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LEGENDA

 – ciekawostka

 – definicja

 – dyskusja na forum

 – porada

 – warto wiedzieć

 – zadanie, ćwiczenie

 – załącznik

 – zapamiętaj

 – zastanów się

W pierwszym module naszego kursu dotyczącego myślenia krytycznego przedstawiłem szcze-
gółowo temat, definicję i koncepcję myślenia krytycznego. Podczas mojej wieloletniej pracy bar-
dzo często spotykałem się z informacją od nauczycieli, którą można przedstawić w następującej 
formie: „Rozumiem już, co to jest myślenie krytyczne, ale jak je rozwijać w klasie? Patrz – nie 
mam czasu, bo mam program do zrealizowania”.

Sporo jest tu uzasadnionej wątpliwości, czy da się wdrożyć albo bardziej rozwijać myślenie 
krytyczne w zwykłej szkole, z jej wszystkimi ograniczeniami. Można by teraz tu rzec, że idealnie 
byłoby mieć odrębne lekcje, podczas których będziemy uczyć dzieci myślenia. A jeszcze lepiej by-
łoby, aby te lekcje trwały kilka lat. Mielibyśmy wtedy dużo czasu, aby wszystko zrealizować. 

Osobiście jestem przeciwnikiem takiego sposobu myślenia, bo ono prowadzi nas do obwinia-
nia i załamywania rąk. Wolę postawę aktywną, poszukującą. Skoro są już takie warunki i nie 
mamy na nie wpływu, to jedyne, co możemy zrobić, to się do nich dostosować i znaleźć kreatyw-
ne, twórcze rozwiązanie. W ten sposób rozwija się nasz świat, nieprawdaż?

Naszym celem jest więc znalezienie takiej metody (programu, koncepcji), która pozwoli na:

 ■ realizację podstawy programowej bez żadnych uszczupleń;

 ■ rozwój myślenia krytycznego naszych uczniów, czyli: umiejętności przetwarzania informacji, 
odróżniania faktów od opinii, tworzenia związków przyczynowo-skutkowych, przewidywania 
konsekwencji swoich działań, rozpoznawania emocji, kwestionowania zastanego porządku.

Czy znasz taką metodę?
Aby utrudnić to wyzwanie, dodam jeszcze dwa ważne czynniki, które powinna spełniać nowo-

czesna metodologia:
1. Uczniowie są zmotywowani, zaangażowani, samodzielni i odpowiedzialni za swój proces 

uczenia się.
2. Podczas realizacji podstawy programowej rozwijamy kompetencje niezbędne do funkcjono-

wania w XXI w. – kompetencje kluczowe, inteligencję emocjonalną.
To jest dopiero wyzwanie!
Ale dla mnie nadal mało.
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Stawiam jeszcze kolejne wymagania. Ta nowa metoda, program ma spowodować jeszcze dwie 
rzeczy:

1. Podstawa programowa będzie realizowana szybciej, ale i z większym zrozumieniem.
2. Nauczyciel ma pracować dużo mniej niż obecnie.
O, teraz to już jest po prostu niemożliwe! I dlatego jest warte naszego czasu, naszych poszukiwań. 

Bo jeśli znajdziemy taką metodę, to 80–90% problemów polskiej szkoły zniknie bezpowrotnie.
Mam nadzieję, że ten wstęp cię zaintrygował i zachęcił do zapoznania się z drugą częścią szko-

lenia. Moim zadaniem teraz jest udowodnienie tej tezy – TAKA METODA ISTNIEJE i możecie ją 
zastosować choćby od jutra.

Zapraszam do lektury! ☺

Należy zdobywać wiedzę, aby czynić świat lepszym, aby życie miało sens…
(E. Goldratt)

TOC, CzyLi TEOriA OGrANiCzEń
TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints – teoria ograniczeń) to metoda, która 

pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świe-
cie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia czy 
realizację wyznaczonego celu.

Jak to rozumieć w obszarze edukacji?
Weźmy jako przykład standardową lekcję – 25 uczniów, 1 nauczyciel, 45 minut czasu, realizacja 

podstawy programowej. Czy proces jest dziś efektywny? Czy lekcje są coraz bardziej „udane”, czy 
wręcz przeciwnie? 

Jeśli spojrzymy teraz na ten przykład przez „okulary TOC”, to będziemy się zastanawiać, co lub 
kto jest ograniczeniem, że proces – czyli efektywna nauka 25 uczniów – nie przebiega optymal-
nie. Nie ma to nic wspólnego z szukaniem winnych, wskazywaniem palcem. Naszym celem jest 
usprawnienie procesu. 

Odpowiedź na to zagadnienie znajduje się w dalszej części opracowania.
Program powstał w latach 70., a jego twórcą jest dr Eliyahu Goldratt, fizyk, lider biznesowy 

i autor 12 bestsellerów w dziedzinie biznesu, m.in. Celu czy Łańcucha krytycznego. Dr Goldratt 
wykłada na uczelniach ekonomicznych na całym świecie. Całokształt jego pracy zapewnił mu 
miejsce w czołówce naukowców zajmujących się zarządzaniem w biznesie, a także tytuł Guru 
Biznesu przyznany przez tygodnik „Forbes”.

Stworzone przez siebie zasady dr Goldratt wykorzystywał z ogromnym sukcesem w zakresie 
rozwiązywania problemów w największych międzynarodowych korporacjach, takich jak General 
Motors, Intel Corporation, Boeing, Ford, Mazda i wiele innych. 

W 1995 r. powstała fundacja „TOC dla Edukacji”, której celem jest rozpowszechnianie programu 
na całym świecie. Dziś metoda jest znana i stosowana w 22 krajach, dzięki 80 tys. pedagogów, 
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którzy nie tylko poznali program, lecz także pracują tymi technikami na co dzień. W efekcie 5 milio-
nów dzieci i młodzieży uczestniczyło w warsztatach „TOC dla Edukacji” lub korzysta z tych technik 
w codziennej pracy w szkole. Program jest na tyle uniwersalny, że stosuje się go zarówno w szko-
łach, jak i przedszkolach, w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz uzdolnioną. Można 
więc korzystać z niego na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz na wszystkich przedmiotach. 
W życiu szkolnym, domowym, zawodowym. Czy znacie Państwo inną tak uniwersalną metodę?

