1) Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa jest zwykle kluczem do zaprzyjaźnienia się z naukami ścisłymi, bowiem
jeżeli w tym okresie polubimy te przedmioty, to w późniejszych etapach szkolnictwa z
przyjemnością bedziemy rozwijać się w tym kierunku.
Czasami zaś sposób prowadzenia zajęć, bądź też osoba je prowadząca powodują, iż nie
rozumiemy wykładanego na lekcjach materiału. Zniechęca nas to do danego przedmiotu i nie
lubimy się go uczyć. W konsekwencji mnoży nam to zaległości w danej dziedzinie i zaczynają
się problemy z ocenami.
W takich sytuacjach bardzo potrzebna jest osoba, która pokaże uczniowi, że konkretny
przedmiot nie jest trudny do zrozumienia i jest przyjazny do uczenia. Niejednokrotnie
mieliśmy takie sytuacje na naszych korepetycjach, że początkowo zniechęcone do nauki np.
matematyki dzieci, po kilku zajęciach z niecierpliwością czekały na naszego nauczyciela,
bowiem tak lubiły sposób w jaki prowadzono z nimi zajęcia.
Nasi korepetytorzy to młode, przyjazne osoby, dzięki czemu lekcje są bardziej wydajne, a to
dlatego, że dzieci w szybszy sposób nawiązują z nimi dobre relacje, przez co współpraca jest
bardziej owocna. Uczniowie nie boją się kolejnych lekcji, nie boją się zadawać pytań, są
bardziej otwarte, w wyniku czego nauczyciel wie w jaki sposób może najbardziej efektywnie
pomóc danej osobie.
Nie posiadamy jednego schematu nauczania i każdą osobę traktujemy indywidualnie. Wiemy
jak zainteresować ucznia danym przedmiotem i jak zachęcić go do współpracy, aby w
rezultacie potęgowało to piątkowymi stopniami w szkole!

2) Gimnazjum
Gimnazjum to kolejny etap edukacji – często jest to czas zmiany dotychczasowej szkoły, grona
kolegów, a także nauczycieli. Przyzwyczajeni do pewnych schematów obowiązujących w
Szkole Podstawowej, jesteśmy poddani kolejnej próbie, tym razem już w bardziej dojrzałym
otoczeniu.
Początki nie zawsze są łatwe do zaadaptowania, szczególnie gdy posiadamy zaległości w
przedmiotach z uprzedniej szkoły. Zdarza się wówczas, iż część z Nas buntuje się przeciwko

nauczycielom oraz regułom panującym na lekcjach, co powoduje, że z niechęcią uczęszczamy
na zajęcia.
Hej! Nie pozwólmy na to, aby rozpoczynać Gimnazjum z grymasem na twarzy! Jeżeli myślisz,
że to właściwy czas aby nadrobić zaległości ze Szkoły Podstawowej lub też preferujesz przejść
Gimnazjum z niewielką pomocą naszego korepetytora – gwarantujemy, że będą to przyjazne i
owocne 3 lata, zakończone egzaminem z satysfakcjonującym Cię wynikiem.
Nasi korepetytorzy pomogą Wam w matematyce, chemii, fizyce oraz w języku angielskim,
dostosowując się do Waszego programu nauczania. Z naszą niewielką pomocą, z łatwością
poradzisz sobie z każdym przedmiotem, a może nawet już teraz zafascynuje Cię królowa nauk
i zechcesz rozwijać się w tym kierunku?

3) Liceum / Technikum
Z pewnością niejeden z Was wątpi w prawdziwość tezy, iż matematyka to królowa nauk – czy
słusznie? Matematyka towarzyszy Nam na każdym kroku. Jest to dziedzina ucząca nas
systematyczności, logicznego myślenia, wytrwałości, rozwija naszą wyobraźnię, a także
ułatwia nam poznawanie innych dziedzin nauki.
Często zadając pytanie dzieciom i młodzieży czy lubią matematykę, słyszymy odpowiedź nie.
Dlaczego tak jest? Być może zależy to jedynie od niewłaściwego podejścia nauczyciela do
ucznia lub też wynika to tylko z niejasnego sposobu tłumaczenia zagadnień, przez co nie
jesteśmy nastawieni przychylnie do tego przedmiotu. Matematyka bowiem jest nauką piękną,
posiadającą wiele ciekawych problematyk, w które należy się odpowiednio zagłębić, aby
dostrzec jej potęgę.
Zespół pedagogów szkoły korepetycji π naucza matematyki na wszystkich poziomach
nauczania. Posługuje się zrozumiałym słownictwem, tłumacząc z łatwością wszelkie
wątpliwości. Niejednokrotnie mieliśmy sytuacje, że zniechęcona matematyką osoba już po
pierwszej lekcji była skłonna zmienić nastawienie do tego przedmiotu, po czym po kilku
lekcjach czekała z niecierpliwością na naszego nauczyciela, gdyż po prostu lubiła nasz sposób
nauczania, rozumiała zagadnienia, a tym samym polubiła matematykę. Podczas jednej wizyty
naszego korepetytora, możesz uczyć się nie tylko matematyki, ale także fizyki i chemii
jednocześnie! Skontaktuj się z nami, a udowodnimy Ci, że królowa nauk nie jest trudna do
zrozumienia, wystarczy tylko chcieć odkryć jej piękno i sens!

4) Studia
Studiować albo nie studiować? Oto jest pytanie. Zdania co do tej kwestii są podzielone i w
pełni to szanujemy, ponieważ każdy ma prawo do własnej opinii. Nasza odpowiedź nie
powinna nikogo zaskoczyć, ponieważ według nas oczywiście, że WARTO studiować!
Zachęcamy wszystkich do podjęcia tego ambitnego wyzwania, bowiem okres studiów jest
jednym z najpiękniejszych rozdziałów w życiu. Jest etapem narodzin nowych inspiracji,
budowania doświadczeń, precyzowania marzeń zawodowych, rozwoju swojej dotychczasowej
wiedzy oraz udoskonalania posiadanych już umiejętności. Studia to również czas sprawdzianu
naszej koncentracji oraz wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych wyników.
Czasami jednak pewne zagadnienia są nie do końca jasne i zrozumiałe, dlatego wówczas nie
należy się zniechęcać do dalszych działań, lecz zasięgnąć pomocy wśród doświadczonego
grona korepetytorów. Warto więc zaufać komuś, kto w profesjonalny sposób pomoże w
przygotowaniu do laboratoriów, egzaminów czy różnego rodzaju projektów. Nie czekaj do
sesji i skontaktuj się z nami już teraz! Zespół Euroszkoły to korepetytorzy, których szukasz!
Pomagamy w zagadnieniach z matematyki, chemii, fizyki oraz języka angielskiego, wraz z
możliwością wyboru języka nauczania – język polski lub język angielski.

Zapraszamy!

