
 

 

POWTÓRZENIE - CZAS NA PRZEBUDZENIE 
O niekonwencjonalnych metodach powtarzania materiału. 

 
Webinar z AGATĄ KAROLCZYK-KOZYRĄ – profesjonalistką w zakresie TIK-u  

w edukacji, pasjonatką niekonwencjonalnych metod nauczania 
 
Konfucjusz powiedział „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a 
zrozumiem.” Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie na temat niekonwencjonalnych sposobów 
utrwalania materiału z wykorzystaniem mnemotechnik oraz narzędzi TIK i DIY (zrób to sam)podczas 
nauczania stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego. Powtarzania nigdy dość, dlatego proponujemy 
systematyczne wykorzystywanie różnych metod, technik i narzędzi, dzięki którym udaje się 
„przebudzić” uczniów przed egzaminem, zaprosić ich do kreatywnej i przyjemnej nauki, pozwolić im 
zrozumieć a nie tylko zapamiętać.  
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   
 

• zastosowanie typowych i nietypowych metod powtarzania i utrwalania materiału 

• przygotowanie ciekawych i angażujących lekcji z użyciem otaczających nas 
przedmiotów codziennego użytku 

• wykorzystanie odpowiednio dobranych metod i technik, a także narzędzi DIY i TIK, które 
zaktywizują uczniów, a jednocześnie sprawią, że nauka stanie się nie tylko przyjemna, 
ale także zrozumiała 

• wykorzystanie przez uczniów mnemotechnik ułatwiających zapamiętywanie materiału 
 
 
TEMATYKA: 

• prezentacja różnorodnych metod, technik i sposobów utrwalania materiału,  w tym w 
kontekście zdalnego nauczania 

• gotowe pomysły na powtarzanie materiału z uczniami 

• mnemotechniki jako sposób na gimnastykę mózgu i utrwalanie materiału 

• co ma noc do utrwalania wiedzy przed egzaminem? 

• czy słoiki nadają się tylko do zapraw? 

• genially’ne powtórki 

• „szwedzki stół” - baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas lekcji 
 
 
 

 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
 
Forma: online 
 
Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne 
 

Termin: 16 marca 2021 r., godz. 17.00 -19.15 

 

Cena: 140 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

udziale w szkoleniu) 
 

Osoba prowadząca: Agata Karolczyk-Kozyra – dyplomowana nauczycielka języka polskiego, 

autorka bloga edukacyjnego „Kreatywny polonista o aktywnym nauczaniu”. Ambasador 
Wakelet, Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Innovative Master Trainer. 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

http://www.empiria.edu.pl/

