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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



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
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kontakt:

SAMORZĄD  WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

http://www.gzp.poznan.pl
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