
  

 

 

Główny cel kursu online  

Szkolenie ma na celu zrozumienie zagadnienia „myślenia krytycznego” oraz nauczenie stosowania 3 

graficznych narzędzi TOC – Gałąź Logiczna, Chmura, Drzewko Ambitnego Celu 

 

Dla kogo? 
Dla nauczycieli przedmiotowych wszystkich poziomów edukacyjnych. Uczestnicy będą pracować 

na swoich przykładach przedmiotowych, wychowawczych. 

Narzędzia TOC są dla uczniów, jednak to nauczyciel powinien monitorować, a bardziej 

moderować cały procesem edukacyjnym. Stosowanie Narzędzi TOC pomoże uczniom być 

przygotowanym do życia poza szkołą, gdyż nauczą się jak 

 Dostrzegać i samodzielnie tworzyć związki przyczynowo-skutkowe 

 Myśleć logicznie i samodzielnie 

 Odróżnić fakty od opinii 

 Zdefiniować swoje potrzeby i emocje – oraz innych ludzi też 

 Przewidzieć konsekwencje swoich działać, zanim zacznie działać 

 Być kreatywnym, myśleć poza schematem 

 Definiować swoje marzenia i umieć je wdrażać w życie 

Korzyści ze szkolenia 

 Rozumieć Pokolenie Y/Z : kim są, w czym są różni, jak sie z nimi komunikować 

 Rozumieć „Myślenie krytyczne”: definicje, proces, jak wdrożyć i stosować w 

codziennej klasie 

 Poznanie narzędzi TOC: dla Nauczycieli, studentów i dzieci 

o Gałąź Logiczna: myślenie logiczne, tworzenie związków przyczynowo-

skutkowych 

o Chmura: umiejętność definiowania i rozwiązywania konfliktów i wewnętrznych 

dylematów, zrozumienie żądań i potrzeb, zakwestionowanie założeń, 

znalezienie rozwiązania “wygrana-wygrana” 

o Drzewo Ambitnego Celu: narzędzie planistyczne (definiowanie celu, 

określanie przeszkód, króków pośrednich, działań – zarządzanie czasem i 

odpowiedzialnością ) 

Po szkoleniu 

 Nauczyciel będzie wiedział jak zmienić swój wykład na środowisko myślenia 

krytycznego 

 Będzie wiedział jak przejść z nauczyciela do „moderatora” 

 Będzie potrafił „widzieć myślenia” swoich uczniów – a przez to będzie łatwiej 

wyjaśnić tylko niezrozumiałe zagadnienia (a nie całą lekcję) 

Data szkolenia 



  

 Szkolenie jest dostępne non-stop. Wystarczy zgłoszenie i można rozpocząć od razu. 

Czas trwania szkolenia 

 Szkolenie podzielone jest na 10 spotkań. Czas realizacji zależy od uczestnika – w 

przypadku determinacji może to być 4-6 tygodni 

 Dostępne są też kursy tylko z jednego narzędzia – czas trwania 2-4 tyg w zależności 

od narzędzia 

Miejsce szkolenia 

WWW.uczymymyslenia.pl – platforma Moodle 

 

 

Cena: 

 350 zł – kurs pełny (trzy narzędzia)  

 150 zł – kurs za jedno narzędzie 

 

Zapisy: 

napisz e-mail na adres:  maciej.winiarek@toc.edu.pl 

 

 

Możliwość uzyskania certyfikatu trenerskiego. Warunki: 

 Uczestnictwo w pełnym szkoleniu 

 Realizacji zadań domowych (praktykowanie z każdym narzędziem na swoim przedmiocie i 

przedstawienie swojej pracy – min 10 przykładów z każdego narzędzia) 

 Napisanie 3 scenariuszy z wszystkimi narzędziami TOC (po zakończeniu Szkolenia) 

 

Program szkolenia 

 

Co to jest „Myślenie krytyczne” 

 Dlaczego myślenie krytyczne jest tak ważne w XXI w 

 Co to jest Pokolenie Y/Z 

 Myślenie krytyczne – najważniejsze fakty i definicje 

 Taxonomia Blooma 

 

GAŁĄŹ LOGICZNA – związki przyczynowo-skutkowe, myślenie logiczne 

 Wprowadzenie i krótkie omówienie “TOC” 

 Wprowadzenie pierwszego narzędzia – GAŁĘZI LOGICZNEJ (organizowanie i logiczne 

powtórne opowiedzenie głównych faktów poprzez związki przyczynowo-skutkowe) 

http://www.uczymymyslenia.pl/
mailto:maciej.winiarek@toc.edu.pl


  

 Identyfikowanie i tworzenie logicznego ciągu zdarzeo kluczowych punktów zawartych w 

tekście  

 Określenia i wyjaśnienia związków przyczynowych między zdarzeniami i informacjami w 

tekście  

 Wyciągania wniosków i założeo z tekstu oraz wcześniejszej wiedzy  

 

CHMURA – zrozumienie i rozwiązywania konfliktów  

 

 Co to jest konflikt – definicje, emocje, tradycyjne podejścia 

 Wprowadzenie drugiego narzędzia CHMURKA  

 Definicja konfliktu, określania żądao 

 Definiowanie potrzeb, rozróżnianie potrzeb od żądao,  

 Poszukiwanie rozwiązao na bazie potrzeb 

 Wprowadzenie „założeo” do Chmury – proces: definiowania założeo pomiędzy potrzebami a 

