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SZANOWNI PAŃSTWO,

 
Maciej Winiarek

Myślenie krytyczne jest dziś bezsprzecznie kompetencją nr 1, którą powinniśmy rozwijać
u naszych uczniów czy naszych dzieci.

Dziś jest to naprawdę proste i w pełni dostępne – i tym chcemy się z Państwem dzielić.
 
Mamy kilkunastoletnie doświadczenie z wdrażania, szkoleń z myślenia krytycznego.
Posiadamy, jako jedyni na rynku, „oprzyrządowanie” dla każdego nauczyciela – postawy,
rutyny i narzędzia krytycznego myślenia – które można zastosować na każdym
przedmiocie, na każdym poziomie edukacyjnym. Zbudowaliśmy również jedyną w Polsce
platformę z zasobami z obszaru myślenia krytycznego – tutoriale, webinary, nagrania        
 z konferencji, inspiracje w pdf.

Czas na nasz kolejny krok w kierunku upowszechnienia myślenia krytycznego w polskiej
edukacji.
 
Otworzyliśmy Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Instytut Krytycznego
Myślenia, dzięki któremu uzyskają Państwo dostęp do ogromnej ilości szkoleń
przedmiotowych. Krótkie i dłuższe formy szkoleniowe, stacjonarnie i zdalnie, prowadzone
przez praktyków myślenia krytycznego, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami
z każdym, kto jest gotowy na wprowadzenie myślenia do swojej klasy 😊

Zapraszamy do zapoznania się z naszym informatorem.

Nasza oferta będzie stale się zwiększała, śledźcie nas na naszej stronie oraz naszym
funpage’u.

WŁĄCZAMY MYŚLENIE! ZMIENIAMY POLSKĄ EDUKACJĘ!
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SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW

Budując zaufanie
Transformacyjny lider, czyli myślenie
krytyczne w przywództwie

SZKOLENIA DLA MATEMATYKÓW

 Myślenie Krytyczne na lekcjach matematyki                    
.w szkole podstawowej

SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW

 Wychowawca, nauczyciel, lider i wsparcie indywidulane
Tworzymy naszą grupę - myślenie krytyczne na godzinie
wychowawczej
Dobrostan a poczucie wolności i ważności nauczyciela oraz
uczniów. Inspirujące godziny wychowawcze w klasach 4-8.
Tematy, relacje, uczucia
Jak wykorzystać myślenie krytyczne w budowaniu
świadomości uczenia się dzieci i młodzieży?

SZKOLENIA DLA POLONISTÓW

 Myślenie krytyczne a kompetencje kluczowe                                       
.podczas lekcji polskiego
 Myślenie krytyczne na języku polskim 
 Gramatyka myślącego krytyka, czyli jak uczyć   
 .zagadnień językowych z wykorzystaniem rutyn
.myślenia krytycznego
 Warsztat pracy nauczyciela myślącego krytycznie

SPIS TREŚCI
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SZKOLENIA DLA ANGLISTÓW

 Rutyny na języku angielskim
 Jak uczyć nastolatka z sukcesem, czyli dlaczego
/teensy kochają rutyny MK?
Rutyny krytycznego myślenia na języku angielskim
– grammar & reading
Jak wprowadzać i przeprowadzać rutyny myślenia
krytycznego na języku angielskim

SPIS TREŚCI
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SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI 

 WCZESNOSZKOLNEJ

 Jak myśleć krytycznie – nieschematycznie                              
.w edukacji wczesnoszkolnej
Rozwijanie myślenia krytycznego w klasach młodszych
wsparciem w osiąganiu sukcesu dla wszystkich
uczniów
Sytuacje edukacyjne w klasie pretekstem do
rozwijania myślenia krytycznego. Budowanie zespołu
klasowego

Czy myślenie krytyczne jest OK? Myślenie krytyczne       
i Ocenianie Kształtujące okiem polonisty
Lepiej myśleć na lekcjach języka polskiego (i nie tylko)
Rutyny i spółka
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SZKOLENIA ROZWOJOWE DLA NAUCZYCIELI 

I DYREKTORÓW

 Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
 Jak motywować uczniów z wykorzystaniem narzędzi
/myślenia krytycznego
Rozumienie i rozwiązywanie konfliktów dzięki chmurce
TOC
Wyznaczanie celów i ich efekty realizowania, czyli
Drzewko Ambitnego Celu
Jak rozwój integralności dziecka wpływa na jego
poczucie własnej wartości według Jespera Juula
Jak wykorzystać myślenie krytyczne w budowaniu
świadomości uczenia się dzieci i młodzieży?

SPIS TREŚCI
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SZKOLENIA DLA BIOLOGÓW I NAUCZYCIELI

PRZYRODY

Kto pyta, ten myśli, czyli MOC myślenia krytycznego na
lekcjach przedmiotów przyrodniczych
Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w pracy
z uczniem, na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA

FIZYCZNEGO

Świadomie i aktywnie na lekcjach wychowania
fizycznego

33
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AGNIESZKA PILCH

WYCHOWAWCA, NAUCZYCIEL, 
LIDER I WSPARCIE INDYWIDULANE

DLA KOGO?
Dla nauczycieli różnych przedmiotów,
wychowawców

CEL GŁÓWNY
Rozpoznanie własnej strefy wpływu

KORZYŚCI
Uczestnik rozumie pojęcie słowa
problem, potrafi przekazywać swój
wpływ, wypożycza wsparcie, nie
wyręcza, inwestuje w czas, jest
wymagający względem odbiorcy
wsparcia, tworzy plan, wie jak go
wdrożyć, rozlicza osoby, którym
udziela wsparcia, staje się partnerem

CELE SZCZEGÓŁOWE
 Uczestnik szkolenia poszerza

krąg wpływu; zna i rozumie
naturę partnerstwa; jest

świadomy siebie, wyznacza cele,
planuje rozwój

 

AGNIESZKA PILCH

Menadżer Oświaty, Certyfikowany Trener Myślenia
Krytycznego, trener koszykówki, instruktor gimnastyki
sportowej, piłki ręcznej, pływania, doradca zawodowy,
nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Ukończone
szkolenia międzynarodowe z zakresu przywództwa,
kreatywności, myślenia krytycznego, nowoczesnych
technologii. Od 2001 dyrektor szkoły a obecnie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu. 
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MONIKA CZERKAS

TWORZYMY NASZĄ GRUPĘ - 
MYŚLENIE KRYTYCZNE NA GODZINIE
WYCHOWAWCZEJ

DLA KOGO?
Dla wychowawców

CEL GŁÓWNY
Kształtowanie umiejętności wykorzystania

postaw myślenia krytycznego podczas
pracy z grupą/klasą

MONIKA CZERKAS

Polonistka, pedagog, trener. Lubi swoją pracę i nieustannie
poszukuje pomysłów na kreatywne zajęcia, zaciekawienie
uczniów i pobudzenie do działania. Na lekcjach stosuje TIK,
elementy programowania, myślenie krytyczne ale również
pracę z papierem czy działania twórcze.

