
Edukacja, warsztaty, 
realne przygotowanie 

do egzaminu ósmoklasisty, 
wyboru szkoły średniej, pomoc 
uczniom i rodzicom ostatnich klas 

szkoły podstawowej. MUER pomaga 
w zrozumieniu świata oraz za-
sad nim kierujących. MUER to nie 
tylko rozwój intelektualny, ale przede 
wszystkim nauka kompetencji spo-

łecznych i obywatelskich, poprzez 
udział w 8 sobotnich wykładach, 

seminariach, praktykach i debatach, 
spotkaniach z dziennikarzami, 

młodymi przedsiębiorcami 
wynalazcami, uczniami 

szkół realnych.
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|Do kogo kierujemy 
ofertę?

Ofertę kierujemy do zdolnej mło-
dzieży z siódmych i ósmych klas 
szkół podstawowych. Podczas 
zajęć realizowane będą wybrane 
kompetencje kluczowe z języka 
angielskiego, nauk matematycz-
no-przyrodniczych, przedsiębior-
czości, technologii informacyjno-
-komunikacyjnych, kompetencji 
społecznych oraz umiejętności 
uczenia się.

|Jakie rodzaje kompe-
tencji wspieramy? 

Zgodnie z podejściem i strategią 
edukacyjną Unii Europejskiej, kom-
petencje kluczowe rozumiane jako 
połączenie wiedzy, umiejętności 
i postaw są dziś potrzebne na każ-
dym etapie życia. Ponieważ kompe-
tencje te wspierają samorealizację 
i rozwój osobisty, poczucie bycia 
aktywnym obywatelem, integrację 
społeczną i w efekcie także przy-
szłe zatrudnienie młodych ludzi. 

|Jak pracujemy 
z uczniem?

System pracy w ramach MUER 
wykorzystuje metodę projektu 
i strategię tzw. problem based 
learning, w której uczniowie 
realizują projekty edukacyjne, 
a ich proces uczenia – zgodnie 
z myślą Konfucjusza: „Powiedz 
mi a zapomnę. Pokaż, a zapa-
miętam. Pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem” – opiera się na 
rozwiązywaniu problemów.



Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia mają charakter seminaryjny 
poprzedzony dwugodzinnym wykładem 
z nauczycielem wykładowcą, specjalistą 
z danej branży.

Wykład Magdalena 
Gołaszewska –  
z wykształcenia praw-
nik. Przez 20 lat zwią-
zana z białostockim 
ośrodkiem Telewizji 
Polskiej, prezenterka 
telewizyjna, coach 
motywacyjny. Na co 
dzień prowadzi liczne 
eventy i debaty. 

seminarium gr. 1.  
Zajęcia z filmu ani-
mowanego (krótka 
historia animacji, 
projekcje wybranych 
filmów krótkometra-
żowych, poznanie róż-
nych technik animacji 
poklatkowej, budowa 
stołów do animacji, 
realizacja samodziel-
nego projektu animo-
wanego), (2 godz.).

seminarium gr. 2.  
Zajęcia z reklamy 
(historia reklamy, 
teoria reklamy, różne 
formy reklamy, wizyta 
na planie komercyjnej 
reklamy, realizacja 
projektu – telewizyjnej 
reklamy nieistniejące-
go produktu).

seminarium gr. 3.  
Autoprezentacja – za-
jęcia ćwiczące dobrą 
dykcję, poznanie sku-
tecznych technik per-
swazji, o tym jak jak 
mówić, by osiągnąć 
cel, zasady kreowania 
pozytywnego wizerun-
ku przy wystąpieniach 
publicznych. 

Wykład Roderyk Gołaszewski – kierownik Działu Rozwoju 
w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym 

seminarium gr. 1., gr. 2. i gr. 3. Seminarium będzie okazją do 
dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi pierwszych kroków 
w biznesie. Będzie możliwość rozmowy o błędach, jakich należy 
uniknąć prowadząc własny biznes. Podczas zajęć zostaną 
zaprezentowane przykłady startupów założonych przez 
bardzo młodych ludzi. 

Szczegóły kolejnych zajęć będą dostępne już wkrótce. 
W ramach projektu przewidziany jest trzydniowy wyjazd 
integracyjny dla jego uczestników. 
W przerwach między zajęciami młodzież będzie miała do  
dyspozycji bufet do samodzielnego przygotowywania posiłków.

Zajęcia będą odbywały się w:  
Budynku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki  
przy ul. Mickiewicza 49, 15-227 Białystok.

Zapisy przez stronę:   
www.facebook.com/Młodzieżowy-Uniwersytet-Edukacji-Realnej

Telefonicznie:  Mailowo:  
575 388 212  kontakt.fundacjapro@gmail.com

PIERWSZE SPOTKANIE JESZCZE PRZED WAKACJAMI

Wystąpienia publiczne i sztuka autoprezentacji  
(Edukacja kompetencji społecznych i obywatel-
skich w ujęciu medialnym)

Start up – dlaczego nie ja? 
(Edukacja biznesowo-ekono-
miczna w ujęciu realnym)

Semestr I zajęcia:
Każda z grup będzie miała wsparcie nauczycie-
la tutora odpowiedzialnego za realizację treści 
podczas prowadzonych warsztatów. Tutor 
obejmie indywidualnym wsparciem każdego 
potrzebującego ucznia. 

Przykładowa tematyka zajęć

Zjazd 1 – Wrzesień (sobota)

Zjazd 2 – Wrzesień (sobota)


