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Etymologia słowa „edukacja”

Geneza łacińskiego terminu „edukacja” tkwi w starożytnej kulturze greckiej. 

Stamtąd też wywodzi się pojęcie „pedagogia” – dotyczące czynności 
związanych z formowaniem fizycznym, umysłowym i moralnym dziecka. 

Edukacja (łac. educatio; od educare – karmić, hodować, opiekować się; także 
od educere – wyprowadzić, wydobyć, podnosić, wychować; lub od edocere –
gruntownie nauczać, wyuczać; z gr. wyciągać, wydobywać): 
 - ogół zabiegów zmierzających do przekształcenia człowieka, 
wyprowadzenia go ze stanu natury do stanu dojrzałego człowieczeństwa,

- pomoc udzielana rozwijającej się osobie, mająca na celu zaktualizowanie 
jej zdolności życiowych (fizycznych, intelektualnych, estetycznych, moralnych 
i religijnych) w kierunku pełnej dojrzałości,ukazanej w ideale wychowawczym. 

Symbolem miejsca edukacji w kulturze jest szkoła.



Problemy i paradoksy tradycyjnej edukacji

 Brak integracji przyswajanych wiadomości.

 Funkcjonuje wiedza rozproszona w różnych przedmiotach nauczania.

 Tradycyjny sposób oceniania w szkole – wyłapywanie braków w wiedzy
   uczniów - wzmacniana jest sytuacja „niewiedzy”. 

Uczniowie z trudem przypominają sobie: co już wiedzą, co potrafią, jakie mają
umiejętności i kompetencje. 

Poczucie permanentnego stanu niewiedzy znacząco osłabia motywację
wewnętrzną.

 Uczniowie nie uczą się tego,co ich interesuje, realizują nie swoje cele. 
 Częstym pytaniem jest pytanie: Po co mi to? Do czego mi się to przyda? 

Nauczyciele także – na szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego ;-)



Edukacja dawnej generacji

Szkoła w obecnym kształcie - model pruski w stabilnym dziewiętnastowiecznym 
społeczeństwie (w tym także szkoły przyfabryczne).
Szkoła masowa była odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczne.

Uczniowie siedzieli w ławkach – nauczyciel jedynym źródłem informacji.
Lekcja trwała 45 minut, wszyscy uczyli się tego samego, w tym samym czasie     
i tak samo. 
Mijają lata i świat się zmienia, do programów szkolnych są dodawane kolejne 
przedmioty nauczania, a zasadnicza konstrukcja szkoły jest taka sama: 
uczniowie siedzą w ławkach, lekcja trwa 45 minut, nauczyciel przekazuje 
wiedzę.

Wykorzystywane sposoby edukacji:
- nieadekwatne do wyzwań stawianych przez świat współczesny, 
- słabo przygotowują ludzi do funkcjonowania w ich przyszłości. 

Konieczna personalizacja edukacji i zwiększenie szacunku dla różnorodności 
– edukacja nowej generacji.



Edukacja dawnej generacji

Lata 90.XX wieku w Polsce - dyskusje na temat integracji przedmiotowej 
(Program „Nowa Szkoła”, 1999/2000; M. Taraszkiewicz, Nowa Szkoła…        
wspieranie kariery ucznia, materiał informacyjny o programie Nowa Szkoła,
Warszawa 1997) - niestety szybko zanikają.

Nowinki technologiczne, wprowadzenie metod aktywizujących uczniów nie wpływa 
na radykalną zmianę efektów kształcenia. 

Nadal niska motywacja uczniów do uczenia się i ich „kłopoty z myśleniem”.

Zaledwie około 15–20% uczniów osiąga wysokie wyniki i otrzymuje świadectwo
z wyróżnieniem.

Diagnoza Sir Kena Robinsona:
Kryzys potencjału ludzkiego. Kryzys tradycyjnego modelu szkoły.



Pardygmat tradycyjnej szkoły



Paradygmat / standard

Paradygmat – wg filozofa Thomasa Kuhna 

(Struktura rewolucji naukowych,1962):

 zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. 

Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje.

Standard to ustalone kryterium, które określa powszechne, 

zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś.

Dokumenty opisujące standardy w sposób sformalizowany i ustanawiane 
zgodnie ze stosownymi procedurami to normy.



Paradygmatem się MYŚLI”, a więc nikt nie stawia pytań 
i nie formułuje problemów, np.:

■ Dlaczego lekcja trwa 45 minut (nie ma na to żadnego uzasadnienia)?

■ Dlaczego uczniowie muszą siedzieć w czasie uczenia się (nie ma na to żadnego 
uzasadnienia)?

■ Dlaczego wiedza o świecie jest podzielona na 12–16 lub więcej podręczników
(w sposób zdezintegrowany i achronologiczny pokazują świat)?

■ Dlaczego w szkole nie ma lekcji z uczenia się i myślenia?

■ Dlaczego w szkole są takie „straty w ludziach” (zaledwie 20% uczniów ma świadectwa 
z wyróżnieniem)?

■ Jak uczniom z „czarnymi paskami” mają pomagać rodzice, skoro profesjonalnie 
przygotowani nauczyciele sobie z nimi nie poradzili?

■ Czy taka sytuacja daje nauczycielowi poczucie sukcesu zawodowego – wygląda to 
raczej na porażkę…





Nauczyciele są jak ogrodnicy (Sir Ken Robinson)

Co można „wydobywać”?
Skarby ukryte w każdym człowieku - jego potencjał rozwojowy. 

Metafora ogrodnicza: w każdym z nas jest określony potencjał, który można 
porównać do tego ukrytego w cebulkach roślin – z każdej cebulki wyrasta inna 
roślina.

