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HARMONOGRAM MINI FESTIWALU

Agnieszka Lampkowska
 "O wartościach i emocjach 

w życiu młodych ludzi.
Uczuciowe spotkania

wychowawcze"

Joanna Buniowska
"Projekt uczniowski zamiast
standardowej lekcji? Czemu

nie?" [nagranie]

Agnieszka Rudnik
"Easy as pie - czy trudno jest
myśleć krytycznie na lekcji

języka obcego?"

Anna Bestfal
"Jak zaciekawić matematyką
przy użyciu rutyn myślenia

krytycznego?"

Joanna Buniowska
"Pozwólmy uczniom myśleć,

czyli jak stosując rutyny
myślenia krytycznego uwolnić
się od powielania schematów"

[nagranie]

Urszula Lach
"Myślenie krytyczne wsparciem

sytuacji dydaktycznych 
w edukacji zintegrowanej"

Katarzyna Zielińska
"Jak wykorzystać rutyny MK

w powtórkach?"

Anita Kocunik
"Cyberbezpieczeństwo 

z myśleniem krytycznym"

Anna Bereska-Trybuś
"Interdycyplinarnie 

i lekturowo"

Marzanna Chobot-Kłodzińska
"Poczuj naukę. Wykorzystanie

narzędzi MK podczas lekcji
eksperymentalnych"

sprawy wychowawcze

biologia

j.angielski

matematyka

bezpieczeństwo w sieci

www.instytutkrytycznegomyslenia.pl
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A.Lemke i M. Polańska
"Mniej znaczy więcej. 

O lekcjach języka polskiego 
w kulturze MK"

Joanna Brzezińska
"Grab student's attention! Jak

ciekawie wprowadzać
uczniów w temat lekcji"

Anna Grabowska
"Think and... listen carefully -

jak wykorzystać rutyny do
ćwiczeń ze słuchania na języku

angielskim"

matematyka

j.angielski

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

j.angielski

j.polski

biologia

j.polski

Aleksandra Kimpel
"Krytycznie - gramatycznie. 
O myśleniu krytycznym na
lekcjach języka polskiego"

j.polski

Kamila Tkaczyk-Struk
"Rutynami do relacji, czyli

myślenie krytyczne na
godzinie wychowawczej"

sprawy wychowawcze



Aleksandra Kimpel

Tytuł: Krytycznie - gramatycznie. O myśleniu krytycznym na lekcjach języka polskiego

Jak rozbudzić ciekawość gramatyką? Jak pomóc zrozumieć? Przyjrzymy się lekcji gramatyki z myśleniem krytycznym.

Opisy prelekcji

Agnieszka Lampkowska

Tytuł: O wartościach i emocjach w życiu młodych ludzi. Uczuciowe spotkania wychowawcze

Spotkania wychowawcze to bardzo cenne i ważne zajęcia w planie lekcji uczniów. By w pełni wykorzystać ich moc, rozmawiajmy z uczniami o tym, co dla nich interesujące, bliskie, trudne
i zaskakujące. Podczas festiwalu podzielę się angażującymi propozycjami do pracy z młodzieżą.

Joanna Buniowska

Tytuł: Pozwólmy uczniom myśleć, czyli jak stosując rutyny myślenia krytycznego uwolnić się od powielania schematów [nagranie]

O czym myślą uczniowie na lekcjach matematyki? Czy wszyscy angażują się w pracę na zajęciach? Zapraszam na webinar, podczas którego dowiemy się, jak z pomocą rutyn myślenia
krytycznego zaktywizować uczniów do pracy i jak zobaczyć ich myślenie. 

Agnieszka Rudnik

Tytuł: Easy as pie - czy trudno jest myśleć krytycznie na lekcji języka obcego?

Wykorzystanie rutyn na lekcji języka angielskiego w klasach najmłodszych jest możliwe i skuteczne. Pokażę, które rutyny u mnie działają i jakie korzyści odnoszą uczniowie i nauczyciele.

Anna Bestfal

Tytuł: Jak zaciekawić matematyką przy użyciu rutyn myślenia krytycznego?

Opowiem o wykorzystaniu na moich lekcjach dwóch rutyn MK. Wiemy jak trudno zaciekawić ucznia matematyką, a tylko uczeń zaciekawiony, zainteresowany lekcją chce się dowiedzieć
więcej, chce myśleć i być aktywnym. To wszystko jest możliwe dzięki myśleniu krytycznemu. 



