
zajęcia rozwojowe 
metodą eksperymentu

zapraszamy na:
laboratoria, warsztaty, projekty z nagrodami
koła naukowe z przedmiotów:
biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

informacja i zapisy:
na stronie projektu www.uzp.poznan.pl

u wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu
lub u osoby wskazanej w kontakcie poniżej

SAMORZĄD  WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

kontakt:

http://www.gzp.poznan.pl
http://www.gzp.poznan.pl


zajęcia rozwojowe 
metodą eksperymentu

www.uzp.poznan.pl

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. 

KLASA Z PASJĄ to pierwsze z pięciu zadań tego projektu, w którym wspólnie zadbamy o 
zwiększenie atrakcyjności zajęć z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. Dlatego 
też, jeszcze w tym roku szkolnym w Twojej szkole pojawi się nowe wyposażenie pracowni 
umożliwiające prowadzenie zajęć metodą eksperymentu oraz przeprowadzanie doświadczeń 
lub prezentacji w takich przedmiotach jak: biologia, chemia, geografia, fizyka oraz matematyka. 

Zapisz się na laboratoria biologii, chemii, geografii, fizyki lub matematyki i weź udział w 
pasjonujących eksperymentach, którą pozwolą Ci lepiej zrozumieć definicje, wzory, prawa i 
reguły, których dziś musisz uczyć się na pamięć. Poznaj pasjonujący świat nauk przyrodniczych 
oraz matematyki zaprezentowany w nowy i ciekawy sposób. Jeżeli pasjonujesz się 
przedmiotami przyrodniczymi i marzysz o karierze lekarza, inżyniera lub informatyką weź udział 
kołach naukowych lub warsztatach tematycznych. Skorzystaj z oferty od 30 do 90 godzin zajęć 

rozwojowych: Talenty z Pasją.

Jeżeli lubisz pracować w zespole weź udział w 12 godzinnych zajęciach prowadzonych metodą 

projektu Kreatywne grupy przedsiębiorcze i walcz w konkursie o nagrody.   

Oferta zajęć pozalekcyjnych metodą eksperymentu 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 w tym 
oraz w przyszłym roku szkolnym. Nie czekaj, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

www.uzp.poznan.pl



zajęcia 
wyrównawcze

zapraszamy na:
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów:
biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka
metody szybkiego uczenia się
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WIELKOPOLSKIEGO

informacja i zapisy:
na stronie projektu www.uzp.poznan.pl

u wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu
lub u osoby wskazanej w kontakcie poniżej
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zajęcia 
wyrównawcze

www.uzp.poznan.pl

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.

www.uzp.poznan.pl



zapraszamy na:
zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością
zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, wspierające
doradztwo psychologa rodzinnego

informacja i zapisy:
na stronie projektu www.uzp.poznan.pl

u wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego
lub u osoby wskazanej w kontakcie poniżej

zajęcia
kompensacyjne

kontakt:

SAMORZĄD  WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
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zajęcia
kompensacyjne
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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. 

NAUCZANIE Z PASJĄ, czyli indywidualizacja nauki to trzecie z pięciu zadań tego 
projektu, w którym oferujemy Ci zajęcia pozalekcyjne dostosowane do Twoich indywidualnych  
potrzeb edukacyjnych. Jeżeli masz problemy w nauce spowodowane mniejszą sprawnością 
fizyczną, gorszym wzrokiem czy słuchem, jeżeli trudniej Ci się skupić na długich lekcjach, jeżeli 
nie możesz nauczyć się mnożenia, ortografii lub poprawnej wymowy niektórych zgłosek lub słów 
nie poddawaj się, lecz skorzystaj z zajęć realizowanych w małych grupach i zapisz się na zajęcia 

kompensacyjne trwające 30 godzin oferowane pod hasłem: Jednak potrafię. 

Wyrównaj swoje szanse korzystając ze wsparcia pedagoga lub psychologia rodzinnego, który  
pomoże Ci radzić sobie ze stresem, przemocą lub uzależnieniami, których jesteś świadkiem 
lub których doświadczasz w rodzinie czy w szkole. Korzystając z porad indywidualnych lub zajęć 
grupowych w formie treningu umiejętności społecznych zdobędziesz siłę i poznasz sposoby  
rozwiązywania lub unikania tych problemów, które być może dziś odbierają Ci chęci do nauki 
oraz własnego rozwoju. Zapytaj w swojej szkole o dyżury psychologa rodzinnego. Nie czekaj i już 

dziś skorzystaj z oferty od 30 do 90 godzin zajęć kompensacyjnych: Nie dajmy się. 