KORZYŚCI
Praktyczne opanowanie wybranych
rutyn krytycznego myślenia;
poznanie przykłady zastosowania tych
rutyn na lekcjach wychowawczych

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wyposażenie uczestników szkolenia

 w wiedzę i umiejętności pozwalające
rozpocząć korzystanie z postaw i rutyn

myślenia krytycznego w codziennej
pracy wychowawcze
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AGNIESZKA LAMPKOWSKA
DOBROSTAN A POCZUCIE WOLNOŚCI I WAŻNOŚCI
NAUCZYCIELA ORAZ UCZNIÓW. INSPIRUJĄCE
GODZINY WYCHOWAWCZE W KLASACH 4-8. 
TEMATY, RELACJE, UCZUCIA.

DLA KOGO?
Dla wychowawców
nauczycieli wszystkich poziomów
edukacyjnych

CEL GŁÓWNY
Wprowadzenie myślenia krytycznego na

lekcje wychowawcze, bazowanie na
postawach i rutynach

AGNIESZKA LAMPKOWSKA

Polonistka i oligofrenopedagożka. Nauczycielka
dyplomowana. Wychowawczyni klas 4-8, opiekunka SU,
klubu Debaty Oksfordzkiej, trenerka Odysei Umysłu                            
i Myślenia Krytycznego. Uczestniczka programów CEO –
Szkoła Demokracji oraz CRS1 – ocenianie kształtujące.
Blogerka na platformie TOC. Publikacje-współpraca                     
z Pedagogicznym Wydawnictwem Operon oraz GWO.

KORZYŚCI
Uczestnik przypomni/pozna postawy
myślenia krytycznego;
przećwiczy kilka rutyn na konkretnych
przykładach;
zaplanuje pracę z tekstem/filmikiem            
z wykorzystaniem postaw i rutyn MK;
wymieni się doświadczeniami,
pomysłami z uczestnikami; 
zainspiruje się materiałami i przykładami
do wykorzystania kolejnego dnia                     
w szkole

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik planuje pracę
wychowawczą w oparciu o postawy
i rutyny MK;
pracuje indywidualnie oraz
grupowo, dzieli się przemyśleniami,
refleksjami;
wykorzystuje do pracy
wychowawczej z uczniami
różnorodne materiały (słowo, obraz,
film);
„trenuje na sobie” w przyjaznej           
i otwartej na działanie oraz pytania
grupie
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LUCYNA MYSZKA-STRYCHALSKA
JAK WYKORZYSTAĆ MYŚLENIE KRYTYCZNE W
BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI UCZENIA SIĘ DZIECI 
I MŁODZIEŻY

DLA KOGO?
Dla nauczycieli wszystkich
specjalności i etapów edukacyjnych
wychowawców

CEL GŁÓWNY
Rozwijanie umiejętności uczenia się
uczniów z wykorzystaniem myślenia

krytycznego 

LUCYNA MYSZKA-STRYCHALSKA

Pracuje na stanowiskach adiunkta na Wydziale Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz socjoterapeuty w szkole podstawowej.
Nieustannie rozwija swój warsztat pracy poszukując
różnorodnych rozwiązań metodycznych do pracy z dziećmi 
 i młodzieżą. W swojej pracy pedagogicznej stawia na
rozwijanie motywacji i budowanie poczucia sprawstwa          
u uczniów.

KORZYŚCI
Uczestnik rozumie, jakie znaczenie ma
myślenie krytyczne w procesie
budowania świadomości uczenia się u
dzieci i młodzieży;
zdobędzie inspirujące pomysły na
przeprowadzenie zajęć motywujących
uczniów do nauki oraz rozwijających ich
umiejętność uczenia się z
wykorzystaniem przykładowych rutyn
myślenia krytycznego;
otrzyma wskazówki metodyczne do
wspierania tego procesu

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik szkolenia poszerza swoją
wiedzę na temat najnowszych
odkryć naukowych dotyczących
procesu uczenia się;
wie, jaką rolę odgrywa myślenie
krytyczne w procesie uczenia się;
potrafi zastosować wybrane rutyny
myślenia krytycznego w
poszerzaniu świadomości uczenia
się uczniów
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AGNIESZKA PILCH

BUDUJĄC ZAUFANIE

DLA KOGO?
Dla dyrektorów, rad pedagogicznych

CEL GŁÓWNY
Kształtowanie umiejętności wykorzystania

postaw myślenia krytycznego podczas pracy z
zespołem nauczycielskim, z zespołem

rodziców

KORZYŚCI
Uczestnik szkolenia wie, w jaki sposób
budować zespół w oparciu o wzajemne
zaufanie
Uczestnik szkolenia potrafi przyjąć
informację zwrotną 
Uczestnik szkolenia potrafi
współpracować w grupie oraz
wypracowywać wspólne rozwiązania

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wyposażenie uczestników

szkolenia w wiedzę i umiejętności
pozwalające swobodnie korzystać

z postaw i rutyn myślenia
krytycznego w codziennej pracy

 

AGNIESZKA PILCH

Menadżer Oświaty, Certyfikowany Trener Myślenia
Krytycznego, trener koszykówki, instruktor gimnastyki
sportowej, piłki ręcznej, pływania, doradca zawodowy,
nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Ukończone
szkolenia międzynarodowe z zakresu przywództwa,
kreatywności, myślenia krytycznego, nowoczesnych
technologii. Od 2001 dyrektor szkoły a obecnie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu. 
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MARZANNA CHOBOT-KŁODZIŃSKA

TRANSFORMACYJNY LIDER, CZYLI
MYŚLENIE KRYTYCZNE 
W PRZYWÓDZTWIE

DLA KOGO?
Dla dyrektorów,
liderów szkolnych

CEL GŁÓWNY
Przemiana przywództwa – kształcenie

umiejętności elastycznego dopasowania
się do nowych warunków i podejmowania

dobrych decyzji

MARZANNA CHOBOT-KŁODZIŃSKA

Nauczycielka biologii, dyrektorka prywatnej
szkoły językowej, trenerka Myślenia Krytycznego
oraz certyfikowana trenerka, coach i mówca The
John  Maxwell  Team Poland.

