
KURS ODBYWA SIĘ PRZEZ 4 KOLEJNE WTORKI MIESIACA W GODZINACH 18-20 W 
SIEDZIBIE NASZEJ FUNDACJI PRZY ULICY NALEWKI 5 [METRO RATUSZ ARSENAŁ]

Data  I wtorek II wtorek III wtorek IV wtorek

Zajęcia

Rozszerzanie pola 

widzenia

Łapanie grup 

wyrazów

Metoda fotograficzna

Wskaźnik i metronom

Antycypacja

Prowadzenie pola 

widzenia

Podsumowanie

Test szybkości 

czytania

szybkie czytanie dla 
studentów

CERTYFIKAT

KURS DELFIN

ukończenia kursu 

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

Prędkość 
czytania

Gwarantujemy trzykrotne zwiększenie prędkości czytania
Ćwiczymy za pomocą metody fotograficznej, rozszerzania pola widzenia, czytania 
poglądowego, wskaźnika, metronomu czy wyszukiwania słów - kluczy. Zajęcia z 
szybkiego czytania prowadzone w ramach kursu Delfin są dostosowane do potrzeb 
studentów i pracowników naukowych.

Testy zrozumienia na każdym etapie kursu
Sztuka szybkiego czytania wiążę się z doskonałym rozumieniem tekstu. Treści 
naukowe, ze względu na swoisty charakter wymagają poznania szeregu technik 
- przeglądania tekstu, rozpoznawania struktury czy wyznaczania celu czytania. Na 
każdych zajęciach sprawdzamy procentowe zrozumienie czytanych treści.

Zrozumienie 
tekstu

Kurs dedykowany studentom i pracownikom naukowym
Podczas kursu zwracamy uwagę na specyfikę tekstów naukowych. Przy okazji 
ćwiczenia szybkiego czytania ćwiczymy dekompozycję różnego rodzaju tekstów i 
wskazujemy narzędzia odpowiednie do ich czytania i interpretacji.

Czytanie tekstów 
naukowych

Zapamiętywanie Sposób na szybkie i trwałe zapamiętywanie
Umiejętność szybkiego czytania daje możliwość szybszego uzyskiwania obrazu całości 
tekstu. Dzięki ćwiczeniom antycypacji tekstu, pamięci fotogracznej i rozszerzaniu pola 
widzenia studenci opanowują podczas kursu trudną umiejętność zapamiętywania 
treści i uczenia się prosto z literatury akademickiej.



biuro@5plus.edu.pl 
www.5plus.edu.pl 

514 - 914 - 519

Czytanie

PRĘDKOŚĆ

FOTOGRAFICZNE

POGLĄDOWE

Zrozumienie

BELETRYSTYKA
PODRĘCZNIKI
TEKSTY NAUKOWE

Zapamiętanie

SŁOWA-KLUCZE 
FABUŁA
ANTYCYPACJA

UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

NASZ PRZEPIS NA SUKCES

20 GODZIN

ZAJĘCIA METODĄ 
AKTYWNĄ

INTENSYWNY 
KURS

Aktualne ceny naszych kursów znajdują się na naszej stronie 

internetowej - www.5plus.edu.pl 

Nasza Fundacja oferuje dofinansowania kursów dla studentów w trudnej sytuacji 

materialnej.


