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„EDU” Szkoła szybkiego czytania 
i technik pamięciowych jest
ogólnopolską firmą szkoleniową
zajmującą się nowoczesnymi
strategiami pracy z informacją.
Naszą specjalnością są szkolenia
dotyczące nowoczesnych metod
efektywnej pracy umysłowej,
będącej wsparciem psychologiczno-
pedagogicznym dla ucznia i
nauczyciela: technik szybkiego
czytania, technik efektywnego
uczenia się, technik pamięciowych,
poprawa koncentracji połączona z
elementami mentalnego treningu
aktywizacyjnego.

O nas

Lider na rynku
W sektorze tego rodzaju
szkoleń Edu jest jednym z
największych samodzielnych
podmiotów w kraju –
zatrudniamy zespoły
własnych trenerów i
metodyków. Edu zostało
wpisane do REJESTRU
INSTYTUCJI
SZKOLENIOWYCH w Gdańsku. 

Trenerzy
Trenerzy EDU to eksperci w
zakresie szybkiego czytania,
pamięci, koncentracji uwagi,
efektywnej nauki i twórczego
myślenia. Prowadzone przez
nas zajęcia zawsze
przebiegają w przyjaznej
atmosferze, są kreatywne 
i ciekawe.



"Łatwiej i lepiej się uczę,
bo szybko czytam"

"Kurs szybkiego czytania
i technik efektywnego
uczenia się"

Sztandarowe kursy

Sprawd� szczeg�ły

2 - 3 szkoły podstawowej;
4 - 6 szkoły podstawowej;

Kurs dedykowany dzieciom z klas: 

Kurs dedykowany uczniom z klas 
7 - 8 szkoły podstawowej 
oraz uczniom szkół średnich.



31 zajęć z licencjonowanym trenerem w szkole;
zajęcia odbywają się raz w tygodniu 

możliwa jest też organizacja warsztatów

wszechstronny trening pamięci, ćwiczenia
poprawiające koncentrację uwagi.
doskonalenie dotychczasowej techniki czytania i
nauka szybkiego czytania ze zrozumieniem.
zastosowanie technik pamięciowych
ułatwiających uczenie się i przypominanie
informacji.
praktyczne zastosowanie metod skracających
czas uczenia się i podnoszących jego efekty.
umiejętność radzenia sobie ze stresem,
wzmacnianie wiary we własne możliwości.

INFORMACJE OGÓLNE:

      i trwają 90 minut.

      dla rodziców.

CZEGO NAUCZY SIĘ DZIECKO:

"Łatwiej 
i lepiej się
uczę, 
bo szybko
czytam"



9 zajęć warsztatowych z licencjonowanym
trenerem w szkole; zajęcia raz w tygodniu po 120
minut.
praca na materiałach EDU oraz na podręcznikach
uczniów.

zasady organizacji czasu i planowania nauki.
nauka 5 technik szybkiego czytania ze
zrozumieniem.
techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie,
uczenie się i przypominanie informacji.
nauka nowoczesnego notowania nieliniowego.
strategie uczenia się i system powtórkowy.
techniki motywacyjne (na pdt. NLP), techniki
zarządzania czasem.
techniki radzenia sobie ze stresem.

INFORMACJE OGÓLNE:

CZEGO NAUCZY SIĘ DZIECKO:

"Kurs
szybkiego
czytania 
i technik
efektywnego
uczenia się"



"Czytaj jak geniusz"

"Ucz się jak geniusz"

Warsztaty

2 - 3 szkoły podstawowej;
4 - 6 szkoły podstawowej;
czas trwania: 1 godzina
dziecko czyta nawet 2 razy szybciej 

Kurs dedykowany dzieciom z klas: 

       z pełnym rozumieniem podręczniki, 
       lektury i co tylko chce

czas trwania: 1 godzina

Kurs dedykowany uczniom z klas 
4-8 szkoły podstawowej 
oraz uczniom szkół średnich.

"Notuj jak geniusz"

czas trwania: 2 godziny

Kurs dedykowany uczniom z klas 
4-8 szkoły podstawowej 
oraz uczniom szkół średnich.

Każdy z warsztatów można wydłużyć o dodatkową godzinę ćwiczeń
praktycznych; warsztaty można łączyć realizując jeden po drugim.



Zapraszam 
do kontaktu:

Beata Kwiecińska - Pintos
ul. Mickiewicza 11/216
35-064 Rzeszów
tel. 795 074 444
e-mail:
podkarpacie@akademiaedukacji.pl


