CEL: WDROŻENIE
KULTURY MYŚLENIA
KRYTYCZNEGO
W SZKOLE

OFERTA DLA
SZKÓŁ
4-letni projekt
systemowego
wsparcia szkoły

CZY ZGADZASZ SIĘ Z PONIŻSZYMI
OPINIAMI O POLSKIEJ SZKOLE?
Szkoła rozwija postawy przydatne w erze…
industrialnej
Szkoła ogranicza wolność, autonomię,
niezależność ucznia, zwłaszcza w obszarze
samodzielnego myślenia
Szkoła promuje i wynagradza mistrzów w 3xZ
Szkoła funkcjonuje według nieaktualnych
przekonań (o roli nauczyciela czy ucznia)
Nauczanie w szkole jest nudne i nieskuteczne
Uczeń kończący szkołę nie ma rozwiniętych
"kompetencji miękkich”

Jeśli zgadzasz się z większością tych
opinii i chcesz zmiany w swojej
szkole, to zapoznaj się z naszą
propozycją

CEL OGÓLNY
4-letni projekt wdrożenie kultury
myślenia krytycznego w szkole
Rozwój 4K w szkole (krytyczne
myślenie, komunikacja, kooperacja,
kreatywność)
Bycie członkiem ogólnopolskiej sieci
certyfikowanych "SZKÓŁ UCZĄCYCH
MYŚLENIA”

Nie czekamy na zmiany
w systemie – każdy dyrektor
ma autonomię, aby zmienić
swoją szkołę już dziś

Cele szczegółowe
Zmiana sposobu myślenia
o edukacji
Systemowe wsparcie
nauczycieli we wdrożeniu
nowej kultury
Wdrożenie kultury myślenia
(zamiast "kultury wiedzy”)
w klasach
Nawiązanie głębszych
relacji pomiędzy
nauczycielem i uczniami

ZMIENIAMY POLSKĄ
SZKOŁĘ

Projekt dla
niepokornych liderów

Projekt dla liderów,
którzy:
Lubią chodzić własnymi ścieżkami.
Od dłuższego czasu szukają systemowej
zmiany, dla całej szkoły.

Lubią wyzwania, motywują ich
wyzwania.

Chcą wdrożyć nową strategię szkoły.
Potrzebują nowej wizji dla swojej szkoły
i zespołu.

Biorą sprawy w swoje ręce, nie czekają
na wytyczne z góry.

CZEGO UCZYMY?
ROZWIJAMY KOMPETENCJE 4K

KRYTYCZNE
MYŚLENIE

KOOPERACJA

KOMUNIKACJA

KREATYWNOŚĆ

Potrafisz
analizować, tworzyć
hipotezy, oceniać

Umiesz
tworzyć logiczne
powiązania

Kwestionujesz
oczywistości, własne
założenia

Odróżniasz
fakty od opinii

Potrafisz
przetwarzać
informacje

MYŚLENIE
KRYTYCZNE
Myślisz
o
konsekwencjach
Myślisz
o myśleniu

Sprawdzasz
FAKTY
Rozpoznajesz
swoje i innych osób
emocje (potrzeby)

Rozwiązujesz
problemy

SYSTEMOWE WSPARCIE
DLA SZKOŁY

4-LETNI
PROJEKT WDROŻENIA
MYŚLENIA KRYTYCZNEGO
W SZKOLE

CO OFERUJEMY?
Szkolenie dla nauczycieli w każdym semestrze trwania
współpracy
Szkolenia w formie warsztatowej, dzięki której będzie
łatwo zastosować nową wiedzę od razu
w swojej klasie
Bardzo praktyczne techniki, rutyny, narzędzia
krytycznego myślenia – możliwa praca z uczniami już
następnego dnia
Scenariusze, wyzwania do realizacji, które pomogą
szybko stosować poznane metody na swoich lekcjach
Opiekuna szkoły, który wesprze zespół wdrożeniowy
Dostęp do platformy e-learningowej 24/7 z bogatymi
zasobami: scenariusze, tutoriale, kursy online, webinary,
opracowania
Aktywne i praktyczne wsparcie dyrektora
i nauczycieli przez cały okres trwania współpracy
Certyfikat dla szkoły z każdego poziomu
Zaświadczenia dla nauczycieli z każdego poziomu

4 LETNI PROJEKT –
ETAPY WSPÓŁPRACY
ROK 4

4

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

ROK 3
Do wyższych funkcji myślowych 10 kolejnych "rutyn”, 2 kolejne
narzędzia TOC i 1 narzędzie PSM

3

ROK 2
Od niższych funkcji myślowych

2

-10 kolejnych "rutyn”, 2 narzędzia
TOC i 2 narzędzia PSM

1
ROK 1
10

"Postaw” i 10 "rutyn”

myślenia krytycznego

PROCES
WDRAŻANIA SZKOŁY
START
Szkolenie startowe + 4-5 rutyn do analizy wraz
z 4 pełnymi scenariuszami zajęć oraz 3 zadania
dla zespołu
2 tygodnie po szkoleniu
Zalecenia dla koordynatora jak zorganizować
zespół wdrożeniowy – tutorial, pdf. Materiały
szkoleniowe dla zespołu wdrożeniowego

8 tygodni po szkoleniu
Szkolenie przedmiotowe online z rutyn –
4 grupy przedmiotowe

4-6 tygodni po szkoleniu przedmiotowym
Spotkanie z Opiekunem – konsultacje (45 min)

Po spotkaniu z opiekunem przez około 6-8 tygodniach
Webinary przedmiotowe live i z platformy