W Polsce narzędzia TOC w edukacji są obecne od 2006 r. (www.toc.edu.pl). W ciągu tych 12 lat 
udało się przeszkolić ok. 2 tys. nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych w ponad 150 pla-
cówkach w całej Polsce. Uczestniczyliśmy w wielu projektach unijnych, dostępne były szkolenia 
na żywo, a także na platformie online. Polska była gospodarzem dwóch Międzynarodowych Kon-
ferencji TOCFE – Warszawa 2008 i Płock 2011. W 2018 r. Gdańsk będzie kolejnym gospodarzem, 
tym razem XVI Międzynarodowej Konferencji TPCFE (październik 2018).

TOC jest często nazywane filozofią. Eliyahu Goldratt zdefiniował 4 filary, które tworzą tę filozo-
fię. Świadomość ich istnienia i codzienne zastosowanie pomagają w życiu oraz w pracy. Poniżej 
znajduje się ich krótkich opis.

 

1. Wrodzona prostota

Panuje powszechne przekonanie, że świat jest skomplikowany i nie mamy na niego wpływu. 
Często jest to wymówka, aby nic nie robić.

W TOC mówimy, że świat, wszystkie procesy wokół nas, zawierają wrodzoną prostotę, harmo-
nię. Stosując narzędzia TOC, powinniśmy odkryć tę prostotę i usprawnić proces. Dzięki narzę-
dziom TOC, zwłaszcza gałązce logicznej, staramy się zbudować „mapę” tej skomplikowanej rze-
czywistości – gdy nam się to uda, pojawia się zrozumienie, prostota.

Nie ma wymówek! ☺ Zabieramy się do pracy!

http://www.toc.edu.pl
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Jak to zastosować w edukacji?
Przede wszystkim starać się zrozumieć, dlaczego proces edukacyjny jest coraz mniej efektyw-

ny. Uczniowie są coraz mniej zainteresowani, coraz trudniej przychodzi im nauka – poszukiwa-
nie zrozumienia wszystkich zagadnień związanych z nauczaniem pozwoli na znalezienie słabych 
stron, wąskich gardeł – to zaś wpłynie na usprawnienie procesu.

2. Każdy konflikt można rozwiązać

Panuje powszechne przekonanie, że świat jest pełen konfliktów, na które nie mamy wpływu. 
Jest to wymówka, aby zgodzić się na panującą sytuację i nie podejmować żadnych działań. Dla-
tego najczęściej godzimy się na powszechnie stosowane metody „rozwiązywania” konfliktów, 
takie jak: unikanie, rozwiązania siłowe czy powszechnie stosowany kompromis. Wszystko to dla-
tego, że nie potrafimy poradzić sobie z emocjami, które pojawiają się przy konfliktach. Szukamy 
jak najszybszego rozwiązania, aby ten dyskomfort zniknął.

W TOC mówimy, że każdy konflikt można rozwiązać na zasadzie „wygrana – wygrana”. Warun-
kiem jest jednak to, że poświęcimy czas na zrozumienie zaistniałej sytuacji. Nie szukamy rozwią-
zania, szukamy zrozumienia. Tylko wtedy znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Stosując narzędzia TOC (chmura), rozwiązujemy konflikt, likwidujemy ograniczenia, uspraw-
niamy procesy. Nie godzimy się na bezczynność w sytuacjach konfliktowych!

Jak to zastosować w edukacji?
W życiu szkolnym nie obwiniamy, ale szukamy zrozumienia sytuacji i zadajemy pytania. 

Wszystko po to, aby mieć jak najlepsze relacje w gronie nauczycielskim, z rodzicami, z uczniami 
oraz po to, aby nauczyć takiej postawy – myśliciela krytycznego – naszych uczniów, aby rozwinąć 
u nich kompetencję rozwiązywania konfliktów.

3. Ludzie są dobrzy

Panuje powszechne przekonanie, że na świecie jest mnóstwo złych ludzi. A my powinniśmy 
być ciągle przygotowani na obronę, walkę, a nawet atak. Takie myślenie prowadzi tylko do eska-
lacji przemocy.

W TOC mówimy, że każdy człowiek chce być dobry, i przyjmujemy to jako pewnik. Przyjmujemy, 
że ma lub miał dobre intencje, ale nie wszystko poszło po jego myśli. Jego złe czyny są najpraw-
dopodobniej wynikiem błędu, a nie złej woli. Powinniśmy więc dążyć do wyjaśnienia wszystkich 
okoliczności konfliktu – sprawdzamy fakty, ukryte założenia. A potem szukamy rozwiązania „wy-
grana – wygrana”.

Nie obwiniamy innych ludzi! Analizujemy, sprawdzamy, rozwiązujemy. ☺
Jak to zastosować w edukacji?
W klasie poszukujemy zrozumienia INTENCJI dziecka, a nie jego czynów – czasami wystarczy 

zapytać. Staramy się poszukiwać, pytać, a nie oceniać natychmiastowo zaistniałą sytuację. Na 
przedmiotach, zwłaszcza humanistycznych, staramy się przekazać dzieciom takie podejście przy 
analizie historii, lektur itp.
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4. Nigdy nie mów „wiem”

Ostatni filar jest uważany przez dr. Goldratta za najważniejszy. Kiedy mówisz „wiem”, czy masz 
pewność, że wiesz? Co się dzieje z nami, kiedy mówimy „ja wiem”? Następuje zamknięcie na my-
ślenie, na analizę, na rozwój… Sami zabieramy sobie możliwość rozwoju.

W TOC mówimy: „myślę, że wiem”, ale SPRAWDZĘ, ZWERYFIKUJĘ, DOWIEM SIĘ WIĘCEJ. Zawsze 
możemy nauczyć się więcej, czegoś nowego, odkryć siebie i innych ludzi. Jesteśmy otwarci na 
poznawanie, cechuje nas pokora, chęć stałego rozwoju, poszukiwanie mądrości.

Jak to zastosować w edukacji?
Chyba żaden inny zawód nie wymaga tak intensywnego i zwyczajnie ciągłego, niekończącego 

się procesu dokształcania. Nauczyciel ma codziennie do czynienia z człowiekiem, a co za tym 
idzie – z całą złożonością, którą teraz odkrywamy: w obszarze poznawczym, a jeszcze bardziej 
emocjonalnym. Trudno nam powiedzieć, że „wiem”, w kontekście choćby jednego człowieka, a co 
dopiero 25?

