
WIZJA NOWOCZESNEJ SZKOŁY… CZY DLA WSZYSTKICH?



Trenerka Myślenia Krytycznego 

Anglistka, lektorka j.angielskiego

Dyrektorka Instytutu Krytycznego Myślenia 

Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli 



Ekspert myślenia krytycznego

• Od 2006 Jestem Dyrektorem na Polskę Fundacji TOCFE z USA, zajmuję

się myśleniem krytycznym

• Jestem trenerem, edukatorem, wydawcą, bloggerem, prezenterem, 

Propaguję myślenie krytyczne i narzędzia TOC w Polsce i na świecie.

• W latach 2014-2020 byłem współtwórcą i współprowadzącym szkołę 

Thinking Zone w Gdańsku – pierwsza szkoła ucząca myślenia 

krytycznego w Polsce

• Od czerwca 2020 współtwórca projektu 4-letniego wsparcia szkół z MK

• Byłem prelegentem z obszaru myślenia krytycznego na konferencjach 

w USA (Las Vegas, Waszyngton, Floryda, Baltimore), Japonia, Peru, 

Hiszpania, Litwa

• Więcej o mnie na www.maciejwiniarek.pl



Cele na dzisiejsze spotkanie

• Zatrzymać się i…pomyśleć – nad swoją szkołą i jej rozwojem

• Doświadczyć czym jest myślenie krytyczne w szkole

• CO jest nauczane zamiast JAK

• Wizja nowoczesnej edukacji opartej na 4K

• Jak wygląda „idealna lekcja” i „kultura myślenia” w klasie

• Odpowiedzieć sobie na pytanie czy MK jest dla mnie





Czy dzisiejsza szkoła 

uczy myślenia?



Myślenie 
niższego rzędu





Czego dziś nie 

potrafi absolwent

szkoły?



Czego dziś 
nie potrafi
absolwent?

• Najczęściej nie wie co go interesuje/nie traktuje swoich

zainteresowań jako coś ważnego

• Nie zna swoich potrzeb

• Ma bardzo niski poziom samoświadomości

• Ma niskie poczucie własnej wartości

• Nie wie czym się kierować w swoim życiu

• Mało samodzielności, mało odpowiedzialności

• Brak zrozumienia, świadomości trendów na świecie

• Brak krytycznego myślenia

• Brak umiejętności rozwiązywania problemów









Co Wam służy ze 

starego systemu?







Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu 

mnóstwa rzeczy, których się nie chce



PO CO

JAK

CO
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Lekko zmodyfikowany „Złoty krąg” Simon’a Sinka

Podręczniki, 

nauczyciel naucza

Przygotować do 

testu, do matury

….

Wiedza

Podstawa programowa 



ZAPAMIĄTANIA

UCZENIE SIĘ JEST WYNIKIEM…

SZKOLNE PODEJŚCIE DO UCZENIA SIE

Stąd mamy:

• Mnóstwo szkoleń jak NAUCZAĆ 

• Dużo ćwiczeń na zapamiętanie

• Koncentracja na przyswojeniu i odtworzeniu 1-1

• Coraz więcej informacji, do zapamiętania

• Rolą nauczyciela jest wskazać co jeszcze nie zapamiętał

• Tylko nauczyciel naucza i odpowiada za to

• Kultura oceniania

• Kultura dyskomfortu, a czasami lęku

• Podejście do dzieci – przedmiotowe





Kiedyś młodzież była inna – łatwiej było nauczać



Komu służy 
dzisiejszy system 

szkolny?

