Indywidualne, bezpłatne korepetycje on-line prowadzone przez młodych wolontariuszy
Centrum Kultury Wilanów. Liczba miejsc jest ograniczona!!!
W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zapisania się na korepetycje prosimy
o kontakt z Marcinem Kielakiem, koordynatorem wolontariatu w CKW:
e-mail: m.kielak@kulturawilanow.pl, tel. 662 060 794.

ANGIELSKI
 Zofia Rytel
- finalistka konkursu kuratoryjnego języka angielskiego w 2018 r.
- laureatka olimpiady z języka angielskiego OJAG w 2019 r.
- ocena A z egzaminu Cambridge Advanced (CAE)
- semestr zajęć pozalekcyjnych na Columbia University w ramach Columbia University
Academic Year Immersion Program Fall 2020
- szkoła IB (międzynarodowa matura)
- uczestniczka programu Stanford Summer School 2021
Chętnie pomoże w nauce języka angielskiego uczniom szkoły podstawowej oraz osobom,
które mają podstawy i chcą się osłuchać, porozmawiać po angielsku w luźnej atmosferze.
 Anna Wyrzykowska
- laureatka olimpiady OJAG 2018/19
- finalistka konkursu kuratoryjnego z angielskiego 2018/19
- szkoła IB (międzynarodowa matura)
Chętnie pomoże w nauce języka angielskiego osobom początkującym oraz młodszym
dzieciom.
 Maja Padusińska
- uczennica szkoły IB (z międzynarodową maturą)
Oferuje pomoc uczniom SP w nauce języka angielskiego.
 Anna Mazurek
- uczennica szkoły IB (z międzynarodową maturą)
Oferuje pomoc uczniom klas 1-6 SP w nauce języka angielskiego.

POLSKI
 Anna Wyrzykowska
- laureatka konkursu kuratoryjnego z języka polskiego 2018/19

Poprowadzi korepetycje z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej.

MATEMATYKA
 Anna Mazurek
Chętnie pomoże uczniom klas 1-6 SP w przygotowaniu się do sprawdzianów
z matematyki.

FIZYKA
 Kajetan Regnowski
- uczeń szkoły średniej, klasy pierwszej o profilu matematyczno-fizycznym
- laureat konkursu kuratoryjnego z fizyki,
- II miejsce w ogólnopolskim konkursie fizycznym Eureka,
- wiele wyróżnień w konkursach Kangur, Alfik, Lwiątko czy Galileo
Oferuje pomoc uczniom klas 6-8 SP w nauce fizyki, która od lat jest jego pasją i mocną
stroną. Pomaga zarówno w systematycznej nauce, jak i w pojedynczych sytuacjach takich
jak poprawy czy zaliczenia.
Pomoże zarówno osobom chcącym podwyższyć swoje oceny, jak i tym, które chcą
nauczyć się czegoś więcej i rozwijać swoją pasję.
Interesuje się również dziedziną elektroniki i mechaniki oraz projektowaniem
komputerowym.

INFORMATYKA
 Karol Mroziński
- uczeń klasy 8 SP
Bardzo chętnie pomoże uczniom klas 1-3 SP oraz seniorom w poznawaniu działania
komputera i sposobów komunikowania się on-line oraz w obsłudze podstawowych
programów komputerowych.

BIOLOGIA
 Maja Padusińska
- finalistka konkursu kuratoryjnego z biologii
Oferuje pomoc uczniom SP z biologii.

