
 

 

Patroni projektu: 

 

  

Wsparcie projektu 

 

Chciałybyśmy, aby nasza inicjatywa 

została wsparta przez Państwo jako 

patrona medialnego poprzez 

publikację posta o naszym projekcie 

na Państwa stronie internetowej. 

 

  

O nas 

Projekt społeczny o nazwie naumieMY 

realizowany jest w ramach olimpiady 

Zwolnieni z Teorii. 

Głównym celem jest przeprowadzenie 

kampanii społecznej za pomocą 

mediów społecznościowych, aby 

upowszechnić wiedzę na temat 

skutecznej nauki. 

Pomysł narodził się w naszej grupie 

złożonej z siedmiu dziewczyn z I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja 

Kopernika w Bielsku-Białej, ponieważ 

mamy świadomość z jakimi trudnościami 

mierzy się młodzież. 

 
 

 

 

naumieMY 
Znajdź swoją złotą metodę! 

  

Kto lepiej trafi do młodych, jak nie 

sama młodzież? 

Nie jest to niespodzianką, że wielu 

uczniów postrzega naukę jako 

przymus, a wcale nie musi tak być! 

Mamy pewność, że projekt 

naumieMY jest w stanie zmienić ten 

punkt widzenia, dlatego chcemy, 

aby uzyskał jak największy rozgłos 

wśród młodzieży (i nie tylko). 

Dane kontaktowe 

Adres e-mail: 

naumiemy@gmail.com 

Numer telefonu: (+48) 694 033 701 

Numer telefonu (2): (+48) 604 649 056 

Co oferujemy? 

Za wsparcie projektu oferujemy: 

 Umieszczenie informacji  

o nawiązanym patronacie  

na naszych mediach  

oraz plakatach 

 Spersonalizowane 

podziękowania na naszej stronie 

internetowej, mediach 

społecznościowych na finał 

projektu 
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  Dlaczego my? 

Marta, Karolina, Zuza, Olimpia, Nina, 

Eliza i Patrycja – jesteśmy zespołem, 

który realizuje ważną inicjatywę 

przede wszystkim dla młodzieży  

w wieku szkolnym. Wiemy, że jest to 

środowisko różnorodne i liczne, ale 

stykające się z bardzo podobnymi 

problemami, o których szkoła jako 

instytucja nie mówi. Opierając się  

na doświadczeniach własnych  

i rówieśników wiemy w jakim kierunku 

poprowadzić projekt, aby był 

pomocą podczas edukacji. 

Nasz zasięg 

Ze względu na to, że naumieMY 

działa przede wszystkim w internecie, 

to tam również staramy się pozyskać 

jak największe zasięgi. Im więcej 

odbiorców, tym więcej osób skorzysta 

z naszej pracy! W celu uzyskania 

rozgłosu „offline” współpracujemy  

z jednostkami w naszym liceum 

(dyrekcją, psychologiem), ale również 

prowadzimy rozmowy z innymi 

potencjalnymi partnerami  

(np. z popularnymi wśród młodych 

kawiarniami, gdzie zwykle się  

uczą) i wiele więcej! 

Jak działamy? 

Nasze działania w internecie opierają 

się na upowszechnianiu treści 

dotyczących metod skutecznej nauki, 

jak i również przyczyn problemów z nią 

związanych. 

Znajdujemy, redagujemy i graficznie 

przygotowujemy posty, które 

publikowane są na Facebooku, 

Instagramie i TikToku. 

W celu urozmaicenia treści odnosimy je 

do książek, podcastów czy aplikacji 

związanych z konkretnym tematem. 

Jesteśmy również w stałym kontakcie  

z naszą wychowawczynią i szkolnym 

psychologiem, którzy są wsparciem  

w różnych aspektach projektu. 

 

Znajdź nas na: 

 Facebook: naumieMY 

 Instagram: naumieMY 

 TikTok: naumieMY 

 Spotify: naumieMY 

 Strona internetowa: już za 

niedługo!  

 

 

 


