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ZAPROSZENIE 
15 września 2021 r. od godziny 16.00 do 19.00 odbędzie się konferencja upowszechniająca zaadaptowany 
na polski grunt Model Myślenia Refleksyjnego wzorowany na myśleniu naukowym, krytycznym 
i kreatywnym. Konferencja odbędzie się w formie online. Wszystkich zainteresowanych nauczycieli, 
pedagogów, edukatorów i dyrektorów szkół zachęcamy do udziału w konferencji. Osoby, które chcą 
uczestniczyć w konferencji bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE6cg5vtOwuJ78FDQi76V7h5zLl35hMXNVz1UIQOnS1FJZeg/v
iewform?usp=sf_link 
Konferencja odbędzie się w języku polskim i litewskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne podczas 
konferencji.   

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 16.00-16.30 Otwarcie konferencji. Informacja o projekcie i przedstawienie Modelu Myślenia 

Refleksyjnego, Tamara Chorąży, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

 16.30-16.45 Prezentacja metod myślenia krytycznego i refleksyjnego oraz Modelu Myślenia 
Refleksyjnego, Daiva Žiogienė, metodolog z Centrum Wspierania Edukacji w Onikszty.  

 16.45-17.05 Metody krytycznego myślenia i refleksji stosowane w Rejonie Onikszty                                               
Jurgita Banienė, Dyrektor Wydziału Edukacji  w Urzędzie Rejonu Onikszty 

 17.05-17.20 Metody krytycznego myślenia i refleksji w nauczaniu geografii w szkole i w nauczaniu 
online,  Anykščiai Antanas Vienuolis progimnasija nauczyciel geografii Dalia Keibienė 

 17.20-17.35 Zastosowanie metod krytycznego myślenia i refleksji na lekcjach historii i zajęciach 
z  wychowawcą klasy, Anykščiai Antanas Vienuolis progimnasija nauczyciel historii Audra 
Steponavičiūtė 

 17.35-17.50 Zastosowanie metod krytycznego myślenia i refleksji na lekcjach biologii, Anykščiai 
Antanas Vienuolis Dyrektor gimnazjum Danutė Mažvylienė 

 17.50-18.05 Zastosowanie metod krytycznego myślenia i refleksji w społecznych działaniach 
nauczycieli,  Anykščiai Antanas Vienuolis pedagog społecznego gimnazjum Julija Tuskenienė 

 18.05-18.20 Zastosowanie metod krytycznego myślenia i refleksji w edukacji podstawowej. 
Anykščiai Antanas Vienuolis nauczyciel szkoły podstawowej Asta Laskauskienė 

 18.20-18.35 Zastosowanie metod krytycznego myślenia i refleksji na lekcjach języka angielskiego. 
Anykščiai Antanas Vienuolis Progymnasium English Senior Teacher Kristina Satkevičienė 

 18.35-18.55 Metody krytycznego myślenia i refleksji w pracy z dziećmi specjalnej troski. Służba 
Pomocy Edukacyjnej w Anykščiai pedagog specjalny Virginija Kučienė 

 18.55- 19.00 – podsumowanie, ewaluacja i zakończenie konferencji 
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Projekt MMR realizowany jest w partnerstwie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

i litewskiej publicznej instytucji edukacyjnej Centrum Wspierania Edukacji  Anykščių švietimo pagalbos 

tarnyba (www.centras.anyksciai.lm.lt) z Onikszty. 

 

Projekt MMR jest projektem grantowym dofinasowanym w ramach projektu Grupy Profesja Sp. z o.o. 

pt.”Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla 

beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 

współfinasowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014- 2020.” Nr projektu: 

POWR.04.00-00-0093/17 

 