Oferta zajęć kompensacyjnych i specjalistycznych 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 oraz specjalne stypendium 
niezbędne do udziału w tych spotkaniach. Zapisz się już dziś na zajęcia realizowane w tym oraz 
w przyszłym roku szkolnym. Nie czekaj, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

www.uzp.poznan.pl



szkolenia i studia
dla nauczycieli

zapraszamy na:
kursy specjalistyczne i studia podyplomowe
szkolenia dla opiekunów pracowni szkolnych oraz
prowadzących zajęcia rozwojowe i kompensacyjne

informacja i zapisy:
na stronie projektu www.uzp.poznan.pl

u dyrektora szkoły
lub u osoby wskazanej w kontakcie poniżej
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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. 

NAUCZYCIEL Z PASJĄ to czwarte z pięciu zadań tego projektu - tym razem kierowane do 
nauczycieli. Poprzez współpracę i szkolenia chcemy podwyższać kompetencje pedagogiczne       
i dydaktyczne nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, doradców zawodowych 
oferując 16 godzinne szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 
Dzięki tym krótkim formom szkoleniowym zapewnimy, że zajęcia prowadzone metodą 
eksperymentu będą ciekawsze wykorzystując nowe wyposażenie szkoły a zajęcia rozwojowe, 
wyrównawcze i kompensacyjne pomogą rozwiązywać w praktyce problemy uczniów poprzez 
zastosowanie nowych metod edukacyjnych, ciekawych scenariuszy zajęć oraz ćwiczeń. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego tworzony w każdej szkole pozwoli 
nauczycielom i doradcom dzielić się dobrymi pomysłami na prowadzenie ciekawych zajęć 
przedmiotowych i pozalekcyjnych pozwalających uczniom dobrze przygotować się do dalszej 
edukacji w szkole średniej oraz rozwoju kariery zawodowej. 

Oferta 60 godzinnych szkoleń specjalistycznych powiązana jest z ofertą zajęć dla uczniów w 
takich obszarach jak metody pracy z uczniem niepełnosprawnym, psychoedukacja i socjoterapia 
w praktyce, praca z uczniem zdolnym, doradztwo zawodowe. Studia podyplomowe mogą być  
instrumentem dostosowania się kadry dydaktycznej szkoły do wyzwań reformy oświatowej.   
 

Oferta szkoleń i studiów podyplomowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 
kierowana jest do wszystkich nauczycieli 80 szkół objętych wsparciem projektu. Udział 
nauczycieli w szkoleniach, sesjach doradztwa metodycznego czy w studiach podyplomowych z 
oferty projektu jest bezpłatny. Szczegółowa oferta szkoleń i studiów podyplomowych dostępna 
jest na stronie internetowej projektu.

www.uzp.poznan.pl



doradztwo
zawodowe i kariery

zapraszamy na:
warsztaty rynku pracy
doradztwo zawodowe
indywidualne doradztwo psychologiczne
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informacja i zapisy:
na stronie projektu www.uzp.poznan.pl

u wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego
lub u osoby wskazanej w kontakcie poniżej 
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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. 

KARIERA Z PASJĄ, czyli doradztwo zawodowe to ostanie z pięciu zadań tego 
projektu spinające klamrą efekty Twojego udziału w zajęciach wyrównawczych, rozwojowych 
lub kompensacyjnych. Specjalnie zaprojektowane doradztwo pozwoli Ci lepiej zrozumieć Twoje 
talenty oraz mocne i słabe strony ujawniające się w szkole na lekcjach przedmiotowych ale także 
w ramach zajęć pozalekcyjnych lub wtedy gdy oddajesz się swoim pasjom lub zainteresowaniom. 
Korzystając z oferty dowolnych zajęć pozalekcyjnych w projekcie otrzymasz internetowe 
indywidualne konto e-klienta z dostępem do 12 e-kwestionariuszy, które rozwiążesz w 
dowolnym i wygodnym dla Ciebie czasie na telefonie lub na komputerze w szkole a następnie  
otrzymasz mailem przygotowaną specjalnie dla Ciebie interpretację Twoich wyników. Następnie  
umówisz się na wirtualne spotkanie i konsultacje z psychologiem z wykorzystaniem 
komunikatora internetowego, telefonu, maila czy indywidualnej rozmowy na forum.      

Zaprojektuj swoją karierę korzystając z warsztatów rynku pracy realizowanych w Twojej szkole 
oraz z indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach 2 godzin a otrzymasz nowoczesny 
pakiet materiałów doradczych w formie segregatora indywidualnego planu działań z pakietem 
kwestionariuszy, ćwiczeń czy informacji na temat edukacji i rynku pracy w regionie. Poszukaj 

Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPInKa i zapytaj już dziś o swoje: Portfolio Kariery. 

Oferta doradztwa zawodowego i psychologicznego 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. W pierwszej kolejności 
obejmiemy wsparciem uczestników zajęć pozalekcyjnych, dlatego już dziś zapisz się na zajęcia 
wyrównawcze, rozwojowe lub kompensacyjne. Szukaj kolorowych plakatów projektu.

www.uzp.poznan.pl
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