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SZANOWNI PAŃSTWO,
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!

Maciej Winiarek

SPIS TREŚCI
SZKOLENIA ROZWOJOWE
Dobrostan. Jak zarządzać swoimi zasobami, aby energii
wystarczyło na cały rok?

4

Smart – Start w nowy rok szkolny z myśleniem
krytycznym – czyli jak efektywnie przeprowadzić
diagnozę, wyznaczyć nowe cele i pogłębić
samoświadomość uczniów

5

SZKOLENIA DLA WYCHOWAWCÓW
Dobrostan a poczucie wolności i ważności nauczyciela oraz
uczniów. Inspirujące godziny wychowawcze w klasach 4-8.
Tematy, relacje, uczucia
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SZKOLENIA DLA MATEMATYKÓW
Myślenie Krytyczne na lekcjach matematyki
.w szkole podstawowej
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SZKOLENIA DLA POLONISTÓW
Lekturownik krytycznego myśliciela
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SZKOLENIA DLA BIOLOGÓW I NAUCZYCIELI
PRZYRODY
Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w pracy
z uczniem, na lekcjach przedmiotów przyrodniczych
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Cały rok z przyrodą w kl.4 w oparciu o myślenie
krytyczne
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SZKOLENIA DLA DYREKTORÓW I LIDERÓW
Przywództwo w czasach kryzysu
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OKSANA BUŚKO

DOBROSTAN. JAK ZARZĄDZAĆ SWOIMI ZASOBAMI,
ABY ENERGII WYSTARCZYŁO NA CAŁY ROK?
DLA KOGO?
Dla nauczycieli, którzy chcą nauczyć się
zarządzać swoim czasem i potencjałem,
aby mieć poczucie satysfakcji na koniec
roku szkolnego.

KORZYŚCI
rozpoznasz i nazwiesz trudne sytuacje, z
którymi się najczęściej mierzysz w swojej
pracy
zaprojektujesz działania, dzięki którym
będziesz mógł/mogła przezwyciężyć
trudności
doświadczysz, jak działają rutyny MK
zrozumiesz, że mogą służyć Tobie i
Twoim uczniom
zaplanujesz swoją pracę w nowym roku
szkolnym

ROZWIJANE KOMPETENCJE
KLUCZOWE
uczenie się
kompetencje społeczne
świadomość i ekspresja kulturowa
inicjatywność

CEL GŁÓWNY
Zadbanie o siebie poprzez stosowanie
myślenia krytycznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- zgłębiane wiedzy o sobie
- dokonanie wglądu
- rozwijanie postaw MK
- praktykowanie rutyn MK
praca w zespole i wymiana spostrzeżeń

RUTYNY, NARZĘDZIA
KTÓRYCH UŻYJESZ
5x dlaczego?;
Teza - argument - pytanie;
Widzę - myślę - zastanawiam się;
Drabina;
Punkty kompasu;
Chmura

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.

MAGDALENA BEDNAREK-WARCHOŁ
SMART – START W NOWY ROK SZKOLNY Z MYŚLENIEM KRYTYCZNYM –
CZYLI JAK EFEKTYWNIE PRZEPROWADZIĆ DIAGNOZĘ, WYZNACZYĆ
NOWE CELE I POGŁĘBIĆ SAMOŚWIADOMOŚĆ UCZNIÓW

DLA KOGO?
Dla nauczycieli szkół podstawowych
(klasy 5-8) oraz szkół średnich.

KORZYŚCI
Pokażę jak rutyny MK pomagają w
świadomym planowaniu i
monitorowaniu swojej pracy, jest to
umiejętność przydatna nie tylko w pracy
nauczyciela, ale również w pracy ucznia.
Temat wytyczania celów i planowania
swojej pracy skłania do głębszej
obserwacji siebie, swoich potrzeb,
analizy sposobu swojej pracy a tym
samym buduje głębszą
samoświadomość ucznia, który staje się
bardziej odpowiedzialny za swój proces
nauki i dostrzega, że w głównej mierze
to on i jego praca decyduje o efektach
nauki.

RUTYNY, NARZĘDZIA
KTÓRYCH UŻYJESZ

CEL GŁÓWNY
Planowanie pracy roku szkolnego
z rutynami MK oraz wyznaczanie
i monitorowanie celów metodą SMART.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- Dowiesz się jak i od czego zacząć
planowanie nowego roku szkolnego;
-poznasz proste narzędzia do diagnozy
siebie, ale również do diagnozy
uczniów;
- pokażę jak w duchu myślenia
krytycznego, na pierwszych zajęciach
we wrześniu, zacząć od refleksji
i autoanalizy, postawieniu sobie kilku
pytań i przyjrzeniu się naszemu
punktowi wyjściowemu;
-nauczysz się jak planować metodą
smart, przez którą poprowadzą nas
rutyny myślenia krytycznego ;
- doświadczysz, że wyznaczenie celów
jest tylko jednym z elementów
procesu, najważniejsze to
systematyczne monitorowanie swoich
postępów