Zadanie  ogrodnika? 
Rozpoznać, z cebulką jakiego kwiatu ma do czynienia i pielęgnować roślinę 
zgodnie z jej potrzebami.

Roślina ukryta w cebulce - metafora potencjału rozwojowego.  

Ogrodnik i wykonywane przez niego zabiegi ogrodniczo-pielęgnacyjne 
to metafora dla ogółu czynności edukatora/edukatorów (osób mających wpływ 
na kreowanie środowiska do wzrostu i pełnego rozwoju człowieka).



Jaka ma być edukacja?

Pojawiają się pytania:

■ Co jeszcze można dodać do programu szkoły, aby osiągnąć lepsze rezultaty?
■ Czy uczniowie mogą być aktywni przez 7–8 godzin w szkole i potem jeszcze 
kilka godzin uczyć się w domu?
■ Ile godzin mają się uczyć dziennie? Dziesięć godzin, a może szesnaście?
■ Czy dzieciństwo i dorastanie warto zamienić w nieustanną naukę ogromnej 
ilości zdezintegrowanej wiedzy (a raczej informacji i wiadomości)?
■ Czy to jest właściwa perspektywa edukacji kolejnej generacji?
■ Czy to przyniesie spodziewane efekty, oczekiwane kompetencje?
■ Czy to nie zachwieje systemu biologicznego człowieka?

Największe wyzwanie dla współczesnej szkoły: 
Jak przygotować dziecko do życia w świecie, którego nie znamy?



Z problemu wypracujmy neurostandard / neurostandardy 
(wytyczne dla tworzenia „edukacji uzasadnionej neurologicznie”).

Problem nr 1. Uczenie się w szkole przebiega w warunkach sztucznych.

Uczeń ma się uczyć kilka godzin dziennie tego, co mu przedstawia nauczyciel,
co wynika z programu, podręcznika i w sposób prezentowany przez n-la. 

Jak te wymagania przybliżyć do warunków naturalnych?

Neurostandard nr 1. Budowanie dobrego klimatu :-)
 Zintegrowanie zespołu.
 Rozpoznania potencjału własnego (uczeń indywidualnie) i potencjału 

grupy.
 Wspólne określenie zasad funkcjonowania (np. kontrakt), współpracy.
 Zredefiniowanie roli nauczyciela – nauczyciel pomaga się efektywnie 

uczyć.



Z problemu wypracujmy neurostandard / neurostandardy 
(wytyczne dla tworzenia „edukacji uzasadnionej neurologicznie”).

Problem nr 2. Uczenie się w szkole przebiega w warunkach 
działań przymusowych.

Każdy uczeń w klasie w określonym momencie ma być zainteresowany
określonym tematem lekcji. 
Nauczyciel przedstawia temat - uczniowie mają się skupić i efektywnie
pracować. 

Co zrobić, aby to, co jest przymusowe, stało się atrakcyjne
i wywołało zaangażowanie uczniów podobne do tego występującego 

w sytuacjach naturalnych?

Neurostandard nr 2. Praca z celami w oparciu o korzyści :-)
 Czego się będziemy uczyć, po co, jak to można odnieść do własnego
doświadczenia, jaka jest tego życiowa przydatność?

 Ludzie lepiej funkcjonują, gdy znają cel działania i rozumieją jego sens 
w odniesieniu do swoich potrzeb, wiedzy i kompetencji. Cel, który nas poruszy
poprzez zaangażowanie osobiste, wyzwala motywację wewnętrzną.



Z problemu wypracujmy neurostandard / neurostandardy 
(wytyczne dla tworzenia „edukacji uzasadnionej neurologicznie”).

Problem nr 3. Uczenie się to proces całego ciała.
Uczymy się tylko w odpowiednim stanie psychofizycznym.

Do uczenia się potrzebny jest odpowiedni poziom energii, integracja całego 
ciała, aktywny stan relaksu, pozytywny nastrój, uwolnienie kreatywności 

i odpowiednia koncentracja uwagi.

Co zrobić, aby być w pełni gotowym na klasówkę, egzamin, wystąpienie
przy tablicy? Co zrobić, aby stres nie blokował pamięci, aby nie obniżył 

poziomu opanowanej wiedzy i umiejętności?

 Neurostandard nr 3. Optymalny stan uczenia się (OSU) :-)
Rozumienie i zarządzanie własnym stanem psychofizycznym.

Konieczny jest zestaw wypracowanych osobistych nawyków 
(pomoc pedagoga, psychologa, tematyczne lekcje i ćwiczenia, 

specjalistyczne warsztaty...)



Z problemu wypracujmy neurostandard / neurostandardy 
(wytyczne dla tworzenia „edukacji uzasadnionej neurologicznie”).

Problem nr 4. Jakie jest Twoje ISU – indywidualny styl uczenia się?

Czym powinna się interesować instytucja, której fundamentalnym 
procesem jest uczenie się? Indywidualnym stylem uczenia się! 

Uczenie się bez efektów to na 90% wynik zablokowanych możliwości 
uczenia się (niedopasowanie metod uczenia się do własnych naturalnych
preferencji i brak umiejętności zarządzania swoimi stanami psychofizycznymi
OSU).

Neurostandard nr 4. Indywidualny styl uczenia się – rozumienie własnej 
„instrukcji obsługi” :-)

Każdy z nas ma własną strategię uczenia, swoje ISU – 
uwarunkowane neurologicznie.

Znasz własne preferencje i ograniczenia – możesz świadomie tworzyć
najlepsze dla siebie sytuacje do uczenia się… i osiągać świetne rezultaty!





