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Laboratorium diagnostyczne

• Test DOESA 
• Test Amena
• Test VAK

Neurorozwojownik
Głowa nie od parady!

Poradniki

Podcasty

• Zarządzanie sobą 
 w czasie
• Notowanie graficzne
• Mnemotechniki
• Autocoaching

• Życie osobiste
• Rozwój osobisty
• Rozwój zawodowy

Biblioteka

Mind Mapping
•  Talenty
•  Neurodydaktyka
•  Myślenie wizualne
•  Wyzwanie dla dorosłych
•  Zeszyt ćwiczeń neurometodycznych

Funkcjonowanie mózgu
•  Optymalne warunki uczenia się
•  Indywidualizacja nauczania   
uczenia się

•  Jak skutecznie się uczyć
•  Jak osiągnąć sukces uczenia się

Wszyscy członkowie naszego zespołu to nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, którzy 
z otwartością dzielą się wiedzą z innymi. W swojej praktyce każdy z nas zauważył,      
że wiele osób wraz z wiekiem traci motywację i entuzjazm do uczenia się, co sprawiło, 
że zaczęliśmy szukać przyczyn tego zjawiska. Okazało się, że część z nich po prostu nie 
wie, jak się uczyć skutecznie, ponieważ do tej pory nikt im tego nie pokazał. W odpo-
wiedzi na tę potrzebę zaczęliśmy wprowadzać na swoich zajęciach metody i techniki 
nauczania przyjazne mózgowi i pokazywać, że bez względu na wiek, można uczyć się 
skutecznie i z przyjemnością. Efekty naszych działań  w postaci kursu pokazują także 
trenerom i  nauczycielom co warto wdrażać, aby nieustannie motywować osoby dorosłe 
do efektywnego uczenia się.

Neurorozwojownik to platforma e-learningowa, umożliwiająca rozpoznanie własnych 
preferencji w uczeniu się oraz efektywnych, przyjaznych mózgowi technik uczenia. 
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Neurorozwojownik wyznacza dwa etapy Twojej Ścieżki Rozwoju, 
udostępnia Bibliotekę, w której znajdują się Poradniki i Podcasty, 
umożliwia wykonanie nieszablonowych testów, zamieszczonych 
w Laboratorium Diagnostycznym.

Innowacja Neurorozwojownik
została stworzona z myślą 
o uczących i uczących się.

• OSOBY DOROSŁE
• TRENERZY
• NAUCZYCIELE

Monika Kłos


