
Theoria Ograniczeń dla Edukacji 
Thinking Across the Curriculum Seminar (TACT) 

 
 

Trener:  Maciej Winiarek, Dyrektor TOCfE Polska 

                                           

Główny cel kursu: Szkolenie ma na celu wprowadzenie i nauczenie stosowania 3 graficznych 

narzędzi TOC, które mają zastosowania podczas nauczania obecnych programów 

przedmiotowych.  

 

Miejsce – Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 23B, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim 

AHE w Łodzi 

 

Czas: trzy jednodniowe spotkania co 6-8 tyg.  

 

Data pierwszego spotkania (2 WARIANTY):  

 13.04. (niedziela). - godz 10.00.-16.30 

 Lub 14.04 (poniedziałek) 

 

Prosimy o wybranie tylko JEDNEGO terminu. Zostanie wybrany dzień na który zgłosi się 

większość.  

 

Kolejne dwa spotkania: Terminy zostaną ustalone z grupą 

 

Szkolenie będzie koncentrowało się na wieku 10+ i będzie uniwersalne. Uczestnicy będą 

pracować na swoich przykładach przedmiotowych, wychowawczych. 

 

Koszt szkolenia - 175 zł /os za jedno spotkanie. Nie ma konieczności uczestniczenia we 

wszystkich trzech dniach. Można sobie wybrać dowolny dzień (dni) 

 

Po każdym dniu szkoleniowym wszyscy uczestnicy otrzymają „pracę domową” – 

praktykowanie Narzędzi TOC w swoim środowisku. 

Kolejne spotkanie zaczynać się będzie od konsultacji dotyczących pracy domowej, 

wyjaśniania wątpliwości. 

 

 

Możliwość uzyskania certyfikatu trenerskiego. Warunki: 

 Uczestnictwo we wszystkich trzech spotkaniach 

 Realizacji zadań domowych (praktykowanie z każdym narzędziem na swoim 

przedmiocie i przedstawienie swojej pracy) 

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



 

 

PROGAM SZKOLENIA 

 

Spotkanie Pierwsze - GAŁĄŹ LOGICZNA (przedmioty ścisłe i analiza tekstu) 

 Wprowadzenie i krótkie omówienie “TOC” 

 Wprowadzenie pierwszego narzędzia – GAŁĘZI LOGICZNEJ (organizowanie i logiczne 

powtórne opowiedzenie głównych faktów poprzez związki przyczynowo-skutkowe) 

 Identyfikowanie i tworzenie logicznego ciągu zdarzeń kluczowych punktów zawartych 

w tekście  

 Określenia i wyjaśnienia związków przyczynowych między zdarzeniami i informacjami 

w tekście  

 Wyciągania wniosków i założeń z tekstu oraz wcześniejszej wiedzy  

 

 

Spotkanie Drugie - CHMURA (przedmioty humanistyczne, sprawy wychowawcze) 

 Analiza pracy domowej, wątpliwości 

 Jak spowodować zmianę – wprowadzenie drugiego narzędzia CHMURKA  

 Definicja konfliktu, określania żądań, definiowanie potrzeb, rozróżnianie potrzeb od 

żądań, definiowanie i kwestionowania założeń, poszukiwanie rozwiązań 

 

 

Spotkanie Trzecie - DRZEWKO AMBITNEGO CELU (uniwersalne narzędzie planistyczne) 

 Analiza pracy domowej, wątpliwości 

 Wprowadzenie trzeciego narzędzia – DRZEWKA AMBITNEGO CELU 

 Identyfikowanie i definiowanie ambitnego zadania w tekście 

 Określanie, wnioskowanie i przewidywanie przeszkód w osiągnięciu celu 

 Definiowanie celów pośrednich i działań 

 Tworzenie logicznej drogi do osiągnięcia celu 

 

 

 

Zgłoszenie proszę przesyłać TYLKO do: 

 Maciej.winiarek@toc.edu.pl - 664-700-250 

 

powinno zawierać: Imię i Nazwisko, mail, telefon, nazwę szkoły. 

 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

 

mailto:Maciej.winiarek@toc.edu.pl