Realizacja podstawy 

programowej z  MEIN

Ocenianie 

uczniów

Przygotowanie do 

testów, matury

Hierarchiczna 

organizacja – uczeń na 

samym dole

Indywidual izacja i  

s tandaryzacja pracy

Koncent rac ja  na  w iedzy ,  

k tórą  t rzeba wt łoczyć  w 

g łowy uczn iów

Posłuszeństwo, 

dyscypl ina
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Szkolenia rozwojowe dla 

nauczyciel i



Na co idzie energia dyrektora, szkoły

• Rozwój (szkolenia) dla nauczyciela

• Pomoce dydaktyczne dla nauczyciela

• Rzutniki i tablice interaktywne dla nauczyciela

• Nauczyciele – dzienniki, sprawozdania, plany, programy

• Administrowanie szkoły – sprawozdania, arkusze, rady



Ile energii, czasu 

zostaje na ucznia?



Jeśli nie wiesz CO (czego 

uczyć), to cała energia, 

wszystkie zasoby idzie 

na JAK nauczać

…a centralną postacią 

nadal jest nauczyciel



Czas, aby zacząć 

poszukiwać 

rozwiązań dla 

uczniów, a nie dla 

nauczycieli…





PO CO

JAK

CO

Kompetencje, które przydadzą 

się na całe życie 

„System” składający z narzędzi i 

procesów przygotowanych przez 

czołowe ośrodki edukacyjne na świecie
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Nasz, zmieniony, CEL

Przygotować do dorosłego życia

Budować fundamenty 

społeczeństwa obywatelskiego



Partnership for XXI c.

Czego uczymy w naszym projekcie?



Krytyczne 
Myślenie

Komunikacja

Kooperacja

Kreatywność

Kompetencje 4xK

K

K

K

K



Rozwijamy kompetencje

WIEDZA



Rozwijamy kompetencje

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczę: myślenie, pracę w zespole, komunikację, 

dyskusję, konsensus, podejmowanie decyzji, 

rozwiązywanie konfliktów



Rozwijamy kompetencje

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczę: myślenie, pracę w zespole, komunikację, 

dyskusję, konsensus, podejmowanie decyzji, 

rozwiązywanie konfliktów

POSTAWA

Rozwijam: dociekanie, proaktywność, 

samodzielność i odpowiedzialność, zaangażowanie



Myślenie 
krytyczne

Sprawdzasz

FAKTY

Umiesz tworzyć  

logiczne powiązania

Odróżniasz fakty 

od opini i

Rozpoznajesz swoje i  

innych osób emocje 

(potrzeby)
Myśl isz o 

konsekwencjach

Kwest ionujesz 

oczywistości,  własne 

założenia

Potraf isz przetwarzać 

in formacje

Myślenie o 

myśleniu

Rozwiązywanie 

problemów
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Potraf isz tworzyć h ipotez,  

anal izować,  oceniać



Gdy już wiesz CO (czego 

uczyć), to centralną 

postacią staje się UCZEŃ



Odpowiednie warunki

Na najbardziej podstawowym 

poziomie edukacja musi się 

koncentrować na stwarzaniu 

warunków, w których 

uczniowie będą… 

CHCIELI I MIELI 

MOŻLIWOŚĆ SIĘ UCZYĆ. 
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Im mniej nauczyciela…tym więcej ucznia ☺

Rolą nauczycieli jest …

UŁATWIANIE UCZNIOM 
UCZENIA SIĘ. 
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Myślenie 
niższego rzędu



Myślenie 
wyższego rzędu



Zintegrowana strategia 

umiejętności 2030 (grudzień 2020)

- Obszar 1

- Obszar 5

Podstawy programowe praktycznie 

wszystkich przedmiotów

Kompetencje kluczowe



Kultura myślenia krytycznego w klasie

Tworzy nowe 
reguły

Tworzy inną 
relację

Nowe rodzaje 
pytań

Rozwijanie 
nowych 

umiejętności

Nowe rodzaje 
zadań

Praca 
zespołowa
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„Idealna” 
lekcja

Klarowny

cel  

Warunki  d la  uczniów do uczenia s ię

- 7-8 min max gadania nauczyc ie la

4K 

Praca zespołowa,  

n ieskrępowana komunikac ja

Nadbudowywanie wiedzy – od 

znanego do nowego-

tworzenie powiązań 

In formacja zwrotna o 

błędach i  sukcesach

Ref leks je  ucznia:  

