
Organizacja

Kilka pytań

o Obraz, dźwięk 1-10

o Skąd jesteście?

o Skąd się znamy?

o O jakim kierunku studiów myślicie?

o

90-120 minut

Propozycja

Prezent 🎁

Q&A

Ostrzeżenie Czasem będzie ostro

Cześć

o Kim jestem?

chemik o specjalizacji chemia medyczna i chemia analityczna; 

Uniwersytet Wrocławki

korepetytorem już od 19 lat

specjalista chemik analityk w firmach farmaceutycznych: 

GSK, Hasco-Lek, Instytut Farmaceutyczny

Pomagam uczniom w napisaniu jak najlepiej matury z 

chemii i dostaniu się na wymarzone studia

Jak pomagam

o kurs online

Intensywny Kurs Chemii Nieorganicznej

Intensywny Kurs Chemii Organicznej

Mistrz Obliczeniówki listopad

o Lekcje nagrane

o Dłuższa współpraca tylko kilka miejsc na rok

o Znam Wasze problemy i bolączki

o byłam bardzo ambitna - marzyłam o lekarskim na UJ

o cholernie bałam się porażki

o

bardzo dużo się uczyłam, ale zależało mi na 

czerwonym pasku, stąd uczyłam się wszystkiego i 

ze wszystkiego

o

egzamin na medycynę bardzo! 

mnie zestresował i w trakcie 

egzaminu poddałam się

o
zestresowałam się przez chłopaka, 

który ściągał obok mnie

wytrącił mnie z równowagi

czułam, że startujemy na nierównym poziomie

pomimo rozwiązywania zadań, czułam, że się powoli poddaje

o
nie dostałam się, byłam tuż pod kreską 

- zabrakło mi dwóch punktów

o fizyka poszła mi kiepsko, dużo błędów merytorycznych
student, który mnie uczył, przekonywał, że skoro on dostał się 

na medycynę to ja też się dostanę

o obraziłam się na cały świat

o nie miałam planu B nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić

o
złożyłam papiery na Chemię na 

Uniwersytecie Wrocławskim

na 320 osób przyjętych na 1 rok, 

skończyło studia niecałe 60 osób

zrobiłam kurs pedagogiczny

na 4 roku dostałam nagrodę dla 

najlepszego studenta Wydziału Chemii

zaczęłam udzielać korepetycji innym studentom

o
7 kroków, dzięki którym zdasz na 

min 80% maturę z chemii

KROK 1 

CEL

o Czy wiesz kim chcesz zostać w przyszłości?

TAK

Czy wyobrażasz siebie jak pracujesz?

Czy czujesz emocje z tym związane?

NIE

Jest to trochę jak droga bez celu

Uczysz się, ale nie będzie widać efektów

o

Czy to jaki zawód chcesz w przyszłości 

wykonywać jest twoim marzeniem i 

wyborem?

TAK

NIE

o Czy odkładasz decyzję o wyborze studiów na czas wyników?

KROK 2 

STRATEGIA

o Jakie przedmioty zdajesz na maturze?

o Czy uczysz się wszystkich przedmiotów?

góry

turysta z małym plecakiem

turysta z dużym plecakiem

Gdybym cofnęła czas, to 

uczyłabym się tylko przedmiotów 

maturalnych, a resztę byle zdać.