Ontogeneza, czyli uczeń w procesie 
swojego rozwoju

Karta Nauczyciela - nauczyciel „obowiązany jest […] wspierać każdego ucznia
w jego rozwoju” (KN,art. 6, Obowiązki nauczycieli; źródło:

http://karta-nauczyciela.org/obowiazki-nauczycieli

Jedną z zasad wspierania jest opieranie się na tych kompetencjach, 
które dziecko/uczeń posiada. 

Słowo kompetencja oznacza wiedzę i umiejętności wynikające z cech,
zdolności i doświadczeń dziecka. 

Każde dziecko/uczeń prezentuje swój indywidualny zbiór kompetencji – 
potencjał kompetencyjny bez względu na to, na jakim są one poziomie.



Ontogeneza, czyli uczeń w procesie 
swojego rozwoju

Film Ewolucja człowieka w 10 minut

https://www.youtube.com/watch?v=BX76O84V2VA

Z psychologicznego punktu widzenia – człowiek rozwija się, aby stać się SOBĄ,
aby zrealizować własny plan rozwojowy, zawarty w znacznej mierze 

w „pakiecie” danym przez naturę.

Celem rozwoju jest indywidualizacja (wg C. Junga) – wyłonienie się SAMEGO 
SIEBIE, samodzielność, niezależność i realizacja WŁASNEGO 

potencjału rozwojowego.

Pozytywnie rozstrzygnięte kryzysy rozwojowe przejawiają się w funkcjonowaniu
na coraz wyższym poziomie psychospołecznym, z afirmacją siebie, 

świata i życia.



Wiek rozwojowy 15-16 lat – „faza kosmiczna”

Nastolatek uświadamia sobie zjawiska nieodwracalne, jak śmierć; zadaje
pytania: „kim jestem?”, „jaki to wszystko ma sens?”.

Planuje swoją przyszłość, krytykuje dorosłych i chce zmieniać świat!
Wiele zachowań uznawanych za niewłaściwe jest niedojrzałą manifestacją
zupełnie wartościowych postaw! 

Film Stop La (1,5 minuty): https://www.youtube.com/watch?v=fxNGI4lSBQQ

Mózg nastolatka nie jest dojrzały, płaty czołowe odpowiadające 
za podejmowanie odpowiedzialnych decyzji są jeszcze nie dość rozwinięte.

Nastolatek przejawia dużo zachowań ryzykownych: sięganie po alkohol,
papierosy,narkotyki, inicjacje seksualne. 

Zachowania ryzykowne są wręcz wpisane w rozwój człowieka w tym okresie!



Kompetencje osobiste i społeczne– koszty braku

1. Samoświadomość: Nie wiem, kim jestem, co czuję, co przeżywam, co się 
ze mną dzieje!

2. Samoregulacja: Nie panuję nad sobą i swoim życiem.

3. Motywacja: Nie wiem, po co to wszystko... dryfuję bez celu.

4. Empatia: Nikt mnie nie ceni i nie rozumie!

5. Umiejętności społeczne: Świat jest obcy i wrogi!



Kompetencje społeczne – koszty braku

Talent pedagogiczny to umiejętność zachęcania dziecka do wiary w siebie,
w dobro świata i dobro życia.

Jednym z wielkich celów wychowania jest ugruntowanie w wychowanku aspiracji 
do poszukiwań wartościowych celów życiowych, godnego i wartościowego 

miejsca w świecie.

Afirmacja życia wg prof.Stefana Szumana (Afirmacja życia, Lwów 1938):

 Jest rzeczą ważną i niezbędną, żeby stosunek człowieka 
do życia był w zasadzie pozytywny, przeważnie radosny i w miarę optymistyczny!

Afirmacja życia (dojrzała radość życia, potwierdzenie życia)
 jest problemem pedagogicznym i jest, względnie powinna być,

 jednym z najważniejszych celów wychowania człowieka.



W jakie umiejętności i kompetencje wyposażyć młodzież?
 Przygotowanie do funkcjonowania w dorosłym życiu...

W ostatnich latach najwięcej uwagi poświęca się grupie kompetencji zwanej 
umiejętnościami ogólnymi (ang. generic skills). 

Umiejętności te określa się mianem kompetencji niezależnych od przedmiotu 
nauczania lub kompetencji interdyscyplinarnych czy też przekrojowych             
(ang. transversal competencies).

Do najważniejszych umiejętności ogólnych zaliczono:
■ komunikację,
■ rozwiązywanie problemów i logiczne myślenie,
■ kreatywność, motywację, umiejętność pracy w zespole, przywództwo,
■ uczenie się.

Jakie metody pracy wykorzystać, by te umiejętności rozwijać?



Umiejętność uczenia się to zdolność: 
 organizowania własnego procesu uczenia się, (efektywne zarządzanie 

czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach), 
 świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie,
 identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania 

przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się,
 nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, 
 poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek,  
 korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych 

doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy 
i umiejętności w różnorodnych kontekstach – w domu, w pracy, a także 
w edukacji.

Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby 
są motywacja i wiara we własne możliwości.

Kompetencje kluczowe – umiejętność uczenia się



Edukacja nowej generacji

Od połowy lat 90. XX wieku - wyniki badań dotyczące pracy mózgu                      
i uczenia się (widać to wyraźnie w zapisie Kompetencji kluczowych – 
o „uczeniu się”; pojawiają się takie określenia, jak: 

- osobista strategia uczenia się, 

- wzory uczenia się, 

- wiedza o procesie uczenia się,

-  zarządzanie własnym procesem uczenia się.



Edukacja nowej generacji

Przełom w badaniach nad uczeniem się – nowoczesna technologia w badaniach 
na żywym, funkcjonującym mózgu:

- pozytronowa tomografia emisyjna PET
- rezonans magnetyczny MRI
- magnetoencefalografia.

NEURONAUKA – interdyscyplona naukowa zajmująca się badaniem mózgu.

