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Warsztaty dla ósmoklasistów – sprawdź swoją wiedzę z matematyki
Serdecznie zapraszamy wszystkich ósmoklasistów na bezpłatne warsztaty z matematyki. To jedyna
w swoim rodzaju szansa na sprawdzenie matematycznych umiejętności przed zbliżającym się
egzaminem ósmoklasisty. Zajęcia poprowadzą eksperci Centrum Nauczania MathRiders WarszawaWesoła. Wydarzenie odbędą się 6 kwietnia 2019 roku w godzinach 12.30-14.30.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję powtórzyć materiał przed kwietniowym egzaminem oraz
rozwinąć matematyczne umiejętności pod okiem doświadczonych ekspertów MathRiders,
specjalizujących się w skutecznej nauce matematyki. Ósmoklasiści rozwiążą specjalnie przygotowane
arkusze z zadaniami. Omówią metody ich rozwiązywania oraz otrzymają porady w kwestii zadań,
z którymi mają problemy.
16 kwietnia uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. To dla uczniów szkół
podstawowych najważniejszy jak dotąd sprawdzian wiedzy. Od jego wyników zależy dostanie się do
wymarzonej szkoły średniej. To ostatnia szansa na gruntowną powtórkę materiału.
Wspieramy uczniów na każdym etapie ich nauki, w szczególności podczas ważnych egzaminów
końcowych, takich jak egzamin ósmoklasisty. Podczas warsztatów staramy się indywiduwalnie
podchodzić do potrzeb każdego z uczestników zajęć, zgodnie z metodą nauki matematyki MathRiders.
Nasi eksperci wytłumaczą skomplikowane zadania i zwrócą uwagę na najczęściej popełniane błędy.
Mamy nadzieję, że ich wsparcie przełoży się na jak najlepsze wyniki uczniów na kwietniowym
egzaminie i ułatwi dostanie się do wymarzonej szkoły – tłumaczy Małgorzata Grymuza, ekspert
MathRiders Polska.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują
wcześniejsze zapisy: e-mail wesola@mathriders.com, tel. 570 205 700 lub 603 837 171. Miejsce
wydarzenia: Centrum Nauczania MathRiders Warszawa-Wesoła, ul. Cieplarniana 44a w Warszawie.
***
MathRiders to międzynarodowy program edukacji matematycznej, będący jednym z systemów franczyzowych
wchodzących w skład grupy Helen Doron. Konsorcjum od ponad 25 lat dostarcza nowoczesnych rozwiązań
edukacyjnych dzieciom na całym świecie. Zajęcia MathRiders prowadzone są na świecie od ponad 10 lat,
z czego w Polsce od 2009 r. Aktualnie na terenie całego kraju znajduje się prawie 40 placówek, a ich liczba stale
rośnie.
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Program edukacji matematycznej MathRiders przeznaczony jest dla uczniów w wieku 2 do 19 lat. Opracowana
przez światowej klasy pedagogów metoda łączy najnowocześniejsze techniki nauczania przedmiotów ścisłych.
Jej istotą jest zwiększanie motywacji dzieci i młodzieży do nauki algebry, arytmetyki oraz geometrii. MathRiders
ukazuje uczestnikom kursów codzienne zastosowanie matematyki i kształtuje umiejętność logicznego
myślenia.
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