KORZYŚCI
Uczestnicząc w szkoleniu uczestnik
zgłębi temat przywództwa; 
nauczy się jak być liderem zwinnym                
i zdolnym do adaptacji;
rozpozna swoje ograniczające
przekonania, określi wspólny cel dla
całego zespołu co pozwoli lepiej
kierować sobą, by ostatecznie lepiej
pokierować swoją organizacją;
dokona radykalnej transformacji
własnych wyników, wpłynie pozytywnie
na efekty pracy Twoich pracowników          
i harmonijne funkcjonowanie
organizacji/szkoły

CELE SZCZEGÓŁOWE

zdefiniuje swoje przywództwo
odróżni fakty od opinii i przekonań,
rozpozna swoje ograniczające
przekonania, 
odróżni potrzeby od zachcianek                    
i określi wspólny cel
udoskonali umiejętność zarządzania
zadaniami
pozna narzędzia TOC do
rozwiązywania problemów

 Uczestnik szkolenia:
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KORZYŚCI
Nauczyciel pozna postawy myślenia krytycznego oraz wybrane rutyny
Pozna przykłady zastosowania tych rutyn na konkretnych lekcjach matematyki
Będzie potrafił wykorzystać poznane rutyny na swoich lekcjach, tak aby zachęcić
uczniów do myślenia i pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy
matematyczne

ANNA BESTFAL

MYŚLENIE KRYTYCZNE NA LEKCJACH
MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

DLA KOGO?
Dla nauczycieli matematyki w szkołach
podstawowych, którzy chcą coś zmienić
w swojej pracy

CEL GŁÓWNY
Zaprezentowanie postaw i rutyn

myślenia krytycznego na lekcjach
matematyki w szkole podstawowej, tak
aby nauczyciel mógł je wykorzystać na

swoich lekcjach, potrafił uruchomić
myślenie matematyczne u uczniów oraz  

towarzyszyć im w drodze do
samorozwoju

ANNA BESTFAL

Nauczycielka dyplomowana matematyki i informatyki w
szkole podstawowej oraz wicedyrektorka. Ukończyła
studia magisterskie z matematyki oraz studia
podyplomowe z informatyki i z zarządzania oświatą.
Trenerka Odysei Umysłu i Myślenia Krytycznego,
opiekunka SU, tutor.  Uczestniczka programu Ocenianie
Kształtujące. W swojej pracy poszukuje innowacyjnych
sposobów prowadzenia zajęć, które odczarują
matematykę. 
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ANNA MASNY

MYŚLENIE KRYTYCZNE A KOMPETENCJE
KLUCZOWE PODCZAS LEKCJI POLSKIEGO

DLA KOGO?
Dla nauczycieli języka polskiego, etyki 
i filozofii w szkole podstawowej

CEL GŁÓWNY
Rozwijanie kompetencji kluczowych na

przedmiotach humanistycznych w szkole
podstawowej (język polski z filozofią i etyką)

wykorzystując myślenie krytyczne

KORZYŚCI
Praktyczne opanowanie wybranych rutyn
krytycznego myślenia
Holistyczne ujęcie nauczania języka
polskiego w szkole podstawowej
Uruchomienie myślenia na języku
polskim z meta poziomu w zamian za
odtwórczą analizę tekstu
Przeniesienie odpowiedzialności za
proces uczenia się z nauczyciela na
ucznia
Zmiana nawyków w organizacji lekcji           
i planowaniu pracy uczniów
Usprawnienie i zwiększenie efektywności
procesu lekcyjnego

CELE SZCZEGÓŁOWE
 Łączenie zagadnień filozoficznych

i etycznych w nauczaniu języka
polskiego. Dobór rutyn myślenia
krytycznego do osiągania celów.

Osadzanie podstawy programowej
 w ramach kompetencji kluczowych

 

ANNA MASNY

Kulturoznawca, filolog, pasjonatka filozofii i teatru,
pomysłodawczyni autorskich zajęć z filozofowania dla dzieci 
i młodzieży; autorka scenariuszy teatralnych; wyreżyserowała
kilkanaście spektakli zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Certyfikowana trenerka Myślenia Krytycznego, moderatorka
Design Thinking i Eduscrum, tutorka. Zwolenniczka
holistycznej edukacji opartej na wiedzy neurodydaktycznej,
najchętniej ucząca ze świata nie z podręcznika;  
W edukacji i artystycznej pracy z dziećmi i młodzieżą kieruje
się słowami Sokratesa: "Nie mogę nikogo niczego nauczyć,
mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć".
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MONIKA CZERKAS

MYŚLENIE KRYTYCZNE 
NA JĘZYKU POLSKIM 

DLA KOGO?
Dla nauczycieli języka polskiego kl. 4-8

CEL GŁÓWNY
Wprowadzenie myślenia krytycznego na

języku polskim

MONIKA CZERKAS

Polonistka, pedagog, trener. Lubi swoją pracę i nieustannie
poszukuje pomysłów na kreatywne zajęcia, zaciekawienie
uczniów i pobudzenie do działania. Na lekcjach stosuje TIK,
elementy programowania, myślenie krytyczne ale również
pracę z papierem czy działania twórcze.

KORZYŚCI
Poznanie i przećwiczenie rutyn myślenia
krytycznego,
praca na konkretnych przykładach,
materiałach,
przykłady zajęć,
nauczyciel będzie potrafił zastosować je
na swojej lekcji

CELE SZCZEGÓŁOWE
Poznanie postaw myślenia krytycznego

oraz przećwiczenie 4-5 rutyn
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DLA KOGO?
Dla  nauczycieli języka polskiego, którzy
chcieliby, aby lekcje gramatyki wzbudzały
w uczniach tyle emocji, co najnowszy hit
na tik toku

CEL GŁÓWNY
Poznanie i zastosowanie 5 rutyn myślenia

krytycznego w nauczaniu gramatyki
języka polskiego

MONIKA ROKICKA

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego, reżyser
teatralny, trener myślenia krytycznego, autorka
projektów. Od ponad 20 lat związana z edukacją tak
systemową, jak i alternatywną. Jako nauczyciel nie
uznaje granic – wolność i kreatywność w tworzeniu
nowych powiązań są dla niej kwintesencją uczenia się.
Dlatego też wciąż poszukuje nowych metod
edukacyjnych, eksperymentuje oraz zachęca innych do
zmiany myślenia o uczeniu (www.monikarokicka.com).

KORZYŚCI
Dzięki temu szkoleniu lekcje gramatyki
przestaną dręczyć Ciebie i twoich uczniów.
Wspólnie zbudujecie przestrzeń, w której
dzieci samodzielnie będą poznawały tajniki
języka i uczyły się ich poprzez
doświadczenie. Dodatkowo poznasz
pomysły na lekcje, które będziesz
mógł/mogła wykorzystać już następnego
dnia

CELE SZCZEGÓŁOWE
Zastosowanie myślenia krytycznego

 w rozwijaniu kompetencji przyszłości.
Wykorzystanie rutyn myślenia

krytycznego do zmiany aktywności
nauczyciela i ucznia

 

MONIKA ROKICKA

GRAMATYKA MYŚLĄCEGO KRYTYKA, CZYLI 
JAK UCZYĆ ZAGADNIEŃ JĘZYKOWYCH 
Z WYKORZYSTANIEM RUTYN MYŚLENIA
KRYTYCZNEGO
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DLA KOGO?
Dla  nauczycieli języka polskiego,
nauczycieli bibliotekarzy

CEL GŁÓWNY
Poznanie myślenia krytycznego;

praktykowanie rutyn oraz zaplanowanie
dalszej pracy z MK na swoim przedmiocie

 

OKSANA BUŚKO

Nauczycielka języka polskiego, logopeda, tutor.
Certyfikowana trenerka myślenia krytycznego.
Edukatorka z pasją i powołaniem. Absolwentka
Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentka podczas
konferencji poświęconych myśleniu krytycznemu.
Autorka scenariuszy teatralnych i filmowych, które
pisze dla swoich uczniów. Od 5 lat stosuje myślenie
krytyczne w życiu zawodowym i prywatnym, co
przynosi jej radość, nową jakość oraz kolejne
inspiracje. W budowaniu relacji stawia na szczerość 
i partnerstwo.