W 2004r. artykuły na stronie internetyowej OECD – poszukiwanie edukacji 
uzasadnionej neurologicznie.

Cel autorów projektu: do 2006r.wyposażyć nauczycieli praktyków i decydentów 
oświatowych w zaktualizowaną wiedzę na temat funkcjonowania mózgu,             
by przygotować grunt do wdrożenia nowoczesnej pedagogiki.

*Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu się, Poznań 2000.



Neuronauka – nauka o mózgu człowieka

Jak wykorzystać zdobywaną wiedzę o mózgu do interpretacji przestrzeni, 
gdzie dokonuje się systemowy i świadomy proces uczenia się? 

Jak przełożyć aktualną wiedzę na codzienną praktykę edukacji młodych ludzi,
na codzienną praktykę szkoły? 

Czy potrafimy odpowiedzieć, dlaczego metody pracy stosowane w szkołach  
nie sprawdzają się tak, jak byśmy tego oczekiwali? 

Czy umiemy ustalić, dlaczego ogromny wysiłek setek tysięcy nauczycieli 
i milionow dzieci przynosi takie słabe rezultaty?



Neuroedukacja czy neurodydaktyka

Neurodydaktyka – poszukiwanie nowych możliwości metodycznych w świetle 
wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.

Neuroedukacja – interdyscyplina nauki łacząca w sobie badania z wielu 
dziedzin, a głównie badająca zależności między biologicznymi czynnikami 
uczenia się i edukacją (ang. neuroeducation, educational neuroscience).

W polu zainteresowań neuroedukacji znajduje się szkoła i ludzie w szkole 
(pojęcie wykracza poza ten obszar).

Efekty badań neuronauk – materiał do wypracowania neurostandardów 
pracy szkoły.



Neuroedukacja czy neurodydaktyka

Każda myśl, stan emocjonalny ma konsekwencje neurochemiczne. 
Każda emocja ma swój wzór fizyko-chemiczny w ciele.

Wystarczy na 2 minuty przyjąć postawę osoby pewnej siebie, energicznej  
i optymistycznie nastawionej  - zareaguje na to nasze ciało i umysł.
Poziom „hormonu pewności siebie” (testosteronu) rośnie, a poziom „hormonu
stresu” (kortyzolu) maleje. 
Przyjęcie określonej postawy ciała może nas wzmacniać lub osłabiać. 

Emocje wpływają na ciało (tzw. mowa ciała; poznajemy, w jakim stanie jest dana
osoba: smutna, przygnębiona czy pełna energii i optymizmu);
ciało wpływa na emocje (poprzez przyjęcie określonej postawy,wykonanie kilku
ćwiczeń, np.rozciągających mięśnie, dajemy znak mózgowi, że czujemy swoją
moc - mózg wspiera ten proces wyrzutem odpowiednich hormonów). 

Wypowiedź Amy Cuddy, psycholog z Harvard Business School Power Posing,
na TED TALKS:

http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=pl



Neuroedukacja czy neurodydaktyka

W uczeniu się najważniejsza jest koncentracja uwagi - endorfiny pobudzają
acetylocholiny, które wpływają na stan skupienia.Poziom acetylocholiny zależny
od właściwego odżywiania.

Uczenie się to proces oparty na ruchu całego ciała.
Każda czynność wykonywana podczas uczenia się (mówienie, czytanie,
pisanie) wymaga tysięcy ruchów i koordynacji układów, w tym układu
równowagi.

Jaka jest proporcja ruchu do bezruchu współczesnego człowieka,
współczesnego dziecka?

Zespół suchego oka, tzw. fiksacja funkcjonalna oka - nie jest to choroba
oczu, ale efekt braku poruszania mięśniami okalającymi oczy (usztywnione
patrzenie ma miejsce - oglądanie TV, komputer).



Neuroedukacja czy neurodydaktyka

W stresie człowiek się nie uczy!

W trybie stresu człowiek gorzej widzi!

Zestresowany człowiek gorzej słyszy!

W trybie stresu człowiek ma obniżone możliwości intelektualne - gorzej rozumie.

W trybie fizjologicznego stresu dotleniona krew odpływa z płatów czołowych,
odpowiedzialnych za myślenie intelektualne, i płynie do grup mięśni pracujących
na rzecz ochrony organizmu (mięśni nóg, ramion i pleców). 

Nasz organizm reaguje w ten sposob od 50 tysięcy lat, odkąd się zaczęła
historia człowieka.



Neuroedukacja czy neurodydaktyka

Czynniki nowoczesne wyzwalające stres, np.: 

 migoczące ekrany telewizorów i komputerów (emitują niespójne fale 
świetlne),

 nadmiar aktywności (tj. bycie stale zajętym, zaabsorbowanym czymś,
 charakterystyczny dla naszej cywilizacji tzw. zadanioholizm), 
 brak snu, 
 brak dotyku, 
 długotrwały bezruch (np. podczas siedzenia przed komputerem),
 odwodnienie organizmu,
 niewłaściwe odżywianie (brak białka, brak niezbędnych aminokwasów,
        kwasów tłuszczowych, za dużo węglowodanów i cukru), 
 rywalizacja w szkole i na rynku pracy, stały niepokój o przyszłość...

Chroniczny stres!



Neuroedukacja czy neurodydaktyka

Wielu uczniów nie może w pełni się dostosować do trybu szkolnego - 
często z powodu konfliktu strukturalnego, czyli niedostosowania sposobów
pracy szkoły do indywidualnych różnic i wynikających z nich odmiennych
potrzeb edukacyjnych. 

Statystycznie takie osoby stanowią większość!

Jeżeli większość dzieci/młodzieży nie pasuje do systemu edukacji, to co to
znaczy?