Około 5 miesięcy po szkoleniu 1
2 spotkanie szkoleniowe + 2-3 rutyny

Około 4-8 tygodni po szkoleniu 2
Mini Festiwal z sesjami coachingowymi (30 min)
Około 4-6 tygodni po Festiwalu
3 spotkanie szkoleniowe + 2-3 rutyny
i podsumowanie całego roku
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TRZY WAŻNE ASPEKTY
LUDZKIE W NASZYM
PROJEKCIE
DYREKTOR
najważniejsza osoba, lider zmiany, sukces czy porażka
głównie zależy od niego/niej -

zapewniamy osobne

wsparcie

KOODRYNATOR
osoba, która organizuje projekt w szkole, zarządza
zespołem wdrożeniowym (głównie logistyka)

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY
8-12 osób ze szkoły, które samodzielnie zdecydowały
się na rozwój w obszarze 4K
Nasze szkolenia są przeznaczone tylko dla osób, które
wskażesz – a nie dla całej rady

Polecamy powołanie "zespołu myślenia krytycznego”

złożonego z osób, które są liderami, poszukiwaczami, którzy
lubią się rozwijać (8-12 osób)

To ich będziemy najwięcej szkolić, wspierać, pomagać – na
żywo i online

Z każdym rokiem grupa wdrożeniowa będzie rosła

WSPARCIE DLA DYREKTORA
Szkolenie startowe "Zarządzenie zmianą” – 2 dni
2-3 terminy w roku w Gdańsku/Warszawie/Wrocławiu –
jeden termin do wyboru
Dla wszystkich dyrektorów, którzy przystąpili do projektu
2 dni pracy warsztatowej związanej z zarządzaniem
zmianą – narzędzia z biznesu, przygotowanie i wsparcie
dyrektora
Integracja z innymi dyrektorami "SZKÓŁ UCZĄCYCH
MYŚLENIA” – wymiana doświadczeń
Szkolenie w cenie rocznego abonamentu – szkolenie
"obowiązkowe”

WSPARCIE DLA KOORDYNATORA
Zamknięta grupa na FB – wymiana doświadczeń ze
wszystkimi koordynatorami w Polsce
Comiesięczne, zamknięte spotkania z p. Maciejem
Winiarkiem – bezpośrednie wsparcie, rozwiązania do
najpilniejszych kwestii
Tutorial startowy jak zorganizować zespół wdrożeniowy
Opracowanie (pdf) z najważniejszymi wskazówkami
w comiesięcznej pracy koordynatora – organizacja
spotkań, agenda spotkania, planowanie działań zespołu

WSPARCIE DLA ZESPOŁU
WDROŻENIOWEGO
Szkolenia zawsze w wersji warsztatowej – dużo
praktycznej wiedzy do zastosowania następnego
dnia
4 pełne scenariusze do realizacji zaraz po
szkoleniu
3 wyzwania na kolejne 4 tygodnie, które pomogą
szybciej wdrożyć się w nowe metody
Bezpłatne szkolenie przedmiotowe (3 godz. online)
dla wszystkich członków zespołu w ciągu 6-8
tygodni po szkoleniu startowym
Spotkanie konsultacyjne z opiekunem szkoły
Bezpłatny udział w naszym Mini Festiwalu Myślenia
Krytycznego (dwa razy w roku: wiosna i jesień)
Zamknięte webinary przedmiotowe (jesień)
Dostęp do wszystkich zasobów na platformie 24/7

Reasumując...
Innowacyjny projekt z najlepszym
know-how na rynku.

TYLKO DLA WYBRANYCH SZKÓŁ gotowych do zmian, do koncentracji
na edukacji.

Realizacja strategii rozwoju szkoły.

Rozwój kompetencji kluczowych oraz
4K (krytyczne myślenie, kooperacja,
komunikacja, kreatywność).

Wsparcie dyrektora, nauczycieli,
rodziców, dzieci.

UJĘCIE ROCZNE - DOSTĘPNE
WARIANTY - ROK I

Wariant rekomendowany
- pakiet roczny
Szkolenie 8 godz.
Pełna wersja platformy
- dla zespołu
wdrożeniowego.
Dostęp do 100%
wsparcia.
Certyfikat dla szkoły.

Cena: 7100 zł
Możliwa płatność w ratach.
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SIŁ TWORZĄCYCH
NASZĄ MOC

1.

Jesteśmy pierwszą organizacją w Polsce, która wprowadziła
myślenie krytyczne do polskiej szkoły.

2.

Szkolimy z narzędzi, z myślenia krytycznego od 2008 roku.

3.

Mamy ofertę dla wszystkich poziomów edukacyjnych, do
wszystkich przedmiotów.

4.

Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 10 000 nauczycieli, ponad
200 placówek.

5.

Prezentowaliśmy myślenie krytyczne na około 120
konferencjach w Polsce, we wszystkich 16 województwach.

6.

Od wielu lat współpracujemy z ODN-ami, Kuratoriami,
Gminami.

7.

Mamy dostęp do najlepszego know-how na świecie – TOC,
Model Vess, Project Zero na Harvardzie.

8.

Uczestniczymy w światowych konferencjach o myśleniu
krytycznym.

9.

Mamy dostęp do zagranicznych trenerów.

10. Mamy 200 trenerów w 16 województwach.
11. Mamy własną platformę e-learnignową.
12. Mamy najbogatsze zasoby z myślenia krytycznego na rynku

Jeśli masz pytania,
wątpliwości – koniecznie
skontaktuj się z nami:

maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl
katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl
ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

+48 608 384 102

www.instytutkrytycznegomyslenia.pl
www.mysleniekrytyczne.edu.pl
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