KORZYŚCI
Poczujesz na własnej skórze, jak działa
myślenie krytyczne 
zdobędziesz nową wiedzę, którą można
wprowadzać w życie już następnego
dnia
efektywnie wykorzystamy czas
panuje tu przyjazna atmosfera
zbudowana na szacunku, zrozumieniu    
 i wsparciu 
nasze spotkanie będzie kameralne
uzyskasz potrzebne wsparcie
zaprojektujesz swoją pracę na kolejnych
lekcjach

CELE SZCZEGÓŁOWE
Poznanie 10 postaw myślenia

krytycznego; poznanie rutyn myślenia
krytycznego; praca indywidualna oraz

zespołowa z wykorzystaniem rutyn;
wymiana pomysłów i wzajemne

inspirowanie się oraz zdobycie
praktycznej wiedzy i umiejętności

 

OKSANA BUŚKO

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
MYŚLĄCEGO KRYTYCZNIE
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DLA KOGO?
Dla nauczycieli języka polskiego

CEL GŁÓWNY
Zrozumienie, czym są ocenianie

kształtujące i myślenie krytyczne oraz
w jaki sposób się uzupełniają w procesie

dydaktycznym

MARIOLA KĘDZIERSKA

Polonistka z ponad trzydziestoletnim stażem, trenerka MK, liderka CRS1
(Całościowego Rozwoju Szkoły), ambasadorka Wiosny Edukacji, zastępca

dyrektora szkoły podstawowej, autorka bloga „Nieidealna polonistka” oraz postów
na Facebooku i Instagramie pod tą samą nazwą.

KORZYŚCI
Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony 
w konkretną wiedzę i umiejętności 
z zakresu oceniania kształtującego 
i myślenia krytycznego. Dzięki pracy
rutynami MK i wskazywaniu, w których
momentach realizujemy strategie OK,
kształcąc jednocześnie postawy 
i kompetencje ucznia, uczestnik szkolenia
zrozumie, w jaki sposób myślenie krytyczne
pogłębia skuteczność oceniania
kształtującego oraz jak doskonale wpływa
na dobrostan nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Poznanie strategii oceniania

kształtującego, postaw myślenia
krytycznego oraz wybranych rutyn MK.

Wykazanie przenikania, wzajemnego
uzupełniania się i wspierania OK i MK

 
 

MARIOLA KĘDZIERSKA I ZOFIA PRZYSTUP
CZY MYŚLENIE KRYTYCZNE JEST OK? – MYŚLENIE
KRYTYCZNE I OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OKIEM
POLONISTY

ZOFIA PRZYSTUP

Polonistka, nauczycielka historii, wos, terapeutka pedagogiczna z ponad
trzydziestoletnim stażem, trenerka MK, liderka CRS1 (Całościowego Rozwoju
Szkoły), ambasadorka Wiosny Edukacji, autorka bloga „OKiem i piórem belferki”
oraz postów na Facebooku i Instagramie pod tą samą nazwą.
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DLA KOGO?
Dla nauczycieli języka polskiego (IV- VIII)
zainteresowanych zmianą roli
nauczyciela w szkole systemowej

CEL GŁÓWNY
Ukazanie możliwości wdrażania myślenia
krytycznego na lekcjach języka polskiego

 i płynących z tego korzyści dla ucznia
 i nauczyciela

ANNA LEMKE-SŁAWIŃSKA

Polonista, wychowawczyni, plastyk, logopeda, certyfikowany trener myślenia
krytycznego. Poszukuje ciekawych pomysłów na lekcje, poszerza wiedzę

 i kompetencje. W uczniach ceni twórcze, ale i krytyczne podejście do tematu,
otwarty umysł i akcentowanie swojego stanowiska. Prywatnie mama córek.

KORZYŚCI

jak wprowadzić na swoich zajęciach
rutyny myślenia krytycznego. 
czym jest MK i jaki jest jego cel w
edukacji;
jak wprowadzać elementy MK w toku
zajęć (stacjonarnie i online);
jak prowokować aktywne myślenie
uczniów o tekstach kultury na lekcjach
języka polskiego;
Wzbogaci swój warsztat pracy o
narzędzia i rutyny MK, sprzyjające
edukacji 4K

Po szkoleniu uczestnik potrafi i wie:

CELE SZCZEGÓŁOWE
Zaprezentowanie celu edukacyjnego
MK. 
Pokazanie wpływu MK na rolę
nauczyciela i strukturę lekcji.
Poznanie procedur i doświadczenie
rutyn MK. 
Wykorzystanie konkretnych narzędzi
do rozwijania MK u uczniów. 

ANNA LEMKE- SŁAWIŃSKA I MAGDALENA POLAŃSKA

LEPIEJ MYŚLEĆ NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
(I NIE TYLKO)

MAGDALENA POLAŃSKA

Polonista, wychowawca, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Od lat
pracuje z dziećmi, podążając ścieżką dialogu i uważności. Nieustannie poszukuje
sposobów rozwijania kompetencji miękkich i zaciekawiania uczniów światem 
w szkole systemowej. Prywatnie mama studentki, licealisty i młodszej nastolatki. 
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DLA KOGO?
Dla nauczycieli polonistów, którzy mają
już za sobą pierwsze doświadczenia 
z rutynami MK

CEL GŁÓWNY
Doświadczenie rutyn myślenia

krytycznego i ich wpływu na sposób
myślenia

 

ANNA LEMKE-SŁAWIŃSKA

Polonista, wychowawczyni, plastyk, logopeda, certyfikowany trener myślenia
krytycznego. Poszukuje ciekawych pomysłów na lekcje, poszerza wiedzę

 i kompetencje. W uczniach ceni twórcze, ale i krytyczne podejście do tematu,
otwarty umysł i akcentowanie swojego stanowiska. Prywatnie mama córek.

KORZYŚCI
Uczestnik potrafi przeprowadzić lekcję
języka polskiego w oparciu o rutyny MK;
Uczestnik wie, jak wykorzystywać rutyny
w pracy własnej;
Uczestnik doświadczy, jak zmienia się
rola nauczyciela i ucznia w kulturze MK;
Uczestnik wykorzystuje MK w życiu
osobistym (dobrostan).

CELE SZCZEGÓŁOWE
Zapoznanie z procedurą 5 rutyn MK;
Przećwiczenie rutyn na materiale
przedmiotowym zgodnym z PP;
Ukazanie możliwości wprowadzania
MK w tok lekcji.