„Czego,  jak  i  po co s ię  

nauczy łem”

Kul tura b łędu –

bezpieczeństwo 

emocjonalne,  

kreatywność

Narzędz ia  MK

dla uczniów
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Kryter ia  

sukcesu





ZMIANA ROLI NAUCZYCIELA

© Maciej Winiarek



MYŚLENIA

UCZENIE SIĘ JEST WYNIKIEM…

Stąd mamy:

• Coraz więcej rutyn myślowych i narzędzi krytycznego myślenia dla 

uczniów

• Koncentracja na doświadczaniu przez ucznia, aby jak najwięcej 

przetwarzał, analizował, reflektował, zadawał pytania - MYŚLAŁ

• Informacja jest tylko kontekstem, nie ilość, ale jakość tej informacji jest 

kluczowa. Jakościowa informacja zaprasza do głębszego myślenia

• Nową rolą nauczyciela jest koncentracja na procesie, a nie na treści – jak 

stworzyć najlepsze warunki do MYŚLENIA

• Podejście do dzieci – podmiotowe, równość w godności, partnerstwo, 

współpraca, wspólna podróż/przygoda

NOWE PODEJŚCIE DO UCZENIA – wg Project Zero



„System” kultury myślenia krytycznego w klasie

• „Kultura Myślenia” wg Project Zero

• „Widoczne Myślenie” wg Project Zero

• Świadomy, zaplanowany proces edukacyjny wg „Widocznego uczenia się J. Hattiego”

• 10 postaw myślenia krytycznego

• Ponad 60 „rutyn myślowych” z Project Zero 

• 3 Narzędzia TOC – gałązka, chmurka, drzewko ambitnego celu

• Mapy Rozwiązywania Problemów dr Danilo Siriasa (dla matematyków)

• Edukacja = relacja 



Części – cele - złożoność

• „Kultura Myślenia” 

• „Widoczne Myślenie” 

• „Widoczne uczenie się”

• 10 postaw MK

• 60 rutyn myślowych 

• 3 Narzędzia TOC 

• 3 Mapy

• Edukacja = relacja

Zastosowanie 8 sił 
tworzących kulturę 
myślenia w klasie Jasność czego wszyscy 

dokładnie nauczamy, co 
rozwijamy

Widząc swoją siłę 
oddziaływania na 

uczniów mogę ją tylko 
zwiększać

Narzędzia myślowe, aby 
rozumieć i rozwiązywać 

kluczowe problemy

Widząc myślenie dzieci 
mogę lepiej zarządzać 

procesem

Mapy dla logicznego i 
wizualnego myślenia na 
przedmiotach ścisłych

Rutyny, aby zatrzymać dzieci i 
pomóc im pomyśleć nad 
poznawanymi treściami

Dobra relacja tworzy 
skuteczną i bezpieczną 

relacją 





Visible learning by John Hattie

Ponad 900 metaanaliz

02
50 000 publikacji 

naukowych

03 240 milionów uczniów

01





Visible Thinking - dziś nauczyciele

powinni dążyć do tego, aby 

widzieć myślenie uczniów



© Maciej Winiarek/Thinking Zone





Narzędzia MK pomagają zrozumieć 
i rozwiązywać problemy



Cykl uczenia się Kolba 

Konkretne doświadczenie zaplanowane 
lub przypadkowe

Obserwacje i refleksje
nad nowym doświadczeniem

Teoretyzowanie – konceptualizacja –generalizowanie 
na podstawie doświadczenia w celu tworzenia reguł, 

praw i zasad

Aktywne eksperymentowanie -
sprawdzanie koncepcji 

w nowej sytuacji, zmiana zachowania

© Maciej Winiarek





• Temat do analizy: „Fotosynteza”

