
4K W TWOJEJ
SZKOLE!

CZYM JEST 4K?

4K, czyli krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i
kreatywność. Te 4 kompetencje dadzą szansę absolwentom
funkcjonować z powodzeniem na 
rynku pracy w kolejnej dekadzie XXI wieku 
i dlatego tak ważne jest wprowadzenie ich 
w polskich szkołach.

www.mysleniekrytyczne.edu.pl
biuro@toc.edu.pl

Zacznij już dziś :)



MYŚLENIE KRYTYCZNE, CZYLI:

Myślenie o myśleniu;
Odkrywanie informacji, interpretacja i analiza, uzasadnianie,
konstruktywna argumentacja, rozwiązywanie problemów,
myślenie systemowe (procesowe);
Poszukiwanie zrozumienia, aby znaleźć rozwiązanie – kluczem
jest zrozumienie procesu.
Skuteczne uzasadnianie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie
problemów

KOMUNIKACJA, CZYLI:

Dzielenie się myślami, pytania, ideami, rozwiązaniami;
Efektywne słuchanie, słowne wypowiedzi (prezentacje) przy
użyciu technologii, zaangażowanie w dyskusje, komunikacja
pomiędzy środowiskami;
Skutecznie wyrażanie myśli i pomysłów – ustnie i pisemnie
Komunikowanie się w różnorodnym środowisku (wielojęzycznym
i wielokulturowym).

KOOPERACJA, CZYLI:

Wspólna praca ukierunkowana na osiągnięcie celu. Współpraca
talentów, doświadczeń, mądrości, tak by wspólnie rozwiązywać
problemy;
Liderowanie,  elastyczność, otwartość, odpowiedzialność i
efektywność, współpraca przy wykorzystaniu IT, konstruktywny
feedback;
Ćwiczenie elastyczności i chęci bycia pomocnym w dokonywaniu
niezbędnych kompromisów.

 

KREATYWNOŚĆ, CZYLI:

Próbowanie nowych podejść w celu znalezienia rozwiązania –
innowacyjnego, oryginalnego;
Tworzenie pomysłów, otwartość i odwaga w odkrywaniu, praca
twórcza z innymi, kreatywne innowacje i produkcja;
Stosowanie szerokiej gamy technik tworzenia pomysłów (takiej
jak "burza mózgów").

 
 

www.mysleniekrytyczne.edu.pl
biuro@toc.edu.pl
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 SZKOLENIA 

NA ŻYWO + ONLINE

B-LEARNING

3 - godzinne praktyczne
warsztaty

Warsztaty prowadzone
przez praktyków

Dla nauczycieli
przedmiotowych

Zastosowanie myślenia
krytycznego i narzędzi 

na przedmiotach

WARSZTATY NA ŻYWO
W THINKING ZONE:

KURSY ONLINE:

W cenie pakietu login do
kursu online na naszej
platformie - możliwość
powrotu do tematów

przerabianych na
warsztatach

Kilkanaście kursów 
do wyboru

Dostęp do dodatkowych
zasobów na platformie

www.mysleniekrytyczne.edu.pl
biuro@toc.edu.pl
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SZKOLENIA NA ŻYWO 

W THINKING ZONE:

PAKIETY KURSÓW ONLINE 

NA PLATFORMIE:

x
x
x
x

x
1/rok

15 (3*5)

3 spotkania

6/rok

60 (3*20)
Przewodnik do każdego kursu

Ilość kursów online

Godziny konsultacji (skype)

Podręcznik do każdego kursu

Webinarium

Biblioteka przykładów

Scenariusze do j.polskiego i matematyki
Opracowanie PDF na temat myślenia
krytycznego

Ilość użytkowników 5

x

2 spotkania

3/rok

30 (3*10)
10 20

JUNIOR STANDARD PREMIUM

825 zł 2670 zł 4920 zł

Dla szkół, które nie są zdecydowane na zakup pakietu B-LERANING
(więcej informacji o pakietach poniżej) mamy do zaproponowania
szkolenia na żywo odbywające się w naszej szkole Thinking Zone w
Gdańsku.
 
Do wyboru jest obecnie kilkanaście tematycznych warsztatów, 
o których możecie Państwo przeczytać w dalszej części oferty 
(str. 5-8).
 
Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi 149zł za osobę, niezależnie
od liczby zapisanych uczestników (nauczycieli).
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1570 zł 7900 zł4160zł

x
x
x
x

x
1/rok

15 (3*5)

3 spotkania

6/rok

60 (3*20)

Przewodnik do każdego kursu

Ilość kursów online

Godziny konsultacji (skype)

Podręcznik do każdego kursu

Webinarium

Biblioteka przykładów

Scenariusze do j.polskiego i matematyki
Opracowanie PDF na temat myślenia
krytycznego

Ilość użytkowników 5

x

2 spotkania

3/rok

30 (3*10)
10 20

RODZAJ PAKIETU JUNIOR STANDARD PREMIUM

Oferujemy każdej szkole, odpowiednio do jej możliwości i potrzeb, pakiet trzech (3) kursy online
z następujących dziedzin:

www.mysleniekrytyczne.edu.pl
biuro@toc.edu.pl

Ilość szkoleń na żywo 1 szkol./użytkownika 1 szkol./użytkownika 1 szkol./użytkownika

PAKIET SZKOLENIA 
NA ŻYWO + KURSY ONLINE:

PROMOCJA -15% PROMOCJA -15% PROMOCJA -15%

1.335 zł 3.536 zł 6.715 zł

B - LEARNING DLA SZKÓŁ:
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W PAKIECIE
 TANIEJ!



