
 

”Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych 
technik edukacyjnych” - realizacja projektu 

współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program skutecznej nauki dla dzieci  powstał po to, aby pomagać dzieciom w osiąganiu 

lepszych wyników w nauce. 

Są to wyjątkowe zajęcia z: 

 sprawnego czytania; 

 skutecznego notowania; 

 pamięci i koncentracji. 

Dzięki tym zajęciom dzieci uczą się łatwo i z zapałem. Kurs oparty jest na programie szkoły 

podstawowej. Na zajęciach pokazujemy konkretne metody skutecznego przyswajania wiedzy. 

Dzieci pod okiem trenera wszechstronnie rozwijają się.  Są pewniejsze siebie.  Nastawiają się  

na poszukiwanie nowych rozwiązań i  stają się bardziej zaangażowane w to co robią. 

Miło jest patrzeć, gdy dziecko radzi sobie z nauką i świetnie czuje się wśród rówieśników. 

Dobrze, jeśli ma przekonanie o własnych możliwościach i talentach. Lepiej odnajduje się  

w grupie, jako osoba pełna pomysłów, nietuzinkowa, po prostu wyjątkowa. 

Efektywna Nauka – program powstał, aby rozbudzić drzemiące w Twoim dziecku zdolności. 

Twórcy programu są przekonani, że każde dziecko ma talent, dlatego warto mu pokazać, jak 

wykorzystać potencjał umysłu. 

Uczymy, jak uczyć się łatwo i z zapałem. W oparciu m. in. o program szkoły podstawowej 

pokazujemy konkretne metody skutecznego przyswajania wiedzy. Wszechstronny rozwój 

kompetencji dziecka owocuje większą pewnością siebie, nastawieniem na poszukiwanie 

rozwiązań i zaangażowaniem. 

Dbamy, by pod okiem najlepszych trenerów dziecko z łatwością opanowało ortografię, 

strategię mistrzowskiego czytania oraz wytrenowało pamięć i koncentrację. Wykształcamy 

nawyk skutecznego notowania, sprawnego kojarzenia faktów i rozwiązywania 

skomplikowanych zadań. Ciekawe materiały czynią naukę jeszcze bardziej atrakcyjną. 

Skoro już wiesz, że to wszystko jest możliwe, pomyśl ile korzyści przyniosą Twojemu 

dziecku te nowe umiejętności... 

 



Efektywna nauka: 

 

 

Cele: 

- podniesienie jakości nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych metod 

aktywizacji uczniów, 

- podniesienie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

- zapoznanie z różnymi technikami pamięciowymi, 

- kształtowanie umiejętności koncentracji uczniów, 

- zachęcenie do zdobywania i poszerzania wiedzy, 

- wzmacnianie poczucia wartości i motywacji do nauki u uczniów 

 

 

Metody: 

- burz mózgów, 

- mapa myśli, 

- ćwiczenia koncentracji na punkcie, 

- ćwiczenia koncentracji, 

- ćwiczenia integrujące grupę, 

- zapoznanie z technikami pamięci – technika łańcuchowa, rzymski pokój, technika 

słów zastępczych 

- przeprowadzanie prostych eksperymentów chemicznych i fizycznych wyjaśniających 

znane uczniom zjawiska przyrodnicze, 

- bajki terapeutyczne, 

- proste ćwiczenia relaksacyjne pozwalające na zmniejszenie stresu u uczniów, 

- trening szybkiego czytania, 

- wykorzystanie multimediów 

 



KOMENTARZE UCZNOIÓW KORZYSTAJACYCH Z ZAJĘĆ EFEKTYWNEJ NAUKI 
 
Bardzo lubię zajęcia Efektywnej Nauki, ponieważ wspomagają nas one np. w nauce. Na zajęciach 
rozwiązujemy zagadki, żonglujemy (co pomaga naszej koncentracji), ćwiczymy na książkach, 
kościach i innych sprzętach przeznaczonych do zajęć i rozwiązujemy ćwiczenia, które znajdują się w 
naszych segregatorach.  Najbardziej podobają mi się doświadczenia. Wykonujemy je razem z Panią i 
jest przy tym mnóstwo śmiechu.  Myślę, że takie zajęcia to wspaniała zabawa dla dzieci, które chcą 
lepiej poznać siebie i otaczający ich świat. 
 
                                       Ania Stolecka 
 
 
 
Najbardziej na EN podobają mi się doświadczenia. 
Pani w bardzo ciekawy sposób przeprowadza zajęcia i bardzo angażuje nas do udziału. 
Myślę że efektywna nauka jest dobra, ponieważ możemy poznawać swoje mocne i słabe strony, a co 
więcej poznawać nowe doświadczenia i rozwijać się. 
                                        
 
                                       Bartosz Smolarz 
 
 
 
 
Zajęcia EN są bardzo ciekawe. Poznajemy na nich różne ćwiczenia pomagające w zapamiętywaniu, 
co przydaje się w nauce. Bawimy się też: żonglujemy, rozwiązujemy zagadki czy quizy, są też 
ćwiczenia z patyczkiem, kośćmi, książką. Czasami ćwiczymy na platformach komputerowych ale i tak 
na każdych zajęciach musimy rozwiązać zadania, które są w naszych segregatorach.                                                         
Lekcje EN to wspaniała zabawa, ale i zajęcia pomagające nam w życiu. 
 
                                       Karolina Odrobińska 
 
 

 


