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Nazywam się Małgorzata Grabis. Z zawodu jestem dyplomowanym nauczycielem 
fizyki, matematyki i informatyki. Na etacie, w liceum pracowałam 16 lat. Jestem 
również jedną z autorek interbloku (Program Nauczania Blokowego). 

Zawsze miałam głowę pełną pomysłów, 
zwłaszcza takich, jak inaczej, lepiej i bardziej 
efektywnie można nauczać dzieci i młodzież. 
Niestety, z góry narzucane sztywne wytyczne 
programowe, uniemożliwiały mi ich realizację, 
a niska pensja dodatkowo powodowała 
frustrację i konieczność dorabiania poprzez 
korepetycje. Niestety korepetycje również 
nie pozwalały na wprowadzanie własnych 
pomysłów edukacyjnych. Rekompensatą 
było jedynie sprawdzanie matur i konkursów 
przedmiotowych.

ZACZĘŁO SIĘ OD 
MARZEŃ...
Pracowałam więc dalej marząc, że pewnego 
dnia porzucę etat w szkole i założę własną 
szkołę. Szkołę, która inaczej, lepiej, bardziej 

twórczo, będzie uczyć młode umysły 
matematyki i fizyki. W końcu po kilkunastu 
latach zdecydowałam się na ten krok.

TRUDNE POCZĄTKI  
“NA SWOIM”
Tak powstała jedna z pierwszych w Polsce, 
pierwsza w Krakowie, prywatna szkoła 
matematyki oparta o zachodnie metody 
nauczania. Byłam pierwszą i jedyną osobą 
w Polsce z uprawnieniami do prowadzenia 
szkoleń dla przyszłych nauczycieli. Niestety, 
mój entuzjazm szybko opadł, ponieważ 
okazało się, że założenia programowe, które 
sprawdzają się za granicą, nie są kompletnie 
dostosowane do polskich realiów.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
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Połączenie sił, wiedzy  
i doświadczenia, zaowocowało 

powstaniem projektu o nazwie EZO  
- Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz!

Przeżyłam kolejne rozczarowanie. Świadomość 
porażki nie dodawała mi entuzjazmu do 
działania. Znów stanęłam przed wyborem: 
powrót na etat lub rozpoczynanie wszystkiego 
od nowa. Na jednym z ostatnich szkoleń 
poznałam Joannę Grodecką. To spotkanie było 
przełomem.

PRZEŁOM
“Moje życie zawsze było związane z matematyką, 
- mówi Joanna Grodecka, był to w szkole mój 
ulubiony przedmiot, z którym nigdy nie miałam 
problemów. Po maturze zdecydowałam się 
studiować matematykę. Ukończyłam studia 
wyższe na Politechnice Wrocławskiej, na wydziale 
Podstawowych Problemów Techniki, kierunek 
matematyka stosowana. Swoje życie zawodowe 
nigdy nie wiązałam z nauczaniem w szkole, nie 
marzyłam o zawodzie nauczyciela matematyki, 
dlatego przez pierwsze 10 lat po studiach 
pracowałam w dużych firmach na stanowiskach 
związanych z finansami firmy i controlingiem.

W międzyczasie urodziłam dwójkę dzieci i jako 
młoda mama zapragnęłam znaleźć dla siebie takie 

zajęcie, które pozwoli pogodzić rozwój zawodowy 
z wychowywaniem dzieci. Z ciekawością  
i zainteresowaniem przyglądałam się firmom 
oferującym zajęcia z j. angielskiego, na które 
uczęszczał mój starszy syn i z wielką radością 
odkryłam, że istnieje możliwość otworzenia 
własnej działalności, która będzie oferowała 
dzieciom i młodzieży zajęcia z matematyki.”

Połączenie sił, wiedzy i doświadczenia, 
zaowocowało powstaniem projektu o nazwie 
EZO - Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz!

Po wielu miesiącach naprawdę ciężkiej pracy 
stworzyłyśmy własny, autorski program 
nauczania matematyki. Taki, o którym 
marzyłyśmy, który jest skuteczny i w pełni 
dostosowany do potrzeb i zdolności młodych 
umysłów. Jego nazwa stanowi credo naszej 
filozofii nauki. Jej założenia są bardzo 
proste: NAUCZANIE POPRZEZ BADANIE, 
EKSPERYMENTY, DYSKUSJĘ, ZABAWĘ.

