
 

ECCE HOMO XXI  

Lepsze myślenie, lepsza pamięć, lepsze życie 

 

 

 

Program 

I. „Szkoła” w domu. Program I. stopnia. 

 

1. Opowieść o bambusie, pchle w słoiczku i rozgwiazdach. 

2. Arteterapia w domu. Twórcza mandala i rysowanie w sztuce zapamiętywania. 

3. Dlaczego warto/trzeba czytać rodzinnie. 

4. „Klub Skaczącej Myszy”, „Opowieści o Gotfrydzie Zwycięzcy”, „Droga, kochana 

dziewczynko/chłopcze”, bajki la Fontaine’a, Ezopa... 

5. Odkrywanie własnych strategii uczenia się (IWM). 

6. Podstawy „Kreatywnego uczenia się”. Główne metody, techniki i strategie 

skutecznego uczenia się (cz. I). 

7. Jak szybko poprawić pamięć. 20 najprostszych sposobów. 

8. Co zrobić, żeby dziecko chciało i polubiło się uczyć? Sztuka najprostszej motywacji. 

Rola ciekawości i zainteresowania. 

9. Co to jest uczenie się w stanie relaksu? 

10. Jak ułatwić dziecku zdobywanie wiadomości encyklopedycznych. 

11. Jak „oswoić” dziecko z matematyką? 



12. Edukacja przy stole obiadowym. 

13. Edukacja w czasie drogi do szkoły. 

14. Ćwiczenia i zabawy pamięciowe. M.in. test Kima, mała/duża Memogra, zadania na obserwację, 

„Flip i Flap”, gry językowe, zabawy zręcznościowe („taniec marokański”, „pług”, zabawy z zapałkami) 

15. Rola zbieractwa (wspólnych pasji). 

16. Muzyka i poezja w domu. 

17. Baden-Powell w domu. Duża odpowiedzialność, duże zaufanie. 

18. Zapamiętywanie dźwięków, głosów ptaków, muzyki... 

19. Mapy Myśli dla dzieci. 

20. Lista codziennych zadań (przykładowa). Tylko przez kilka minut dziennie. 

  

 

 

II. „Uniwersytet” w domu. Dla dzieci starszych. Program II st. Z przedmiotów, 

których nie ma w oficjalnym programie szkolnym, a które są kluczowe dla 

szczęścia i powodzenia w życiu: 

 

1. Pamięć to METODA i BIEGŁOŚĆ w jej stosowaniu. 

2. Podstawy „Kreatywnego uczenia się”. Główne metody, techniki i strategie 

skutecznego uczenia się (cz. II). 

3. Tabliczka mnożenia w 10 dni. 

4. Jak kształtować charakter i rozwijać osobowość – odwagę, wytrwałość, cierpliwość, 

samodyscyplinę, wysoką samoocenę/pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. 

5. System Karola Borchardta. Być kapitanem własnej duszy*. 

6. Jak odnieść sukces wewnętrzny (mistrzostwo osobiste). - podstawa wszelkich innych. 

7. Jak radzić sobie z niepowodzeniem (rola błędów i porażek). 

8. Odkrywanie mocnych i słabych stron, talentów i uzdolnień. 

9. Motywacja dla zaawansowanych. 

10. Jak walczyć z odkładaniem. 

11. Podstawy zarządzania sobą w czasie. 

12. Podstawy twórczego myślenia dla dzieci (z elementami myślenia krytycznego i projektującego). 



13. Jak kierować własnym życiem (ustalając pierwszą wizję/misję, role i cele). 

14. Jak być skutecznym. 

15. Notowanie metodą Cornella i Map Mysli. 

16. Czytanie ze zrozumieniem. 

17. Podstawy edukacji finansowej. 

18. Podstawy kooperacji i działań zespołowych. 

19. Tajna broń „zawodowców”. 

20. Wyzwania/zadania pobudzające cały potencjał dziecka. System „guzików”. 

 

 

 

 

 

III. Program dla rodziców. Domowa Strefa HiMemory! 

Aby łatwiej pracować z dzieckiem w domu, poświęcając 10-15 minut dziennie. 

Program modyfikowany odpowiednio do wieku i możliwości dziecka, 

realizowany w formie pracy własnej i w trakcie zajęć z dziećmi 

1. Podstawy kreatywnego uczenia się i nitka „domowego trenera” (w oparciu o 

zestaw „HiMemory! Pięć minut dla pamięci”). Opcja specjalna. 

2. Główne systemy, techniki i strategie pamięciowe. Ćwiczenia i przykłady 

praktyczne. 

3. Dydaktyka partnerska w domu. 

4. Dwa mózgi w domu - jak dogadywać się z małolatem? 

5. Czego możemy nauczyć się od własnych dzieci? 

6. Jak ułatwić dziecku prace domowe? Znaczenie rytuałów. 

7. Podstawy czytania z wyobraźnią. 

8. Notowanie przy pomocy metody Cornella i Map Myśli 

9. Jak zmniejszać stres edukacyjny. 

10. Jak budzić entuzjazm ii dawać radość. 

11. Karać? Chwalić? Ale jak? 



12. Realizacja marzeń. 

13. Dekalog Małego Mistrza. 

14. Tabele Mistrza dla 4 - 5- latków. 

15. Opowieści na dobranoc. 

16. Wyzwania specjalne (wieczny kalendarz). 

17. Dieta dla geniuszy. 

18. Dbałość o równowagę życiową i zdrowie psychiczne. 

19. Jak dzieci się uczą. 

20. Czego potrzebują nasze dzieci? 

21. Dlaczego warto/trzeba czytać rodzinnie. 

22. Biblioteka Domowej Akademii Rodzinnej. 
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