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Godzina SP ABiS Godzina Prywatne Gimnazjum ABiS 

14:30 – 
15:30 

„Konsultacje dla dyrektorów – 
elementy programowania 
a realizacja podstawy 
programowej” 

Prezentacja warsztatów 
programowania  - zajęcia dla 
dzieci. 

13:00 – 
14:00 

Odkrywamy tajniki chemii i fizyki 

15:30 – 
16:30 

„Konsultacje dla nauczycieli – 
podstawy pedagogiki planu 
daltońskiego” 

 

14:15 – 
15:15 

Odkrywamy tajniki chemii i fizyki 

16:00 – 
17:00 

Warsztaty dla nauczycieli – 
coaching w edukacji” 

 

  

 
Zapisy  
Sekretariat Sz. P. ABiS 
nr tel. 42 250 55 00, Paliwoda.k@gmail.com 

 

Zapisy: 
Sekretariat Gimnazjum ABiS 
sekretariat@abis.lodz.pl 

fax: 42 6826204 
 



Załącznik nr 1 – Plan Warsztatów – Szkoła Podstawowa ABiS 
 
 

 „Konsultacje dla dyrektorów – elementy programowania a realizacja podstawy programowej” 
- 14.30- 15.30 

Wskazanie możliwości praktycznego wdrożenia elementów programowania i logicznego myślenia w ramach realizacji podstawy programowej. Jak przygotować 
się do wdrożenia nowoczesnego modelu szkoły w istniejące rozwiązania? 
 

 „Konsultacje dla nauczycieli – podstawy pedagogiki planu daltońskiego” 
– 15.30-16.30 

Elementy pedagogiki planu daltońskiego oraz wdrożenie ich w system klasycznej szkoły. Przykłady materiałów, kart pracy i omówienie praktycznego rozwiązania 
stosowanego  w Szkole Podstawowej  ABiS – placówce certyfikowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dalton. 
 

 „Warsztaty dla nauczycieli – coaching w edukacji” 
– 16.00-17.00 

Podstawowe założenia w zakresie stosowania coachingu jako wsparcia w działaniach wychowawczych nauczyciela. Czym jest choaching? Jak można 
wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela?” 
 
 
Zapisy  
Sekretariat Sz. P. ABiS 
nr tel. 42 250 55 00, Paliwoda.k@gmail.com



Załącznik nr 2 – Plan warsztatów Prywatne Gimnazjum ABiS 

 
 
Program zajęć otwartych w Prywatnym Gimnazjum ABiS 
Termin: 21 marca 2016 
Godzina rozpoczęcia : 

1. Zajęcia nr 1 – rozpoczęcie o godz. 13:00 
2. Zajęcia nr 2 – rozpoczęcie o godz. 14:15 

Czas trwania zajęć : 60 minut 
 
Temat: Odkrywamy tajniki chemii i fizyki 
Adresaci: Uczniowie szkół podstawowych z Łodzi 
Forma zajęć: Praca w zespołach, pod kierunkiem nauczycieli 
Cele 

 popularyzacja nauk przyrodniczych 
 rozbudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi 
 ukazanie związków między nauką a życiem codziennym 
 wykonywanie prostych doświadczeń z użyciem odczynników dostępnych w każdej kuchni domowej 

 
W programie 

 Odkrycie tajemnicy: Jakie siły na nas działają ? 
 Ukazanie potęgi ciśnienia 
 Chemiczna lokomotywa 
 Robienie pasty do zębów dla słonia 
 Prezentacja Kryształowego kameleona 
 Nieobojętna reakcja zobojętniania 

 
Zgłoszenie :  
Do 18. marca 2016 ,wypełniona karta zgłoszenia, przesłana na adres: 

 Prywatne Gimnazjum ABiS, ul. Rzgowska17a 93-008 Łódź, budynek E 
lub na adres mailowy / fax 

 sekretariat@abis.lodz.pl 

 fax: 42 6826204 
Każdy uczestnik otrzyma dyplom „ Młodego Odkrywcy” 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 



Karta zgłoszenia 
 
Nazwa zajęć: Odkrywamy tajniki chemii i fizyki 
Miejsce: Prywatne Gimnazjum ABiS, ul. Rzgowska17a 93-008 Łódź, budynek E  
Termin: 21 marca 2016 
 
Szkoła Podstawowa:..................................................................................................................... 
…................................................................................................................................................... 
zgłasza uczniów ( liczba).............................................................................................................. 
do udziału w zajęciach o godzinie ( wpisać 13.00 lub 14.15)....................................................... 
 
Nauczyciel opiekun ( imię i nazwisko, telefon)............................................................................ 
…................................................................................................................................................... 
 
 

Pieczęć szkoły  Podpis dyrektora szkoły 

 