żądaniami, kwestionowania ich prawidłowości i aktualności, tworzenie nowych, 

otwierających założeo 

 Umiejętnośd znajdowania ostatecznego rozwiązania  
 

DRZEWKO AMBITNEGO CELU 

 Czy planowanie jest ważne? Czemu najczęściej nie udaje się zrealizowad planów 

 Definiowanie ambitnego celu 

 Określanie, wnioskowanie i przewidywanie przeszkód w osiągnięciu celu 

 Definiowanie celów pośrednich i działao 

 Tworzenie logicznej drogi do osiągnięcia celu 

 Definiowanie działao 

 Identyfikacja czasu i odpowiedzialności 

 
 

Prowadzący 

Maciej Winiarek – przedsiębiorca, edukator, trener. Certyfikowany 

trener TOC (Level 4). Dyrektor TOCFE Polska. Pracuje w Edukacji ponad 

11 lat. W tym czasie przeszkolił ponad tysiąc nauczycieli i dyrektorów, 

zorganizował i współprowadził dziesiątki projektów unijnych z zakresu 

nowoczesnej edukacji. Przez wiele lat był wydawcą związanych z 

technikami uczenia się, później edukacji wczesnoszkolną (Klucz do 

uczenia się). Od 5 lat skoncentrowany na rozwoju myślenia 

krytycznego wśród dorosłych i dzieci. Współzałożyciel Niepublicznego 

Gimnazjum „Thinking Zone”. Pisze własnego bloga edukacyjnego 

(WWW.1000extrarzeczywszkole.pl). Prelegent i trener podczas 

konferencji i szkoleń w USA, Japonii, Niemiec, Peru,  

 

 

 

http://www.1000extrarzeczywszkole.pl/


  

Chciałabym podzielić się moimi uwagami na temat kursu. Jestem bardzo zadowolona, dawno nikt 

nie zmusił mnie do takiego wysiłku intelektualnego. Męczę się strasznie z gałązkami i zawsze z 

miernym skutkiem. Zadanie to pokazało mi, że mam problem z myśleniem przyczynowo-skutkowym. 

Okazało się również, że zamiast faktów przekazuję swoje poglądy. Bardzo się cieszę, że nauczę się, 

dzięki gałązkom i chmurkom lepiej pracować. Myślę również, że gdyby uczono mnie w ten sposób, 

nie miałabym w dzieciństwie takich trudności w nauce, ponieważ nie bardzo potrafiłam uczyć się na 

pamięć.  

 

Zaskoczona byłam pozytywnie bardzo wysokim poziomem szkolenia. Nie sądziłam, że będę musiała 

być pracowita i konsekwentna. Cieszę się, że koś rozruszał mój uśpiony mózg i zmusił do działania 

intelektualnego. Cieszę się, że zarówno moja mentorka Jola , jak i prowadzący szkolenie Maciek , 

byli uparci w egzekwowaniu prac domowych, ale też dawali dużo wsparcia i merytorycznej pomocy. 

 

Forma szkolenia była przeze mnie długo oczekiwana. Plusy - bardzo bogaty materiał, dużo filmików, 

linków, przykładów. Szczególnie cenne - analizy najczęściej popełnianych błędów 

 

Szkolenie miało bardzo wygodną formę i pozwalało zasiąść do pracy w dogodnym momencie (także 

wracać do najważniejszych kwestii). Treści były przekazywane w sposób czytelny i klarowny, a w 

razie niejasności można było liczyć na pomoc - to ważne. 

 

Zaskoczyła mnie staranność przygotowania kursu - wszystkie zagadnienia idealnie przygotowanie, 

omówione niezwykle dokładnie. Odbyłam wcześniej już kilka kursów on-line i nigdy nie spotkałam 

się z tak ambitnym podejściem do tematu.  

 

Szkolenie bardzo mi się podobało, ogromnie ucieszyłam się z możliwości szkolenia online gdyż z 

stacjonarnym miałam kłopoty - czas, miejsce, cena. Organizacja kursu - super, materiały 

wyczerpujące. Zaskoczyły mnie moje trudności z precyzją wypowiedzi i ścisłym formułowaniem myśli 

- sporo pracy przede mną w tym zakresie ale teraz już znam kierunek. Całe szkolenie oceniam 

bardzo, bardzo pozytywnie. 

 

Materiały przejrzyste, a poszczególne wątki szczegółowo wyjaśnione. Dobrze, że podawane były 

przykłady pokazujące różny poziom ich wykorzystania. Materiałów moim zdaniem było w sam raz i 

wszystko było przydatne. 

 

Obecność prowadzącego zdecydowanie wystarczająca - świetny kontakt e-mailowy, uzyskałam 

szybką odpowiedź na każde nurtujące mnie pytanie. Widać, że prowadzący jest profesjonalistą oraz 

poświęca mnóstwo pracy, energii i zapału swoim kursantom. Nie spotkałam się z tak ambitnym 

podejściem do tematu na żadnym ze szkoleń - on - line cz stacjonarnych - w których uczestniczyłam 

(a było ich już trochę). Chapeau bas! ;) 

 

Tak, moim daniem umiejętność krytycznego myślenia i wprowadzania go do szkół powinna być 

obowiązkowa dla nauczyciela:) 

 

Tak, oczywiście. Jest bardzo wartościowe dla wszystkich, ponieważ w dużej mierze oparte jest na 

psychologii i porusza zagadnienia nieznane dotąd w Polsce. Uświadamia wiele rzeczy i pomaga 

"poruszać się" w codzienności. 


