
OFERTA DLA SZKÓŁ



Dlaczego w dzisiejszych czasach 
dotychczasowe metody nauki  
nie działają?

W czasach “instant” - szybkich i krótkich 
informacji, filmików, emotikonek i GIFów - 
zmotywowanie ucznia do skupienia uwagi przez 
dłuższy czas i systematycznego uczenia się, jest 
ogromnym wyzwaniem. Badania wskazują, że  
w erze cyfryzacji realnie zmieniają się nasze 
mózgi. Internet zmusza nas do szybkiego, 
płytkiego i rozproszonego przetwarzania 
informacji, a co za tym idzie, upośledza zdolności 
umysłu do głębokiego przetwarzania wiedzy,  
koncentracji i kontemplacji.  Dodatkowo,  
w zalewie informacji z Internetu, nasz mózg 
uczy się raczej je ignorować, a nie przetwarzać 
głęboko i zachowywać w pamięci na 
dłużej. Zadaniem szkoły stało się stworzenie 
alternatywnego środowiska dla młodych 
ludzi, które będzie sprzyjać skupieniu uwagi, 
głębokiemu i twórczemu myśleniu. Na to czy 
trwale zapamiętujemy informacje, wpływa nasza 
wiara w siebie, umiejętności współpracy czy 
komunikacji, systematyczność i motywacja do 
osiągania celów. Aby stworzyć uczniom ciekawe, 
motywujące i stymulujące do nauki środowisko, 
trzeba mieć wpływać na każdy z powyższych 
czynników. 

Odpowiedzią na kryzys 
pedagogiki i źródłem 
skutecznych, edukacyjnych 
rozwiązań jest  
BrainCore Education! 

Innowacyjne i oparte na badaniach naukowych 
narzędzie, wspierające nauczycieli w efektywnym 
uczeniu, motywowaniu i znajdowaniu 
skutecznych działań do pokonywaniu barier 
swoich uczniów.

Nasz innowacyjny Test Zdolności Poznawczych 
pozwala na zidentyfikowanie indywidualnego 
sposobu przyswajania wiedzy u każdego ucznia,  
a konsultacje z Certyfikowanym Trenerem 
BrainCore prowadzą do sukcesu akademickiego, 
poprzez podniesienie kompetencji i wpływ  
na efektywność procesu uczenia się. 



Poznaj Grupę BrainCore  
i innowacyjne podejście  
do nauki!

W 2007 roku w Szwajcarii grupa pedagogów, nauczycieli  
i naukowców rozpoczęła pracę nad innowacyjnym 
programem wspierania rozwoju potencjału poznawczego 
uczniów. Opierając się na teorii neuroplastyczności 
(odnoszącej się do zdolności mózgu do zmiany w każdym 
wieku) grupa BrainCore opracowała 5 czynników mających 
największy wpływ na proces uczenia się i trwałego 
zapamiętywania. W kolejnym kroku naukowcy zrzeszeni 
wokół Grupy opracowali także sposób badania i rozwijania 
powyższych czynników. Kompleksowym efektem ich działania 
jest model obliczeniowy - Neuro Activated Diagnostic® 
(NAD), który stał się innowacyjnym i jednym z najbardziej 
skutecznych narzędzi, wspierających pracę nauczycieli  
i podnoszących szansę na lepsze wyniki uczniów.

Firma BrainCore nieustannie się rozwija i uzyskiwane rezultaty 
swoich badań kontroluje i diagnozuje w swoich centrach 
testowych w Szwajcarii, Polsce, Francji i Malezji.

Platforma BrainCore ma podstawy naukowe i przeszła 
badania psychometryczne na polskich próbach. Omówienie 
testu i zespołu przeprowadzają certyfikowani trenerzy 
BrainCore, na co dzień pracujący z uczniami i nauczycielami. 

Licencję merytoryczną BrainCore w Polsce posiada Instytut 
Witelon. Markę w Polsce reprezentują Business Bridge Group, 
hyperCrew oraz Instytut Witelon.



Co to jest BrainCore Education?

BrainCore Education to narzędzie przeznaczone 
dla szkół i instytucji edukacyjnych. Potrafi 
dokonać diagnozy rozpoznającej profil 
poznawczy ucznia. Następnie, w obszernym 
raporcie, przedstawia wyniki ucznia i wskazuje 
metodę pozwalającą nauczycielowi dostosować 
program lekcji do indywidualnych potrzeb 
uczniów, jak też do najważniejszych problemów 
całej klasy. 

Dostarcza także narzędzi pedagogicznych  
w postaci arkuszy informacyjnych opisujących 
techniki coachingowe lub metodologiczne pracy 
indywidualnej z uczniem lub/i całą klasą.



95% badanych osób 
potwierdza, że BrainCore 
to dobra metoda dla 
nauczycieli, którzy chcą 
lepiej uczyć.

Co daje szkołom i nauczycielom 
korzystanie z BrainCore Education?