Pokora, poszukiwanie informacji, zrozumienia – to jest to, czym powinien się kierować mądry 
i stale rozwijający się nauczyciel.

Te cztery filary tworzą warunki do dalszego rozwoju, którego ostatecznym celem według dr. 
Goldratta powinno być „spełnione życie”. Poniżej gałąź logiczna. 
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KiLKA słóW NA TEmAT „TOC DLA EDuKACJi”
Podstawowym zadaniem programu „TOC dla Edukacji” jest pomoc w odpowiedzi na 3 kardy-

nalne pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? 
W co należy to zmienić? Jak należy to zmienić?

CO NALEŻy zmiENiĆ?
Nauczyciele zaangażowani w osiągnięcie celu edukacyjnego wkładają w swą pracę wiele wy-

siłku, jednak na drodze napotykają różne przeszkody.
Oto niektóre problemy: 

 ■ Wielu uczniów nie rozumie tekstu, który czytają, co uniemożliwia im uzyskanie w szkole zro-
zumienia uczonych się treści, co z kolei zmusza ich do zwiększonej pracy poza szkołą.

 ■ Wielu uczniów nie potrafi wyrazić swoich myśli w taki sposób, by wnieść do klasowej dyskusji 
ważne elementy lub efektywnie uczestniczyć w opracowywaniu zadania. 

 ■ Zaangażowanie i zainteresowanie uczniów spada. 

 ■ Wielu uczniów stara się zapamiętać przekazywane informacje, zamiast je zrozumieć. 

 ■ Wielu uczniów nie potrafi zastosować w życiu wiedzy, którą nauczyciel przekazuje im na 
zajęciach. 

 ■ Wielu uczniów nie wie, jak powinni rozwiązywać swoje problemy. Nie czują odpowiedzialno-
ści za swoje postępowanie. 

 ■ System nauczania (szkoła pruska) nie przystoi, nie jest atrakcyjny, a tym bardziej efektywny 
dla dzisiejszego ucznia (Pokolenia Z) – metody pracy szkoły zniechęcają ucznia do aktywności, 
zaangażowania.

W CO NALEŻy TO zmiENiĆ?
W całym systemie brakuje skutecznego sposobu nauczenia dzieci samodzielnego myślenia 

– konieczne są proste, konkretne i praktyczne narzędzia, które zaspokoją potrzeby poznawcze 
i behawioralne uczniów. Dzieci, które więcej myślą, więcej rozumieją i więcej pamiętają – są za-
angażowane, zainteresowane, przejmują odpowiedzialność za proces uczenia się.

Zwykle zakładamy, że nie ma czasu na wdrożenie programu uczącego myślenia, który jedno-
cześnie pozwoli uczniom zdobyć umiejętności niezbędne w życiu, a przy okazji pomoże w reali-
zacji podstawy programowej. To jest już błędne założenie.

Tym, co należy jeszcze zmienić, jest rola nauczyciela. Jego funkcja podawcza skończyła się 
wraz z upowszechnieniem internetu. Dziś uczeń na wyciągnięcie kciuka w kilka sekund znaj-
dzie dużo więcej i lepiej przygotowanych informacji, niż jest mu w stanie dostarczyć nawet 
najlepszy nauczyciel. Dziś nową rolą nauczyciela jest stanie się przewodnikiem, mentorem, 
coachem, tutorem, moderatorem procesu edukacyjnego – w zależności od celów edukacyj-
nych czy potrzeb uczniów. 
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JAK NALEŻy TO zmiENiĆ?
Wierzymy, że problem można rozwiązać, dając uczniom do dyspozycji konkretne narzędzia 

i sposoby myślenia. Dzięki nim mogą oni zacząć samodzielnie pracować, dochodzić do własnych 
wniosków, tworzyć własne rozwiązania. Wszystko to przy współpracy z innymi uczniami w kla-
sie, w bezpiecznej, wolnej od oceny atmosferze.

Aby narzędzia myślowe wypełniły swoje zadania, muszą spełniać określone kryteria (wzglę-
dem nauczyciela, ale przede wszystkim względem dziecka). W TOC postawiliśmy sobie szereg 
wyzwań, które powinny być spełnione:

 ■ łatwe – czy metoda jest wystarczająco łatwa, aby korzystały z niej dzieci w różnym wieku i na 
różnych poziomach umiejętności? Czy koncentruje się na tym, co najważniejsze i eliminuje 
informacje, które mogą komplikować i zamazywać obraz?

 ■ Konkretne – czy metoda jest szczegółowa, niezbyt abstrakcyjna? Czy pozwala uczniom odnieść 
się do prawdziwych doświadczeń? 

 ■ Graficzne – czy metoda jest wystarczająco ustrukturyzowana i wizualna?

 ■ Logicznie ułożone – czy porządek kolejnych etapów jest sensowny?

 ■ Połączone z wcześniejszą wiedzą – czy metoda umożliwia uczniom budowanie na fundamen-
cie wiedzy wcześniejszej i łączenie jej z nową wiedzą?

 ■ Praktyczne – czy metoda umożliwia przełożenie teorii (wiedzy) na praktyczne rezultaty, takie 
jak poprawa wyników szkolnych? 

 ■ Podlegające ocenie – czy metoda zapewnia możliwość otrzymania konstruktywnej informacji 
zwrotnej (np. poprzez ocenianie kształtujące)?

 ■ refleksyjne – czy metoda wspiera internalizację i stosowanie poznanej wiedzy w innych, rze-
czywistych sytuacjach?

