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Opis prelekcji
Tytuł: Rutyny i spółka
Język polski 23 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Magdalena Polańska i Anna Lemke-Sławińska
Praktyczny warsztat prezentujący sposoby praktykowania myślenia krytycznego na lekcjach j. polskiego. W trakcie spotkania zaprezentujemy rutyny, pytania i inne
aktywności łączące rozwijanie postaw MK, dbanie o dobrostan ucznia i nauczyciela z realiami szkoły systemowej. Warsztat szczególnie dedykowany jest polonistom i
wychowawcom, którzy pierwszy krok na drodze myślenia krytycznego mają już za sobą.
Tytuł: Tworzymy naszą grupę
Sprawy wychowawcze 23 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Monika Czerkas
Jak pracować z myśleniem krytycznym na lekcjach wychowawczych? Co nam - jako grupie - dają postawy i rutyny myślenia krytycznego? Zapraszam na spotkanie, na którym
zaprezentuję pomysły na wykorzystanie myślenia krytycznego podczas pracy z grupą na godzinie wychowawczej.
Tytuł: Postawy i rutyny w klasie pierwszej. Praktyczne zastosowanie
Edukacja wczesnoszkolna 24 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Urszula Lach
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozwijania wybranych postaw z zastosowaniem wybranych rutyn w klasie pierwszej.
Tytuł: Jak uwolnić się od presji podręcznika na lekcjach j.angielskiego?
Język angielski 24 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Magdalena Bednarek-Warchoł i Katarzyna Kret
Czy podręcznik to must follow każdego anglisty? Podręcznik to schemat, a każdy schemat z czasem generuje nudę. Pokażemy, jak unikać nużących, powtarzalnych zadań,
wprowadzając na swoje lekcje rutyny MK w pracy z tekstem, gramatyce, słowotwórstwie i komunikacji. Zaprezentujemy jak sprawić, by nawet trudne zagadnienia nabrały
lekkości, a nauczyciel i uczniowie czerpali radość ze swobody pracy.
Tytuł: Zarządzanie zespołem w oparciu o różnice
Sprawy wychowawcze 25 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Agnieszka Pilch
Myślenie krytyczne drogą każdego wychowawcy - lidera. Stosuję, mam refleksje, znam zespół, buduję na różnicach. Rozwijam siebie i zespół.
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Opis prelekcji
Tytuł: Jak myślenie krytyczne rozwija kompetencje kluczowe
Kompetencje kluczowe 25 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Anna Engel
Rozwijanie kompetencji kluczowych leży w zadaniach szkoły wobec ucznia. Czy jest to kolejny aspekt nauczania, który nauczyciel musi dodawać do lekcji? Podczas spotkania
powiem jak koncentrując się na myśleniu krytycznym budować jednocześnie kompetencje kluczowe.
Tytuł: Warto się rozwijać! - postawy i rutyny myślenia krytycznego
Język polski 23 sierpnia 2021 [16.00 - 19.00]
Justyna Wołoszyk-Brzezińska
Opowiem o tym - w kontekście konkretnych zajęć, że myślenie krytyczne to przede wszystkim motywacja, gotowość do działania i odwaga - potwierdzone w praktyce.
Tytuł: Filozofowanie z rutynami myślenia krytycznego kluczem do głębszego rozumienia
Filozofia i etyka 26 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Anna Masny
Jak uruchomić głębsze, abstrakcyjne, logiczne myślenie podczas zajęć filozoficznych wykorzystując postawy i narzędzia myślenia krytycznego? Do czego jest nam potrzebna
filozofia i w czym może pomóc we współczesnym świecie? Czy problemy filozoficzne są integralnym elementem życia codziennego? Jak filozofowanie pomaga budować
samoświadomość? W jaki sposób szukać problemów filozoficznych w tekstach kultury Na te pytania znajdziesz odpowiedź biorąc udział w szkoleniu poświęconemu
dociekaniom filozoficznym.
Tytuł: Jak wprowadzać i przeprowadzać rutyny myślenia krytycznego na języku angielskim
Język angielski 27 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Joanna Brzezińska
W trakcie szkolenia pokażę jak wprowadzić i efektywnie wykorzystać myślenie krytyczne na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej, które rutyny sprawdzą się
najlepiej przy zróżnicowanych poziomach. Sprawdzimy i przepracujemy sposoby na to, jak wykorzystać podręcznik do pracy z rutynami, i jak trochę przekształcić swoje
myślenie o nauczaniu języka obcego w szkole.
Tytuł: Jak celowo i celnie używać rutyn myślenia krytycznego, aby wzmacniać
Język polski 27 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Maciej Pabisek
Biorący udział w warsztatach będą mieli okazję zapoznać się w przystępny sposób z użyciem rutyn myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego. Zajęcia będą
interaktywne, oparte o materiał nowej podstawy programowej i pozwolą zacząć rok szkolny z nowymi pomysłami na lekcje.
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Opis prelekcji
Tytuł: Myślenie krytyczne wspiera kształtowanie kompetencji kluczowych
Kompetencje kluczowe 30 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Magdalena Sikora
Jesteś nauczycielem? Interesujesz się myśleniem krytycznym? Zastanawiasz się, w jaki sposób skutecznie kształtować kompetencje kluczowe na swoich zajęciach? Na każdy
rodzaj kompetencji, składają się: wiedza, umiejętności i postawy. Rutyny myślenia krytycznego są doskonałym narzędziem do ich kształtowania. Na szkoleniu dowiesz się, jak
praktycznie połączyć ze sobą te zagadnienia i skłonić swoich uczniów do myślenia.
Tytuł: Sytuacje edukacyjne w klasie pretekstem do rozwijania myślenia krytycznego
Edukacja wczesnoszkolna 31 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Elżbieta Lotarska-Furgał
Na moich warsztatach nauczę Cię, jak pracować rutynami na różnych przedmiotach, jak wykorzystywać sytuacje edukacyjne do rozwijania postaw myślenia krytycznego, jak
ułatwiać dzieciom uczenie się, a nam - nauczycielom - planowanie zajęć.
Tytuł: Tekst i obraz na zdalnej, i nie tylko, lekcji wychowawczej. Tematy ważne dla uczniów, relacje, uczucia.
Edukacja wczesnoszkolna 31 sierpnia 2021 [9.00 - 12.00]
Agnieszka Lampkowska
Jak rozmawiać z uczniami o szczęściu, byciu sobą, wyborach, różnorodności, tolerancji, podziałach, błądzeniu czy współodczuwaniu? Oczywiście z otwartością, dobrą książką,
filmikiem lub wierszem, w doborowym towarzystwie postaw MK i niektórych rutyn. Zapraszam na spotkanie z pomysłami na godziny wychowawcze klasach 4-8.
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