ANNA LEMKE- SŁAWIŃSKA I MAGDALENA POLAŃSKA

RUTYNY I SPÓŁKA

MAGDALENA POLAŃSKA

Polonista, wychowawca, certyfikowany trener myślenia krytycznego. Od lat
pracuje z dziećmi, podążając ścieżką dialogu i uważności. Nieustannie poszukuje
sposobów rozwijania kompetencji miękkich i zaciekawiania uczniów światem 
w szkole systemowej. Prywatnie mama studentki, licealisty i młodszej nastolatki. 
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ELŻBIETA LOTARSKA-FURGAŁ

JAK MYŚLEĆ KRYTYCZNIE –
NIESCHEMATYCZNIE W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ

DLA KOGO?
Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY
Wzbogacenie warsztatu dydaktycznego

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
w zakresie planowania i realizowania zajęć

z myśleniem krytycznym

KORZYŚCI
Będziesz wiedzieć, jak pracować rutynami 
na różnych przedmiotach w edukacji
wczesnoszkolnej, jak wykorzystywać
pojawiające się sytuacje edukacyjne do
rozwijania postaw myślenia krytycznego, jak
ułatwiać dzieciom uczenie się, a nam -
nauczycielom – sprawne planowanie zajęć.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Poznanie rutyn i postaw krytycznego
myślenia oraz planowanie zajęć z ich

wykorzystaniem na różnych
przedmiotach

 

ELŻBIETA LOTARSKA-FURGAŁ

Poszukująca nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej, certyfikowana trenerka myślenia
krytycznego. Tworzy autorskie warsztaty dla
nauczycieli.  Promuje nowoczesne metody uczenia
się. Wdraża własne innowacje pedagogiczne.
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DLA KOGO?
Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY
Przekazanie praktycznej wiedzy na temat
zastosowanie rutyn w klasach młodszych.

Rozwijanie kompetencji przyszłości

URSZULA LACH

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Trenerka
myślenia krytycznego. Mentorka zeszytu OK.
Realizatorka wielu projektów m.in. eTwinning, Edukacja
Inspiracja, Pilotażowy Projekt Kodowania. Propagatorka
metod nauczania stawiających na odpowiedzialność,
samodzielność i współpracę. Promuje metodę Whole
brain teaching, Plan Daltoński, Uważność żabki, SelfReg,
Glottodydaktykę. 

KORZYŚCI
Poznanie rutyn i krótkich scenariuszy
lekcji do wykorzystania. Wprowadzenie
rutyn bez specjalnych, dodatkowych
przygotowań. Podanie sposobu
rozwiązywania problemów. Wsparcie
komunikacji precyzyjnej, jasnej, popartej
faktami. Poznanie narzędzi rozwijających
wypowiadanie się, argumentowanie,
przedstawianie logicznych ciągów
myślowych, planowania i umiejętności
oceny podjętych działań

CELE SZCZEGÓŁOWE
Pokazanie jak w prosty sposób można

rozwijać kompetencje: komunikacji,
kooperacji, kreatywności. Rozwijanie

koncentracji uwagi, spostrzegawczości
i uważności poprzez uczenie myślenia

krytycznego. Podanie rutyn do
rozwiązywania problemów.

Zwiększanie zaangażowania uczniów
na lekcji poprzez stosowanie rutyn

 
 

URSZULA LACH
ROZWIJANIE MYŚLENIA KRYTYCZNEGO 
W KLASACH MŁODSZYCH WSPARCIEM W
OSIĄGANIU SUKCESU DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW
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ELŻBIETA LOTARSKA-FURGAŁ
SYTUACJE EDUKACYJNE W KLASIE PRETEKSTEM
DO ROZWIJANIA MYŚLENIA KRYTYCZNEGO.
BUDOWANIE ZESPOŁU KLASOWEGO

DLA KOGO?
Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY
Poznanie postaw i rutyn myślenia
krytycznego. Zaplanowanie pracy

 z myśleniem krytycznym

KORZYŚCI
Będziesz wiedział, jak rozwijać krytyczne
myślenie w klasie, wykorzystując
pojawiające się sytuacje edukacyjne;
poznasz rutyny do wykorzystania na
zajęciach i zebraniach z rodzicami;
będziesz wiedział, jak kierować
myśleniem ucznia, aby osiągnąć
zamierzone cele

CELE SZCZEGÓŁOWE
Poznanie rutyn i postaw
krytycznego myślenia,
ułatwiających nawiązywanie
relacji wśród uczniów, rodziców i
nauczycieli, budowanie zgranej
klasy, mającej świadomość
swoich praw i obowiązków,
planowanie zajęć z ich
wykorzystaniem

ELŻBIETA LOTARSKA-FURGAŁ

Poszukująca nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej, certyfikowana trenerka myślenia
krytycznego. Tworzy autorskie warsztaty dla
nauczycieli.  Promuje nowoczesne metody uczenia
się. Wdraża własne innowacje pedagogiczne.
.
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JOANNA BRZEZIŃSKA

RUTYNY NA JĘZYKU ANGIELSKIM

DLA KOGO?
Dla nauczycieli szkół podstawowych,
którzy w praktyczny sposób chcą
zastosować rutyny myślenia krytycznego
na języku angielskim

CEL GŁÓWNY
Poznanie 5 rutyn myślenia krytycznego
 z gotowymi przykładami, opracowanie

własnych materiałów gotowych do
wykorzystania na lekcji

KORZYŚCI
Znajomość rutyn, które można zastosować już na następnej lekcji. 
Bardziej zaangażowani i kreatywni uczniowie

JOANNA BRZEZIŃSKA

Jestem magistrem filologii angielskiej i pasjonatem
nauczania. Od 10 lat uczę języka angielskiego 
w szkole podstawowej i szukam najlepszych
rozwiązań w edukacji. Jestem aktywnym trenerem
myślenia krytycznego oraz twórcą webinarów dla
nauczycieli, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem
związanym z MK.
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JUSTYNA FRANKIEWICZ-POPIOŁEK

JAK UCZYĆ NASTOLATKA Z
SUKCESEM, CZYLI DLACZEGO TEENSY
KOCHAJĄ RUTYNY MK?