Czy uczeń ma się dostosować do edukacji, czy edukacja powinna zostać
dostosowana do indywidualnych, uzasadnionych neurologicznie, potrzeb
uczniów?



Dlaczego nauczyciele tyle wiedzą
 a uczniowie NIE?

W edukację szkolną zaangażowana jest niemal 1/3 społeczeństwa. 

Uczniowie w ciągu roku uczą się ok. 1 000 godzin w szkole (czyli 12 tys. godzin
przez I–IV etapy edukacji), a liczbę tę należy odpowiednio zwiększyć o czas
poświęcony na naukę w domu.

Czy uczniowie się faktycznie uczą? 

Nauczyciele uważają, że raczej NIE. 
Uczniowie i ich rodzice twierdzą, że uczą się nawet DUŻO!

Niewiedza tutaj jest zapracowana,
ciągle coś liczy, porównuje, mierzy,
wyciąga z tego wnioski i pierwiastki.

   Wisława Szymborska Tutaj



Trzy główne typy PAMIĘCI

Sensoryczna – pamięć zmysłów, wspiera procesy percepcji;
 
połączona z pamięcią krótkotrwałą (roboczą) – przechowuje „dane bieżące”;

zdaniem niektórych naukowców stanowi kluczowy składnik inteligencji -
odpowiada za utrzymywanie i przekazywanie informacji w trakcie aktywności
umysłowej (także myślenia, rozwiązywania problemów, wnioskowania).

wykład Petera Doolittle pt. Jak pamięć robocza buduje poczucie sensu świata
(TEDGlobal 2013):

https://www.ted.com/talks/peter_doolittle_how_your_working_memory_makes_sense_of_the_world



Rozgrzewka mentalna -  asocjogram

Ćwiczenie:
Weź kartkę papieru formatu A4. Na środku narysuj okrąg o średnicy ok. 4–5 cm.
Od linii wyznaczającej jego obwód odprowadź np. 12 linii. 
Wewnątrz okręgu wpisz temat (np. średniowiecze, klimat, wszechświat –
wybierz temat). 
Na każdym promieniu napisz przychodzące ci do głowy skojarzenia. 
Pierwsze skojarzenie zaczepi się o drugie i kolejne.To efekt kanalizacji uwagi.
Jeszcze więcej skojarzeń jest wtedy, kiedy takie zadanie jest wykonywane 
we dwójkę lub w grupie (zachodzi wtedy efekt synergii). 

Poprzez skojarzenia wydobywamy z pamięci głęboko poukrywane
informacje.

Ważne jest, aby narysować najpierw promienie (10, 12 lub 20), a potem je
opisywać (wypełniać).
Nasz mózg odbiera to jako zagadkę – wyzwanie i „zabiera się do pracy”- 

sposób
formatowania naszej uwagi – skanowanie zasobów naszej biblioteki pamięci.



 Trzy główne typy PAMIĘCI

Aby zapamiętać coś trwale, informacja szybko musi się znaleźć 
w pamięci trwałej.

W ramach pamięci długotrwałej mamy do czynienia z pamięcią:

 epizodyczną - odpowiedzialna za przechowywanie naszych wspomnień,

  semantyczną  - magazynująca naszą wiedzę ogólną, jak słownictwo, 
pojęcia, wiedzę na temat nas samych i naszego otoczenia,

 proceduralną - magazyn naszych umiejętności, które uległy procesowi
  automatyzacji, np. bieganie, pisanie czy prowadzenie samochodu.



 Trzy główne typy PAMIĘCI

Pamięć sensoryczna i proceduralna są rodzajami pamięci nieświadomej
(niedeklaratywnej). 

Sensoryczna – wynika z wrodzonych cech indywidualnej budowy aparatu
percepcyjnego każdego człowieka.

Proceduralna  - efekt automatyzacji czynności w wyniku wielokrotnego
powtarzania, określone czynności są wykonywane niejako bezmyślnie, bez
wysiłku (np. składanie swojego podpisu, tabliczka mnożenia, prowadzenie
samochodu, itp...)

Ile razy nauczyciel w swojej karierze zawodowej powtarza dane zagadnienie? 
Ile razy to zagadnienie staje się przedmiotem uwagi (i zapamiętania) dla uczniów? 

Już znamy jeden z kilku powodów, dlaczego nauczyciele „tyle wiedzą” a uczniowie
– NIE!



Praca mózgu – cztery zakresy fal

Poziom beta (13–25 Hz) – stan codziennej aktywności:
- rozproszenie dnia codziennego, 
- napływające myśli na różne tematy,
- przerzucanie uwagi z jednej rzeczy na drugą, 
- powierzchowna koncentracja. 

Fale beta dominują w mózgach uczniów w szkole, gdy uczą się tradycyjnymi
metodami, bez umiejętności osiągania stanu koncentracji uwagi. 

Poziom alfa (8–12 Hz) – stan na granicy jawy i snu oraz w stanie głębokiego
skupienia czy zamyślenia:
- zwiększa się synergiczna współpraca obu półkul mózgowych, chłonność 

umysłu na nową wiedzę, 
- myśli same się łączą, formułują idee, 
- przychodzą rozwiązania i pomysły,
- osiągalny przy wyciszeniu umysłu, odprężeniu ciała i uspokojeniu oddechu

Poziom teta (theta) (4–7 Hz) – stan osiągany w czasie drzemki, lekkiego snu,
głębokiej medytacji.
Poziom delta (<4 Hz) – to stan snu i nieświadomości.



Proces pamięciowy

Proces pamięciowy składa się z trzech etapow: rejestracji, przechowywania 
i odtwarzania.

Świadomie rejestrujemy bodźce o charakterze odmiennym, zaskakującym,
wywołującym emocje.

