
Wsparcie pozaszkolne 


w EduSpace
Przestrzeń  świadomych ścieżek edukacyjnych

Wsparcie pozaszkolne 


w EduSpace
Przestrzeń  świadomych ścieżek edukacyjnych



zapisy na 2022/23

Jeśli poszukujesz dla swojego dziecka edukacyjnego wsparcia 

pozaszkolnego to w EduSpace Tutoring Center prowadzimy 

obecnie zapisy na nowy rok szkolny.

Jak działamy:

bezpłatna lekcja próbna

sprawdź bez zobowiązań naszą 

platformę i nauczycieli

opłata raz w miesiącu

rachunek wystawiany na podstawie 

rzeczywistej liczby odbytych godzin

diagnostyka przedmiotowa

2-3 pierwszych lekcji, na podstawie 

których rekomendujemy dalszy plan 

współpracy

1- miesięczny okres wypowiedzenia

chcemy być fair wobec kadry, dlatego 

nie kończymy współprac z dnia na dzień



jak się zapisać?

zostaw kontakt

przez formularz na stronie www, 

mailowo lub telefonicznie 

(wszystkie dane kontaktowe na 

ostatnim slajdzie)

1

poznajmy się

Musimy poznać potrzeby i oczekiwania 

Twoje i Twojego dziecka, więc 

chcielibyśmy chwilę porozmawiać  

i wybrać datę pierwszych zajęć

2 Twoja decyzja

Ty decydujesz czy lubisz styl EduSpace 

i czy rozpoczynamy regularną naukę

4

3 lekcja próbna

Nic nie ryzykujesz! Pierwsze zajęcia są 

bezpłatne, tak aby uczeń bez stresu 

sprawdził jak pracujemy



czym jest EduSpace?

EduSpace jest pozaszkolnym wsparciem edukacyjnym dla uczniów od  

6 klasy szkoły podstawowej po klasy maturalne. Dajemy młodym ludziom 

przestrzeń i narzędzia do rozwijania pasji, świadomego wglądu w siebie i co 

najważniejsze, pomagamy osiągać cele edukacyjne. 



Nie zastępujemy edukacji szkolnej, ponieważ wiemy jak ważny jest to obszar 

na drodze rozwoju uczniów. Widzimy również jak wiele wysiłku i starań 

wkładają szkoły ze swoimi dydaktykami, aby stwarzać młodym ludziom 

przestrzeń do całościowego wzrastania.





co wspieramy?

Zarówno uczniowie jak i rodzice mierzą się z wieloma pytaniami w 

kontekście edukacji. Zależy nam, aby te pytania nie pozostały bez 

odpowiedzi, a tym bardziej bez rozwiązań. 

Wsparcie w EduSpace adresujemy do potrzeb jak:

przygotowanie do konkursów i  olimpiad

rozpoznanie mocnych stron ucznia, zwiększenie jego 


świadomości i zainteresowania swoim potencjałem 

zwiększenie samodzielności dziecka w nakreślaniu swojej 


ścieżki rozwoju, stawianiu i osiąganiu celów

aplikacja na studia zagraniczne

pełne wsparcie merytoryczne do egzaminu  

8-klasisty, matury polskiej i międzynarodowej IB

nadrobienie zaległości i wsparcie ze wszystkich 


przedmiotów szkolnych w systemie PL i IB



jak wspieramy?

Najlepiej jak umiemy          A równocześnie poprzez:

korepetycje indywidualne

kursy grupowe

diagnostykę potencjału

diagnostykę przedmiotową

tutoring rozwojowy

proces aplikacji na studia

doradztwo zawodowe job coaching



wartość ze współpracy

Nasza platforma online zapewnia 

oszczędność czasu na dojazdy i dostęp 

do zajęć z każdego miejsca

wygoda

Wyniki wszystkich naszych działań są 

stale przekazywane uczniom i rodzicom

transparentność

Całościowe wsparcie dziecka w jednym 

miejscu, z którym rodzic ma możliwość 

pozostanie w stałym kontakcie

spokój

Zaufały nam już setki rodziców i uczniów, 

stale dopasowujemy nasze działania do 

ich potrzeb

doświadczenie

Potrzeby naszych uczniów są dla nas 

priorytetem! Pracujemy 1:1 lub w małych 

grupach

indywidualne podejście

Wykorzystujemy najlepsze narzędzia do 

nauki online, przenosząc edukację w 

nowy wymiar

efektywność



kto uczy w EduSpace?

Pasjonaci ze środowiska akademickiego, mający 

każdego dnia styczność z nauczanymi przedmiotami. 

Są to młodzi ludzie, co stanowi dużą wartość przy 

nawiązania kontaktu i zbudowaniu relacji z uczniem. 



A skąd wiemy, że udzielą uczniom takiego wsparcia, 

jakiego sami byśmy oczekiwali dla naszych dzieci? 



Z 4- stopniowej rekrutacji, którą przeprowadzamy


sami od początku do końca.

b^ analiza CV i dotychczasowego doświadczenia

3. Wewnętrzne szkolenia przed rozpoczęciem zajęć

4. Okres próbny - z superwizją mentorów EduSpace 

2. Lekcja pokazowa - sprawdzenie umiejętności 

    przekazywania wiedzy i aktywizowania ucznia 

Proces rekrutacji nauczyciela:



rekomendacje

Zachęcamy do sprawdzenia  w opiniach Google, co 

mówią o nas uczniowie i rodzice. Im pozostawiamy już 

pełny głos do oceny naszych starań.

eduspace tutoring center opinie

miejsce dla Ciebie czeka



przestrzeń edukacyjnych sukcesów

Prowadzimy zapisy na rok szkolny 2022/23. 



Skontaktuj się z nami, z chęcią odpowiemy na pytania

Kliknij 

i 


sprawdź naszą stronę www

www: eduspace.edu.pl


tel: 516 244 959


e-mail: kontakt@eduspace.edu.pl
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