Joanna Buniowska

Tytuł: Projekt uczniowski zamiast standardowej lekcji? Czemu nie? [nagranie]

Podczas webinaru pokażę Państwu, jak z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego, na lekcjach biologii, zaplanować, zrealizować i zaprezentować ciekawy projekt.

Urszula Lach

Tytuł: Myślenie krytyczne wsparciem sytuacji dydaktycznych w edukacji zintegrowanej

Sytuacje edukacyjne sprzyjają rozwojowi dziecka w sposób zamierzony, działając na ucznia z zachowaniem jego odrębności. Na spotkaniu krótko omówię, co to są sytuacje edukacyjne 
i jak w tych sytuacjach można wykorzystać rutyny. Omówię zaproponowane rutyny i przedstawię pomysły jak je praktycznie wykorzystać. Podam konkretne przykłady.

Joanna Brzezińska

Tytuł: Grab student's attention! Jak ciekawie wprowadzać uczniów w temat lekcji

Zaciekawienie ucznia tematem jest pierwszym krokiem do udanej lekcji, a Krytyczne Myślenie daje nam możliwość uchwycenia uwagi ucznia w prosty, ale bardzo angażujący sposób. Jak
to zrobić, żeby uczniom chciało się chcieć wejść głębiej w proponowany temat ? Musi być dobry, mocny wstęp do zajęć. Zróbmy to za pomocą rutyn krytycznego myślenia.

Anna Lemke-Sławińska i Magdalena Polańska

Tytuł: Mniej znaczy więcej. O lekcjach języka polskiego w kulturze myślenia krytycznego

Zastanowimy się nad różnicami między tradycyjną lekcją języka polskiego a lekcją prowadzoną w kulturze myślenia krytycznego. Uczestnicy przyjrzą się pracy z dwiema rutynami: różne
punkty widzenia i początek - środek - koniec.

Anna Grabowska

Tytuł: Think and... listen carefully - jak wykorzystać rutyny do ćwiczeń ze słuchania na języku angielskim

Uczniowie często mają problem z rozwiązywaniem zadań na słuchanie w języku angielskim. Podczas webinaru chciałabym zaprezentować, jak rutyny Most, Widzę - Myślę - Zastanawiam
się oraz Pomyśl - Znajdź parę - Podziel się pomagają moim uczniom uporać się z tego typu ćwiczeniami. Treściwie i praktycznie - poparte przykładami z moich lekcji.



Katarzyna Zielińska

Tytuł: Jak wykorzystać rutyny myślenia krytycznego w powtórkach?

Pomysły wykorzystania rutyn przy lekcjach powtórkowych - inspiracje na całe lekcje, cykle, jak również tylko na parę minut, gdy zostaje nam czas przed dzwonkiem.

Anita Kocunik

Tytuł: Cyberbezpieczeństwo z myśleniem krytycznym

Jaka aktywność/działania w internecie wpływa na wizerunek oraz jak świadomie o niego zadbać? Porównamy wizerunek w sieci z wizerunkiem w rzeczywistości. Jak stworzyć silne hasło?
Pokażę zasady oraz konsekwencje tworzenia silnego hasła. Podczas webinaru opowiem też o tym, jak widzą nas inni i przedstawię różne punkty widzenia wybranego profilu. 

Anna Bereska-Trybuś

Tytuł: Interdycyplinarnie i lekturowo

Język polski to za mało! Dorzućmy elementy filozofii, plastyki czy nauki o klimacie. Webinar o wychodzeniu poza schemat (lekcyjny też).

Kamila Tkaczyk-Struk

Tytuł: Rutynami do relacji, czyli myślenie krytyczne na godzinie wychowawczej

Opowiem o tym, jak rutyny myślenia krytycznego pomagają w budowaniu relacji, wspierają proces wychowawczy i zamieniają godzinę wychowawczą w zabawę (z) myśleniem. Pokażę
jak pomagają otwierać i budować poczucie bezpieczeństwa każdego ucznia, jak dają dzieciom poczucie sprawczości, świadomości i siły.

www.instytutkrytycznegomyslenia.pl


