције означило критичко 
мишљење као једну од најважнијих интелекту-
алних вештина. Ови резултати су одјекнули на 
тржишту рада, те је 81% послодаваца анкети-
раних од стране AAC & U навело да би факул-
тети требало да ставе већи акценат на критич-
ко мишљење. Даље, у интернационалном ис-
траживању, у оквиру Организације за економ-
ску сарадњу и развој (OECD), којим се истра-
жују исходи учења у високом образовању (енг. 
Assessment of Higher Education Learning Outcomes 
– AHELO), циљ је био да се високошколским  
установама омогући алат како би могле да извр-
ше процену знања њихових студената на међу-
народном нивоу. Земље учеснице и друге међу-
народне стручне групе развиле су инструменте 
за процену три домена: опште вештине (критич-
ко мишљење, аналитичко размишљање, реша-
вање проблема и писмена комуникација), еко-
номија и инжењерство. У овој студији изводљи-
вости се, као и у претходној, може видети укљу-
чивање критичког мишљења као кључне компе-
тенције при вредновању општих исхода учења у 
високом образовању (OECD, 2012). 

Даљи правци истраживања критичког 
мишљења у високом образовању могу се подели-
ти у две категорије. Прву категорију чине радови 
и истраживања која истичу потребу за свеобу-
хватном и прецизном дефиницијом, док се дру-
га категорија односи на педагошке приступе раз-
воју критичког мишљења, који могу бити у виду 
самосталних програма или имплементирани у 
постојеће студије и активности. Управо је то јед-
но контроверзно питање око којег се полемише 
– да ли је подстицање критичког мишљења ефи-
касније уколико је интегрисано у наставу или од-
војено, с обзиром на то да овај појам чини гене-
рализовани подскуп вештина које треба одвоје-
но подстицати (Behar-Horenstein, 2011)? Међу-
тим, оно што се оспорава подстицању критичког 
мишљења у оквиру самосталних програма јесте 
немогућност преноса ове вештине ван контекста 
(Bahr, 2010). Истраживања критичког мишљења 

у високошколској настави се могу поделити у 
три основне групе: прецизирање појма критич-
ког мишљења и проучавање његових основних 
вештина; улога наставника у погледу развоја кри-
тичког мишљења; дидактичко-методички аспект, 
односно стратегије и активности подстицања 
критичког мишљења. Фокус у овом раду ће бити 
на трећој групи истраживања, која се односе на 
испитивање одговарајућих облика подстицања 
критичког мишљења студената у високошколској 
настави, посебно на улогу проблемски заснова-
ног учења.

Улога проблемски заснованог учења  
у подстицању развоја  
критичког мишљења студената

Ефикасност различитих облика учења у 
подстицању вештина критичког мишљења сту-
дената је предмет бројних истраживања, где се у 
већини студија активно учење рангира као нај-
ефикаснији облик учења (Youngblood & Beitz, 
2001; Nikčević-Milković, 2004). Активно учење 
и критичко мишљење су блиско повезани. Кри-
тичко мишљење укључује когнитивне вештине, 
које омогућују активан процес сазнања. У том 
смислу, критичко мишљење се подстиче стра-
тегијом активног учења због процеса когнити-
вног покретања (Kuhn, 1999; према: Youngblood 
& Beitz, 2001). Да би студенти имали могућности 
да активно конструишу своја знања, потребно је 
да настава буде интерактивна. У концепту акти-
вног учења циљ наставе је да што више студена-
та буде укључено у релевантне активности, ак-
тивности које су кључне за предмет изучавања и 
за опште циљеве који се на том образовном ни-
воу желе постићи. Код критичког мишљења тре-
ба преузети активну улогу у процесу учења. То 
подразумева низ активних процеса мишљења као 
што су: „пажљиво слушање, идентификовање и 
формулисање питања, организовање сопствених 
мисли, бележење сличности и разлика, дедукција, 
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разликовање ваљаних и неваљаних закључака“ 
(Nikčević-Milković, 2004: 48). 

 С друге стране, у појединим иностраним 
изворима проблемски засновано учење се пос-
матра као метода која наглашава активно учење 
и која је заправо изведена из активног учења 
(Kardoyo et al., 2020). Да би се разјаснила веза 
између критичког мишљења и проблемски за-
снованог учења, неопходно је сагледати како је 
појам критичког мишљења конципиран у од-
носу на проблемски засновано учење у контек-
сту високог образовања (Thorndahl & Stentoft, 
2020). Питање које се отвара је – како истовре-
мено предавати садржај специфичан за одређе-
ну дисциплину и подстицати развој критичког 
мишљења? Бројне студије као решење предлажу 
управо проблемски засновано учење, и у даљем 
раду ће бити дат приказ добијених резултата. 
Проблемски засновано учење се позиционира 
као моћан систем учења за подстицање вешти-
на критичког мишљења и усвајање садржаја спе-
цифичног за одређену дисциплину. У том сми-
слу, проблемски засновано учење се одређује као 
интегрисани педагошки приступ у подстицању 
критичког мишљења, а не као наставна актив-
ност. Постоје одређене фазе овог облика учења 
које утичу на подстицање вештина критичког 
мишљења. У првој фази студенти се суочавају 
са проблемом. Идентификују чињенице, истра-
жују могуће идеје или хипотезе, артикулишу ак-
циони план за тражење, процену, синтезу и при-
мену информација неопходних за процес реша-
вања проблема. Друга фаза је самостална фаза 
са сопственим усмеравањем. Студенти само- 
стално критички вреднују знање које им је по-
требно, а своје налазе представљају у групном 
контексту. Током треће фазе студенти међусоб-
но деле и прегледају изворе информација и ре-
видирају своју претходну расправу. Настављају 
да генерализују проблем како би могли пренети 
своје учење на будуће проблеме. Процес се завр-
шава тако што студенти и наставници пружају 
повратне информације на њихов индивидуал-

