WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

OD NAUCZYCIELA DO TRENERA
ZOSTAŃ SPECJALISTĄ EFEKTYWNEJ NAUKI W SWOJEJ SZKOLE
Po odbyciu naszych warsztatów staniesz się certyfikowanym trenerem efektywnej nauki. Poznasz
tajemnice skutecznego zapamiętywania opartego na wyobraźni i sile skojarzeń, będącego alternatywą dla
monotonnego i nieefektywnego „wkuwania”. Metody te znane są od czasów starożytnych. Mimo że doskonalone
były przez lata przez specjalistów psychologów, to nie znalazły jednak miejsca w programach nauczania. Przez to
uczniowie na ogół nie wiedzą, jak się uczyć. Marnują czas i energię na mechaniczne powtarzanie, nie
uzyskując przy tym nawet części pożądanych rezultatów. Pora to zmienić. Dołącz do projektu szkoleniowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Rewers i zostań ambasadorem efektywnej nauki w swojej szkole.
Dzięki warsztatom zdobędziesz nie tylko niezbędną wiedzę na temat
skutecznego zapamiętywania, lecz także otrzymasz narzędzia, które
pozwolą wdrożyć zasady efektywnego uczenia się w twojej szkole, m.in.:

Od nauczyciela do trenera to:
 dwudniowe warsztaty – 16 godzin
zajęć prowadzonych przez doświadczonych trenerów efektywnej nauki
 zakwaterowanie w hotelu, całodniowe
wyżywienie, materiały oraz scenariusze
zajęć
 okazja do poznania nauczycieli z całego
kraju, integracji i wymiany
doświadczeń
 certyfikat trenera efektywnej
nauki

 scenariusz szkolenia dla nauczycieli (do przeprowadzenia w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli)
 komplet scenariuszy na zajęcia efektywnej nauki z uczniami (do
zrealizowania np. na godzinach wychowawczych)
 materiały dydaktyczne

OD NAUCZYCIELA DO TRENERA
Treści programowe:
Moduł 1: psychologia uczenia się
Półkule, neurony i spółka, czyli jak działa
największy komputer świata
Dlaczego Janko był muzykantem, a nie małym
Einsteinem? – kwestionariusz inteligencji
wielorakich Gardnera
Moduł 2: model skutecznego uczenia się
Po pierwsze: cele – jak je wyznaczać i realizować
Zaplanuj sukces – planowanie a efektywność
Model skutecznego uczenia się
Moduł 3: czytanie
Techniki szybkiego czytania
Strategie czytania ze zrozumieniem
Moduł 4: notowanie
Mapy myśli jako narzędzie pracy twórczej
i odtwórczej
Moduł 5: zapamiętywanie
Dlaczego pamiętamy ludzi w pióropuszach? –
prawa pamięci
Techniki pamięciowe do nauki z każdego
przedmiotu, m.in. ciągi asocjacyjne, metoda
obrazkowa, technika słów zastępczych,
akronimy itp.
Sztuka niezapominania – krzywa zapominania
Ebbinghausa
System powtórek
Karty pamięci, czyli metoda ciągłego uczenia się

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers z siedzibą
w Gdańsku to placówka o zasięgu ogólnopolskim.
W ostatnich 6 latach z naszych szkoleń skorzystały
tysiące nauczycieli. Jesteśmy jedynym ośrodkiem
doskonalenia nauczycieli w kraju prowadzącym tak
kompleksowe

szkolenie

trenerów

efektywnej

nauki. Do tej pory przeszkoliliśmy z tego tematu,
w różnych formach doskonalenia, kilkaset osób.
Korzystając z naszych szkoleń, mogą być państwo
pewni świetnej organizacji i wysokiego poziomu
dydaktycznego.
Terminy oraz informacje o miejscach, w których

Moduł 6: specjaliści w szkole

odbywają się szkolenia, można znaleźć na stronie:

Omówienie materiałów i metod pracy
z uczniami i nauczycielami w rodzimych
placówkach
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