Do realizacji takiej wizji eduka-
cji służą odpowiednio skompo-
nowane narzędzia myślowe. Ich 
prosta forma graficzna umożli-
wia szerokie wykorzystanie, bez 
względu na wiek uczniów czy 
przedmiot zajęć. Są wykorzysty-
wane do przekazywania nowych 
treści dydaktycznych, utrwala-
nia materiału czy pogłębiania 
wiedzy. Dodatkowo stosowanie 
tych narzędzi rozwija inteligen-
cję emocjonalną, prowadzi do 
budowania komunikacji spo-
łecznej i lepszego rozumienia 
otaczającej rzeczywistości. 
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W dalszej części modułu omówię każde z tych narzędzi i pokażę przykłady z przedmiotów.
Narzędzia TOC są taką metodą edukacyjną, której nie da się nauczyć tylko poprzez przeczytanie 

o niej. To metoda, którą można przyswoić tylko poprzez samodzielne zrobienie gałązek, chmurek, 
drzewek. Niniejszy kurs jest wprowadzeniem, pokazaniem „dużego obrazu” tego tematu, ale zu-
pełnie go nie wyczerpuje. Jeśli chcesz osiągnąć biegłość w zastosowaniu wszystkich trzech narzę-
dzi, zachęcam do udziału w szkoleniach umożliwiających zdobycie praktycznych doświadczeń. 

Podczas takiego szkolenia trzeba wykonać kilkanaście prac domowych, które są indywidual-
nie sprawdzane.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: www.toc.edu.pl/kursy-online.

warto wiedzieć

Takie doświadczenie daje gwarancję prawidłowego nauczenia się tych narzędzi.

LOGiCzNA GAłĄzKA
Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo-skutkowe: „jeśli… 

to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętność 
przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji. 

 

Cele szczegółowe:

 ■ przetworzyć tekst źródłowy (linearny) na gałąź logiczną (wizualne);

 ■ zbudować związki przyczynowo-skutkowe, które reprezentują treść z tekstu źródłowego (krok 1.);

 ■ stworzyć własną hipotezę z logicznymi argumentami, której celem jest wyjaśnienie „dlaczego” 
(krok 2.);

 ■ wyciągać wnioski na podstawie tekstu i wcześniejszej wiedzy;

 ■ koncentrować się na myśleniu wybiegającym poza dosłowną interpretację tekstu literackiego 
czy informacyjnego – poszukiwanie informacji „między wierszami”;

 ■ zachować spójność logiczną w celu podtrzymania swojego stanowiska;

 ■ logicznie przewidywać;

http://www.toc.edu.pl/kursy-online
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 ■ rozwijać logiczną alternatywę przebiegu akcji;

 ■ korzystać z wcześniejszej wiedzy i doświadczenia, aby wyprowadzać związki pomiędzy progra-
mem a życiem codziennym.

Aby w pełni wyjaśnić proces budowania i interpretowania gałęzi, spójrz na poniższy przykład. 
Rozpoczyna się on od bajki Ezopa.

CHŁOPIEC I ORZESZKI
Pewnego dnia mały chłopiec zobaczył na stole słoik z orzeszkami.
„Chciałbym trochę tych orzechów”, pomyślał.
Włożył więc rękę do słoika i uchwycił tak dużo, ile tylko mógł utrzymać w dłoni. Ale kiedy pró-

bował wyciągnąć dłoń ze słoika, zorientował się, że otwór jest bardzo wąski, i nie mógł wyjąć ręki. 
Mocno trzymał orzeszki, tak by nie upuścić ani jednego, próbował i próbował, ale nie mógł wycią-
gnąć ręki pełnej orzeszków.

Aż wreszcie się rozpłakał.
Zobaczmy, jak mogłaby wyglądać gałązka, która powinna w pierwszym etapie pokazać, co się 

wydarzyło.

 
Czytamy gałąź następująco:
„Jeśli chłopiec zobaczył słoik z orzeszkami, to włożył rękę do słoika. 
Jeśli włożył rękę do słoika, to nabrał pełną garść. 
Jeśli nabrał pełną garść, to jego ręka utknęła w otworze słoika. 
Jeśli jego ręka utknęła, to chłopiec zaczął płakać”.
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Kilka ważnych informacji:
1. Jedynym sposobem, aby sprawdzić prawidłowość gałązki, jest konieczność przeczytania jej 

na głos. Kiedy ją piszemy, koncentrujemy się na wydarzeniach. Jednak naszym celem jest zbudo-
wanie związków przyczynowo-skutkowych, dlatego też przy czytaniu na głos budujemy za każ-
dym razem zdanie warunkowe: „Jeśli… to…”. Cała klasa słucha, czy zbudowane związki tworzą 
logiczną całość; na każdym poziomie oraz w całości. Jeśli gdzieś słychać brak spójności, logiczno-
ści, to trzeba doprecyzować, użyć innych słów, dokonać ulepszeń.

2. W zależności od tego, ilu uczniów jest w klasie, tyle powstanie wersji gałązki. Im bardziej 
skomplikowany tekst, tym większe pole manewru i interpretacji dla uczniów.

3. Nie ma jednej, idealnej (szóstkowej) gałązki. Jedyne, co sprawdzamy (nauczyciel z pomocą 
uczniów), to logiczność gałęzi.

4. Zaleca się w pierwszych miesiącach wprowadzania gałęzi, aby uczniowie tworzyli je w ze-
społach.

Krok 1. pokazuje fakty – to jest bardzo trudne zadanie, nawet dla dorosłych. Widzimy, co się 
wydarzyło, ale nie widzimy, dlaczego tak się stało. Tym zajmujemy się właśnie w kroku 2. Poniżej 
pełna gałąź.

 

Taką gałąź czytamy następująco:
„Jeśli chłopiec zobaczył słoik z orzeszkami i jeśli bardzo lubił orzeszki, to włożył rękę do słoika. 
Jeśli włożył rękę do słoika i jeśli chciał ich wziąć jak najwięcej (był zachłanny), to nabrał pełną 

garść. 
Jeśli nabrał pełną garść i jeśli nie chciał upuścić ani jednego, i jeśli otwór słoika był za wąski, 

to jego ręka utknęła w otworze słoika. 
Jeśli jego ręka utknęła, to chłopiec zaczął płakać”.
Co tu się wydarzyło?
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 ■ Dołożyliśmy kolejne informacje z tekstu źródłowego.

 ■ Dołożyliśmy nasze opinie po to, aby udowodnić jakąś tezę (w tym przypadku, że chłopca zgu-
biła jego zachłanność).

 ■ Zbudowaliśmy nie tylko związki przyczynowo-skutkowe, ale pełne, logiczne uzasadnienia, któ-
re wyjaśniają skutki.

 ■ W efekcie powinno się pojawić pełne zrozumienie treści – tekstu źródłowego oraz morału (mą-
drości) ukrytej między wierszami.

