


Wspieraj swoje dziecko 
w uczeniu się świata

Znamy przepis na przyjazna naukę



Po równo NIE ZNACZY sprawiedliwie 



Kiedy pracujemy z uczniem…



A możemy tak…





www.indywidualni.pl/recenzje

indywidualni.pl w ocenie autorytetów naukowych



Pakiet testów (dla każdego etapu edukacyjnego) analizujących 
mocne strony, predyspozycje oraz strategię uczenia się.

Dostęp do profili indywidualnych oraz grupowych (klasy, grupy).

Dostęp do bazy metod, technik, kart podnoszących efektywność 
uczenia się i nauczania.

Pakiet specjalistycznych szkoleń dla Rady Pedagogicznej.

Oprogramowanie integrujące z rozwiązaniem LIBRUS Synergia. 

Zasoby dydaktyczne: karty pracy, scenariusze, plakaty. 



Jak to działa?



• W przypadku ucznia szkoły podstawowej klas 1–3 testy wykonuje rodzic lub opiekun. 

• Od klasy 4 szkoły podstawowej testy są wykonywane przez uczniów samodzielnie.

• Wykonanie testów zajmuje jedynie 60 minut.

• Może zostać podzielone na kilka dogodnych etapów. System zapamiętuje wybrane 

odpowiedzi, tak by po kolejnym zalogowaniu móc rozpocząć test od następnego pytania.

Testy do wszystkich etapów edukacyjnych

Klasy 1-3
Szkoły podstawowej

Klasy 4-6
Szkoły podstawowej

Klasy 7-8
Szkoły podstawowej

Szkoły ponadpodstawowe
Dorośli



! Pakiet testów opracowany zgodnie z procedurami psychometrycznymi.
! Badania pilotażowe z udziałem blisko 8 000 osób.

Pakiet testów mocne strony, predyspozycje, 
strategia uczenia się



Po rozwiązaniu 
testów…



Profil dziecka



Metody efektywnego uczenia się



Metody efektywnego uczenia się



Metody efektywnego uczenia się



Kompleksowe wsparcie wszystkich uczestników 
procesu edukacji

• Wynik testów 

dziecka.

• Wskazówki 

z zakresu 

świadomego 

i efektywnego 

wspierania dziecka 

w nauce.

• Metody i techniki 

uczenia się.

• Pakiet testów on-line.

• Wyniki testów.

• Strategie 

efektywnego uczenia 

się (metody, techniki, 

karty pracy).

• Specjalistyczne szkolenia dla rady 

pedagogicznej.

• Pakiet testów dla uczniów 

i nauczycieli.

• Wyniki testów.

• Profile indywidualne uczniów.

• Raporty grupowe.

• Bank metod i technik.

• Scenariusze lekcji z uczenia się oraz 

doradztwa zawodowego.

• Statystyki szkolne.



Jak rozpocząć pracę?

Wykonanie testów

Udostępnienie 
testów
Nauczyciel udostępnia 
testy uczniom.

Uczniowie wykonują testy. 
Wychowawca informuje, do kiedy 
testy powinny zostać zakończone.

Wykorzystanie projektu w codziennej nauce
Zestaw metod i technik jest zawsze pod ręką, dostępny 
po zalogowaniu do LIBRUS Synergia. 

Informacja dotycząca testów
Uczeń i rodzic otrzymują wiadomość 
z informacją, że testy zostały przydzielone przez 
wychowawcę. Testy są dostępne w module 
Indywidualni w zakładce „Mój profil”.

Poznanie wyników, metod 
i technik
Natychmiast po wykonaniu testów uczeń, jego 
rodzice i nauczyciele otrzymują dostęp do 
wyników oraz proponowanych metod i technik 
efektywnego uczenia się. 



 Poznasz indywidualną strategię uczenia się Twojego dziecka.
 Dziecko otrzyma wiele informacji o sobie samym i o tym, jak się uczyć.

 Ty otrzymasz wskazówki, jak je wspierać.

 Wspólnie poznacie jego predyspozycje i mocne strony.

 Twoje dziecko zrozumie, jaki sposób nauki jest dla niego najlepszy.

 Pomożesz mu w osiągnięciu szkolnych sukcesów.

 Zobaczysz efekty wyrażone nie tylko szkolnymi wynikami, ale także wzrostem 
pewności siebie i motywacji Twojego dziecka.

Zobacz, ile zyskujesz



Twoje dziecko ma zapewniony 
bezpłatny dostęp do projektu 
indywidualni.pl w rozwiązaniu 
LIBRUS Synergia.

Portal indywidualni.pl

Dla użytkowników 
indywidualnych płatny 
dostęp do projektu. !

Możliwości pracy z projektem indywidualni.pl



Każde dziecko chce być dobrym uczniem
Pomóż mu osiągnąć sukces w szkole


