WARSZTATY METODYCZNE
DLA NAUCZYCIELI,
PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW
Zapraszam Państwa do udziału w innowacyjnych warsztatach,
których celem jest pokazanie i wykorzystanie w procesie uczenia (się)
technik i osiągnięć z zakresu

NEURONAUK.

Problematyka
„jak uczyć uczniów
uczenia się” lokuje się na szczycie
priorytetów europejskich
(i światowych) trendów w edukacji
w XXI wieku. Szkoła polska też musi
na to wyzwanie zareagować.
UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ
to największy kapitał,
który można wynieść ze szkoły
– pozostaje na całe życie.

Dzięki wykorzystaniu technik,
praca z dziećmi i młodzieżą staje się
wspaniałą przygodą, w trakcie
której uczniowie poznają dotąd nie
odkryte pokłady swych możliwości,
co jednocześnie zmotywuje ich
do dalszej nauki.

Wszystkie proponowane techniki uczenia (się)
mogą stanowić podstawę programów
wspomagania i wyrównywania szans
edukacyjnych uczniów, ze względu na ich
skuteczność w kształtowaniu koncentracji
uwagi i rozwijaniu pamięci wzrokowej,
słuchowej i kinestetycznej oraz stymulacji
polisensorycznej obu półkul mózgowych.

PROPOZYCJE
SZKOLEŃ
1.

3.

2.
MNEMOTECHNIKI
w nauczaniu sukcesem
nauczyciela
– techniki skutecznego
zapamiętywania.

NEUROPEDAGOGIKA
w szkole – preferencje
sensoryczne, profile
dominacji, style uczenia
się, system VAK.

5.

4.
Nauczanie PRZYJAZNE
MÓZGOWI – metody
stosowane w nauczaniu
wobec postulatów
neurodydaktyki.

7.
NEUROBIK ćwiczenia mózgu.
Jak wykorzystać
potencjał mózgu w
procesie uczenia się.

TWÓJ MÓZG dieta, dobre
nawyki, centrum
pamięci.

6.

KONCENTRACJA
uwagi – jak rozwijać
uwagę i pamięć
uczniów?

Przyspieszone
uczenie (się)
w profilaktyce i terapii –
wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów.

9.

8.
METODY
AKTYWIZUJĄCE
w przedszkolu –
rozwijanie inteligencji
wielorakich.

10.

Metody
aktywizujące
- wspomaganie dzieci
w rozwijaniu ZDOLNOŚCI
DO SKUPIANIA UWAGI
I ZAPAMIĘTYWANIA.

MYŚLENIE WIZUALNE
W EDUKACJI
– ABC scetchnotingu,
etapy myślenia
wizualnego.

PRZYKŁADOWE
TREŚCI SZKOLEŃ
Model uczenia się a szkoła.
Kanały przyswajania wiedzy a style/sposoby uczenia się.
Systemy reprezentacji sensorycznej:

(dominujący zmysł wzroku,
dominujący zmysł słuchu,
dominujący zmysł czucia i ruchu).

Osiem naturalnych sposobów uczenia się angażujących różne zmysły do nauki
(inteligencje wielorakie E. Gardnera).
Zakresy specjalizacji półkul mózgowych. Uczenie (się) polisensoryczne i
obupółkulowe. Profile dominacji – profil A, profil M, profil L.
Rodzaje pamięci, mózg w stresie, budowa mózgu – trzy w jednym.
Metody i techniki efektywnego zapamiętywania: łańcuszkowa metoda skojarzeń,
haki pamięciowe, zakładki, metoda miejsc i symboli, metoda słów zastępczych,
akronimy, symbolika cyfr, rysowanie z pamięci (materiał tematyczny i atematyczny),
wizualizacje sensoryczne, symbolika wyrazów z trudnością ortograficzną, praca z
tekstem – piktogramy, mapy myśli, sketchnoting.
Techniki koncentracji uwagi. Mobilizacja obu półkul mózgu.
Aktywności rozwijające umiejętności uczenia się dla dzieci młodszych.
Metody aktywizujące procesy uczenia się w szkole.
„Przerwa, która daje siłę” - zasady efektywnego uczenia się.

FITNESS MÓZGU

Ćwiczenia relaksacyjne przed czytaniem.
Wskazówki dotyczące efektywnego czytania.
Motywowanie uczniów mających problemy z koncentracją uwagi.
Przykładowy plan zajęć terapeutycznych prowadzonych metodą przyspieszonego
uczenia się.

ORGANIZACJA
ORGANIZATOR:
Szkoła Pamięci SENSOS
PROWADZĄCA:
Magdalena Anuszczyk
pedagog, trener pamięci i brain fitness

z uprawnieniami do pracy metodą warsztatu psychoedukacyjnego
i edukacyjnego. Zajmuję się aspektami wielozmysłowego i obupółkulowego
uczenia (się), aktywnymi metodami rozwijającymi pamięć, wyobraźnię
i koncentrację uwagi. Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu nowoczesnej metodyki
nauczania. Publikuję artykuły dla uczniów i rodziców na temat metod uczenia się na
portalu INDYWIDUALNI (Indywidualni.pl) oraz https://portal.librus.pl/rodzina.

TRENER

AUTORKA
KREATYWNIKA

ćwiczeń wykorzystujących wyobraźnię
i rozwijających koncentrację uwagi.

METODA WARSZTATOWA:
grupy do 25 osób, zaświadczenia;
materiały szkoleniowe.
OTWARTA FORMUŁA:
dogodny wybór tematu i treści szkolenia.
CENA: 5 h - 1500, 00 PLN

Szkolenia
realizujemy na terenie placówki zamawiającej
(dojeżdżam do Klienta).

SZKOŁA PAMIĘCI

SENSOS

Szkoła Pamięci SENSOS prowadzi ambitne szkolenia dla nauczycieli.

Moim celem jest wspieranie edukacji,
promowanie i rozpowszechnianie nowoczesnych
i przyjaznych mózgowi metod nauczania. Wyspecjalizowałam się
w szkoleniach, których celem jest rozwój pamięci, koncentracji uwagi
oraz poprawa uczenia się. Działam w branży nieprzerwanie od 2010 roku.
Prowadzę jedyną „pracownię uczenia się” w Łodzi, która organizuje
roczne kursy - WARSZTATY SKUTECZNEJ NAUKI.
Ogromną wagę przykładam do atrakcyjności szkoleń
oraz ich merytorycznej zawartości, projektuję gry i plansze edukacyjne,
ćwiczenia treningowe – fitness mózgu.

ZAPRASZAM.
CIESZĘ SIĘ NA NASZE SPOTKANIE.
Magdalena Anuszczyk – pedagog
trener pamięci i brain fitness

/SensosMagdaAnuszczyk/
www.pasjawarsztaty.pl

