
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

I&F Education 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

MYŚLENIE KRYTYCZNE 

Używanie logiki I rozumowania w celu określenia zalet i wad różnych rozwiązań, 
wniosków i sposobów rozwiązywania problemów. 

KOMPETENCJE: 

▪ Analiza faktów.
▪ Formułowanie sądów.
▪ Ocena dowodów.
▪ Podejście systematyczne i dociekliwe.
▪ Rozumowanie analityczne.
▪ Umiejętności rozwiązywania problemów.

CELE: 

▪ Kwestionowanie faktów i dowodów (pytanie “dlaczego?”).
▪ Odkrywanie powodów i motywów.
▪ Kwestionowanie prawdziwości opinii.
▪ Poszukiwanie faktów obalających dane stanowisko.

REZULTATY: 

▪ Dobre zmiany w karierze jednostki.
▪ Lepsza perspektywa znalezienia pracy.
▪ Możliwość pracy na stanowisku wymagającym większej odpowiedzialności.
▪ Niezależne myślenie.
▪ Lepsze rozpoznawanie problemów.
▪ Zdolność zbierania informacji.
▪ Ocena dowodów.



▪ Rozważanie rozwiązań.
▪ Wybieranie i stosowanie rozwiązań.

INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ 

▪ Imię i nazwisko: Joerg Steegmueller
▪ Krótka biografia: Joerg jest zapalonym pedagogiem,

coachem.konsultantem przywództwa, mówcą i
przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Urodził się i dorastał
w Niemczech, a od wielu lat mieszka w Dublinie
(Irlandia). Ukończył Uniwersytet w Karlsruhe z tytułem
magistra informatyki i inżynierii komputerowej. Po
ukończeniu studiów pracował jako inżynier i konsultant w

dziedzinie technologii informatycznych, zanim założył firmę telekomunikacyjną w 
Dublinie. Jakiś czas później odkrył swoją pasję do edukacji i nauczania w obszarach 
przywództwa oraz rozwoju osobistego i biznesowego. Joerg jest uzależniony - w dobry 
sposób - od Padel Tennis i spędza dużo wolnego czasu, uprawiając ten wspaniały sport i 
opowiadając o nim innym. Możesz go znaleźć na LinkedIn. 

▪ Stanowisko: Jest założycielem Akademii Inspirującego Przywództwa, firmy
szkoleniowej prowadzącej kursy i coaching dla firm. Problemy związane z
niezadowoleniem pracowników i klientów oraz niekonsekwentną kulturą firmy można
w większości przypadków rozwiązać poprzez doskonalenie umiejętności przywódczych
na wszystkich poziomach organizacji.

▪ Firma: Akademia Inspirującego Przywództwa pomaga firmom i organizacjom, które
zdają sobie sprawę, jak ważne jest prawdziwe przywództwo, w zwiększaniu
przychodów i obniżaniu kosztów dzięki zadowoleniu pracowników i klientów.

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

Bibliografia: 
• https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html

• https://www.thoughtco.com/critical-thinking-definition-with-examples-2063745

https://www.entrepreneur.com/article/321660

Wideografia: 

• https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM

• https://www.youtube.com/watch?v=rn_7aJP5BTw

• https://www.youtube.com/watch?v=m2eINI4WXkc

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu 
Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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