Bodźce nie są nowe (np. uczeń przebya w dobrze znanym miejscu,robi niemal
zawsze to samo) lub za dużo bodźcow – rejestracja utrudniona
(np.przesycone bodźcami podręczniki! wskazana personalizacja podręczników,
notatek).

Różnica między „uczyłem się” i „nauczyłem się”?

Kiedy uczymy się z obowiązku – bez zaangażowania, bez zainteresowania i bez
aktywnego kojarzenia (organizowania i rozumienia) – mało co (lub nic) z tego
nie pamiętamy! 
Wyjątkiem są osoby posiadające pamięć fotograficzną.



Proces pamięciowy

Przechowywanie - efekt współpracy pamięci zmysłowej, krótkoterminowej 
i długoterminowej.

Ślad pamięciowy będzie nikły, gdy definicje, różne dane do zapamiętania (fakty
na lekcji) nie zostaną poddane sortowaniu, klasyfikowaniu, pogrupowaniu 
i połączeniu (np. z innymi posiadanymi już informacjami).

Zapamiętywaniu sprzyja:
- budowanie skojarzeń, asocjacje,
- zaangażowanie wielu zmysłów,
- aktywna praca z informacjami do zapamiętania,używanie informacji,
- ustalenie znaczenia, odnalezienie połączenia z życiem (weryzm),
- zastosowanie mnemotechnik, 
- własne streszczenie lub aktywne „przerobienie”wiadomości, np.poprzez
  wyjaśnienie komuś czegoś (nauczenie innych),
- integracja nabywanych informacji (tworzenie plików informacji, wiązek
  wiadomości).   



Proces pamięciowy

Odtwarzanie – przypominanie

Z tą funkcją pamięci mamy największe problemy. 

Możliwości są następujące:
 nie wiem, nawet nie pamiętam, że się tego kiedykolwiek uczyłem;

 wiem, ale nie mogę teraz sobie tego przypomnieć (jeżeli to „teraz” ma 
miejsce na klasówce, to można sobie łatwo wyobrazić konsekwencje!);

 „już prawie wiem” i powoli mogę odtworzyć po skojarzeniach;

 „wiem i umiem”, bez wysiłku: liczę, podstawiam wzory, piszę rozprawkę,
    wskazuję, gdzie leży jezioro Michigan, podaję nazwę trzeciej planety 
    od Słońca w Układzie Słonecznym i tłumaczę cały ten artykuł na język obcy.



Proces pamięciowy

Jak można usprawnić procesy pamięci /uczenia się w szkole?

Uczniowie uczą się na ogół wiedzy - nie wynika to wprost z ich zainteresowań,
nie jest uruchamiana ich motywacja wewnętrzna.

Praktyczne przykłady połączenia wiedzy naukowej z trybem pracy w szkole:

 Mapa celów (nauczyciela i uczniów), czyli o co chodzi?

Nauczyciel przedstawia uczniom cele do osiągnięcia, np. do końca roku lub    
do końca określonego etapu edukacyjnego, w formie mapy. Nauczyciel opisuje
cele główne i punkty zwrotne oraz ilustruje je np. zadaniami, które uczniowie
powinni umieć rozwiązać. Każdy uczeń ustala sobie indywidualny cel –
wyzwanie. Jest to pierwsza składowa informacji zwrotnej (feed up): dokąd
zmierzam? Uczniowie zapisują swoje cele w zeszytach. Pokazują
nauczycielowi. Nauczyciel może próbować negocjować, kiedy uczeń stawia
sobie cel mało ambitny. 



Motywacja

Film dla uczniów: https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks.
Film dla nauczycieli: https://www.youtube.com/watch?v=fTgdTNqFilm dla uczniów: https://www.yocieli: Film 

Film

dla : https://www.youtube.com/watch?v=fTgdTNqND1o

Film dla uczniów: https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks.
Film dla https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks.



Proces pamięciowy

Nauczyciele często mówią o braku motywacji do uczenia się u uczniów.

Motywacja ma trzy źródła: 

- strach (uczę się, bo się boję…), 
- ambicję, 
- miłość (pasję).

Dwa źródła mogą zamienić się w piękną rzekę, która zaprasza na wspaniałą
wyprawę: 

- zdrowa ambicja i praca nad sobą, 
- pasja - z jednej strony do uczenia innych (u nauczyciela) oraz pasja 
do uczenia się (u dziecka/ucznia) rozumiana jako wyzwolenie prawdziwego
zainteresowania naukowego światem, a ponadto wiara w swoje możliwości



Motywacja błyskawiczna – 6 pytań

Polega na zadaniu sześciu pytań osobie, którą chcemy zmotywować,
lub samemu sobie. Pomaga to pokazać, dlaczego chcemy coś zmienić, 
a nie dlaczego powinniśmy to zrobić.

1. Dlaczego mógłbyś/mógłbym dokonać zmiany? 

2. W jakim stopniu jesteś gotowy na zmianę? (oceń na skali od 1 do 10, 
gdzie 1 oznacza całkowitą niegotowość, a 10 – całkowitą gotowość)

3. Dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby? (lub, gdy osoba motywowana wybrała 1, 
zadaj pytanie numer 2 odnośnie mniejszego kroku w kierunku zmiany, bądź też spytaj: 
Co byłoby potrzebne, aby 1 zmieniło się w 2?)

4. Wyobraź sobie, że nastąpiła zmiana – jakie są jej pozytywne skutki?
5. Dlaczego te skutki są dla ciebie ważne?
6. Jaki jest następny krok, jeśli takowy istnieje?

Źródło http://www.katarzynadebska.pl/blyskawiczna-motywacja-jak-motywowac-siebie-
i-innych/.



