KURS ZAJĄC
program kursu
Szybkie czytanie

Gwarantujemy trzykrotne zwiększenie prędkości czytania

8 godzin

Ćwiczymy za pomocą metody fotograficznej, rozszerzania pola widzenia, czytania
poglądowego, wskaźnika, metronomu czy wyszukiwania słów - kluczy. Zajęcia z
szybkiego czytania prowadzone w ramach kursu Zając są dostosowane do potrzeb
egzaminu ósmoklasisty jak i czytania lektur szkolnych.

Mindmapping

Innowacyjny system prowadzenia notatek

3 godziny

Jest oparty na kolorach, skojarzeniach i powiązaniach. Europejskie badania
dowodzą, że stosowanie map myśli poprawia zapamietywanie o 80 %.
Tworzenie map myśli nie tylko poprawi skupienie, ale umożliwi blyskawiczną powtórkę
materiału przed egzaminem czy klasówką.

Mnemotechniki

Sposoby na szybkie i trwałe zapamiętywanie

6 godziny

Dzięki technikom takim jak wieszaki pamięciowe, pałac myśli, wizualizacje czy
system zapamiętywania dat, opanowanie trudnego materiału będzie łatwe.
Wszystkie techniki pamięciowe pomogą przypomnieć sobie wiedzę w stresujących
sytuacjach, takich jak sprawdziany czy kartkówki. Koniec kucia “na blachę”!

Metody nauki
języków

Nauka języka obcego łatwa, lekka i przyjemna
Proponujemy między innymi aktywny słownik, skuteczne fiszki, optymalne systemy
powtórek czy aplikacje na smartfona wspomagające uczenie się języka.
Mimo wielu godzin nauki języka w szkole uczniowie nie potrafią posługiwać się nim w
praktyce. Podczas kursu dostarczamy narzędzi, które to zmienią.

3 godziny

CERTYFIKAT
ukończenia kursu

Kurs jest certyfikowany
Każdy absolwent naszego kursu otrzymuje certyfikat z indywidualnym numerem,
poświadczającym nabyte umiejętności. Dostępna jest również jego angielska wersja.

KURS ODBYWA SIĘ PRZEZ 4 KOLEJNE SOBOTY MIESIACA W GODZINACH 9-14 W
SIEDZIBIE NASZEJ FUNDACJI PRZY ULICY NALEWKI 5 [METRO RATUSZ ARSENAŁ]
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20 GODZIN
Nasze szkoły partnerskie: XXVII LO im. Tadeusza Czackiego • XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika • II LO z Oddz. Dwujęz. im.
Stefana Batorego • CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej • XVI LO z Oddz.
Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej • XL LO im. Stefana Żeromskiego • LO Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich • XXVIII LO im. Jana
Kochanowskiego 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy • LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego • V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Aktualne ceny naszych kursów znajdują się na naszej stronie
internetowej - www.5plus.edu.pl

Nasza Fundacja oferuje dofinansowania kursów dla uczniów w trudnej sytuacji
materialnej. Dofinansowanie odbywa się poza wiedzą kursantów, ponieważ
wierzymy, że wszyscy zasługują na dyskretną pomoc.

biuro@5plus.edu.pl
www.5plus.edu.pl
514 - 914 - 519

