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HARMONOGRAM MINI FESTIWALU

Justyna Wołoszyk-Brzezińska
Supermoce motywują 

do działania

A. Leczycka i K. Potulska
Codzienna praktyka w

niecodziennym wydaniu

Justyna Frankiewicz-Popiołek
Przede wszystkim nie

przeszkadzać-czyli jak rutyny
MK wspierają autonomię w

uczeniu się

Monika Czerkas
Tacy sami?

Oksana Buśko
Na "onlajnie" było fajnie...

O potrzebach uczniów

17. 00 - 18.30
 

Maciej Winiarek
Pedagogika Jespera Juula

Natasza Kula
Hopes and fears
(Nadzieje i lęki)

Julita Majewska
Dzieci i młodzież w obliczu

kryzysu - interwencja
kryzysowa z perspektywy

szkoły

K. Kret i M. Bednarek-Warchoł
Nasz dobry COME BACK w

oparciu o Myślenie Krytyczne

M. Polańska i A. Lemke
O tym, co dla mnie ważne 

- pytam i myślę

Dorota Czech-Czerniak 
Jak myślenie krytyczne
pomogło w powrocie do
nauki stacjonarnej na
lekcjach matematyki?

Urszula Lach
Rutyny myślenia

krytycznego wsparciem w
tworzeniu relacji

Anna Bestfal
Z myśleniem krytycznym

matematyka może być
przyjemna

Magdalena Sikora
Moje potrzeby są ważne! 
- lekcja wychowawcza w

klasach IV-VI
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matematyka

g. wychowawcza

www.mysleniekrytyczne.edu.pl

g. wychowawcza

Magdalena Gawlikowska
Myślimy krytycznie na
lekcji wychowawczej

WEBINAR SPECJALNY: 28 maja 2021 [16.15 - 17.00] Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk 
Karty kompetencji społeczno-emocjonalnych - innowacyjne narzędzia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.

https://www.mysleniekrytyczne.edu.pl/


Justyna Wołoszyk-Brzezińska

Tytuł: Supermoce motywują do działania

Lekcje pełne inspiracji, kreatywnych działań i krytycznego myślenia – WARTO TU BYĆ!

Opis prelekcji

www.mysleniekrytyczne.edu.pl

Anna Leczycka i Katarzyna Potulska

Tytuł: Codzienna praktyka w niecodziennym wydaniu

Język polski i historia. Na webinarze zaprezentujemy przykłady z naszej codziennej praktyki, gdzie stosujemy różne rutyny myślenia krytycznego, aby zachęcić uczniów do głębszych przemyśleń,
autorefleksji i dostrzeżenia różnych perspektyw.

Monika Czerkas

Tytuł: Tacy sami?

Jak zintegrować grupę po powrocie do szkoły? Lekcja wychowawcza z wykorzystaniem rutyn myślenia krytycznego.

Oksana Buśko

Tytuł: Na "onlajnie" było fajnie... O potrzebach uczniów

Wykorzystując rutyny, zachęcę uczniów do tego, by pomyśleli o sobie, o swoim dobrostanie. Wyniki tej refleksji wykorzystam do odbudowania naszych relacji.

Justyna Frankiewicz-Popiołek

Tytuł: Przede wszystkim nie przeszkadzać-czyli jak rutyny MK wspierają autonomię w uczeniu się

Rolą empatycznego nauczyciela - przewodnika jest tak zadbać o środowisko edukacyjne, by dziecko chciało odkrywać i badać. W tym celu potrzebuje dobrych relacji i narzędzi, które pozwolą na
budowanie samodzielności i odpowiedzialności za swój proces uczenia się. Takim narzędziem są rutyny myślenia krytycznego. Z dwoma zapoznamy się podczas webinaru. 

https://www.mysleniekrytyczne.edu.pl/


Julita Majewska

Tytuł: Dzieci i młodzież w obliczu kryzysu - interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły

Podczas webinaru poruszona zostanie tematyka rozumienia kryzysu psychologicznego, funkcjonowania ucznia w kryzysie oraz sygnałach zagrożenia samobójstwem. Będzie to również czas
zastanowienia się nad pytaniem czy nauczyciel może być interwentem i jakie są podstawowe komponenty udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej w kryzysie.