W dalszej części lekcji nauczyciel powinien przejść do stworzenia nowej wiedzy (wyjście poza 
tekst) oraz połączenia całości z rzeczywistością XXI w. Uczniowie mają uzasadnione pretensje 
do nauczycieli, że nie wiedzą, po co mają się uczyć treści szkolnych, skoro nie widzą ich zasto-
sowania w codziennym życiu. Rolą nauczyciela, który poprzez moderowaną dyskusję naprowa-
dza uczniów na wysnucie własnych wniosków, jest nakierować na to, jak tę mądrość zastosować 
w życiu pozaszkolnym. 

(Podczas naszych szkoleń pokazujemy, jak to robić).
Została ostatnia rzecz do pokazania w obszarze gałązki. Na początku niniejszego opracowania 

wysnułem tezę, że narzędzia TOC rozwijają myślenie krytyczne. W opracowaniu na temat myśle-
nia krytycznego znajdowała się mapa myśli. Poniżej jest połączenie tej mapy z gałązką logiczną.

 

Po co takie zestawienie?
Wielu nauczycieli ma obawy, czy wdrażając nową metodologię, będą mieli czas, aby realizować 

podstawę programową i, w tym przypadku, rozwijać myślenie krytyczne. Powyższe zdjęcie poka-
zuje, że nauczyciel NIE MUSI robić nic, aby rozwijać myślenie krytyczne u swoich uczniów – to się 
dzieje AUTOMATYCZNIE podczas tworzenia gałęzi logicznej. 
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Z ośmiu postaw myśliciela krytycznego w tym bardzo prostym przykładzie mamy zastosowa-
nych aż sześć. Jeśli nauczyciel ma czas i taki jest cel edukacyjny, to wystarczy zadać inne, dodat-
kowe pytania, aby pojawiły się kolejne 2–3 postawy myśliciela krytycznego (np. rozpoznawanie 
emocji, uczuć, kreatywność, innowacyjność).

Reasumując, aby rozwijać myślenie krytyczne w „tradycyjnej” szkole, wystarczy jak najczęściej 
pozwalać uczniom na stosowanie gałęzi. Oczywiście taki sam rozwój odbywa się przy zastosowa-
niu dwóch pozostałych narzędzi TOC.

Poniżej kilka prostych przykładów zastosowania gałązki logicznej.
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Korzyści ze stosowania logicznej gałązki:

 ■ zrozumienie treści lekcyjnych,

 ■ samodzielna ewaluacja i własna korekta,

 ■ samodzielne tworzenie interpretacji, dochodzenie do własnych wniosków,

 ■ samodzielne myślenie (krytyczne, logiczne, kreatywne),

 ■ przeniesienie odpowiedzialności za proces uczenia się na barki ucznia,

 ■ wzrastająca motywacja wewnętrzna poprzez: zwiększenie autonomii dziecka, łatwość proce-
su, zrozumienie istotności (praktyczne przeniesienie na swoje życie),

 ■ praca zespołowa,
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 ■ poczucie sprawstwa, własnego sukcesu,

 ■ budowanie poczucia własnej wartości,

 ■ zapamiętanie na bazie zrozumienia.

CHmurA
Chmura jest narzędziem, które służy do analizowania przyczyn konfliktu – poszukujemy zro-

zumienia konfliktu, a nie jego rozwiązania. Nowatorskie podejście do rozwiązywania konfliktów 
chmura zawdzięcza nie tylko swojej graficznej formie, ale przede wszystkim przeniesieniu kon-
centracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

 
Cele szczegółowe:

 ■ identyfikować, powtórnie opowiedzieć i zdefiniować sytuację problemową jasno i treściwie 
z użyciem punktów kluczowych;

 ■ definiować konflikt wewnętrzny;

 ■ definiować potrzeby obu stron konfliktu;

 ■ w pełni rozumieć sytuację konfliktową;

 ■ znaleźć rozwiązania na zasadzie „wygrana – wygrana”;

 ■ identyfikować i zrozumieć głębszą i szerszą perspektywę wszystkich stron problemu, sytuacji 
czy zagadnienia;

 ■ koncentrować myślenie poza dosłowną interpretacją tekstu narracyjnego lub informacyjnego;

 ■ identyfikować istotne, choć mniej oczywiste szczegóły w tekście poprzez prezentację założeń 
ukrytych w głównych ideach;

 ■ wyciągać wnioski i przewidywać następstwa na podstawie tekstu lub informacji;

 ■ oceniać i wspierać istniejące rozwiązania w tekście i informacjach oraz tworzyć nowe rozwiązania;

 ■ dostrzegać związek pomiędzy treściami szkolnymi a życiem codziennym;

 ■ zastosować nową wiedzę do rzeczywistej sytuacji.
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Aby w pełni zrozumieć proces budowania i interpretowania chmury zapoznaj się z poniższym 
przykładem. Przeczytaj zmodyfikowaną legendę o smoku wawelskim.

Dawno, dawno temu na górze niedaleko spokojnej wsi położonej nad Wisłą żył sobie straszny 
smok. Każdego dnia smok siał spustoszenie we wsi, zabijając ludzi, plądrując ich domy i niszcząc 
ich inwentarz.

Król, chcąc położyć temu kres, wysłał swoich najodważniejszych rycerzy, ale nawet najodważniej-
szy z nich zginął, gdy smok zionął ogniem. Zdesperowany król wbrew życzeniu córki obiecał jej rękę 
temu, kto pokona smoka. Wielu śmiałków próbowało uśmiercić smoka, ale żadnemu się nie udało.

Pewnego dnia biedny szewczyk o imieniu Dratewka pomyślał, czy przyjąć wyzwanie.

KrOK 1. iDENTyfiKACJA KONfLiKTu
Naszym pierwszym zadaniem jest wskazanie konfliktów w podanym tekście. Trzeba zidentyfi-

kować, kto jest przeciwko komu i o co jest konflikt.
Naszym zadaniem jest zdefiniowanie żądań obu stron.
ŻĄDANIA to często emocjonalne wyrażanie swojego ja: CHCĘ. W tym miejscu krzyczymy, stara-

my się przekonać do swojej racji, walczymy o swoje. Nie patrzymy na drugą stronę. Jest to często 
emocjonalne wyrażenie swojej zachcianki, żądania.

