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Efektywniejszy(a) JA 
trening koncentracji i pamięci 

 

4 spotkania x 4 godz. dyd. 
 
 
 

CEL EDUKACYJNY 

Nabycie umiejętności: 

 szybkiego czytania, 

 skutecznego przyswajania wiedzy, 

 segregacji i zapamiętywania nowych informacji. 

RAMOWY PROGRAM 

 Ćwiczenie pamięci krótkotrwałej i długotrwałej 

 Poszerzanie pola widzenia 

 Trening szybkiego czytania ze zrozumieniem: ćwiczenia ze wskaźnikiem, ćwiczenia z metronomem 

 Trening koncentracji 

 Praktyczne aspekty map myśli w biznesie (planowanie, projektowanie, zarządzanie, współpraca) w 

połączeniu z innymi narzędziami 

 Klasyczne mnemotechniki i ich wykorzystanie w biznesie 

 Trening kreatywności – wyszukiwanie nowych rozwiązań, planowanie efektywnych burzy mózgów 

Program szkolenia: 

 oparty jest na autorskiej metodzie Europejskiego Centrum Uczenia Efekt, 

 uzupełniony jest o treści związane z neurodydaktyką i procesem uczenia się 

 zawiera elementy związane z przygotowaniem indywidualnych planów treningowych oraz samodzielne 

zadania, które uczestnicy realizują pomiędzy spotkaniami. 

Podczas warsztatów uczestnicy m. in.: 

 poznają podstawy teoretyczne i praktyczne szybkiego czytania oraz mnemotechnik, 

 ćwiczą i doskonalą umiejętności poprawiające wydajność w zakresie zapamiętywania danych, 

optymalizacji pracy, sporządzania efektywnych notatek oraz czytania ze zrozumieniem. 
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EFEKTY/PRODUKTY 

Dzięki udziałowi w warsztatach, uczestnicy: 

 nabędą umiejętności pozwalające im na zwiększenie tempa czytania średnio od 2 do 7 razy, 

 nabędą umiejętności efektywnego i sprawnego przyswajania nowych informacji, 

 poprawią wydolność pamięci krótkotrwałej (operacyjnej) i pamięci długotrwałej, 

 zwiększą koncentrację na wykonywanych czynnościach, 

 będą znać narzędzia pozwalające im na poprawę efektywności w pracy, 

 będą znać i umieć wykorzystywać nowe metody notowania, zbierania i przetwarzania  informacji. 

Każdy uczestnik szkolenia, który będzie obecny w min. 80% zajęć, otrzyma Certyfikat udziału w szkoleniu. 

W przypadku Uczestnika, którego udział w szkoleniu będzie dofinansowany z funduszy EFS, otrzyma on również 

Zaświadczenie o udziale w usłudze szkoleniowej, celem okazania Operatorowi środków i rozliczenia się 

z otrzymanego dofinansowania. 

ADRESACI SZKOLENIA 

Usługa adresowana jest do wszystkich osób, które w dobie ekstremalnie narastającej ilości informacji, jakie każdy 

z nas każdego dnia musi przyswoić, pragną zwiększyć swoją efektywność w tym zakresie - poprawić m. in. szybkość 

 i jakość czytania, koncentrację oraz pamięć.. 

 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem 

Szkoleń WSH. 


