Gimnazjalisto!
Jeśli chcesz wiedzieć,





Jak zamienić na ogół żmudne uczenie się w pasjonującą, radosną i naprawdę
skuteczną zabawę z umysłem i wyobraźnią?
Jak zmienić nastawienie do swoich możliwości i ubarwić, po pierwszych sukcesach,
szkolną rzeczywistość?
Jak sprawić, by szkoła, dzięki wdrażanemu oddolnie innemu modelowi uczenia (się)
stawała się prawdziwie atrakcyjna?
Jak lepiej poznać samego siebie, osobowość, charakter i wykorzystać swoje
możliwości?

Zapraszamy do projektu Szkolne Kluby Memorylab.
Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów (I i II klasa) z obszaru powiatów:
płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, Powiatu Miasto Płock. Mogą wziąć w nim udział
uczniowie gimnazjów zainteresowani nie tylko uczestnictwem w zajęciach przewidzianych w
projekcie, ale przede wszystkim nastawieni na dalszą pracę w ramach Szkolnych Klubów
MemoryLab działających docelowo na terenie ich szkół.
Poznacie radość odkrywania nowych możliwości i zabawę z umysłem i wyobraźnią.
Przede wszystkim jednak będzie to połączenie nowoczesnego treningu pamięci z
podstawami twórczego myślenia i autorozwoju, czego efektem staje się sprawność
intelektualna w ogóle, pobudzenie pełni potencjału i odkrywanie siły własnej oryginalności –
kluczowe kompetencje ludzi XXI wieku.
Zakładane cele będą realizowane poprzez Wasz udział w zajęciach wspierających ich
w wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia. Zajęcia będą związane z treningiem zwiększającym
samoocenę. Istotną zasadą działań będzie odejście od mechanicznego, wielokrotnego i
nużącego powtarzania treści na rzecz kreatywnego uczenia się. Podstawą jest trening
pamięci z dużym ładunkiem humoru i elementami autorozwoju i twórczego myślenia. Nie
zabraknie też zajęć rozwijających kreatywność i wrażliwość artystyczną. Kurs ma również na
celu przygotowanie Was do aktywnego działania w ramach Szkolnych Klubów MemoryLab.
Wyjątkową atmosferę zapewnią prowadzący, m.in. Marek Szurawski - tłumacz,
dziennikarz i szkoleniowiec, ekspert w zakresie rozwoju osobowości i technik uczenia się i
twórczego myślenia. Autor innowacyjnych programów radiowych „HiMemory. Pięć minut dla
pamięci”. Trener z certyfikatem Instytutu Buzana w zakresie Mind-Mappingu i twórczego
myślenia. Współpracuje stale z Akademią Szybkiej Nauki w Warszawie. Twórca Akademii
ECCE HOMO XXI, niepublicznej placówki oświatowej, propagującej nowoczesne techniki
twórczego uczenia się w połączeniu z technikami twórczego myślenia i autorozwojem.
Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego.
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Organizacja:
Spotkania będą odbywać się w Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w
Płocku, ul. Małachowskiego 1. Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego
będzie Centrum Wsparcia Szkolnych Klubów MemoryLab. W realizację włączą się też
uczniowie tej szkoły, którzy będą sprawować opiekę nad młodszymi koleżankami i kolegami
uczestniczącymi w Projekcie.
Terminy spotkań dla uczniów gimnazjów:
10.09.2016
24.09.2016
08.10.2016
22.10.2016
05.11.2016
Preferowane będą zgłoszenia klikuosobowych grup (3-4 osoby) uczniów z jednej szkoły.
Takie grupy będą miały możliwość utworzenia w swojej szkole Szkolnego Klubu MemoryLab.
Zaopiekują się Wami wybrani nauczyciele, ale to Wy – uczniowie – będziecie decydować o
zasadach działania Waszego Klubu. To Wy będziecie mogli przekazać innym, jak zamienić
uczenie się w pasjonującą, radosną i naprawdę skuteczną zabawę z umysłem i wyobraźnią.
Zapraszamy!
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2016r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię i nazwisko uczestnika
Kontakt (adres e-mail, telefon)
Nazwę i adres szkoły
W tytule wiadomości prosimy wpisać: Zgłoszenie Szkolne Kluby MemoryLab
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres anna.krusiewicz@mscdn.edu.pl

Informacji udzielają:
Anna Krusiewicz
Koordynator projektu Szkolne Kluby MemoryLab
Tel. 24 366 53 66 w.123
Małgorzata Gasik Tel. 24 366 53 66 w.114
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