DLA KOGO?
Szkolenie przeznaczone jest dla
nauczycieli języka angielskiego, którzy
poszukują sposobów na większe
zaangażowanie nastolatka w proces
uczenia się

CEL GŁÓWNY
Celem szkolenia jest pokazanie

nauczycielom dzieci starszych ja
 i dlaczego rutyny MK pomagają

skutecznie stworzyć na lekcji warunki do
takiego uczenia się by to uczeń, a nie

nauczyciel był zaangażowany i aktywny
 i by jego ciekawość poznawcza była

rozbudzana a nie wygaszana

KORZYŚCI

czego potrzebuje mózg nastolatka
jaka jest Twoja rola w klasie i dlaczego to nie Ty masz się zmęczyć na lekcji
co wspomaga proces zapamiętywania i jak to wykorzystać na lekcji
dlaczego rutyny MK są wartością dodaną na Twojej lekcji i dlaczego
uczniowie tak je lubią

Dzięki szkoleniu zrozumiesz:

JUSTYNA FRANKIEWICZ-POPIOŁEK

Anglistka, nauczycielka i międzynarodowy trener
nauczycieli metody Helen Doron English, pedagog
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w nurcie
Planu Daltońskiego, neurodydaktyk i twórca Fundacji
„Uczyć (się) z Pasją. Trener Myślenia Krytycznego.
Prywatnie - pasjonatka nauki przyjaznej mózgowi 
i mama trójki wyjątkowych, dwujęzycznych dzieci, dla
których warto iść pod prąd i walczyć o alternatywną,
skuteczną i radosną edukację.
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JOANNA BRZEZIŃSKA

RUTYNY KRYTYCZNEGO MYŚLENIA NA
JĘZYKU ANGIELSKIM – GRAMMAR &
READING

DLA KOGO?
Dla nauczycieli języków obcych

CEL GŁÓWNY
Poznanie 4-5 rutyn idealnych do

wykorzystania podczas pracy
 z zagadnieniami gramatycznymi i pracy

 z tekstem

JOANNA BRZEZIŃSKA

Jestem magistrem filologii angielskiej i pasjonatem
nauczania. Od 10 lat uczę języka angielskiego 
w szkole podstawowej i szukam najlepszych
rozwiązań w edukacji. Jestem aktywnym trenerem
myślenia krytycznego oraz twórcą webinarów dla
nauczycieli, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem
związanym z MK.

KORZYŚCI
Uczestnik poznaje rutyny, które
może zastosować już na
następnej lekcji;
zajęcia językowe stają się bardziej
dynamiczne i angażujące; 
uczniowie biorą aktywny udział       
w lekcji

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wypracowanie własnych rozwiązań
dopasowanych do klasy i poziomu;

stworzenie bazy rutyn do wykorzystania przy
pracy z tekstem i zagadnieniami gramatycznymi

 

25



JOANNA BRZEZIŃSKA

JAK WPROWADZAĆ I PRZEPROWADZAĆ
RUTYNY MYŚLENIA KRYTYCZNEGO NA
JĘZYKU ANGIELSKIM

DLA KOGO?
Dla nauczycieli języków obcych

CEL GŁÓWNY
Poznanie 4-5 rutyn i dopasowanie ich do

swoich potrzeb

JOANNA BRZEZIŃSKA

Jestem magistrem filologii angielskiej i pasjonatem
nauczania. Od 10 lat uczę języka angielskiego 
w szkole podstawowej i szukam najlepszych
rozwiązań w edukacji. Jestem aktywnym trenerem
myślenia krytycznego oraz twórcą webinarów dla
nauczycieli, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem
związanym z MK.

KORZYŚCI
Uczestnik poznaje rutyny, które
może zastosować już na
następnej lekcji;
zajęcia językowe stają się bardziej
dynamiczne i angażujące; 
uczniowie biorą aktywny udział       
w lekcji

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wypracowanie własnych rozwiązań
dopasowanych do klasy i poziomu;

stworzenie bazy rutyn do wykorzystania przy
pracy z tekstem i zagadnieniami gramatycznymi
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KRYSTYNA BRINKIEWICZ

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY
NAUCZYCIELA

DLA KOGO?
Dla nauczycieli wszystkich specjalności 
i etapów edukacyjnych

CEL GŁÓWNY
Praca nad sobą jako ważny element

rozwoju każdego człowieka. Rozwijanie
własnego potencjału osobistego

 i wykorzystanie go w pracy zawodowej
 z wykorzystaniem i zastosowaniem

metod coachingowych oraz rutyn
myślenia krytycznego (cz. I)

KRYSTYNA BRINKIEWICZ

Dyrektor plastycznej szkoły artystycznej. Coach, trener
myślenia krytycznego, Ambasador Wiosny Edukacji, ekspert
MEN ds awansu zawodowego nauczycieli. Korzysta ze
skutecznych rozwiązań biznesowych, przenosząc
nowoczesne i odważne przywództwo na grunt edukacji.
Tworzy i współtworzy liczne programy inwestycyjne 
i rozwojowe. Realizuje i wdraża je w szkole. Jest
zwolennikiem interdyscyplinarności w procesie
edukacyjnym. Myślenie twórcze i krytyczne, otwartość,
gotowość do podejmowania wyzwań oraz przeprowadzania
zmian towarzyszą jej każdego dnia.

KORZYŚCI

wzrost samoświadomości, własnych
mocnych stron, 
rozwijanie własnego potencjału                
 i umiejętność jego wykorzystywania      
 w pracy z uczniami, 
doskonalenie umiejętności
interpersonalnych, 
rozumienie swojej roli w zespole, 
poznawanie wybranych rutyn myślenia
krytycznego i wykorzystanie go do
rozwijania swojego potencjału i uczniów

Zakładane korzyści z udziału w szkoleniu: 

CELE SZCZEGÓŁOWE
Podczas szkolenia uczestnicy wezmą

udział w ćwiczeniach prowadzących do
rozpoznawania własnego potencjału

 i jego wykorzystania w pracy
zawodowej, budowaniu poczucia

własnej wartości, doskonaleniu
umiejętności interpersonalnych ze

szczególnym uwzględnieniem pracy
 w zespole
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PIOTR BACHOŃSKI

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu - filologia polska. Nauczyciel informatyki
 języka polskiego, dyrektor szkoły. Akredytowany tutor 
iszkoleniowiec (certyfikaty: Trener w oświacie; Trener
online; Trener Myślenia Krytycznego). Prelegent
konferencji poświęconych zagadnieniom edukacji.
Prowadzi szkolenia poświęcone tematyce motywacji,
oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego,
grywalizacji. Realizuje procesy kompleksowego
wspomagania szkół. Autor gier i pomocy edukacyjnych.
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DLA KOGO?
Dla  nauczycieli wszystkich przedmiotów
szkół podstawowych klas 4 – 8 oraz szkół
ponadpodstawowych

CEL GŁÓWNY
Nabycie przez uczestników szkolenia

kompetencji w zakresie budowania
motywacji uczniów w codziennej pracy

dydaktycznej i wychowawczej

KORZYŚCI

uczniowie zyskają autonomię w
podejmowanych działaniach
będą nawiązywali do wcześniejszej
wiedzy i umiejętności, zdobywając nowe
kompetencje
wykorzystają nowe umiejętności             
 w działaniach praktycznych
będą obserwowali i świętowali swoje
sukcesy edukacyjne

W efekcie wykorzystania w codziennej
pracy poznanych rutyn MK:

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik, wykorzystując rutyny MK:

buduje motywację wewnętrzna ucznia
poprzez nastawienie na cel, autonomię,

dążenie do mistrzostwa oraz buduje
motywację uczniów zgodnie a

modelem motywacyjnym ARCS Kellera:
uwaga, znaczenie, pewność,

satysfakcja
 

PIOTR BACHOŃSKI

JAK MOTYWOWAĆ UCZNIÓW 
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO



DLA KOGO?
Dla humanistów, wychowawców,
pedagogów, tutorów, psychologów

CEL GŁÓWNY
Celem kursu jest zrozumienie istoty

konfliktu i świadome nim zarzadzanie.
Szczegółowymicelami kursu są sprawne

definiowanie konfliktu, identyfikacji
potrzeb obu stron konfliktu

rozwiązywania konfliktu na zasadzie
„wygrana-wygrana”

MACIEJ WINIAREK

Ekspert, trener myślenia krytycznego, który sprowadził je
do Polski 15 lat temu i od tego czasu szkoli nauczycieli
(prawie 10 tys), rodziców, uczniów. Był również
założycielem i przez 5 lat Prezesem pierwszej w Polsce
szkoły opartej na myśleniu krytycznym. Jest również
Dyrektorem na Polskę amerykańskiej Fundacji TOCFE,
która propaguje narzędzia krytycznego myślenia na całym
świecie, od prawie 30 lat. Pan Maciej jest również
certyfikowanym trenerem Family Lab (Jesper Juul), dzięki
temu pracuje z rodzicami na temat nowoczesnego
rodzicielstwa. Był prelegentem i trenerem na
konferencjach w Japonii, USA, Hiszpanii, Niemczech,
Litwie, Peru.

KORZYŚCI
Głębsze zrozumienie treści
programowych, w których mamy do
czynienia z konfliktem – bohaterowie
literaccy, historia, WOS, edukacja
globalna
Pomoc swoim uczniom w rozwiązywaniu
ich konfliktów, podejmowaniu decyzji
Rozwój empatii u swoich uczniów
Przekazanie narzędzia, które służy
rozwojowi samoświadomości uczniów
Przekazanie narzędzia, które służą
rozwojowi samodzielności i
odpowiedzialności ucznia 
Rozwój kompetencji myślenia
krytycznego u swoich uczniów

CELE SZCZEGÓŁOWE
Działania w obszarze zarządzania

emocjami, samoświadomością
 i radzenia sobie z własnymi emocjami.

Sprawne działanie w obszarze
bieżących konfliktów, nadmiaru

możliwości i trudności w podjęciu
decyzji

MACIEJ WINIAREK

ROZUMIENIE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
DZIĘKI CHMURCE TOC
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DLA KOGO?
Dla nauczycieli nastolatków, dla
pedagogów, tutorów, psychologów

CEL GŁÓWNY
Nauczenie się wyznaczania realnych, ale

ambitnych celów. Nauczenie się strategii
realizacji każdego marzenia – osobistego

czy zawodowego. Nauczenie się jak uczyć
tych umiejętności swoich uczniów

KORZYŚCI
Nauczyciel po zakończeniu tego
szkolenia będzie potrafił skutecznie
realizować swoje plany, marzenia,
pragnienia – z obszaru osobistego, czy
zawodowego;
Będzie potrafił skutecznie zaplanować i
wykonać jakikolwiek projekt edukacyjny,
zawodowy;
Będzie też potrafił nauczyć tego swoich
uczniów, nastolatków

CELE SZCZEGÓŁOWE
Umiejętność wyznaczania celu do

realizacji, umiejętność definiowania
przeszkód, definiowania odpowiedniej
kolejności realizacji celów pośrednich
oraz działań, które ominą przeszkody

MACIEJ WINIAREK

WYZNACZANIE CELÓW I ICH EFEKTY
REALIZOWANIA, CZYLI DRZEWKO AMBITNEGO
CELU

MACIEJ WINIAREK

Ekspert, trener myślenia krytycznego, który sprowadził je
do Polski 15 lat temu i od tego czasu szkoli nauczycieli
(prawie 10 tys), rodziców, uczniów. Był również
założycielem i przez 5 lat Prezesem pierwszej w Polsce
szkoły opartej na myśleniu krytycznym. Jest również
Dyrektorem na Polskę amerykańskiej Fundacji TOCFE,
która propaguje narzędzia krytycznego myślenia na całym
świecie, od prawie 30 lat. Pan Maciej jest również
certyfikowanym trenerem Family Lab (Jesper Juul), dzięki
temu pracuje z rodzicami na temat nowoczesnego
rodzicielstwa. Był prelegentem i trenerem na
konferencjach w Japonii, USA, Hiszpanii, Niemczech,
Litwie, Peru.
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DLA KOGO?
Dla nauczycieli nastolatków, pedagogów,
tutorów, psychologów

CEL GŁÓWNY
Celem kursu jest zrozumienie pojęcia
Integralność oraz świadomość jak na

bazie uszanowania integralności możemy
rozwijać poczucie własnej wartości u

naszych dzieci i uczniów

KORZYŚCI
Zaczniesz bardziej szanować siebie            
i swoje potrzeby, emocje, pragnienia
Staniesz się bardziej empatyczny w
kontaktach z drugim człowiekiem,
zwłaszcza dziećmi
Będziesz znał różnicę między poczuciem
pewności siebie a poczuciem własnej
wartości
Będziesz wiedział co blokuje a co rozwija
poczucie własnej wartości u dzieci,
uczniów

CELE SZCZEGÓŁOWE
Zrozumiesz w  jakich sytuacjach
integralność jest naruszana już od
pierwszych dni od urodzenia
Dlaczego w szkolenie Integralność
Twojego dziecka jest naruszana tak
często
Zrozumiesz czym się różni
„współdziałanie” od „współpracy” 
Zrozumiesz nową rolę dorosłego,
który pomaga rozwijać
integralność, zamiast współpracy

MACIEJ WINIAREK

JAK ROZWÓJ INTEGRALNOŚCI DZIECKA
WPŁYWA NA JEGO POCZUCIE WŁASNEJ
WARTOŚCI WEDŁUG JESPERA JUULA

MACIEJ WINIAREK

Ekspert, trener myślenia krytycznego, który sprowadził je
do Polski 15 lat temu i od tego czasu szkoli nauczycieli
(prawie 10 tys), rodziców, uczniów. Był również
założycielem i przez 5 lat Prezesem pierwszej w Polsce
szkoły opartej na myśleniu krytycznym. Jest również
Dyrektorem na Polskę amerykańskiej Fundacji TOCFE,
która propaguje narzędzia krytycznego myślenia na całym
świecie, od prawie 30 lat. Pan Maciej jest również
certyfikowanym trenerem Family Lab (Jesper Juul), dzięki
temu pracuje z rodzicami na temat nowoczesnego
rodzicielstwa. Był prelegentem i trenerem na
konferencjach w Japonii, USA, Hiszpanii, Niemczech,
Litwie, Peru.
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LUCYNA MYSZKA-STRYCHALSKA
JAK WYKORZYSTAĆ MYŚLENIE KRYTYCZNE W
BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI UCZENIA SIĘ DZIECI
I MŁODZIEŻY?