 

Sam konflikt zapisujemy najprościej, jak się da – polecam zapis „jedna strona chce czegoś/
druga strona nie chce tego”.

Z podanego tekstu wybrałem następujący przykład:
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KrOK 2. zDEfiNiOWANiE POTrzEb
A co to są POTRZEBY?
Najprościej mówiąc, to coś, bez czego człowiek umiera. Niezaspokojona potrzeba – jakakol-

wiek – w dłuższej perspektywie prowadzi do chorób fizycznych lub psychicznych, co może skut-
kować śmiercią.

Jakie człowiek ma potrzeby? Proponuję zaopatrzyć się w listę potrzeb przygotowanych przez 
organizację Non-Violent Communication NVC (Komunikacja bez przemocy). Podano tam prawie 
90 potrzeb. 

W filozofii TOC używamy trzech założeń dotyczących potrzeb, które ułatwiają nam późniejszą, 
szczegółową analizę. Jeśli trafimy na trudność, to trzeba sprawdzić, czy wszystkie trzy następują-
ce założenia zostały spełnione:

1. Wszystkie potrzeby są DOBRE – czyli nie można zapisać ich w formie negatywnej.
2. Wszystkie potrzeby zasługują na ZASPOKOJENIE – czyli nie można uznać żadnej za zbytecz-

ną, nieważną.
3. Wszystkie potrzeby są RÓWNE – czyli nie ma możliwość hierarchizowania ich, np. moje po-

trzeby są ważniejsze od twoich.
Przejdziemy teraz do naszej chmury i wypełnimy potrzeby naszych bohaterów.

 

Bardzo zachęcam do zainteresowania się tematem potrzeb – to one, szczególnie, gdy nie są 
zaspakajane, są źródłem wszystkich trudnych sytuacji, konfliktów, problemów. Świadomość ich 
istnienia oraz tego, jak je zaspokajać, przynosi ulgę, spokój, szczęście, spełnienie.

KrOK 3. WsPóLNy CEL
To coś, co nas łączy, coś, co mamy wspólnego. Najczęściej jest to „szczęście”, „udana relacja” itp. 

Na tym etapie szkolenia zachęcam do szczęśliwego uśmiechu.
Uwaga, to nie jest rozwiązanie – nie wpisujemy tu niczego, nie wymyślamy rozwiązania.
W naszym przykładzie cała chmurka będzie wyglądała następująco:
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W tej chwili mamy pełny obraz sytuacji. Widzimy wyraźnie dwie strony konfliktu, rozumiemy 
ich potrzeby – koncentrując się na nich, powinniśmy dostrzec zmianę w nas samych – prawie na 
pewno powinniśmy przestać oceniać strony konfliktu – „ten jest dobry, a ten drugi jest na pewno 
zły”. Trzymając się filozofii TOC – filar „każdy człowiek chce być dobry” – widzimy, że każdy ma 
swoje DOBRE potrzeby. Znika obwinianie, wskazywanie palcem, a pojawia się świadomość i zro-
zumienie. „Negatywne” emocje z początku konfliktu znikają, można spokojnie porozmawiać, 
szukać rozwiązania, czyli zaspokojenia swoich potrzeb. Ale zanim do tego przejdziemy, przyjrzyj-
my się „tradycyjnym” formom rozwiązywania konfliktów. 

unikanie

Czasami ludzie radzą sobie z konfliktem, unikając go. Nie przyjmują żadnego stanowiska, „za-
miatają problem pod dywan”, odmawiają rozmowy na ten temat. Jeśli konflikt ma charakter 
wewnętrzny, unikanie będzie polegało na braku konfrontacji z problemem. Bez względu na to, 
czy konflikt jest wewnętrzny, czy zewnętrzny, ludzie nie podejmują działań, aby go rozwiązać.

Wskazówką, że ktoś obrał unikanie jako sposób radzenia sobie z problemem, jest to, że:

 ■ bohater zachowuje się, jakby nie było problemu, choć inni są świadomi, że takowy istnieje;

 ■ nie wybrano żadnego z żądań lub działań;

 ■ żadna z potrzeb nie jest zaspokojona;

 ■ cel nie jest osiągnięty.

rezygnowanie

W konflikcie wewnętrznym rezygnowanie oznacza wybór jednej strony konfliktu i odrzucenie 
drugiej. Rezygnowanie jest równoznaczne z poddaniem się. Jeśli konflikt ma charakter zewnętrz-
ny, rezygnowanie oznacza, że jedna strona wybiera porzucenie swojego żądania. Ta strona po-
rzuca zarówno swoje żądanie, jak i potrzebę. Zwykle taka sytuacja ma miejsce, gdy jedna strona 
konfliktu ma dużo więcej do stracenia poprzez kontynuację konfliktu. Wskazówką, że mamy do 
czynienia z rezygnacją jako sposobem radzenia sobie z konfliktem, jest to, że:
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 ■ jedno z żądań lub działań nie zostało wyrażone;

 ■ przynajmniej jedna (a czasami obie) potrzeby są zagrożone;

 ■ cel jest zagrożony.

Narzucanie

Narzucanie ma miejsce, gdy jedna strona konfliktu narzuca swoją wolę stronie drugiej, spra-
wiając, że druga strona porzuca swoje żądanie. Taka sytuacja pojawia się w sytuacji konfliktu 
zewnętrznego, gdy jedna strona jest bardziej wpływowa i ma większą możliwość zdobycia tego, 
czego żąda, mimo że druga strona nadal chce czegoś innego. Narzucanie jako radzenie sobie 
z konfliktem ma miejsce, gdy:

 ■ występuje tylko w sytuacji konfliktu zewnętrznego;

 ■ jedna ze stron nie realizuje swojego żądania;

 ■ przynajmniej jedna z potrzeb (czasami obie) nie jest zaspokojona;

 ■ cel nie jest osiągnięty.

