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UCZEŃ Z PASJĄ - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w
wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych to projekt współﬁnansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miasto Poznań w
partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery. Celem naszego projektu jest wsparcie
co najmniej 4 000 uczniów i 480 nauczycieli z 80 szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, dla
których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z terenu 21 gmin
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
UCZEŃ Z PASJĄ, czyli kompetencje kluczowe to drugie z pięciu zadań tego
projektu, w którym wspólnie zadbamy o rozwój Twoich kompetencji kluczowych niezbędnych do
realizacji marzeń i celów na współczesnym rynku pracy. Podstawą Twojego przyszłego sukcesu
jest dobre opanowanie wiedzy oraz kluczowych umiejętności z przedmiotów przyrodniczych i
matematycznych, języka polskiego oraz języków obcych. Dlatego chcemy Ci pomóc w tych
przedmiotach, w których radzisz sobie gorzej niż inni lub w tych, w których chcesz być po prostu
lepszy. Skorzystaj z oferty od 30 do 90 godzin zajęć rozwojowych: Zajęcia wyrównawcze.
Popraw swoje oceny korzystając z oferty zajęć wyrównawczych z biologii, chemii, geograﬁi,
ﬁzyki lub matematyki oraz innych przedmiotów egzaminacyjnych, w tym języka polskiego czy
dowolnego języka obcego nauczanego w Twojej szkole. Dodatkowe zajęcia z tych przedmiotów
pozwolą CI osiągnąć lepsze wyniki w nauce, a być może - jeżeli zechcesz - pozwolą Ci przygotować
się do udziału w olimpiadach i konkursach wiedzy. Weź udział w zajęciach prowadzonych w
małych grupach dostosowanych do Twojego poziomu lub wolnego czasu. Skorzystaj już dziś z
oferty od 30 do 90 godzin zajęć kompensacyjnych: Metody szybkiego uczenia się.
Oferta zajęć wyrównawczych z przedmiotów kierowana jest w roku szkolnym 2017/2018
do uczniów z klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum a w roku szkolnym 2018/2019
do uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Udział wszystkich uczniów w
zajęciach jest bezpłatny a organizator zapewni artykuły papiernicze i dydaktyczne niezbędne
do aktywnego udziału ucznia w spotkaniach. Zapisz się już dziś na zajęcia realizowane tym oraz
w przyszłym roku szkolnym. Nie czekaj, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.
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zapraszamy na:
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów:
biologia, chemia, ﬁzyka, geograﬁa, matematyka
metody szybkiego uczenia się
informacja i zapisy:
na stronie projektu www.uzp.poznan.pl
u wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu
lub u osoby wskazanej w kontakcie poniżej
kontakt:
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