Widzę - myślę - zastanawiam się;
Most 1 i 2
Części - cele - złożoność

MAGDALENA BEDNAREK-WARCHOŁ
Jestem dyplomowanym nauczycielem języka angielskiego,
certyfikowanym trenerem Myślenia Krytycznego,
edukatorem, inspiratorem edukacyjnym w Szkoła od Nowa.
Swoją przygodę z edukacją zaczęłam 20 lat temu,
pracowałam we wszystkich typach szkół, obecnie pracuję
z młodzieżą w szkole średniej ZSiP Bolków. Jestem
pasjonatką poszukiwania nowych rozwiązań w edukacji.

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

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

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.

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

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
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.

KAMILA TKACZYK-STRUK

LEKTUROWNIK KRYTYCZNEGO MYŚLICIELA
DLA KOGO?
Dla nauczycieli, którzy szukają
kreatywnych sposobów na wykorzystanie
rutyn MK przy omawianiu lektur.

KORZYŚCI
Pokażę jak, przy pomocy rutyn MK,
pomóc uczniom zapamiętać treść lektur
obowiązkowych w ciekawy sposób
Uczniowie stworzą własne lekturowe
repetytoria, z których będą korzystać od
4 do 8 klasy.

ROZWIJANE KOMPETENCJE
KLUCZOWE
4K
porozumiewanie się w języku ojczystym,
kompetencje matematyczne
i informatyczne,
umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne
i przedsiębiorczości

CEL GŁÓWNY
Tworzymy lekturownik rutynami myślenia
krytycznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Myślenie krytyczne pomaga
w zapamiętywaniu tekstów
obowiązkowych na egzaminie
ósmoklasisty;
Tworzenie lekturownika rutynami MK;
Uczniowie budują autorskie
repetytorium do egzaminu - swój
lekturowy pamiętnik;
Budujemy więź emocjonalną z lekturą.

RUTYNY, NARZĘDZIA
KTÓRYCH UŻYJESZ
5 x dlaczego;
Widzę - myślę - zastanawiam się;
Teza - argument - pytanie,;
Kolor - symbol - obraz;

KAMILA TKACZYK-STRUK
Polonistka, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka
j. polskiego jako obcego, opiekunka samorządu
uczniowskiego i certyfikowany trener myślenia krytycznego.
W swojej pracy stawia na relacje, otwartość i ciągłe
poszukiwanie metod angażujących uczniów. Zafascynowana
technologią “gadżeciara” wykorzystująca TIK i elementy
programowania do rozbudzania kreatywności. Uwielbia
towarzyszyć w rozwoju swoich uczniów i rozbudzać ich
poznawczą ciekawość.

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

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
Nauczyciel:
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

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

AGNIESZKA PILCH

CAŁY ROK Z PRZYRODĄ W KL.4 W OPARCIU
O MYŚLENIE KRYTYCZNE
DLA KOGO?
Dla nauczycieli przyrody w szkole
podstawowej

CEL GŁÓWNY
Kształtowanie umiejętności wykorzystania
myślenia krytycznego

KORZYŚCI
Po szkoleniu nauczyciel wie jak wykorzystać
rutyny myślenia krytycznego podczas
swojej lekcji. Zna przykłady zastosowania
postaw i rutyn myślenia krytycznego
podczas pracy z uczniami klasy 4 przez cały
rok szkolny.

ROZWIJANE KOMPETENCJE
KLUCZOWE
Kompetencje w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji;
Kompetencje osobiste, społeczne
i w zakresie umiejętności uczenia się;
Kompetencje w zakresie
przedsiębiorczości

CELE SZCZEGÓŁOWE
Wyposażenie uczestników szkolenia
w wiedzę i umiejętności pozwalające
swobodnie korzystać z postaw
i wybranych rutyn myślenia
krytycznego podczas lekcji przyrody.

RUTYNY, NARZĘDZIA
KTÓRYCH UŻYJESZ
12 pytań,;
MOST;
Chalk Talk - Długopis mówi;
Przykład - Wniosek;
Kolor - Symbol - Obraz

AGNIESZKA PILCH
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu, trener
koszykówki, trener myślenia krytycznego, innowatorka
edukacyjna, menadżer oświaty, doradca zawodowy,
nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody. Koordynatorka,
współautorka projektów oraz specjalistka w zakresie
rozliczania projektów.

MARZANNA CHOBOT-KŁODZIŃSKA

PRZYWÓDZTWO W CZASACH KRYZYSU
CEL GŁÓWNY

DLA KOGO?
Dla dyrektorów,
liderów szkolnych

Przemiana przywództwa – kształcenie
umiejętności elastycznego dopasowania
się do nowych warunków i podejmowania
dobrych decyzji

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
Uczestnik szkolenia:
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

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

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/

Włączamy
myślenie!