• Czas 7 min

Części – Cele - Złożoność



Cel: zrozumieć istotę procesu fotosyntezy 

Kryteria sukcesu:

• Potrafię nazwać elementy niezbędne do zaistnienia procesu 
fotosyntezy

• Potrafię określić funkcję każdego z tych elementów 

• Rozumiem zależności między poszczególnymi elementami

• Rozumiem znaczenie czynników i ich wpływ na intensywność procesu 
fotosyntezy

• Potrafię wskazać czynniki utrudniające proces fotosyntezy 





Co nam się udało zrealizować podczas tej aktywności?

Realizacja p.p:

przedstawia istotę fotosyntezy 
jako jednego ze sposobów 
odżywiania się organizmów 
(substraty, produkty i warunki 
przebiegu procesu) oraz 
planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wybranych czynników 
na intensywność procesu 
fotosyntezy"



Co nam się udało zrealizować podczas tej aktywności?

Realizacja p.p: Postawy MK

1. Przetwarzanie 
informacji

2. Związki logiczne

3. Kwestionowanie

4. Tworzenie 
hipotez, 
argumentacja

5. Weryfikacja 
źródeł

6. Rozwiązywanie 
problemów

przedstawia istotę fotosyntezy 
jako jednego ze sposobów 
odżywiania się organizmów 
(substraty, produkty i warunki 
przebiegu procesu) oraz 
planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wybranych czynników 
na intensywność procesu 
fotosyntezy"



Co nam się udało zrealizować podczas tej aktywności?

Realizacja p.p: 4K:

• Krytyczne 
myślenie

• Komunikacja

• Kooperacja

• Kreatywność

przedstawia istotę fotosyntezy 
jako jednego ze sposobów 
odżywiania się organizmów 
(substraty, produkty i warunki 
przebiegu procesu) oraz 
planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wybranych czynników 
na intensywność procesu 
fotosyntezy"

Postawy MK

1. Przetwarzanie 
informacji

2. Związki logiczne

3. Kwestionowanie

4. Tworzenie 
hipotez, 
argumentacja

5. Weryfikacja 
źródeł

6. Rozwiązywanie 
problemów



Co nam się udało zrealizować podczas tej aktywności?

Realizacja p.p: 4K:

• Krytyczne myślenie

• Komunikacja

• Kooperacja

• Kreatywność

Kompetencje kluczowe:

1. Rozumienie i tworzenie 
informacji

2. Matematyczne w 
zakresie przyrody

3. Osobiste i społeczne

4. Obywatelskie

5. Przedsiębiorczość

6. Świadomość i ekspresja 

przedstawia istotę fotosyntezy 
jako jednego ze sposobów 
odżywiania się organizmów 
(substraty, produkty i warunki 
przebiegu procesu) oraz 
planuje i przeprowadza 
doświadczenie wykazujące 
wpływ wybranych czynników 
na intensywność procesu 
fotosyntezy"

Postawy MK

1. Przetwarzanie 
informacji

2. Związki logiczne

3. Kwestionowanie

4. Tworzenie 
hipotez, 
argumentacja

5. Weryfikacja 
źródeł

6. Rozwiązywanie 
problemów



Przygotowanie do życia, 
którego nie znamy

4K

KK
MK

PODSTAWA 
PROGRAMOWA

czy



MK

4K

KK

Rutyny i 
narzędzia 

MK

PODSTAWA PROGRAMOWA



Krótkie odpowiedzi argumentacyjne związane z 

bohaterami literackimi rutyną “gadający długopis”, 

którą realizowaliśmy razem po raz pierwszy. 

Każdy zespół (3 - 4 osoby) miał do opracowania inne 

zagadnienie. Następnie zrobiliśmy rundkę wokół 

materiałów, w której dzieciaki dopisywały na 

kartach kolegów swoje propozycje. 