Cele - model SMART lub POWER

CELE:

P pozytywnie
sformułowany

O odpowiedzialność
spoczywa w 100%

na kliencie

W wskaźnik realizacji

E ekologiczny

R realny



Proces pamięciowy

Autoewaluacja , samoocena uczniów – jak to robić?

 Walizka skarbów i problemów
Po każdej klasówce, lekcji, działaniu zachęcamy uczniów do chwili
zastanowienia się: Jak ci poszło? Czego się nauczyłeś? Co idzie ci łatwo? 
A co stanowi problem?
 Jest to druga składowa informacji zwrotnej (feed back) – podstawa samooceny.

 Rozpakowana walizka skarbów i problemów
Zadanie po klasówce – odpowiedz na pytania:Czy to, co robiłeś (i jak to robiłeś),
doprowadziło cię do celu? Czy rozpoznałeś drogę ku rozwiązaniom? 
Czy rozpoznałeś błędy na drodze, które cię nie doprowadziły do celu? 
Jak się uczyłeś, że się nauczyłeś? Jak się uczyłeś, że się nie nauczyłeś?

 Perspektywa
A teraz pytanie: Dokąd dalej? Jest to trzecia składowa informacji zwrotnej 
(feed forward) – podstawa budowania aspiracji i zaradności edukacyjnej 
(w przeciwieństwie do bezradności).



 Warunek konieczny – dobry start!

Przed sprawdzianem, testem, realizacją zadań, lekcją - koniecznie wdrożyć 
u uczniów nawyk odpowiedniego nastawienia do uczenia się (tzn. zwiększyć
koncentrację uwagi, zmniejszyć stres i napięcie).  

Uczniowie uczą się wykonywać odpowiednie ćwiczenia – jakie?
(informacji może udzielić nauczyciel wychowania fizycznego - przetrenowanie 
z uczniami ćwiczenia na wywołanie stanu aktywnej relaksacji).

Warto wprowadzić warsztaty z uczenia się i myślenia.

Ogromny wpływ odżywiania na przebieg procesu uczenia się i zapamiętywania.

Proces pamięciowy



 Wiele różnych możliwości pracy

Klasówki w parach – uczniowie wspólnie rozwiązują zadania – wymieniają się 
umiejętnościami. Realizowana jest współpraca, uczenie koleżeńskie i 
zwiększa się szansa na optymalizację wyniku! To efekt, o który chodzi.

Klasówki pisane w grupach 3-, 4-osobowych – uczniowie wspólnie 
rozwiązują zadania – wymieniają się umiejętnościami. 

Realizowana jest tym samym współpraca, uczenie koleżeńskie i zwiększa się 
szansa na optymalizację wyniku przez możliwość wystąpienia efektu 
synergii (kiedy 2 + 2 > 4)! W większej grupie zawsze ktoś coś wie :-)

Klasówki sprawdzane i oceniane przez innego ucznia – uczniowie 
rozwiązują zadania samodzielnie. Po skończeniu wymieniają się kartkami. 
Nawzajem sprawdzają i wystawiają ocenę (wg kryteriow podanych przez 
nauczyciela, np. na tablicy). Wchodząc w rolę oceniającego, uczą się 
odpowiedzialności.Tak ocenioną klasówkę przekazują nauczycielowi.

Proces pamięciowy



 Wiele różnych możliwości pracy

Zadania z wykorzystaniem asocjogramu - jak magnes przyciąga odpowiednie 
informacje do tematu wpisanego w jego środku. Może przyciągać figury 
przestrzenne, które mają w podstawie, np. koło albo przyciągać informacje 

o średniowieczu... Uczniowie mogą pisać lub rysować.
Podbudowa pod tworzenie mapy mentalnej – konstrukcji odzwierciedlającej
pracę naszego mózgu, „poszczepianych” neuronów, utrwalających szlaki 

pamięciowe. 

Przykłady map mentalnych: 
http://thinkbuzan.com/gallery/

Jak stworzyć mapę myśli: 

https://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M

Proces pamięciowy



 Wiele różnych możliwości pracy

Zadania oparte na prawdziwych materiałach – świat jest teraz zalewany 
materiałami informacyjnymi, które trzeba umieć poddać analizie, 
zrozumieć, wyciągnąć wnioski.

Zadania oparte na informacjach z innych książek szkolnych – wiedza 
potrzebna do funkcjonowania w realnym świecie nie jest podzielona według 
podręcznikow szkolny; działanie na rzecz integracji przedmiotowej,na rzecz 
integracji wiedzy i budowania kompetencji u uczniów.

Ewaluacja lekcji - ważna informacja zwrotna dla nauczyciela o tym, czy to, co 
robi, przybliża uczniów do celu.

Proces pamięciowy



Techniki /metody uczenia się

Technika uczenia się to umiejętność celowego i ekonomicznego doboru
czynności organizacyjnych i psychoruchowych, niezbędnych do osiągnięcia
Optymalnego Stanu Uczenia się, w zależności od postawionego zadania 
przed osobą uczącą się.
Różne ćwiczenia i zabiegi organizacyjne, które przyspieszają gotowość 
do uczenia się i podtrzymują ten stan.

Metoda nauczania/uczenia się to sposób przekazywania informacji 
i/lub sposób przetwarzania informacji w celu ich zrozumienia i zapamiętania 
przez osobę uczącą się.
Każdą metodę nauczania względem osoby uczącej się reguluje wskaźnik
edudostępności, którą wyznacza indywidualny styl uczenia się jednostki.

Metoda to sposób realizacji postawionego celu edukacyjnego.

Im więcej funkcji zostanie włączonych (wzrok, słuch, ruch, emocje, humor,
inność), tym szybciej się uczymy i trwalej zapamiętujemy :-)



Techniki /metody uczenia się

Film: Jak się uczyć?

https://www.youtube.com/watch?v=Q1POsF2351I 

Wspieranie zdolności i talentów człowieka polega na zharmonizowaniu jego
silnych stron - nie wad i braków.