WARSZTATY NA ŻYWO 

TO NIE MAGIA, TO NAUKA!

FIZYK TEŻ CZŁOWIEK.

Fizyka, matematyka

3 h, cykl 5 spotkań

Nowa metodologia i
doświadczenia edukacyjne,
koncepcja "visible thinking",
aplikacja do przygotowania lekcji
fizyki i matematyki,
strategie edukacyjne pomagające
uczniom w zrozumieniu i analizie
trudnych treści, 
aplikacja map koncepcyjnych do
przedmiotów ścisłych i
przyrodniczych. 

 

Filozofia kultury myślenia
krytycznego  na przedmiotach
przyrodniczych, 
nowa metodologia przedmiotów
przyrodniczych, 
rola nauczyciela jako moderatora
grupy,
praktyczne "lifehacki" w trakcie
prowadzenia lekcji.

JAK ODCZAROWAĆ
PRZEDMIOTY ŚCISŁE?

Biologia, chemia

Warsztat 3h

DO WYBORU SPOŚRÓD:
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ŚWIADOMY ROZWÓJ NASZYCH UCZNIÓW,

KLIENTÓW I PODOPIECZNYCH - 

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

Dla nauczycieli przedmiotowych, doradców zawodowych,
psychologów, pedagogów, wychowawców

3 h, cykl 3 spotkań
praca z narzędziem drzewka,
umiejętność definiowania
i rozwiązywania konfliktów,
rozumienie żądań i potrzeb,
zakwestionowania założeń,
znalezienie rozwiązania
“wygrana-wygrana”;

 

Poznanie pedagogiki Jespera Juula,
co to jest integralność i jak wspierać
jej rozwój u siebie jak i swoich
uczniów, 
jak rozwijać poczucie własnej
wartości u swoich uczniów,
jak być mądrym przywódcą w klasie,
jak zarządzać agresją w klasie i
szkole;

PEDAGOGIKA JESPERA JUULA WSPIERA
TWORZENIE PARTNERSKIEJ RELACJI

NAUCZYCIEL - UCZEŃ

Wszystkie przedmioty, wszystkie poziomy

Warsztat 3h
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LOGICZNIE I MAGICZNIE 

NA JĘZYKU POLSKIM

Język polski

Warsztat 3 h Wykorzystanie narzędzi
krytycznego myślenia na języku
polskim, 
kształtowanie twórczego procesu
lekcji,
konkretne metody pracy z
tekstem literackim,
lektury obowiązkowe metodą
narzędzi TOC i rutyn VESS.

 

Konkretne narzędzia myślenia
krytycznego wspierające proces
uczenia się,
nauczyciel moderatorem procesu
edukacyjnego,
sprawczość ucznia i kultura uczenia
się na matematyce.

MATEMATYKA - ABSTRAKCJA CZY
PRZYJEMNOŚĆ PŁYNĄCA Z ODKRYWANIA

JEJ TAJEMNIC?

Matematyka

Warsztat 3h
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MYŚLENIE KRYTYCZNE – 

KLUCZOWA KOMPETENCJA XXI W.

Wszystkie przedmioty, wszystkie poziomy

Warsztat 3 h Definicja myślenia krytycznego
(jak stosować na przedmiocie, jak
wdrożyć w klasie?), 
czym są narzędzia krytycznego
myślenia,
dlaczego myślenie krytyczne jest
dziś tak ważne – fake news,
odróżnianie faktów od opinii, 
jak stosować narzędzia i rutyny
myślenia krytycznego w klasie,
aby pomóc uczniów w myśleniu i
rozumieniu;
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Wykupione kursy online są aktywne przez rok. Szkoły uzbierają rabat 10%              
na następny rok licencji, jeśli WSZYSCY nauczyciele ukończą wybrane
szkolenia do 31.08.2020 roku.

Oferujemy każdej szkole, odpowiednio do jej możliwości i potrzeb, pakiet
trzech (3) kursy online z następujących dziedzin:

W pojedynczym pakiecie każdy użytkownik ma do dyspozycji 3 szkolenia
umożliwiające:

UZYSKANIE
CERTYFIKATU LUB UZYSKANIE

ZAŚWIADCZENIA

3 kursy online z myślenia krytycznego 3 kursy online z narzędzi TOC:
gałąź, chmura, drzewo

3 kursy online z narzędzi TOC na j. polskim  3 kursy online z pedagogiki Jespera Juula

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW ONLINE:



www.mysleniekrytyczne.edu.pl

biuro@toc.edu.pl

TOCdlaEdukacji

www.thinkingzone.pl

ThinkingZone


