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Co to jest NeuroBox? 
To projekt rozwojowy dla:  
przedszkoli, szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych  
oraz do edukacji domowej 

 

 

 

 To sprawdzone, przetestowane rozwiązania dla nauczycieli, zwiększające ich skuteczność zawodową i poczucie zawodowej satysfakcji. 
 Projekt „NeuroBox” powstał na bazie wieloletnich badań zjawiska tzw. trudności w uczeniu się uczniów i uzyskiwaniu słabych osiągnięć szkolnych. 
 Ale w  projekcie mogą uczestniczyć uczniowie zarówno z trudnościami w uczenia się w szkole, jak i z sukcesami w nauce. Warto pamiętać, że dzieci  

z sukcesami często opłacają ten sukces zbyt dużym wysiłkiem; ponadto często mają deficyty np. w zakresie komunikacji czy współpracy.  
Programy są nacelowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i kompetencyjnych u uczniów. 

 Program przetestowany w setkach szkół w Polsce w latach 2010-2017! 
 Już 20- 30 godzin warsztatów z uczniami przynosi rewelacyjne efekty edukacyjne! 
 Po zakupie otrzymujesz extra dostęp do bezpłatnych dodatków 
 Pakiet kupujesz raz – wykorzystujesz przez lata! Szkoła otrzymuje licencję na bezterminowe wykorzystywanie materiałów z pakietów NeuroBox. 
 
 
NeuroBox ma znakomite recenzje od uczniów i nauczycieli! 
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W skład każdego pakietu wchodzą:  

1. Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja”. Wszystko co powinno się wiedzieć na temat 
neuroedukacji, czyli procesu uczenia się w świetle neuronauk.  
Kurs dla wszystkich chętnych nauczycieli w szkole, składa się z 3 modułów:  
(1) Wprowadzenie. Jak działa pamięć?;  
(2) Ontogeneza, czyli dziecko w procesie własnego rozwoju;  
(3) BIOS - jesteśmy częścią natury. Neurostandardy pracy szkoły. 
 Łącznie 59 stron. Materiał w PDF, z możliwością uzyskania zaświadczenia 16 g. ukończenia kursu.  
 
Wzór świadczenie ukończenia kursu przesyłamy do podpisu przez Dyrektora placówki.  

 

 

 

 

 

 

Ponadto nauczyciele otrzymują wiele materiałów dodatkowych, typu  prezentacje multimedialne, plakaty, infografiki, poradniki, listy diagnostyczne… które 
są przesyłane drogą elektroniczną  do lidera projektu (osoby do kontaktu wyznaczona w placówce). Materiały do wykorzystania na Rady Pedagogiczne, 
spotkania z rodzicami i pracę z uczniami. 

WSZYSTKIE MATERIAŁY WYSYŁANE W PDF wraz z licencją, co umożliwia swobodny druk materiałów przez wszystkich 
nauczycieli w szkole, która posiada licencję.  
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1. PRZEDSZKOLE:  WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI. PROFILAKTYKA TRUDNOŚCI SZKOLNYCH  759 zł 
Pakiet materiałów do realizacji mini sesji wielostronnego wspierania rozwoju dzieci oraz diagnozy problemów rozwojowych.  
Są takie problemy, które „same nie przejdą”. Uważna obserwacja zachowania dziecka, wczesna diagnoza i odpowiednia terapia to najlepsza profilaktyka 
niepowodzeń i późniejszych trudności szkolnych. 

 
- Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (3 moduły, 16 g.) 
- Zestaw testów i zadań do badań przesiewowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3. Profilaktyka trudności szkolnych. 

Scenariusze i materiały do zajęć z dziećmi: 
(1) Bank 125 ćwiczeń i zabaw rozwijających wielorakie inteligencje, inteligencję emocjonalną, aktywizujących zmysły i 
przygotowujące do bycia uczniem „uzbrojonym” w kompetencje, które pozwalają się dobrze uczyć; 
(2) Mini sesje pracy z grupą dzieci lub pracy indywidualnej – 90 inspiracji mini sesji rozwojowych dla dzieci w wieku 5 – 7 lat, które 
mogą odbywać się w przedszkolu  na rzecz rozwijania różnych rodzajów inteligencji (inteligencji wielorakich, emocjonalnej i 
aktywizacja wielozmysłowej;  a także w klasie 1 szkoły podstawowej, świetlicy oraz  4 scenariusze zajęć rozwijających inteligencję 
emocjonalną; 
(3) Adaptacja i Integracja – przygotowanie do funkcjonowania w roli ucznia, klasa 1. 

WSZYSTKIE MATERIAŁY WYSYŁANE W PDF wraz z licencją, co umożliwia swobodny druk materiałów przez wszystkich nauczycieli w szkole, 
która posiada licencję. 
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 SZKOŁA PODSTAWOWA  klasy 1-3: UCZENIE SIĘ I POSTAWY    999 zł 

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat: zarządzania swoim uczeniem się z doskonaleniem kompetencji czytelniczych oraz 
doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, kreatywności i innowacyjności  jako profilaktyki trudności szkolnych i problemów z zachowaniem. 

- Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (3 moduły, 16 g.)   
- Zestaw testów i zadań do badań przesiewowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3. Profilaktyka trudności szkolnych. 

Scenariusze warsztatów dla uczniów:   
1) Warsztaty z uczenia się połączone z wdrażaniem kompetencji czytelniczych dla klasy 1,2 i 3 - „Świat słowami przedstawiony” (do 
realizacji 4 g., raz w miesiącu, łącznie 40 godzin w roku szkolnym; 120 godzin przez 3 lata);  
2) Nietypowe dyktanda z języka polskiego (10 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania);  
3) Nietypowe dyktanda z matematyki  „Klasówki w kratkę” (60 scenariuszy do kreatywnego wykorzystania); 
4) Kreatywna praca z lekturami. 
 