Po powrocie do swoich arkuszy zespoły zapoznały się 

z dopiskami kolegów i windą prezentowali efekty.

Nowa rutyna bardzo im się podobała, stwierdzili, że 

dużo bardziej niż dotąd zaangażowali się w 

realizację zadania i dużo więcej możliwych 

przykładów bohaterów pojawiło się na kartkach.



Za pomocą rachunku pochodnych 

możemy łatwo badać niektóre własności 

funkcji. Rutyna  „Początek-Środek-

Koniec” postawiła ich w nieco 

trudniejszej sytuacji i zmusiła do 

spojrzenia z różnych perspektyw na 

problem zależności pomiędzy pochodną i 

funkcją. 

Uczniowie pracowali w grupach, a 

następnie za pomocą rutyny „Wędrujące 

Kartki” uczyli się od siebie nawzajem, 

oceniali i kwestionowali założenia swoje 

i innych, by następnie powrócić do 

swojej pracy i ją zweryfikować.



Dziś na tapecie w Teen Express Women’s Rights.

Zaczęliśmy rutyną 10x2. Młodzież analizowała 

rysunek Marty Frej. 

Dzięki rutynie Most wgłębiliśmy się w temat

Potem posłuchaliśmy o słynnych sufrażystkach, by 

przejść do DoubleBubble - porównywaliśmy 

sufragettes’ movements with modern protests. 

Młodzież omawiała wyniki swoich bubbles z 

użyciem wyrażeń na „comparing and contrasting”.

Na koniec - wybraliśmy słynne kobiety-te, które 

interesowały moich nadtolatków by wgryźć się w 

nie za pomocą ThinkPuzzleExplore

Ależ się działo!

A ja…. sluchałam i puchłam z dumy ☺



Nic nigdy nie jest na zawsze. Nawet nasza wiedza i 

umiejętności. Dlatego pracując z dziećmi z rutynami 

możesz być zaskoczona. 

Tak właśnie stało się, kiedy rutynę „ Widzę – myślę -

zastanawiam się”, odłożyłam na bok. 

Oglądając klocki stworzone z figur geometrycznych, 

dzieci zamiast widzę , mówiły już co myślą i nad czym 

się zastanawiają. Musieliśmy sobie przypomnieć, że 

widzę to fakty. 

Popracowaliśmy tą rutyną na kilku kolejnych lekcjach i 

szybko można było zobaczyć zmiany. Dlatego ucząc 

dzieci uważności, sprawdzanie co jest faktem warto 

do niej wracać.



Jakie nakłady są niezbędne, aby wdrożyć MK





Dyrektorzy – co zyskujecie w 
takim modelu (wizji)



Co zyskujecie gdy wdrożycie nasz model?

• Uniezależnienie się od nauczycieli

• Jednolita metodyka pracy

• Współpraca nauczycieli – tworzenie zespołu

• Interdyscyplinarność 

• Innowacyjność szkoły – wyróżnik na tle innych 



Uczeń bierze odpowiedzialność za swoje uczenie się

• Bo nauczyciel przestał nauczać

• Bo nauczyciel wycofał się i zrobił miejsce

• Bo nauczyciel przestał kontrolować, oceniać

• Bo uczniowie otrzymali narzędzia do myślenia i 
rozwiązywania problemów

• Bo nauczyciel stworzył przestrzeń do pracy 
zespołowej, komunikacji, kreatywności

• Bo uczeń ma wolność, autonomię jak myśli, jak 
pracuje

• Bo uczeń poznaje siebie każdego dnia i staje się 
skuteczniejszy

• Bo uczeń odnosi sukcesy każdego dnia – wpływ na 
jego emocje



Co zyska Nauczyciel?