Okazało się, że to było to! Zbierane przez lata 
wiedza i doświadczenie w końcu zaowocowały.
To nauczyło nas, że nie należy porzucać 
swoich marzeń.
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FRANCZYZA TWÓJ 
SPOSÓB NA BIZNES

Autorski system nauczania, który 
stworzyliśmy od podstaw, który stosujemy 
z niemałym powodzeniem w codziennej 
pracy.

Połączenie sił, wiedzy i doświadczenia, 
zaowocowało powstaniem projektu  
o nazwie EZO - Eksperymentuj, Zrozum, 
Oblicz! 

I tak, po wielu miesiącach ciężkiej pracy 
powstał autorski program nauczania 
matematyki. Taki, który jest skuteczny  
i w pełni dostosowany do potrzeb  
i zdolności młodych umysłów. 

Czy myślisz o tym, by otworzyć swój własny, ciekawy i dochodowy biznes? Szukasz 
gotowych rozwiązań? Myślałeś o franczyzie, ale nie wiesz na co się zdecydować?

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ciekawą propozycję, która od kilku lat jest naszym sposobem 
na życie.

Program, który od lat sprawdza się w naszych własnych placówkach jak i w placówkach 
licencyjnych EZO.

Jego nazwa stanowi credo naszej filozofii nauki: EZO czyli Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz. 
Jej założenia są bardzo proste: NAUCZANIE POPRZEZ BADANIE, EKSPERYMENTY, 
DYSKUSJĘ, ZABAWĘ!
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CO OFERUJEMY  
W RAMACH LICENCJI?

Oferujemy 2 warianty współpracy  
w ramach licencji EZO: LICENCJA EZO  

matematyka
 
LICENCJA EZO  
matematyka + fizyka

 M Pomoc przy wdrożeniu programu do 
placówki, przekazanie pełnej wiedzy 
know-how,

 M Korzystanie z pełnego programu 
nauczania matematyki w ramach zajęć 
pozalekcyjnych,

 M Profesjonalne szkolenie dla nauczycieli,

 M Szkolenia dokształcające,

 M Profesjonalne materiały dla nauczycieli  
i uczniów,

 M Dystrybucję zestawów ucznia,

 M Bezpłatny dostęp do portalu dla 
nauczycieli,

 M Materiały on-line,

 M Wyłączność na danym terenie,

 M Wzory dokumentów firmowych,

 M Wzory materiałów reklamowych,

 M Zestawy materiałów okolicznościowych 
dla każdego ucznia,

 M Wsparcie metodyczne i menadżerskie,

 M Konsultacje i doradztwo przez cały 
okres trwania umowy,

 M Wpis do bazy placówek EZO
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JAKIE 
MATERIAŁY EDUKACYJNE

OTRZYMASZ? 

DOSTĘP DO PORTALU EZO gdzie 
znajdziesz liczne karty pracy, autorskie 
gry i dodatkowe zadania dla ucznia 
słabego i zdolnego.

MATERIAŁY EDUKACYJNE 
uwzględniające podstawę programową 
obowiązującą aktualnie w szkołach.

ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO 
KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH,
organizowanych w polskich szkołach 
podstawowych.

DODATKOWE KARTY PRACY DLA 
DZIECI, które lubią zadania domowe.

PONAD 300 SCENARIUSZY 
ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH! 

PROFESJONALNE, AUTORSKIE 
MATERIAŁY EDUKACYJNE stworzone 
przez zespół wysoko wykwalifikowanych 
matematyków.

KOMPLEKSOWY PROGRAM 
NAUCZANIA zawierający szczegółowe 
opisy wszystkich zajęć. 

CIEKAWE, ROZWIJAJĄCE ĆWICZENIA,
gry i zabawy matematyczne.
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JAKIE SĄ NASZE 
WYMAGANIA?

M Bezpośrednie zaangażowanie 
Licencjobiorcy w rozwój własnej firmy

M Umiejętność pracy z ludźmi (rodzicami)

M Zaangażowanie, determinacja 
i konsekwencja w dążeniu do 
wyznaczonych celów

M Lokal: co najmniej 2 sale lekcyjne plus 
poczekalnia
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TO DZIAŁA?
DLACZEGO MAMY 

PEWNOŚĆ, ŻE

Pierwsza szkoła 
matematyki realizująca 
program EZO powstała 
8 lat temu. Na chwilę 

obecną jest ich 10.

