Nauczycielu!

Zamiast do Finlandii
przyjedź do Gdańska!

Finlandia ma najlepszy system edukacyjny na świecie,
ale nie da się go przenieść w całości do Polski...
Możesz jednak przyjechać do

Gdańska i poznać nasz, osadzony
w polskim prawie program
łączący najlepsze metody

nauczania ze świata, a wszystko
to po to, aby rozwijać u uczniów
umiejętności 4K: krytyczne
myślenie, komunikacja,

kooperacja, kreatywność.
Dzięki takiej wizycie zobaczysz,

jak może wyglądać innowacyjna,
nowoczesna szkoła

w nowoczesnym parku

biznesowym i z zupełnie innym
sposobem realizacji podstawy

programowej, która już od 5 lat
funkcjonuje w Polsce!

Stworzona przez nas szkoła - Thinking Zone jest
pierwszą szkołą w Polsce uczącą myślenia
krytycznego i jedyną szkołą w Polsce, która
stosuje Model Vess z USA.

Posiadamy własny program

wspięcia emocjonalnego dla

każdego ucznia: każda klasa

ma swojego psychologa, każdy
uczeń ma swojego tutora.
Zobaczysz jaka panuje

atmosfera w klasie, jakiego
rodzaju partnerstwo

stworzyliśmy z uczniami.

Z chęcią dzielimy się
swoją wiedza,

doświadczeniem –

podczas spotkania
opowiemy Ci

o naszych sukcesach,

o naszych wyzwaniach,
o rozwiązaniach

znanych problemów
w polskiej szkole.

Zapraszamy do Gdańska,
zapraszamy do

INFORMACJE
CZAS ODWIEDZIN:
Około 3 godziny:
1,5 godz. oglądanie prowadzonych lekcji - 2x45 min.
Przerwa 15 min.
Prezentacja szkoły, rozmowa z dyrekcją i
nauczycielami - 75 min.

MOŻLIWE DNI DO ODWIEDZIN:
Wtorek rano: 10:15-13:15
Piątek popołudniu: 12:45-15:45

CENA: 150zł / osobę

(Wystawiamy faktury)

CENA ZAWIERA:
Manual o szkole – otrzymacie go Państwo mailem w PDF
Kawa z przywitaniem w szkole – 15 min.
Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych - 90 min.
Sesja "pytania i odpowiedzi" - 60 min.
Opracowanie o myśleniu krytycznym - PDF
Jeden kurs online z myślenia krytycznego na naszej
platformie edukacyjnej: www.mysleniekrytyczne.edu.pl
Przerwa kawowa i poczęstunek - 15 min.

INFORMACJE
DOSTĘPNE DNI WIZYTOWE:
1. 03.03.2020

[WTOREK RANO]

2. 27.03.2020

[PIĄTEK POPOŁUDNIU]

3. 31.03.2020

[WTOREK RANO]

4. 24.04.2020

[PIĄTEK POPOŁUDNIU]

5. 15.05.2020

[PIĄTEK POPOŁUDNIU]

6. 26.05.2020

[WTOREK RANO]

7. 05.06.2020

[PIĄTEK POPOŁUDNIU]

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Wejdź w link (na stronę zapisów): TUTAJ LINK !!!
Wybierz dzień, w którym chcesz przyjechać
Dokonaj zakupu biletu
Uwaga! Jeśli potrzebujesz faktury, pamiętaj o
zaznaczeniu tego w formularzu przed
potwierdzeniem zakupu.

DO ZOBACZENIA!
Fundacja Thinking Zone
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
tel. do sekretariatu: 606 424 705
www.thinkingzone.pl
Thinking Zone

