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Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas maturalnych  

do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym  

Intensywne Warsztaty Maturalne 

LISTOPAD 2017 – KWIECIEŃ 2018 

 

Oferujemy warsztaty przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka 

polskiego i matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz 

historii, WOS-u, biologii, chemii, fizyki i geografii na poziomie rozszerzonym. 

Wykwalifikowana kadra wykorzystuje nowoczesne metody dydaktyczne, 

praca w maksymalnie dziesięcioosobowych grupach gwarantuje intensywną 

pracę dostosowaną do potrzeb każdego z uczestników. 

 

FORMA ZAJĘĆ -  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

1. Innowacyjne metody 
 

Na naszych warsztatach gramy w gry edukacyjne, tworzymy mapy myśli, 

przeprowadzamy doświadczenia, wykorzystujemy narzędzia cyfrowe, 
udostępniamy materiały przez internet, dyskutujemy, wymieniamy się 
opiniami. Dzięki warsztatom dowiesz się nie tylko czego się uczyć, 

ale również jak to robić. 

 

2. Wykwalifikowana kadra 

 

Nasi trenerzy to ludzie od wielu lat związani z edukacją – najlepsi nauczyciele 
i młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego. Celem warsztatów 

jest przygotowanie uczestników do wszystkich maturalnych zagadnień. 
Systematyzujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności. 
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3. Doświadczenie 

 

To już szósty rok naszej działalności. W zeszłym roku w naszych 
Intensywnych Warsztatach wzięło udział 118 maturzystów, w Nocnych 
i Zimowych Powtórkach 821 maturzystów, a w ciągu ostatnich pięciu lat 

blisko 5500 osób! 100% absolwentów Intensywnych Warsztatów 
Maturalnych poleciłoby nasze zajęcia znajomym. 
 

4. Pomost między szkołą a uczelnią 

Udział w naszych warsztatach jest szansą na bliższe poznanie najlepszej 

uczelni w regionie – Uniwersytetu Śląskiego. Będziecie mieli okazję zobaczyć 
budynki wydziałowe i Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę 
Akademicką. Warsztaty stają się niepowtarzalną okazją do spotkania 

i współpracy z ludźmi, którzy współtworzą społeczność akademicką 
i niepowtarzalną atmosferę Uniwersytetu. 

 

 

 
Jak pracujemy? 

 

Krok pierwszy 

Badamy poziom grupy. Pytamy, które 

działy sprawiają Wam najwięcej trudności, 
rozwiązujemy wspólnie zadania i oceniamy, 
które są najbardziej problematyczne. 

 
Krok drugi 

Na podstawie poczynionych badań ustalamy 
wspólnie plan pracy na 6 miesięcy i na 
najbliższy miesiąc. Zaczynamy od działów 

najtrudniejszych lub takich, na które nie 
wystarcza czasu w szkole. Zawsze kończymy 

powtórkami całości! 
 

Jeżeli Twoim celem jest uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminów 

maturalnych oraz zapoznanie się z akademickim systemem pracy. 

Chcesz rozwijać swoje pasje lub dopiero odnaleźć wymarzony kierunek 

studiów – dołącz do uczestników warsztatów maturalnych UŚM. 