Opis prelekcji c.d.

www.mysleniekrytyczne.edu.pl

Maciej Winiarek

Tytuł: Pedagogika Jespera Juula

Serdecznie zapraszam Cię na bezpłatny webinar, podczas którego przedstawię Ci pedagogikę Jespera Juula, którą połączyłem z myśleniem krytycznym. Podczas webinaru omówię 5 obszarów
tematycznych, którymi powinien się zająć każdy rodzic i nauczyciel.

Natasza Kula

Tytuł: Hopes and fears

Przeprowadzę Państwa przez proces lekcyjny pt. HOPES AND FEARS -poruszę temat emocji - obaw, nadziei , lęków uczniów związanych z powrotem do nauki stacjonarnej, z wykorzystaniem funkcji
językowych, użytecznych zwrotów , prostych struktur gramatycznych w oparciu o rutyny MK: Widzę , myślę , zastanawiam się i MOST , których zastosowanie daje uczestnikowi duże poczucie
bezpieczeństwa , bo nikt nikogo nie ocenia, ale każdy będzie wysłuchany.

Magdalena Gawlikowska

Tytuł: Myślimy krytycznie na lekcji wychowawczej

Powrót do szkoły po tak długiej przerwie jest wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli, ponieważ od nowa trzeba budować wzajemne zaufanie i umiejętności współpracy . W trakcie spotkania
zaprezentuję, jak wykorzystać w tym celurutyny  „Długopis mówi” i „Różne punkty widzenia”, a przy okazji kształtować umiejętność komunikacji , postawy empatii  i uważności . Rutyny te mogą zostać
użyte w trakcie lekcji wychowawczej, ale także na wszystkich pozostałych przedmiotach.

https://www.mysleniekrytyczne.edu.pl/


Anna Bestfal

Tytuł: Z myśleniem krytycznym matematyka może być przyjemna

Zaprezentuję jak praktycznie wykorzystać 2 rutyny na matematyce, aby powrót do szkoły był mniej stresujący. 

Urszula Lach

Tytuł: Rutyny myślenia krytycznego wsparciem w tworzeniu relacji

Wykorzystując rutyny myślenia krytycznego pokaże jak można budować relacje w zespole klasowym. To obecnie najważniejszy cel naszej edukacji, a zwłaszcza w klasie pierwszej, która miała mało
czasu , aby móc stworzyć dobry zespół klasowy.

Magdalena Sikora

Tytuł: Moje potrzeby są ważne! - lekcja wychowawcza w klasach IV-VI

Powrót do nauki stacjonarnej wzbudza zarówno w dzieciach, jak i dorosłych, mnóstwo skrajnych emocji. Pojawiają się, z jednej strony - euforia, radość, z drugiej - obawy związane z poczuciem
bezpieczeństwa, przynależnością, relacjami społecznymi po powrocie do szkoły... 

Opis prelekcji c.d.

www.mysleniekrytyczne.edu.pl

Magdalena Polańska i Anna Lemke-Sławińska

Tytuł: O tym, co dla mnie ważne - pytam i myślę

Propozycja lekcji do wykorzystania na godzinie wychowawczej i na języku polskim. Wykorzystamy krótki filmik i rutyny myślenia krytycznego, aby uczniowie mogli przyjrzeć się swoim obecnym
potrzebom. Przećwiczą się w stawianiu dobrych pytań oraz poszukają najlepszych dla siebie rozwiązań.

Katarzyna Kret i Magdalena Bednarek-Warchoł

Tytuł: Nasz dobry COME BACK w oparciu o Myślenie Krytyczne

Jak dobrze wykorzystać czas po powrocie? Jak sprawić, aby uczniowie bez lęku przychodzili na lekcje języka angielskiego? Jak “przetestować” wiedzę naszych uczniów? Czy gramatyczne powtórki
mogą być przyjemne? Rutyny MK są odpowiedzią na wszystkie te pytania oraz świetnym lekiem na postpandemiczne lęki i bóle: budują poczucie bezpieczeństwa, rozbudzają myślenie, pozwalają
“zdiagnozować” stan wiedzy bez presji testów, zapraszają do współpracy.

https://www.mysleniekrytyczne.edu.pl/

