
Harmonogram
1 grudnia 2022 r.

10.00 - 10.30

11.05 – 11.50

10.30 - 11.00

12.45 – 13.00

Maciej Winiarek
"Zmiana, jak z pokorą i kompetencją przygotować się na to wyzwanie"

Katarzyna Kret
"Zaangażowany uczeń"

Agnieszka Piskorska
"Przekonywać czy przygotowywać? 

Od wewnętrznego przekonania lidera do
wdrożenia projektu MK szkole niepublicznej"

Maciej Winiarek
Podsumowanie i zakończenie Konferencji

PO
KÓ

J 1
PO

KÓ
J 1

PO
KÓ

J 1
PO

KÓ
J 1

11.05 – 11.50

Oktawian Marmulewicz
"Systemowa zmiana – od zaplanowanej

strategii do jakościowego przywództwa"PO
KÓ

J 2

12.00 – 12.45

PO
KÓ

J 2

12.00 – 12.45

Justyna Frankiewicz-Popiołek
"3xM - czyli jak z nauczyciela

marudera stać się
moderatorem, mentorem i mistrzem"

PO
KÓ

J 1

Ewelina Grybuś
i Kamila Wróblewska-Cetler

"Co sprawia, że współpracuje się łatwiej,
przyjemniej i efektywniej?"

www.instytutkrytycznegomyslenia.pl



www.instytutkrytycznegomyslenia.pl

Maciej Winiarek
Tytuł: Zmiana, jak z pokorą i kompetencją przygotować się na to wyzwanie

Zmiana, aby rzeczywiście zaistniała w organizacji (szkole) wymaga dobrze przygotowanego procesu, który
wymaga dobrego przegotowania. Podczas swojej prezentacji opowiem Państwu o 5-etapowym procesie jak
wdrożyć jakąkolwiek zmianę w swojej organizacji.

Opis wystąpień

Katarzyna Kret
Tytuł: Zaangażowany uczeń

Wycofany, niezaangażowany uczeń to dziś wyzwanie każdego nauczyciela i dyrektora. Pokażę jak narzędzia
myślenia krytycznego zmieniają postawę uczniów, zapraszają ich do zaangażowania się w proces edukacyjny,
pozwalają na realny udział w procesie i przejęcie odpowiedzialności za uczenie się.

Agnieszka Piskorska

Tytuł: Przekonywać czy przygotowywać? Od wewnętrznego przekonania lidera do wdrożenia projektu MK
szkole niepublicznej

jak zbudować strategię szkoły w oparciu o MK
dlaczego warto włączyć rodziców i sprawić, by byli sojusznikami zmiany
jak przygotować nauczycieli
jak zbudować zespół wdrożeniowy
czego środowisko szkolne oczekuje/potrzebuje od lidera

Nauczyciele, których nieustannie zapraszamy do kolejnej zmiany, organ prowadzący szukający wyróżnika 
i jakości; rodzice, oczekujący zmian, i dyrektor… Podczas webinaru podzielę się swoim doświadczeniem 
w przygotowaniu społeczności do wdrożenia MK.
Opowiem o tym: 

Oktawian Marmulewicz 
Tytuł: Systemowa zmiana – od zaplanowanej strategii do jakościowego przywództwa

Doświadczenie niepublicznej szkoły w dążeniu do osiągnięcia „przewagi konkurencyjnej” w oparciu 
o krytyczne myślenie, tutoring i katolickość. Czy wykorzystujemy swoje przewagi? Czy radzimy sobie 
z przeszkodami? Czy kształtujemy gusta, a nie tylko im schlebiamy? Czyli o trudzie tworzenia kultury
organizacyjnej szkoły uczącej myślenia.

Justyna Frankiewicz-Popiołek
Tytuł: 3xM - czyli jak z nauczyciela marudera stać się moderatorem, mentorem i mistrzem

Nasi nauczyciele nie widzą więc, że zniechęcenie, brak motywacji i bezradność uczniów nie wynika z tego, 
że „teraz to są trudne dzieci” i „się nie da” nic z nimi zrobić, ale z prób osiągnięcia innych rezultatów tymi
samymi, nieskutecznymi metodami. Czy można inaczej? Przekonajmy się.

Ewelina Grybuś i Kamila Wróblewska Cetler
Tytuł: Co sprawia, że współpracuje się łatwiej, przyjemniej i efektywniej?

Czerpiąc z własnych doświadczeń w prowadzeniu szkoły, zarządzaniu zespołem oraz pracy z wykorzystaniem
narzędzi MK - podczas webinaru pokażemy, jak skutecznie wprowadzić zmiany w szkole, aby sprzyjały one
lepszej współpracy nauczycieli. Jeśli w swojej szkole obserwujesz narastające konflikty w zespole, brak
wzajemnego wspierania się przez nauczycieli oraz współodpowiedzialności za szkołę, jeśli masz poczucie, 
że powoduje to brak wzrostu jakości całej szkoły i tracą na tym uczniowie - ten webinar jest dla Ciebie.