Przeciąganie liny

Z przeciąganiem liny mamy do czynienia, gdy żadna ze stron nie chce się poddać lub nie potra-
fi narzucić swojej woli stronie drugiej. W związku z tym każda ze stron nalega na realizację tego, 
czego żąda. W sytuacji konfliktu wewnętrznego przeciąganie liny charakteryzuje osobę, która 
jest rozdarta między dwoma żądaniami i nie potrafi się zdecydować na żadne z nich. W konflik-
cie zewnętrznym przeciąganie liny charakteryzuje kłótnię dwóch osób, która nie ma końca czy 
rozwiązania – wyobraźmy sobie dwie osoby przeciągające linę w przeciwnych kierunkach. Lina 
charakteryzuje relacje między stronami. Tak długo, jak przeciąganie liny trwa, tak długo lina jest 
napięta. Lina jest przeciągana tak długo, aż się zerwie. Na to, iż mamy do czynienia z sytuacją 
przeciągania liny, wskazuje to, że:

 ■ żądania istnieją i nie są zaspokojone;

 ■ potrzeby obu stron stale istnieją;

 ■ cel nie jest osiągnięty.

Kompromis

Kompromis oznacza poszukiwanie punktu równowagi (nie ponoszę straty i nic nie zyskuję) 
wobec sprzecznych żądań. Żadna ze stron nie jest skłonna do tego, aby się poddać, a równowaga 
pomiędzy nimi nie pozwala, aby któraś ze stron narzuciła swoje żądanie. Kompromis to sytuacja, 
w której obie strony rezygnują w pewnym stopniu ze swoich żądań i potrzeb. Na to, iż mamy do 
czynienia z kompromisem wskazuje to, że:

 ■ żądania zostały osiągnięte tylko częściowo;

 ■ potrzeby zostały zaspokojone tylko częściowo i dlatego…

 ■ cel nie jest osiągnięty.
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Wygrana – wygrana

Według filozofii TOC jedynym sposobem trwałego rozwiązania konfliktu jest wygrana – wy-
grana. Ta sytuacja stanowi całkowite rozwiązanie problemu, gdyż oznacza znalezienie sposobu 
na zaspokojenie potrzeb obu stron. Ma miejsce, jeśli przynajmniej jedna ze stron uświadomi 
sobie, że może zaspokoić potrzebę w inny sposób. Na to, iż mamy do czynienia z rozwiązaniem 
wygrana – wygrana wskazuje to, że:

 ■ przynajmniej jedno z żądań, działań lub decyzji ulega zmianie;

 ■ potrzeby są całkowicie zaspokojone;

 ■ cel zostaje osiągnięty!

Zastosujmy teraz tę strategię do naszego przykładu:

 

Jak należy poszukiwać rozwiązania:
1. Jeśli to możliwe, zakryj „żądania”, bo one na tym etapie nie są już ważne.
2. Skoncentruj się tylko na potrzebach obu stron.
3. Poszukuj innego sposobu, jak można zaspokoić te potrzeby.
4. Nie szukaj jednego sposobu, rozwiązania. To może być suma 2–4 aktywności.
5. Po znalezieniu rozwiązania sprawdź, czy wszystkie potrzeby będą zaspokojone.
6. Jeśli nie, wróć do punktu 2.
7. Jeśli tak, konflikt został rozwiązany.
W naszym przykładzie rozwiązań może być kilka, np.:
1. Ustalenie ze smokiem, że poddani będą go karmić w zamian za bezpieczeństwo.
2. Umówienie się ze smokiem, że przeniesie się w inne, bogate w pożywienie rejony i zostawi 

ich w spokoju.
3. Mieszkańcy namówią smoka na wegetarianizm.
Dzieci są bardzo kreatywne, więc możesz się spodziewać 4–7 rozwiązań. Pamiętaj tylko, aby 

sprawdzić, czy rozwiązania spełniają potrzeby obu stron.
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Czasami się zdarza, że poszukiwanie rozwiązań nadal nie przynosi odpowiedzi. W takiej sytuacji 
musimy przejść do głębszej analizy i przenalizować założenia obu stron odnośnie do tego konfliktu.

Nie jest to łatwy proces, jednak głęboka analiza daje 100% gwarancję rozwiązania konfliktu. 
Temat analizy jest bardzo złożony, jego ćwiczenie podejmujemy w ramach naszych uniwersal-
nych szkoleń. 

Poniżej przedstawiam kilka przykładów ze szkoły.
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Korzyści ze stosowania chmury:

 ■ zrozumienie, jak powstaje konflikt;

 ■ zrozumienie potrzeb swoich oraz drugiej strony;

 ■ wiedza o tym, że rozwiązanie konfliktu jest możliwe po jego dobrym zrozumieniu;

 ■ umiejętność zarządzania emocjami podczas konfliktu;

 ■ zmiana podejścia z rozwiązania siłowego do rozwiązania typu „wygrana – wygrana”;

 ■ zwiększenie świadomości ucznia na temat siebie samego oraz innych osób;

 ■ zrozumienie treści lekcyjnych poprzez pełne zaangażowanie emocjonalne.
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W domu dziecko będzie sprawiedliwie rozwiązywało konflikty i będzie umiało zrozumieć punkt 
widzenia innych osób. Nauczy się także podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje i będzie 
chętniej współpracować. 

Reasumując, dzieci uczą się empatii, rozpoznawania i nazywania potrzeb własnych i innych 
osób, a także sposobów zaspokajania tych potrzeb. 

DrzEWKO AmbiTNEGO CELu
Narzędzie nazywane drzewkiem ambitnego celu ułatwia osiągnięcie wyznaczonego celu po-

przez tworzenie strategicznego planu. Zawiera on podział na etapy działania i określenie wszelkich 
przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu wraz z podaniem sposobów ich pokonania. 

Narzędzie to pomaga w kształtowaniu u dzieci umiejętności definiowania własnych celów 
oraz odpowiedzialnego planowania procesu wdrażania zmiany. Ponadto rozwija umiejętności 
organizacyjne, uczy nazywania przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie wyznaczonych celów 
oraz planowania sposobów pokonania tych trudności. Program wspiera dzieci i młodzież w pro-
cesie przejmowania odpowiedzialności za osiąganie własnych i grupowych celów. 

Większość nauczycieli uznaje procedurę tworzenia drzewka za najprostszą ze wszystkich trzech 
narzędzi. Wygląda ona następująco:

1. Zidentyfikuj potrzebę/rzecz, która wymaga zmiany.
2. Zdefiniuj ambitny cel.
3. Pomyśl o przeszkodach.
4. Zmień przeszkody w cel pośredni.
5. Zorganizuj cele pośrednie (stwórz logiczną kolejność).
6. Zdefiniuj działania.
7. Zdefiniuj osoby odpowiedzialne.
8. Zdefiniuj ramy czasowe.
Aby to wykonać, potrzebujemy tabeli. Poniżej znajduje się prosty przykład zastosowania drzew-

ka do zaplanowania wycieczki.
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Grupa ma wyjechać na dwutygodniowy stacjonarny wyjazd do brazylii podczas wakacji 2018.

