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Zapraszamy na szkolenie otwarte „UCZYMY TECHNIK SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ” 

Stosowanie techniki szybkiego uczenia się pomaga uczniowi nie tylko szybciej 
zapamiętać i zrozumieć treści. Dzięki wykorzystaniu ich w sposób świadomy uczeń 
odczuwa mniejszy stres związany z nauką, a jednocześnie wzrasta poziom jego 
motywacji do uczenia się. Techniki szybkiego uczenia się nauczyciel może 
wykorzystywać zarówno podczas lekcji, jak i jako wskazówki dla pracy uczniów 
w domu. Pomoże to w przygotowaniu się uczniów do egzaminów zewnętrznych, 
ale również w bieżącej pracy z materiałem z różnych przedmiotów szkolnych. 

 
Termin 

 
Miejsce 

 
Forma 

 
Uczestnicy 

9 marca 2019 (sobota) 
Godz. 9.30-14.00 

Szkoła Podstawowa nr 8 
Z Oddziałami 

Integracyjnymi 
Ul. Morcinka 2, Głogów 

Praktyczne warsztaty, 
angażujące uczestników 

Nauczyciele wszystkich 
przedmiotów uczący 

w klasach 4-8 SP i 3 GIM  
(max. 30 osób w grupie) 

 

Koszty szkolenia 
Uczestnik…………………………………………. 130 PLN 
przy zgłoszeniu 1 osoby przez szkołę  
i przy zgłoszeniach indywidualnych 
Uczestnik…………………………………………. 100 PLN 
przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby przez szkołę  

Zgłoszenia na szkolenie 
 mailem - wysyłając wiadomość na adres 

szkolenia@perceptiedukacja.pl  (tytuł i datę 
szkolenia, Twoje dane jako zgłaszającego, dane 
uczestników, dane do faktury) lub 

 przez formularz na  perceptiedukacja.pl  
 
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią: 
 wykorzystywanie metod skutecznego nauczania opartych na psychologicznych prawach uczenia się 
 planowanie lekcji w sposób pobudzający do kreatywnego i szybkiego zapamiętywania 
 wspieranie uczniów w organizacji ich procesu uczenia się opartego na prostych technikach 

pamięciowych 
 niwelowanie poziomu stresu uczniów wynikającego z braku umiejętności organizowania własnego 

procesu uczenia się 
 wzmacnianie motywacji uczniów do uczenia się dzięki bardziej świadomemu doborowi metod i technik 

sprzyjających szybkiemu uczeniu  
 

Tematyka: 
 Psychologiczne podstawy uczenia się – dlaczego jedne techniki ułatwiają uczenie się, a inne nie 
 Organizacja materiału do zapamiętania – jak przygotowywać materiał do nauki, by można go było 

łatwiej zapamiętać 
 Techniki wspierające efektywne uczenie się – techniki pamięciowe do wykorzystania w czasie uczenia 

się w szkole i w domu 
 Ćwiczenie praktycznych umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy – przygotowywanie ćwiczeń 

w oparciu o materiał z różnych przedmiotów 
 Zasady wprowadzania skutecznej nauki w klasie szkolnej – planowanie lekcji z wykorzystaniem 

technik wspierających zapamiętywanie 
 

 

Szkolenie prowadzi Małgorzata Rabenda 
* 20-letnia praktyka w prowadzeniu treningów pamięci, koncentracji i uwagi * 
opiekunka laureatów ogólnopolskich olimpiad pamięciowych * nauczycielka 
matematyki i informatyki * autorka i współautorka artykułów, scenariuszy, 
programów nauczania opartych na nowatorskich metodach nauczania * 
prelegentka na konferencjach edukacyjnych * konsultant metodyczny 
w Fundacji Katalyst Education * członek grupy Superbelfrzy RP i Stowarzyszenia 
Mistrzowie Kodowania 