ни рад и рад чланова тима (Kek & Huijser, 2011). 
Ако се осврнемо на основне вештине критичког 
мишљења (Табела 2), уочићемо да се процесом 
проблемски заснованог учења кроз поменуте 
фазе оне активирају – тумачење, анализа, инфе-
ренција, евалуација, објашњавање, саморегула-
ција.   

 Истраживање које је спровела група ау-
тора (Martyn et al., 2014) усмерено је на испити-
вање у којој су мери индивидуалне карактери-
стике, демографске карактеристике, окружење у 
учионици, поучавање у режиму проблемски за-
снованог учења и приступи учењу повезани са 
критичким мишљењем. Резултати подржавају 
употребу проблемски заснованог учења у под-
стицању критичког мишљења. Ово истраживање 
је показало да студенти медицине који су усвоји-
ли површинске приступе учењу (они приступи 
који активирају размишљање нижег реда по Блу-
мовој таксономији) рангирани су на нижем ни-
воу развоја вештина критичког мишљења. Насу-
прот томе, показала се статистичка повезаност 
између дубоког приступа учењу (они приступи 
који активирају размишљање вишег реда) и ви-
шег нивоа вештина критичког мишљења. Ау-
тори ове студије предлажу, поред увођења сту-
дената у процес проблемски заснованог учења, 
упознати их са приступима учењу кроз које ће 
развијати већу самосвест о сопственом учењу. 
Даље, други аутори (Кong et al., 2014) сачинили 
су систематски преглед и метаанализу ради про-
цене ефикасности проблемски заснованог учења 
у развоју критичког мишљења студената меди-
цине. У овој метаанализи представљају доказе 
да употреба проблемски заснованог учења може 
побољшати критичко мишљење. Такође, наводи 
се да је критичко размишљање побољшано про-
блемским учењем у поређењу са традиционал-
ним предавањима.

 Значајно је емпиријско истраживање 
спроведено на студентима математике (Aini 
et al., 2019). Критичко мишљење у овој сту-
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дији се означава као математичко критичко 
мишљење. Полази се од оних радова који исти-
чу да су вештине критичког мишљења изузетно 
важне за студенте математике. С обзиром на то 
да математичко критичко мишљење наглаша-
ва решавање математичких проблема, проблем-
ски засновано учење помаже развоју специфич-
них вештина укључујући критичко мишљење. 
Резултати указују да се код студената математи-
ке вештине критичког мишљења подстичу про-
блемским учењем у две фазе: контроверзно пи-
тање (проблем) и активна дебата. Контроверзно 
питање у овој студији студентима пружа могућ-
ност за сопствену перспективу коју износе у ок-
виру групне дискусије и процес разумевања од-
ређеног математичког проблема. Активном де-
батом студенти образлажу своје одговоре аргу-
ментовањем и пружањем критичког и логичког 
објашњења који су математички прихватљиви. 
Такође, налази упућују да вештине математич-
ког критичког мишљења развијене проблемски 
заснованим учењем укључују: оријентацију, ор-
ганизацију, вођење, разраду и презентацију, ана-
лизу и евалуацију.

У истраживању где је критичко мишљење 
мерено на основу способности студената да се 
усредсреде и разјасне решења, да самостално 
анализирају, разумеју и закључују, налази ука-
зују на пораст вештина критичког мишљења 
након примене проблемски заснованог учења 
(Semerci, 2006; према: Masek & Yamin, 2011). 
Ови налази подржани су студијом чији резул-
тати упућују на повећану способност за кри-
тичко мишљење применом проблемски засно-
ваног учења у поређењу са студентима у тради-
ционалном приступу учењу. На крају, у истра-
живању чији су узорак били студенти науке о 
исхрани људи, добијени су значајни позитивни 
скорови критичког мишљења за групу у којој је 
примењена ова стратегија. Студија је поновље-
на осам пута на различитим узорцима са пози-
тивним резултатима (Iwaoka et al., 2010; према: 
Masek & Yamin, 2011).