PRZESZKODY CELE POŚREDNIE DZIAŁANIA
Brak 10 tys. zł na 
wyjazd 

Mam 10 tys. zł. – Podejmuję dodatkową pracę – miesięcznie X zł.
– Sprzedaję stare rzeczy – Y zł.
– Biorę pożyczkę – Z zł.
– Pożyczam od rodziny – A zł.
– Oszczędzam na wyjściach na miasto – miesięcznie X zł.
– Rzucam palenie, nie kupuję książek ani czekolady – Z zł.
– Coś jeszcze…

Brak zgody na 
urlop

Mam zgodę na 
urlop.

– Zawczasu pytam dyrekcję.
– Przekazuję moje obowiązki koleżance.
– Coś jeszcze…

Brak zgody rodziny Mam zgodę rodzi-
ny.

– Proszę o zgodę współmałżonka.
– Proszę rodziców/teściów o wsparcie.
– Coś jeszcze…

Brak planu wy-
cieczki

Mam plan wyciecz-
ki.

– Wspólnie z grupą robimy listę miejsc do zobaczenia.
– Ustalamy ostateczną listę.
– Sprawdzamy z necie – logistyka.

Brak ubezpieczenia Mam ubezpiecze-
nie.

– Sprawdzamy miejsca, gdzie będziemy.
– Zbieramy oferty.
– Wybieramy najlepszą.

Brak hotelu Mam hotel. – Podjąć decyzję, czy kupujemy wycieczkę w biurze podróży, 
czy sami organizujemy wyjazd.
– Zbieramy oferty hoteli.
– Wybieramy najlepszą.

Brak znajomości 
języka

Mamy tłumacze-
nie.

– Kontaktujemy się z polską ambasadą w Brazylii.
– Zabieramy ze sobą nauczyciela, który zna portugalski.

Brak… Mam…

Najważniejsze elementy drzewka ambitnego celu:
1. Przyjmujemy postawę realisty, nawet jeśli cel jest fantastyczny i nasze emocje utrudniają 

nam racjonalne myślenie. W takiej sytuacji ratuje nas pierwszy krok: wymyślenie przeszkód.
2. Duże problemy rozbijamy na mniejsze.
3. Cele pośrednie służą temu, aby ułożyć z nich logiczną kolejność – co będzie pierwsze z wszyst-

kich rzeczy? Naszym celem jest uniknięcie wielozadaniowości (multitasking) i koncentracja na 
jednym obszarze.

4. Poszukujemy kilku rozwiązań do jednego celu pośredniego – nie ma jednego, idealnego roz-
wiązania, to musi być suma kilku działań, które razem dadzą rozwiązanie.

5. Najlepsze drzewka powstaną dzięki pracy zespołowej – trzeba dodać osoby odpowiedzialne 
i czas realizacji do każdego działania (nie celu pośredniego).

6. Powstaje poster, który jest przejrzysty, zrozumiały, wskazuje konkretne działania. Wystarczy 
dorysować linię czasu i mamy już wszystko.

Poniżej przykłady z pracy nauczycieli i dzieci.
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Korzyści ze stosowania drzewka ambitnego celu:

 ■ umiejętność ustalania własnych celów, przewidywania trudności oraz planowania sposobów 
uporania się z nimi;

 ■ rozwijanie wczesnych umiejętności przywódczych;

 ■ zdolność przejmowania odpowiedzialności za swoje cele edukacyjne i rozwojowe;

 ■ integracja podczas pracy zespołowej;

 ■ poczucie sprawstwa i sukcesu.

Podsumowując, w tym module przedstawiłem wszystkie trzy narzędzia: ich formę, proces 
tworzenia, przykłady ze szkoły oraz korzyści z ich stosowania. Powtórzę jeszcze raz, że narzędzia 
TOC są dla uczniów, a nie dla nauczycieli. Co to oznacza?

To uczeń ma samodzielnie zbudować gałązkę czy chmurę, co oznacza, że nauczyciel nie musi, 
a wręcz nie powinien robić wcześniej swojej gałązki z tekstu źródłowego. Dlaczego? Bo będzie na-
prowadzał dzieci na swoje rozwiązanie, ograniczając ich swobodę myślenia, kreatywność, rozwój.

Zachęcam teraz do powrotu do pierwszej strony tego modułu. Przedstawiłem tam następują-
ce założenia:

 ■ Realizacja podstawy programowej bez żadnych uszczupleń.

 ■ Rozwój myślenia krytycznego uczniów.

 ■ Uczniowie są zmotywowani, zaangażowani, samodzielni i odpowiedzialni za swój proces ucze-
nia się.

 ■ Podstawa programowa będzie realizowana szybciej, ale i z większym zrozumieniem.

 ■ Nauczyciel ma pracować dużo mniej niż obecnie.
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Mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać, że wszystko to jest naprawdę możliwe. Je-
dynym sposobem, aby się upewnić co do prawdziwości moich słów, jest zwyczajne spróbowanie, 
a lepiej pełne wdrożenie TOC w klasie. 

Jeśli nie czują się Państwo na siłach, to oczywiście zapraszam na pełny kurs na www.toc.edu.
pl. Takie szkolenie umożliwia zdobycie więcej praktycznych umiejętności, międzynarodowej 
certyfikacji. Istnieje też możliwość szkolenia na żywo, znalezienia wskazówek do pierwszego 
(początkowego) wdrażania oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania i wątpliwości.

warto wiedzieć

Po 22 latach doświadczeń na świecie i po 12 latach doświadczeń w Polsce mamy stuprocentową 
gwarancję, że narzędzia są skuteczne i w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju dzieci.

Serdecznie zapraszam do Gdańska na trzydniową Międzynarodową Konferencję TOCFE 
z udziałem kilkudziesięciu prelegentów ze świata i Polski na jesieni 2018 r. Szczegóły na stro-
nie www.toc.edu.pl.

warto wiedzieć
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