
Świetna sprawa - może ktoś skorzysta? 
 

 
• jesteś uczniem III klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej; 
• poszukujesz nowych pomysłów na dalszy rozwój i pomocy w wymyśleniu ścieżki zawodowej; 
• zastanawiasz się, jak pokonać pewne przeszkody na drodze Twojego rozwoju… 
 
CEMS Chance V - Jest to projekt dla Ciebie i okazja do spędzenia 4 dni w Warszawie z grupą ludzi 
dokładnie w Twoim wieku! 
 
Wypełnij formularz i wyślij zeskanowaną opinię wychowawcy na adres cemschance@gmail.com. 
 
Rekrutacja trwa do 26 listopada do godziny 23:59 – nie przegap swojej szansy! 
 
           Powodzenia! 
 
CEMS Chance V - o projekcie 
 
Piąta edycja projektu CEMS Chance odbędzie się w dniach 10-13 grudnia 2013 r. w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Aby wziąć udział w projekcie należy w dniach 12-26 listopada uzupełnić 
formularz znajdujący się na stronie internetowej oraz przesłać skan opinii wychowawcy na adres 
cemschance@gmail.com. 
 
Idea i opis projektu 
 
CEMS Chance to innowacyjny projekt skierowany do ambitnych i uzdolnionych uczniów klas III 
gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych, o utrudnionym  starcie w dorosłe życie.  Podczas 4-
dniowego pobytu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uczestnicy biorą udział w cyklu 
warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych, zdobywając wiedzę na temat planowania ścieżki 
edukacyjno-zawodowej oraz rozwijając umiejętności miękkie ( autoprezentacja, praca w grupie, 
zarządzanie czasem). Każdemu uczestnikowi zostanie dodatkowo przydzielony mentor, którego 
zadaniem będzie wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu. 
 
Jako organizatorzy staramy się, aby projekt wzbogacił uczestników o dodatkową wiedzę i 
niezapomniane wrażenia. Z tego względu nieodłączną częścią projektu są wycieczki do atrakcyjnych 
galerii, muzeów, parków naukowych oraz centrów rozrywki. 
 
Ambasadorzy projektu 
 
Pomysł objęcia patronatem naszego przedsięwzięcia zrodził się podczas przygotowań do majowej 
edycji CEMS Chance IV, której koordynatorem był Marek Margielewski. Pierwszym Ambasadorem 
projektu została Pani Dorota Wellman- dziennikarka, prezenterka programu Dzień Dobry TVN. 
 
Grudniowym gościem specjalnym będzie natomiast Pan Marcin Wojciechowski- dziennikarz radiowy 
prowadzący program ZET na punkcie muzyki oraz Listę Przebojów Radia ZET. 
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