 
 
 

 
  



 

Pakiet rozwojowy i materiały edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do edukacji domowej 
 

5 

 

 SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8: UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ OSOBISTY 999 zł 

Pakiet materiałów do realizacji warsztatów z uczniami na temat zarządzania swoim uczeniem się, doskonalenia umiejętności w zakresie współpracy, 
kreatywności i innowacyjności           

- Kurs doskonalenia dla nauczycieli pt. „Neuroedukacja” (3 moduły, 16 g.)  

Scenariusze warsztatów dla uczniów:   
1) Warsztaty z uczenia się (24 g.); 
2) Warsztaty z myślenia wg Edwarda de Bono (16 scenariuszy); 
3) Kreatywna praca z lekturami . 
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Umowa Licencyjna  
1. UDZIELENIE LICENCJI. 

1.1 Firma GE21 udziela Użytkownikowi pakietu NeuroBox licencji na użytkowanie 
produktów na użytek nauczycieli oraz dzieci/uczniów i ich rodziców przez konkretną szkołę 
lub przedszkole, dla której to instytucji produkt ten został zakupiony. 

1.2. Udzielenie licencji ma charakter bezterminowy, co znaczy, że raz kupiony pakiet 
można wykorzystywać wielokrotnie dla kolejnych grup nauczycieli, dzieci/uczniów i 
rodziców.  
1.2. Prosimy o nieudostępniania produktu i częściowych materiałów innym osobom  
i instytucjom. Udostępnianie materiałów zawartych w pakiecie NeuroBox jest naruszeniem praw 
autorskich i naruszeniem Umowy licencyjnej.  

2. WYKORZYSTYWANIE PAKIETU.  

2.1. Materiały edukacyjne zawarte w pakiecie oraz w dodatkach (dodatki.neurobox.pl) można 
wykorzystywać do doskonalenia pracy nauczycieli, doskonalenia kompetencji wychowawczych 
rodziców/opiekunów uczniów oraz doskonalenia kompetencji u uczniów w konkretnej placówce oraz 
zgodnie z opisem tj. w czasie realizowanych warsztatów i spotkań  z rodzicami, czy spotkań Rady 
Pedagogicznej. Wybrane materiały można także wykorzystywać w sposób kreatywny, wprowadzając 
je na lekcje, zajęcia dodatkowe i inne formy realizowane w placówce.  

2.2. Prosimy o respektowanie prawa własności intelektualnej, co oznacza zakaz udostępniania i/lub 
publikowania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów z pakietu NeuroBox.  

2.3. Prosimy także o niewykorzystywanie elementów materiałów z pakietu NeuroBox.pl do 
publikacji bez każdorazowego uzyskania zgody autorów pakietu (adres do komunikacji e-mail: 
neuroBox@wp.pl lub ESPPS@wp.pl).  

3. ZAWARTOŚĆ PAKIETU.  

3.1. Placówka, która zakupiła pakiet edukacyjny NeuroBox otrzymuje:  

1.  Kurs pt. „Neuroedukacja” (3 moduły, w formacie PDF), który jest przeznaczony dla wszystkich 
nauczycieli w danej placówce (szkole/przedszkolu). Nauczyciele mogą uzyskać zaświadczenie 
ukończenia kursu (16 g.) po wykonaniu Testu i przesłania pracy drogą elektroniczną  (adres do 

komunikacji e-mail: neuroBox@wp.pl lub ESPPS@wp.pl). Wydanie zaświadczenia następuje po 
przesłaniu kosztów opłaty administracyjnej w wysokości 15 zł na podane w e-mailu konto bankowe.  

2. Scenariusze warsztatów dla uczniów z kompetencji uczenia się i innych kompetencji kluczowych 
lub mini sesje kształtowania kompetencji dla dzieci w wieku przedszkolnym (w formacie PDF). 

3. Ponadto nauczyciele otrzymują dostęp do materiałów dodatkowych (prezentacje multimedialne, 
plakaty, listy diagnostyczne, poradniki, inspiracje metodyczne), które są przesyłane do wskazanej 
osoby w szkole w sposób ciągły.    
 
4. GWARANCJE. 
  
Projekt NeuroBox to sprawdzone, przetestowane rozwiązania dla nauczycieli, zwiększające 
ich skuteczność zawodową i poczucie zawodowej satysfakcji. 
 
Wychodzimy z założenia, że wszystkim się należy poczucie sukcesu i satysfakcji, a ponadto,  
że żadne dziecko nie planuje zostać słabym uczniem, ani uczniem z problemami 
wychowawczymi… Słabe osiągnięcia szkolne są często efektem braku umiejętności 
uczenia się w szkole.  
 
Sukcesy edukacyjne (szkolne) są najlepszą profilaktyką wykluczenia społecznego. 
Odnoszenie sukcesów edukacyjnych eliminuje większość problemów wychowawczych oraz 
uruchamia w młodych ludziach odwagę, aby spełniać swoje marzenia 
i realizować zdolności i talenty! 
 
Pakiet edukacyjny NeuroBox został przygotowany na podstawie wieloletnich badań, testowania  
i wdrożeń w setkach szkół w Polsce. Po uczestnictwie w warsztatach zaobserwowano u uczniów 
zmiany  polegające na poprawie osiągnięć szkolnych (mierzonych uzyskiwanymi stopniami szkolnymi, 
w tym także na egzaminach zewnętrznych), poprawę codziennego funkcjonowania, wzrost 
aktywności i zaradności edukacyjnej u wszystkich uczniów! 
 
Dziękujemy za zakup pakietu NeuroBox! 

 