o Mit ocen

Oceny nie są adekwatne do wiedzy

Oceny vs Rodzic

o Dostosuj system nauki

W zależności od profilu

W zależności od chronotypu

o Organizacja pracy i nauki

KROK 3  

NAUKA

o Wiedza

Szkoła

Podręczniki mają być napisane przystępnym  językiem

Korepetycje

u korepetytora

u studenta / ucznia

sprawdź

kompetencje

opinie

wyniki pracy

czy nadajecie na tych samych falach

czy motywuje i mobilizuje do nauki

czy masz efekty

czy po korepetycjach masz pozytywne nastawienie do nauki i 

działania

Kurs online

skoncentrowana wiedza

poszczególne działy

oszczędność czasu

sprawdź

kompetencje osoby prowadzącej kurs

opinie i referencje

efekty kursantów

czy przekaz Ci odpowiada

czy są spełnia twoje wymagania i potrzeby

czy masz efekty

Dodatkowe informacje, w zależności od autora i kursu

Zbiory zadań

o Rozwiązuj zadania świadomie, a nie mechanicznie

o
Liczy się jakość rozwiązanych zadań i ich zrozumienie, a nie 

ilość

o
Rozwiązuj zadania od najłatwiejszych, średniotrudnych do 

trudnych / maturalnych

Bezpłatna wiedza

YouTube

Facebook

Instagram

nie mamy pewności czy jest poprawana

zabiera dużo czasu zanim się zbierze całość wiedzy

o Trójkąt

o

szybkość zapamiętywania

szybkość zapominania

o Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj!

KROK 4 

MOTYWACJA 

DETERMINACJA

o Motywacja

Podział

Nagrody vs kary

o Determinacja

Tworzenie nawyków

Pomimo niechęci, czasem niesprzyjających warunków 

DZIAŁASZ, bo wiesz po co to robisz!

determinacja a motywacja

o
No i jak na razie? Podoba Wam się? 

Dowiedzieliście się czegoś nowego?

o Zdjęcie + Zadanie
Wybiorę kilka osób, które mnie pozytywnie zaskoczą i napiszą 

"dlaczego warto się ze mną uczyć"
dostaną jeden z moich webinarów (do wyboru) w prezencie

o Przerwa? napisz TAK

o Lecimy z tematem dalej? napisz TAK

KROK 5 

PRODUKTYWNOŚĆ

Rozpraszacze

Zablokuj wciągające strony

Zaplanuj naukę

KROK 6 

CIAŁO

o WODA

o Ruch

o Odpoczynek

o Sen

KROK 7 

PSYCHIKA

o Stres

o Sytuacje stresowe

Traumy

Kłótnie i trudne rozmowy

Przebodźcowanie

Hałas

Zbyt dużo światła niebieskiego

Zbyt niska lub zbyt wysoka aktywność fizyczna

Niedożywienie jakościowe (zbyt uboga dieta w mikro i 

makroelementy)

Niedobór snu, odpoczynku, regeneracji

Zaburzenie rytmu okołodobowego

o Przewlekły stres a zdrowie

Spadek

odporności

wydajności pracy mózgu

energii

samopoczucia

Wzrost

odczuwania bólu

ryzyka depresji

Nasilenie reakcji uczuleniowych

ryzyka insulinooporności i cukrzycy typu II

otyłości

o Jak radzić sobie ze stresem?

Poznaj swój stres

Zastanów się, co mówi do Ciebie stres

Działanie

Wsparcie

Odpoczynek

o Energia

o Emocje

o Porażka

Może być czymś negatywnym

Może być czymś  pozytywnym

Sukces usypia, w porażkach się wzrasta!

Egzamin na prawo jazdy

PODSUMOWANIE

o Czego się dziś dowiedziałaś / -eś?

o Jak myślisz, czy da się omówić i przerobić ten temat w 90 minut?

o

Jest tego znacznie więcej. To co pokazałam to dopiero 

początek, jeśli chcecie wejść na wyższy poziom.  

 

Mam dla Was, coś co bardzo Wam pomoże.

Zaproszenie

Przechodzimy do prezentacji

Mam dla Was prezent Mapa myśli

Tylko dla Was

http://bit.ly/chemia-mapa-mysli

"Jak w 7 krokach 

zdać na 100% 

maturę z chemii"

https://www.mindomo.com/doc.htm?d=a0818b041aff4ce59290bcb1f627cf64&m=defb40368a4c1171c42249f63f95988e
http://bit.ly/chemia-mapa-mysli
http://bit.ly/chemia-mapa-mysli