• Mniej nakładów, więcej efektów

• Szybka realizacja podstawy 
programowej

• Nauczyciel „widzi myślenie uczniów”

• Twórcze, kreatywne lekcje i 
zaangażowani uczniowie

• Poczucie sukcesu

• Nawiązanie prawdziwego 
partnerstwa z uczniami

• Nauczyciel-moderator

• Budowanie swojego autorytetu

• Większa samoświadomość  





„Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź 

ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali 

obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za 

rozległym i niekończącym się morzem.“ 

Antoine de Saint-Exupéry





ZMIENIAMY POLSKĄ 
EDUKACJĘ

Ogólnopolska sieć  

„SZKOŁA UCZĄCA 

MYŚLENIA KRYTYCZNEGO”





SYSTEMOWE WSPARCIE DLA 
SZKOŁY

4-LETNI PROJEKT WDROŻENIA MYŚLENIA KRYTYCZNEGO W SZKOLE



Ja
„Chcę wiedzieć jak ta 

wiedza wpływa na 
mnie”

Transfer

„Chcę zrozumieć jak i 
gdzie użyję tej treści”

Treść
„Chcę zrozumieć treść”

Proces
„Powiedz mi co mam robić” 10 „Postaw” i 10 „rutyn” myślenia krytycznego 

rok 1

Od niższych funkcji myślowych…10 kolejnych „rutyn”, 
2 narzędzia TOC i 2 narzędzia PSM

Rok 2

Do wyższych funkcji myślowych… 10 kolejnych „rutyn”, 2 kolejne 
narzędzia TOC i 1 narzędzie PSM

Rok 3

8 sił tworzący kulturę myślenia krytycznego w klasie plus kolejnych 
10 „rutyn” MK

Rok 4

4 LETNI PROJEKT – ETAPY WSPÓŁPRACY



Trzy ważne aspekty ludzkie w naszym projekcie

1. Dyrektor – najważniejsza osoba, lider zmiany, sukces czy porażka 

głównie zależy od niego

2. Koordynator – osoba, które organizuje projekt w szkole, zarządza 

zespołem wdrożeniowym (głównie logistyka)

3. Zespół wdrożeniowy – 8-12 os ze szkoły, które samodzielnie 

zdecydowały się na rozwój w obszarze 4K 





Zmiany ☺ - nowe wsparcie 

Czas Wszystkie aktywności

Szkolenie startowe + 4-5 rutyn do analizy wraz z 4 pełnymi 
scenariuszami zajęć oraz 3 zadania 
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Po spotkaniu z opiekunem przez ok 6-8 tyg Webinary przedmiotowe – live i z platformy

Ok 5 m-cy po szkoleniu 1 2 spotkanie szkoleniowe + 2/3 rutyny

Ok 4-8 tyg po szkoleniu 2 Mini Festiwal z sesjami coachingowymi (30 min)

Ok 4-6 tyg po Festiwalu 3 spotkanie szkoleniowe + 2/3 rutyny
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Nasze wsparcie
Czas Wszystkie aktywności

Szkolenie startowe + 4-5 rutyn do analizy wraz z 4 pełnymi 
scenariuszami zajęć oraz 3 zadania 

2 tyg po szkoleniu Zalecenia do koordynatora jak zorganizować zespół 
wdrożeniowy – tutorial, pdf. Materiały szkoleniowe dla zespołu 
wdrożeniowego

8 tyg po szkoleniu Szkolenie przedmiotowe z rutyn – 4 grupy przedmiotowe
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Po spotkaniu z opiekunem przez ok 6-8 tyg Webinary przedmiotowe – live i z platformy

Ok 5 m-cy po szkoleniu 1 2 spotkanie szkoleniowe + 2/3 rutyny

Ok 4-8 tyg po szkoleniu 2 Mini Festiwal z sesjami coachingowymi (30 min)

Ok 4-6 tyg po Festiwalu 3 spotkanie szkoleniowe + 2/3 rutyny



Co w ten sposób osiągamy?

