
Welcome to Olive GreenWitamy w SuperMemo.com

SuperMemo.com
Uniwersalny ekosystem wspierający 
nauczanie i naukę własną.



Spółka SuperMemo World

• Powstała w 1991, od 2006 spółka należąca do Grupy 
Wydawniczej PWN

• Wydawca serwisów e-learningowych i aplikacji oraz 
materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych

• Prekursor badań nad wspomaganiem efektywnego 
uczenia się z optymalizacją powtórzeń „spaced repetition”

• Zwycięzca wielu prestiżowych nagród, między innymi: 
BETT, London Book Fair, New York Film & TV Festival, 
Cannes Corporate Film Festival.



Metoda SuperMemo

Want to remember everything you’ll ever learn? Surrender to this algorithm.
Gary Wolf 

Metoda pozwala zapamiętywać 
nawet 1000 nowych informacji  
w ciągu miesiąca, z blisko 100% 
skutecznością pamiętania, 
poświęcając na naukę ok. 20 
minut dziennie.

Systemy działające na bazie 
SuperMemo: Anki, Memrise, 
Duolingo, Osmosis, …



Jak działa metoda SuperMemo?

System monitoruje przebieg nauki każdego
użytkownika i przygotowuje dla niego
indywidualny plan nauki i powtórek.

Powtórki są planowane na podstawie
prawdopodobieństwa pamiętania każdej
informacji z osobna.

Efekty: wysoka retencja, wyeliminowanie
zbędnych powtórzeń, wielokrotnie wyższe
tempo nauki.



Do czego nadaje się SuperMemo ?

• Wszelkie partie informacji oparte 
na zatomizowanych pytaniach          
i odpowiedziach

• Nauka języków: słownictwo, 
kolokacje, praktyczne 
wykorzystanie gramatyki

• STEM: kluczowe fakty, reguły, daty, 
definicje

• Kojarzenie dużych ilości informacji 
tekstowych i zdjęć



SuperMemo.com – ekosystem nauki

serwis online 
SuperMemo.com

Aplikacje SuperMemo
(Android, iOS, PC Windows)

podręczniki,
e-książki, źródła

informacji



Jakie dane zbieramy

• Kompletne historie powtórek (5 milionów 
powtórek miesięcznie i rośnie)

• Estymacje prawdopodobieństwa 
pamiętania każdej informacji z osobna –
czy nadal potrzebne są nam egzaminy?

• Czasy nauki, logowania, szybkość reakcji, 
skuteczność nauki, możliwość korelacji z 
porą dnia, snem, czy innymi czynnikami

• Statystyki dotyczące obszarów 
tematycznych kursu – co jest łatwo 
przyswajalne, co jest trudne, może 
sprzeczne z dotychczasową wiedzą



Katalog kursów w SuperMemo.com

200 gotowych kursów językowych na wszystkich 
poziomach zaawansowania (A1-C2), 
w tym Olive Green - najbardziej nagradzany kurs języka 
angielskiego na świecie. 



Kurs języka angielskiego Olive Green

Interaktywny film akcji Kurs językowy Metoda SuperMemo

.



Kurs języka angielskiego Olive Green

Level A1

Level A2

Level B1

Level B2

Level C1



Kurs języka angielskiego Olive Green

Każda lekcja zawiera:

• Scenę filmową (około 3 minut)
• Ćwiczenia rozumienia ze słuchu (prawda/ fałsz?)
• Słownictwo z filmu
• Gramatyka (ćwiczenia i objaśnienia)
• Interaktywne dialogi
• Słownik 
• Ciekawostki kulturowe



SuperMemo.com



Materiały w SuperMemo.com

Serwis oferuje naukę w obszarze kilkunastu
języków jak: angielski, niemiecki,
hiszpański, włoski, francuski, rosyjski,
polski dla obcokrajowców, niderlandzki,
szwedzki, duński, chiński, norweski.
Materiały są przygotowane w oparciu
o wytyczne Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego (A1-C2).



Nasi klienci - uczelnie

• Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
• Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem 

w Warszawie
• Akademia Polonijna w Częstochowie



Blended learning w oparciu o SuperMemo

Wykorzystanie SuperMemo w procesie
dydaktycznym na uczelni, jako urozmaicenie czy
rozwinięcie tradycyjnych zajęć dydaktycznych na
studiach oraz wprowadzenie dodatkowych lektoratów
językowych przy zastosowaniu e-learningu, czyli przy
wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.



Blended learning w oparciu o SuperMemo

• Testy wstępne, służące ocenie poziomu znajomości danego języka 
obcego, testy cząstkowe, czyli w trakcie nauki oraz po zakończeniu 
kursu na danym poziomie zaawansowania

• Uszeregowanie studentów w grupach w zależności od wybranego 
kursu czy/i poziomu

• Umożliwienie uczelni monitorowanie i zarządzanie procesem 
uczenia się

• Zbieranie danych umożliwiających generowanie raportów, 
obrazujących wyniki z testów, ilość przerobionego materiału oraz 
analizujących aktywność studenta podczas procesu uczenia się 
w wybranym okresie czasu



Blended learning w oparciu o SuperMemo

Indywidualizacja procesu uczenia się, dostosowana
do możliwości i potrzeb studenta, prowadzi do
trwałego zapamiętania materiału poprzez
odświeżanie informacji w pamięci w odpowiednich
odstępach czasu.



Case study – Uczelnia Łazarskiego

• Współpraca od 2010 roku
• Ponad 3 tys. przeszkolonych studentów
• 2-semestralny cykl nauki
• SuperMemo jako repozytorium do nauki 7 języków obcych
• Samodzielna nauka z SuperMemo wspierana kontaktem

z wykładowcą za pomocą forum oraz obowiązkowymi
rozmowami na zasadzie wideokonferencji

• Studenci studiów wspomaganych metodami i technikami
nauczania na odległość

• Szczególne zainteresowanie dla kursów angielskiego
biznesowego oraz Olive Green.



Thank you for your attention

Ewa Siekierska-Klamka, 
Menedżer pionu korporacyjno-edukacyjnego 
ewa.siekierska@supermemo.com

Krzysztof Biedalak, CEO
krzysztof.biedalak@supermemo.com

Zapraszamy Państwa do testowania platformy
SuperMemo.com i kursów językowych.
W tym celu, prosimy o kontakt: 
ewa.siekierska@supermemo.com
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