
                                   

 

 

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza 
Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w 
Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie wraz z 

Partnerami Merytorycznymi Uniwersytetem w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2 realizują działania w 

zakresie tworzenia szkoły ćwiczeń -miejsca rozwoju zawodowego dyrektorów i 
nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, 
organizacyjne, wychowawcze.  

W ramach działań projektu serdecznie zapraszamy studentów na seminaria  
wzmacniające kompetencje do pracy w sektorze edukacji. 

 

 

SEMINARIUM METODYCZNE 

10 maja 2022 r. Wydział Biologii, sala 1003 

 

12.00 – 12.15 – Szkoła Ćwiczeń – otwarcie seminarium  

12.15 – 14.30 – Myślenie Krytyczne- wizja edukacji XXI w. – Julita Majewska 

14.30 – 15.00 – przerwa kawowa 

15.00 – 17.15 –Inteligencja emocjonalna  – Katarzyna Kaczyńska   

 

 

Myślenie Krytyczne- wizja edukacji XXI w. –Szkoła na miarę naszych czasów musi 

uczyć kompetencji nr 1 w XXI wieku - Myślenia Krytycznego oraz być przygotowana na 

współczesne problemy i wyzwania edukacji. Rozwój tej kompetencji powinien być zatem 

główny zadaniem dzisiejszej szkoły i systemu edukacji. Podczas spotkania 

przedstawimy Ci pierwszy w Polsce Instytut Krytycznego Myślenia, wprowadzimy Cię w 

założenia Myślenia Krytycznego oraz zastanowimy się wspólnie nad ważnymi 

zagadnieniami takimi jak:  czy możliwe jest systematyczne wzbudzanie ciekawości i 

zainteresowania ucznia codziennymi zajęciami? Czy istnieją narzędzia, dzięki którym 

uczniowie więcej widzą, więcej rozumieją, więcej zapamiętują? Czy możliwe jest by 

widzieć  myślenie swoich uczniów? I najważniejsze w jaki sposób budować w szkole 

relacje oparte na szacunku i partnerstwie. Prowadząca Julita Majewska – konsultant 

ds. profilaktyki i wychowania oraz pomocy psychologiczno  – pedagogicznej w Miejskim 

Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, trenerka Myślenia Krytycznego, 

pedagog, profilaktyk, interwent, mediator szkolny. 

 



                                   

 

Inteligencja emocjonalna  - Inteligencja emocjonalna to kompetencja, której 

posiadanie poprawia komunikację z ludźmi i zapewnia sukcesy zawodowe. To przede 

wszystkim podstawa do tworzenia trwałych, zdrowych relacji, ponieważ 

w nawiązywaniu ich kluczową rolę odgrywa rozpoznawanie swoich i czyichś 

emocji.  Dzięki tej umiejętności lepiej rozumiemy świat innych osób, ale mamy także 

większą świadomość siebie i tego, jak postrzegamy otoczenie. Bez niej, czyli bez 

świadomości, kontroli własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, a także 

zdolności do empatii oraz odczytywania zachowań społecznych trudno mówić o 

gotowości do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata. Na spotkaniu 

przedstawimy dlaczego jest ważna i jak wspierać jej rozwój u dzieci. Prowadząca 

Katarzyna Kaczyńska psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w 

Białymstoku, ekspert w zakresie wspierania rozwoju uzdolnionych dzieci, kreatywnego 

rozwiązywania problemów, twórczego myślenia oraz stymulowania zdolności.   

Serdecznie zapraszamy do udziału ! 

 

 

  