Niezbędne i konkretne dane pomocne w diagnozie uczniów i opracowaniu skutecznej 
koncepcji pracy z klasą, pojedynczym uczniem oraz rodzicami

Wskazówki i metody wspomagające motywację ucznia do nauki i rozwoju - czyli konkretne 
porady, jak sprawić, żeby lekcje były ciekawsze, a treści łatwiejsze do zapamiętania

Pomoc w ustaleniu przyczyn niepowodzeń ucznia i propozycje działań w celu ich likwidacji

Podniesienie kompetencji dydaktycznych - najnowszą wiedzę  z zakresu uczenia się i pomoc w 
zastosowaniu skutecznych metod pracy z uczniami,

Przyjemniejszą, łatwiejszą i bardziej efektywną pracę 

Zwiększenie szans uczniów na podniesienie wyników w nauce - lepsze wyniki w krótszym czasie



KROK 1. 
Wypełnienie testu BrainCore Education przez 
uczniów - wysyłamy każdemu uczniowi 
indywidualny link do kwestionariusza online. 
Można go wypełnić w 15-20 minut na każdym 
urządzeniu - wystarczy dostęp do internetu. 
Język testu jest dostosowany do uczniów, test 
jest bezpieczny i poufny.

KROK 2. 
Kompleksowy raport - indywidualny profil 
poznawczy badanego ucznia jest generowany 
natychmiast po zakończeniu testu i pojawia się 
na platformie BrainCore. Raport zawiera unikalne 
wartości NAD®, mocne i słabe strony ucznia, 
wskaźniki emocjonalne wiele innych. Wskazuje 
jego problemy i trudności w przyswajaniu wiedzy, 
uwzględniając ich poziom -wysoki, średni lub 
niski- i proponuje odpowiednie rozwiązania, które 
można wykorzystać podczas każdej lekcji.

KROK 3. 
Konsultacje i omówienie wyników z trenerem 
BrainCore - w trosce o prawidłową interpretację 
wyników, prowadzimy indywidualne konsultacje 
osoby badanej z przeszkolonym trenerem 
BrainCore. Konsultacja trwa około 45 minut.

KROK 4. 
Dostęp do platformy BrainCore: dla uczniów, 
którzy dostają osobiste hasło tylko do swojego 
raportu dla nauczycieli, którzy mają wgląd do 
wyników całej klasy - pojedynczych raportów, 
a także zestawienia wyników całej klasy. Na 
platformie znajdują się również najpilniejsze 
interwencje i sposoby rozwiązania dla każdego 
problemu - indywidualnie i grupowo, dla całej 
klasy. 

KROK 5.  
Coaching w szkołach - nasze sesje coachingowe 
w szkołach i instytucjach edukacyjnych są 
realizowane zgodnie z opracowaną metodologią, 
koncentrując się na indywidualnym potencjale 
uczniów. Uważamy, że każda szkoła i instytucja 
edukacyjna tworzy ekosystem, który w całości 
powinien opracować swoją drogę rozwoju przed 
podjęciem jakichkolwiek działań.

KROK 6. 
Wdrażanie działań wybranych przez nauczycieli

Jak działa BrainCore w szkole 
- krok po kroku:



W ramach  
usługi BrainCore 
szkoły otrzymują: 

SZKOLENIA DLA KADRY W  METODZIE BRAINCORE I Z OBSŁUGI 
SYSTEMU - przygotowanie wybranej grupy nauczycieli  
do bycia ekspertem BrainCore I-go stopnia

MOŻLIWOŚĆ DIAGNOZY KLAS I INDYWIDUALNE KONSULTACJE 
DLA UCZNIÓW

DOSTĘP DO PLATFORMY

OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ - od momentu szkolenia nauczycieli 
po wsparcie we wdrażaniu konkretnych rozwiązań 
edukacyjnych w klasach



Przekonaj się już dziś, że nasze 
podejście do edukacji jest 
wyjątkowe!

“BrainCore zaoferował mi nową wizję mojego 
podejścia pedagogicznego. Dzięki BrainCore 
każdy uczeń stał się wyjątkowy.” Ana B., 
Nauczycielka, Szwajcaria

“BrainCore umożliwia rozwój umiejętności 
interpersonalnych uczniów i strategii 

poznawczych w odpowiedzi na różne 
sytuacje. Uczniowie stali się bardziej aktywni 
i zaangażowanym podczas lekcji. BrainCore 
pomaga w pogłębianiu wiedza młodej osoby  
o sobie, jej możliwościach a także roli i funkcji  
w grupie.” Dominikque, Nauczycielka, Francja 

80% 

badanych testem BrainCore podjęło 
lub planuje podjąć zmiany zgodnie z 
zaleceniami raportu 

96% 

badanych ocenia trafność testu 
BrainCore dobrze lub bardzo dobrze

90% 

badanych poleca metodę BrainCore 
jako dobrą metodę do rozwoju 
własnego potencjału.

86% 

badanych testem BrainCore deklaruje, 
że to dobre narzędzie wspierające 
uczenie się



Skontaktuj się z nami,  
dobierzemy najlepsze działania dla Twojej szkoły 

info@braincore.swiss 

Więcej o BrainCore znajdziesz na www.braincore.swiss 

Poznaj również

BrainCore Business i Test Predyspozycji Zawodowych BrainCore  

Partnerzy BrainCore

www.instytut-witelon.pl www.bbgroup.com.pl www.hypercrew.pl

mailto:info%40braincore.swiss?subject=
http://www.braincore.swiss