Starsze dzieci uzyskują 
wyraźnie lepsze oceny 

z matematyki na dalszych 
etapach edukacji.

W pierwszy roku 
działalności na zajęcia 
uczęszczało  60 dzieci 

od 4 do 12 lat, na chwilę 
obecną jest to 260 

dzieci w pojedynczej 
placówce!

Zajęcia cieszyły się 
taką popularnością, 

że musieliśmy zmienić 
siedzibę szkoły na 

większą.

Dzieci w wieku 
przedszkolnym, które 

uczestniczyły 
w programie EZO 

uzyskują lepsze wyniki 
w nauce.

Niektórzy z uczniów 
uczęszczają do naszej 

szkoły już 8 lat i to jest 
nasz największy sukces!

EZO WAWER

Genialny 
Umysł s.c.
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“Matematyka EZO to program, 
który rozbudza dziecięcą pasję  
i ogromną żądzę wiedzy.  Podczas zajęć 
dzieci rozbudzają swoją ciekawość 
do matematyki, eksperymentują, 
dyskutują, rozwijają logiczne myślenie, 
a przede wszystkim dobrze się bawią. 
Program nauczania stworzony został 
dla małych grup co z pewnością daje 
więcej możliwości edukacyjnych. 
Dzięki temu programowi matematyka 
nie jest monotonna i nudna. 
Scenariusze lekcji są tak opracowane, 
że dzieci podczas

zajęć będą bardzo zaangażowane. 
Program EZO powoduje, że 
nauka matematyki dla dzieci 
jest przyjemnością, a nie tylko 
obowiązkiem. Dzięki temu programowi 
dzieci z pewnością będą mieć poczucie 
satysfakcji i będą odnosić sukcesy.”

Genialny Umysł 
Karina Włodarczak

OPINIE NASZYCH  
LICENCJOBIORCÓW

O PROGRAMIE 
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EDURADO 
Ania Murzyn – Romańczuk

“...w matematyce EZO pracujemy 
na konkrecie czyli jeśli badamy 
objętość sześcianu to nie robimy 
tego tylko na kartce papieru, ale 
napełniamy ten sześcian. Badamy 
go dotykamy, rozkładamy siatkę. 
Sprawdzamy jakie figury go budują. 
Chcemy, aby na zajęciach dzieci 
doświadczyły matematyki... “

ROZKMINKI 
Blanka Durka

“Program Matematyka EZO ma 
wiele zalet, ale najważniejszą jest 
to, że jest dostosowany do polskich 
dzieci i ich możliwości adekwatnych 
do wieku. Bystrzakom pozwala 
rozwinąć skrzydła, natomiast 
słabszym matematycznie dzieciom 
pomaga wyrównać poziom...”

LEADER SCHOOL  
Biała Podlaska 

Sylwia Sawicka

“Matematyka EZO to najlepsza 
forma rozbudzania myślenia 
matematycznego, jaką możemy 
dać naszym kursantom. To radość 
z poznawania praw rządzących 
światem królowej nauk, to 
budowanie w dziecku poczucia 
własnej wartości związanego 
z poprawą wyników w nauce, 
to podtrzymywanie naturalnej 
ciekawości świata. “

EDULANDIA 
Magdalena Smolarska

Ogromnym plusem EZO jest fakt, 
że opracowany został na bazie 
podstawy programowej i jest do niej 
w pełni dostosowany. W zajęciach 
EZO mogą brać także udział dzieci 
z zaburzeniami rozwojowymi np. 
zespół Aspergera. Kolejną zaletą 
jest w pełni wykwalifikowana 
kadra, dzięki licznym szkoleniom  
i wsparciu metodycznemu.”
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KONTAKT
Edukacja EZO s.c. 

biuro@edukacjaezo.pl
Joanna Grodecka Małgorzata Grabis  

ul. J. Filipowicza 1  
52-208 Wrocław, Polska

NIE CZEKAJ! 
Wystartuj ze swoją szkołą już dziś!

Joanna Grodecka

508 136 357
Małgorzata Grabis

662 285 685