DLA KOGO?
Dla nauczycieli wszystkich
specjalności i etapów edukacyjnych
wychowawców

CEL GŁÓWNY
Rozwijanie umiejętności uczenia się
uczniów z wykorzystaniem myślenia

krytycznego 

LUCYNA MYSZKA-STRYCHALSKA

Pracuje na stanowiskach adiunkta na Wydziale Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz socjoterapeuty w szkole podstawowej.
Nieustannie rozwija swój warsztat pracy poszukując
różnorodnych rozwiązań metodycznych do pracy z dziećmi 
 i młodzieżą. W swojej pracy pedagogicznej stawia na
rozwijanie motywacji i budowanie poczucia sprawstwa          
u uczniów.

KORZYŚCI
Uczestnik rozumie, jakie znaczenie ma
myślenie krytyczne w procesie
budowania świadomości uczenia się u
dzieci i młodzieży;
zdobędzie inspirujące pomysły na
przeprowadzenie zajęć motywujących
uczniów do nauki oraz rozwijających ich
umiejętność uczenia się z
wykorzystaniem przykładowych rutyn
myślenia krytycznego;
otrzyma wskazówki metodyczne do
wspierania tego procesu

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik szkolenia poszerza swoją
wiedzę na temat najnowszych
odkryć naukowych dotyczących
procesu uczenia się;
wie, jaką rolę odgrywa myślenie
krytyczne w procesie uczenia się;
potrafi zastosować wybrane rutyny
myślenia krytycznego w
poszerzaniu świadomości uczenia
się uczniów
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MARZANNA CHOBOT-KŁODZIŃSKA

KTO PYTA, TEN MYŚLI, CZYLI MOC
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO NA LEKCJACH
PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

DLA KOGO?
Dla nauczycieli biologii, przyrody oraz
przedmiotów przyrodniczych

CEL GŁÓWNY
Podniesienie kompetencji nauczycieli

 w zakresie rozwijania u uczniów
umiejętności logicznego myślenia,

tworzenia związków przyczynowo –
skutkowych oraz umiejętności

przewidywania bliższych i dalszych
konsekwencji

MARZANNA CHOBOT-KŁODZIŃSKA

Nauczycielka biologii, dyrektorka prywatnej
szkoły językowej, trenerka Myślenia Krytycznego
oraz certyfikowana trenerka, coach i mówca The
John  Maxwell  Team Poland.

KORZYŚCI
Udział w szkoleniu podniesie kompetencje
uczestników w zakresie umiejętności
logicznego myślenia. Poznanie                       
 i wykorzystanie wybranych narzędzi TOC
pozwoli na aktywną pracę uczniów podczas
lekcji, mądre argumentowanie,
rozpoznawanie fałszywych informacji,
zadawanie pytań dla lepszego zrozumienia
problemu. Uczeń, któremu pozwolimy na
uczenie się w działaniu i poprzez działanie
będzie lepiej przygotowany nie tylko do
funkcjonowania w szkole, ale przede
wszystkim w życiu

CELE SZCZEGÓŁOWE
Nauczyciel odkryje jak odróżniać fakty

od opinii, jak poszukiwać dowodów
 i logicznych argumentów; pozna

wybrane narzędzia TOC, które pomogą
uczniom odkrywać i zrozumieć procesy
zachodzące w przyrodzie; dowie się jak

rozwijać umiejętność myślenia
krytycznego u dzieci, wykorzystując

narzędzia TOC; stanie się świadomym
konsumentem informacji
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MARZANNA CHOBOT-KŁODZIŃSKA

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI KRYTYCZNEGO
MYŚLENIA W PRACY Z UCZNIEM, NA
LEKCJACH PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

DLA KOGO?
Dla nauczycieli biologii, przyrody oraz
przedmiotów przyrodniczych

CEL GŁÓWNY
Podniesienie kompetencji nauczycieli w

zakresie rozwijania u uczniów
umiejętności logicznego myślenia,

tworzenia związków przyczynowo –
skutkowych oraz umiejętności

rozbudzania kreatywności i motywowania
do uczenia się

MARZANNA CHOBOT-KŁODZIŃSKA

Nauczycielka biologii, dyrektorka prywatnej
szkoły językowej, trenerka Myślenia Krytycznego
oraz certyfikowana trenerka, coach i mówca The
John  Maxwell  Team Poland.

KORZYŚCI
Udział w szkoleniu podniesie
kompetencje uczestników w zakresie
umiejętności logicznego myślenia;
poznanie i wykorzystanie wybranych
narzędzi TOC pozwoli na aktywna pracę
uczniów podczas lekcji, mądre
argumentowanie, zadawanie pytań dla
lepszego zrozumienia problemu

CELE SZCZEGÓŁOWE

pozna 5 Rutyn Myślenia
Krytycznego;
zastosuje narzędzia, które pomogą
w ćwiczeniu umiejętności
przetwarzania informacji;
rozszerzy swój warsztat
dydaktyczny, zwłaszcza z poziomu
kompetencji  
dowie się jak rozwijać umiejętność
myślenia krytycznego u dzieci,
wykorzystując narzędzia TOC

Nauczyciel:
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AGNIESZKA PILCH

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
Z MYŚLENIEM KRYTYCZNYM

DLA KOGO?
Dla nauczycieli wychowania
fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej

CEL GŁÓWNY
Kształtowanie umiejętności współpracy 

w grupie w oparciu o myślenie krytyczne 
i alternatywne formy wychowania fizycznego

KORZYŚCI
Po szkoleniu nauczyciel wie jak
wykorzystać rutyny podczas swojej
lekcji. Zna przykłady zastosowania
postaw i rutyn myślenia krytycznego 
w grach, zabawach, alternatywnych
formach wychowania fizycznego

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wyposażenie uczestników

szkolenia w wiedzę i umiejętności
pozwalające kreatywnie

korzystać z postaw i rutyn
myślenia krytycznego

AGNIESZKA PILCH

Menadżer Oświaty, Certyfikowany Trener Myślenia
Krytycznego, trener koszykówki, instruktor gimnastyki
sportowej, piłki ręcznej, pływania, doradca zawodowy,
nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Ukończone
szkolenia międzynarodowe z zakresu przywództwa,
kreatywności, myślenia krytycznego, nowoczesnych
technologii. Od 2001 dyrektor szkoły a obecnie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu. 
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NAPISZ DO NAS

maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl

katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl

ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

POLUB NAS NA FB

https://www.facebook.com/tocdlaedukacji

www.facebook.com/IKMnODN

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MYŚLENIU KRYTYCZNYM

https://mysleniekrytyczne.edu.pl/

https://diagnoza.mysleniekrytyczne.edu.pl/

WłączamyWłączamy  
myślenie!myślenie!