1. Lepszy start zespołu wdrożeniowego – „teraz będziecie wiedzieli, jak to zorganizować od samego początku”

2. Bezpieczniejszy start nauczycieli z rutynami – „zróbcie najpierw te scenariusze” oraz „pokażcie jak zrobiliście zadania”

3. Praktyczne podejście do swojego przedmiotu – „na szkoleniu zdradzimy ci więcej praktycznych wskazówek i będziesz mógł 

zadać najpilniejsze pytania ze swojego przedmiotu”

4. Szybkie sprawdzenie wątpliwości po 8-10 tyg projektu – „powiedzcie mi co Was jeszcze niepokoi, a pomogę Wam”

5. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów na platformie – „już wiecie czego nie wiecie oraz co potrzebujecie się dowiedzieć –

znajdźcie to w webinarach , na platformie”

6. Lepsze wykorzystanie kolejnych rutyn – „dobrze trenowaliście z pierwszymi rutynami, kolejne nowe 2-3 rutyny, to już 

będzie „bułka z masłem””

7. Poszukajcie kolejnych odpowiedzi na nowe wątpliwości – „jesteśmy tylko dla Was na Festiwalu (+30 min)”

8. Maksymalne wykorzystanie wiedzy z pierwszego roku – „poszło Wam doskonale, podsumujmy to, jak zdążymy to 

otrzymacie jeszcze 2-3 nowe rutyny”



Zmiana ☺



Spotkanie startowe dla dyr. „Zarządzenie zmianą” – 2 dni

• Zrozumienie aspektów zmiany – w sobie i zespole

• Prawidłowa komunikacja wyjaśniająca zmianę

• Zrozumienie potrzeb nauczycieli za blokowaniem zmiany i jak sobie z tym poradzić

• Organizacja procesu zmiany

• Monitorowanie przebiegu i działania naprawcze – koncentracja na procesie a nie na 

ludziach (obwinianie)

• Wytyczenie sobie kryteriów sukcesu, czerwonej linii, itp.

• Szkolenie BEZPŁATNE (w cenie rocznego abonamentu) – szkolenie „obowiązkowe”



Blended learning

Szkolenie na żywo

• Szkolenie RP 8 godz – przez 

certyfikowanych trenerów

• Szkolenie 3 x w roku 

• Szkolenie zespołu wdrożeniowego

• Szkolenie w formie warsztatowej

• Wsparcie nauczycieli po szkoleniu 

Platforma e-learningowa

• Dostęp roczny

• Kursy online 

• Webinary przedmiotowe

• Tutoriale przedmiotowe

• Scenariusze, opracowania pdf



Wsparcie dla szkół – stan na dziś

Wartość 19.250 zł



Czy to mnie będzie dużo kosztowało?

• Wszystkie usługi, które wprowadzamy od września są w cenie 

abonamentu rocznego ☺
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do podwyżki ceny rocznej
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• Wszystkie usługi, które wprowadzamy są w cenie abonamentu 

rocznego ☺

• Ze względu na inflację i ogólny wzrost cen jesteśmy również zmuszeni 

do podwyżki ceny rocznej

• Było 6600 – będzie 7100



Czy to mnie będzie dużo kosztowało?

• Wszystkie dodatkowe usługi, które wprowadzamy są w cenie abonamentu 

rocznego ☺

• Ze względu na inflację i ogólny wzrost cen jesteśmy również zmuszeni do 

podwyżki ceny rocznej

• Było 6600 – 7100

• Płatność w ratach - najczęściej wybierana opcja





Czy możemy
„spróbować” przed

zakupem





GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

WWW.INSTYTUTKRYTYCZNEGOMYSLENIA.PL – akredytowany ODN

WWW.MYSLENIEKRYTYCZNE.EDU.PL - 4-letni projekt

FB - TOC - myślenie krytyczne w edukacji

FB - Instytut Krytycznego Myślenia - Niepubliczny ODN

Maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl

http://www.instytutkrytycznegomyslenia.pl/
http://www.mysleniekrytyczne.edu.pl/

