
Projekt edukacyjny „Włam się do mózgu: ucz się z łatwością”  

Zapisy: w bibliotece szkolnej do piątku 8.10.2021 

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów z klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych. 

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności uczenia się. Chcemy, żeby uczestnicy projektu 

poznali 8 metod, sposobów skutecznego przyswajania wiedzy i umiejętności, zgodnie z 

doniesieniami naukowymi i wiedzą o funkcjonowaniu mózgu. Projekt został przygotowany na 

podstawie książki Radka Kotarskiego „Włam się do mózgu”, która zawiera obszerną 

dokumentację dowodów naukowych na skuteczność opisanych metod. 

W ramach działań projektowych, w okresie od października do czerwca uczniowie za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej otrzymują informacje 

prezentujące nową metodę uczenia się. Opis tej metody w formie plakatu wywieszany zostaje 

także na wybranej tablicy informacyjnej w szkole. Wraz z opisem koordynatorzy podają kilka 

propozycji zastosowania danej metody w praktyce. 

Zadaniem uczestnika projektu będzie zastosować ten sposób uczenia się w wyznaczonym 

czasie w jednym lub kilku zagadnieniach realizowanych w edukacji szkolnej, z wybranego 

przez siebie przedmiotu oraz dostarczyć dokumentację w postaci notatek lub filmu lub 

plakatu lub fotografii/ksera swojej pracy. Sposób wdrożenia metody może być jednym z 

podanych przez koordynatorów lub całkowicie autorski.  

W razie trudności w realizacji zadania, uczestnikom przysługuje możliwość konsultacji z 

nauczycielami koordynującymi projekt. 

Swoje postępy w projekcie uczeń będzie mógł obserwować pod indywidualnym linkiem do 

pliku w chmurze, w formie skrzyni skarbów. Cały projekt ma charakter i narrację przygody 

związanej ze zdobywaniem drogocennych kamieni. W każdym etapie uczeń może w wyniku 

wykonania zadania projektowego, otrzymać powiększyć swój wirtualny skarb. 

Na koniec trwania projektu uczestnicy, którzy wykażą się przynajmniej sześcioma 

zastosowanymi metodami, otrzymują odznakę „Mistrza”. 

Ufamy, że każdy z uczestników stanie się bardziej samodzielny w procesie uczenia się, będzie 

celowo i świadomie stosował poznane techniki w bieżącej nauce z różnych przedmiotów 

szkolnych, a także zyskają szansę zaprezentowania swojego procesu podnoszenia 

kompetencji. Zapraszamy! 

Koordynatorzy projektu:  

pani Ewelina Pyrtek e.pyrteksp80@gmail.com 

pani Joanna Golik j.goliksp80@gmail.com 
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