OFERTA DLA RODZICÓW

Dlaczego w dzisiejszych czasach
stare 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 wyjątkowe podejście
do edukacji.
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 uczniów w pokonywaniu
barier w nauce oraz podnoszących motywację uczniów
do zdobywania wiedzy.
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?

BrainCore to narzędzie przeznaczone do badań
indywidualnych uczniów od 12 roku życia.
Potrafi dokonać diagnozy rozpoznającej profil
poznawczy dziecka. Bazując na najnowszych
badaniach neurobiologicznych, BrainCore
Education identyfikuje procesy dotyczące wiedzy
i zapamiętywania. Następnie, w obszernym
raporcie, przedstawia wyniki ucznia i wskazuje
metodę pozwalającą samemu uczniowi
dostosować swój sposób uczenia się do swoich
indywidualnych potrzeb.
Co daje uczniom skorzystanie z BrainCore?
BrainCore Education - wsparcie w skuteczniejsze
nauce
Tłumaczy jak działa ludzki mózg, nasza
pamięć i co na nią wpływa
Poszerza świadomość osoby badanej
na temat jej mechanizmów działania, które
wspierają lub utrudniają uczenie się
i zdobywanie wymarzonych celów

Wskazuje mocne strony i obszary do rozwoju
badanych osób
Pomaga zdiagnozować trudności w nauce
i podpowiada konkretne rozwiązania
BrainCore Test Predyspozycji Zawodowych
- wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku
kształcenia i profesji.
Narzędzie pozwala na sprawdzenie, które
z cech niezbędnych na współczesnym rynku
pracy uczeń posiada odpowiednio rozwinięte,
a które warto byłoby wzmocnić i udoskonalić.
Wyniki testu wskazują również aktualne
branże zawodowe, w kolejności od tych
najlepiej dopasowanych do kompetencji
i zainteresowań młodego człowieka oraz
pomagają zaplanować ścieżkę edukacji,
wskazując jakie szkoły i uczelnie warto wybrać,
by uzyskać wymarzony zawód.

Jak działa BrainCore
- krok po kroku:
KROK 1.

KROK 3.

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.

Debriefing - czyli konsultacje i omówienie
wyników z trenerem BrainCore. W trosce o
prawidłową interpretację wyników, prowadzimy
indywidualne konsultacje badanego ucznia lub/i
rodzica z przeszkolonym trenerem BrainCore.
Konsultacja trwa około 45 minut.

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 przyswajania
wiedzy.

KROK 4.
Dostęp do platformy BrainCore - każda badana
osoba dostaje dostęp do platformy pod
indywidualnym loginem i hasłem.

KROK 5.
Coaching/mentoring z uczniem - oferujemy
możliwość kontynuowania współpracy
z trenerem BrainCore i konsultacje pomagające
wdrożyć zalecany zmiany w efektywniejszym
uczeniu się.

CENNIK usługi BrainCore

BrainCore Education

- 250 brutto

BrainCore Test Orientacji zawodowej

- 160 brutto

Dodatkowe konsultacje z trenerem BrainCore

- 150 brutto

W ramach usługi BrainCore rodzice otrzymują:
Test BrainCore dla dziecka
Obszerny raport z wynikami - wyniki ilościowe
wraz z komentarzem
45 minut indywidualnej konsultacji z trenerem
BrainCore dla dziecka lub dla Ciebie
Dostęp do aplikacji BrainCore

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

“Zobacz, dlatego
polecają nas
rodzice:

“Mój 18 letni syn decyzję o wyborze studiów podjąć przede
wszystkim na podstawie testów oraz rozmowy z trenerem. Czas
pokazał, że to była bardzo trafna decyzja”
Andrzej, tata ucznia z Polski

“Dzięki BrainCore nasz syn wie, jak uczyć się lepiej i jak
wykorzystać swoje mocne strony w nauce. Jako rodzice,
dowiedzieliśmy się, jak znaleźć właściwy sposób na zachętę
i motywowanie do nauki.”
Veronika, mama ucznia ze Szwajcarii

“

Sięgnij po najlepsze wsparcie w nauce dla swojego dziecka!

Zamówi diagnozę swojego dziecka przez info@braincore.swiss.
Zostaw nam numer telefonu i e-mail. Skontaktujemy się
z Tobą, żeby przekazać Ci link do testu i umówić datę
omówienia wyników z dzieckiem lub z Tobą

Skontaktuj się z nami,
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