***
Анализом релевантне литературе, као 

и претходних истраживања ове проблемати-
ке, можемо уочити да се проблемски засновано 
учење позиционира као моћно решење у подсти-
цању критичког мишљења студената. Међутим, 
неколико студија резултирало је негативним на-
лазима или без значајних разлика. Ове студије 
су прилично у мањини, али пружају могућност 
за дубљи увид, као и предлоге за будућа истра-
живања ове проблематике. С тим у вези, на ос-
нову детаљне анализе поједини аутори (Masek & 
Yamin, 2011) наводе следеће закључке:

1. специфични процеси проблемски за-
снованог учења теоретски подржавају 
развој критичког мишљења;

2. емпиријски докази нису уверљиви и 
коначни у објашњавању утицаја про-
блемски заснованог учења на критичко 
мишљење;

3. поједини налази указују на потребу за 
дуготрајнијим периодом изложености 
студената проблемски заснованом 
учењу;

4. неколико предиктора се углавном зане-
марује, а такође могу утицати на однос 
проблемски заснованог учења и кри-
тичког мишљења као што су – старост, 
пол, академска постигнућа.

С обзиром на то да се већина истражи-
вања ове проблематике односи на област меди-
цине, уочава се потреба за већим бројем истра-
живања ван медицинског контекста (Khoiriyah 
et al., 2015). Као један од узрока површинског по-
везивања ова два појма истиче се непостојање 
јасне и свеобухватне дефиниције критичког 
мишљења. Наиме, услед изостајања дефиниције 
у бројним радовима се веза између критичког 
мишљења и проблемски заснованог учења на-
води као позната чињеница. Истиче се потреба 
за поновном концептуализацијом појма критич-
ког мишљења и предлаже се удаљавање од уске 
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дефиниције критичког мишљења као изолова-
не, индивидуализоване, самоусмерене активно-
сти ка дефиницији која укључује социокултурну 
праксу. Тачније, усвајање овакве концептуали-
зације подразумева да је подстицање критич-
ког мишљења реципрочна, заједничка одговор-
ност која не зависи само од индивидуалних спо-
собности и когнитивних вештина, већ се у об-
зир морају узети колективни, институционални 
и организацијски контекст (Thorndahl & Stentoft, 
2020).

Закључак

Посматрано у контексту друштва знања, 
критичко мишљење једна је од кључних вешти-
на неопходних за постизање успеха на профе-
сионалном плану и у животу уопште. Налази 
досадашњих истраживања упућују на важност 
поучавања за критичко мишљење у високо- 
школској настави, с обзиром на то да оно ути-
че на квалитет процеса учења. Посебно се исти-
че примена активног учења са фокусом на про-
блемски засновано учење. Постоји мноштво те-
оријских приказа у овом раду, у чијем фокусу је 
испитивање релација између проблемски засно-
ваног учења и развоја критичког мишљења сту-
дената. Заједничка нит која повезује ова пред-
стављена истраживања јесте закључак да при-
мена проблемски заснованог учења позитив-

но утиче на подстицање вештина критичког 
мишљења студената. Међутим, његови поједи-
ни процеси теоретски подржавају развој кри-
тичког мишљења, док емпиријски докази нису 
уверљиви и коначни. Имајући у виду да је про-
блемски засновано учење утемељено на студија-
ма медицине Универзитета Макмастер у Кана-
ди, већина истраживања се односи на испити-
вање могућности овог вида учења у развоју кри-
тичког мишљења студената медицине, тачније 
медицинских сестара. Заступљеност истражи-
вања у домену медицине доводи до закључка да 
су неопходна истраживања и ван медицинског 
контекста како би се избегло једнострано ту-
мачење овог питања. У том смислу, значајно би 
било анализирати утицај проблемски заснова-
ног учења на подстицање критичког мишљења 
студената природних наука, са једне стране, и 
студената друштвено-хуманистичких наука, са 
друге. Анализирајући предности и недостатке 
проблемски заснованог учења, утрошак времена 
се показао као истакнути недостатак, док се као 
изражена предност истиче усмереност на сту-
дента. Генерални утисак анализираних истра-
живања јесте разматрање појмовног одређења 
појмова критичког мишљења и проблемски за-
снованог учења, што говори о томе да је потреба 
за поновним разматрањем, пре свега концепта 
критичког мишљења и даље актуелна. 
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Summary
Critical thinking is one of the key 21st century skills. It is considered to be one of the fundamental 

learning outcomes, which makes it a topic of many discussions on the concept of quality in higher 
education. Consequently, many ways have been developed to encourage the development of critical 
thinking and problem-based learning is one of them. In this paper we start from terminological 
definitions of the concepts related to the problem-solving learning and critical thinking in order to 
shed more light on their correlation in the context of learning in higher education. The authors of 
the paper show the impact of the problem-solving learning on encouraging students’ critical thinking 
by analyzing the results of theoretical and empirical research of the above-mentioned problem area. 
Apart from advantages, we point out the disadvantages in terms of additional research in the context 
of higher education, as well as conceptual consideration of the critical thinking concept. 
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