Warto wprowadzać lekcje z uczenia się i myślenia, budować optymizm
poznawczy ucznia i  jego zaradność edukacyjną :-)

Neuroedukacja to podejście na rzecz wypracowania nowego paradygmatu
szkoły wspierającej potencjał rozwojowy uczniów 

i uczącej ze zrozumieniem.

Zdaniem M.Taraszkiewicz wystarczy 30 godzin warsztatów dla uczniów (lekcji
z uczenia się), aby nastąpiła „cudowna odmiana”.



Nuda / bodźce

Uczymy się dzięki napływającym do nas bodźcom.

Po pierwsze – ze względu na istniejącą w naturze rożnorodność istotne jest, 
aby lekcje były polisensoryczne (wielozmysłowe).

Po drugie – uczniowie i nauczyciel powinni znać swoje profile uczenia
się i wiedzieć, jakim zmysłem/zmysłami najlepiej się uczą, a jakie warto
„pobudzać” – wtedy nauka jest skuteczniejsza, a jej efekty trwałe.

Po trzecie – nawet najbardziej „ulubiony” zmysł czasem ma dosyć. 
Warto wyważyć, ile w nauczaniu ma być zasypywania bodźcami, a ile spokoju
czy wręcz nudy. 
Wiedza musi się ułożyć – potrzebne spokój i przestrzeń do refleksji.



Podsumowanie

Motywacja i odpowiedzialność uczniów za proces uczenia się.
     Jak pracować z uczniem? - propozycje:

 zróżnicowane metody aktywizujące dostosowane do ISU
 metoda projektu
 mapy myśli
 zadawanie pytań (np.do tekstu, do postaci literackiej czy historycznej)
 action learning – nauka w działaniu
 ocenianie kształtujące i IZ
 integracja zespołu – różne role ucznia w zespole
 cele życiowe, koło życia, matryca Eisenhowera,



Podsumowanie

Na funkcjonowanie człowieka w szkole – zachowanie uczniów i efekty 
uczenia się – wpływ ma wiele grup czynników, np.:

 procesy rozwojowe,
 oddziaływania edukacyjne domu (obraz świata, wartości, przekonania,
        motywacja),
 BIOS – styl życia (odżywianie, odwodnienie, sen, wypoczynek) i zakłócenia
        funkcjonowania organizmu,
 osobista historia człowieka/ucznia (doświadczenia, urazy i traumy, lęki, 
        fobie i jego indywidualna odporność na stres),

 oddziaływanie nauczyciela, który pracuje ze znajomością zagadnień 
neurobiologicznych lub bez wiedzy na ich temat…



Podsumowanie – język polski, biblioteka 

Tak pracujemy z uczniami:
KOMUNIKACJA

- debata korespondencyjna

- projekt edukacyjny

- aktywizowanie wszystkich uczniów – 
przydział ról - praca  w grupach

KREATYWNOŚĆ i MOTYWACJA

- arkusze 6/5

- ekfraza

- projekt edukacyjny

- konkursy tematyczne

- ocena koleżeńska

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- metoda 6.kapeluszy de Bono 

- metaplan

- określanie celów zajęć przez uczniów

- tworzenie pytań do tekstu

- techniki animacji

UCZENIE SIĘ

- praca z materiałami edukacyjnymi

- analizy, syntezy, selekcjonowanie 
materiału

- umiejętność korzystania z różnych źródeł

- action learning

-  narzędzie Quizizz



Podsumowanie – j. niemiecki, j.francuski, 
j.hiszpański 

Tak pracujemy z uczniami:

- praca w grupach

- drama

- projekty

- ocenianie kształtujące

Pomysły do dalszej pracy:

- ćwiczenie pamięci 
(mnemotechniki)



Podsumowanie – język angielski 

Tak pracujemy z uczniami:

KOMUNIKACJA, PRZYWÓDZTWO

- praca w grupach i parach 

- rozmowa z nauczycielem

JAK SIĘ UCZYĆ...

- zagadki logiczne, dowcipy

- projekt edukacyjny

- zróżnicowane metody przyswajania 
słownictwa

LOGICZNE MYŚLENIE, 
KREATYWNOŚĆ

- rozprawki problemowe, zad.3.            
(wybór zdjęcia i uzasadnienie)

- ”za i przeciw”, drama

Pomysły do dalszej pracy:

- quizy

- zagadki

- więcej zadań na logiczne myślenie



Podsumowanie – historia, WOS, podstawy 
przedsiębiorczości 

Tak pracujemy z uczniami:

- praca w grupach

- dyskusje/debaty

- analiza SWOT

- projekty

- analiza źródeł informacji

- mapy mentalne

- wykorzystywanie terminów i pojęć

- drama/inscenizacje

- oceny za aktywność

- karty pracy

Trudności:

- zbyt liczne klasy

- mało czasu

- za mało miejsca w salach 
lekcyjnych



Podsumowanie – matematyka, fizyka, 
informatyka  

Tak pracujemy z uczniami:

KOMUNIKACJA

- praca w parach i grupach 

- praca indywidualna przy tablicy (komentarz 
ustny do rozwiązywanego zadania)

MOTYWACJA

- pomoc koleżeńska

- wzajemne uczenie się

- udzielanie pochwał

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

- sesje

Pomysły do dalszej pracy:

- umiejętne wykorzystanie 
nowoczesnych technologii

- łączenie zabawy z nauką 

-  narzędzie Quizizz



Podsumowanie – biologia, chemia  

Tak pracujemy z uczniami:

- budowanie dobrego klimatu na lekcji

- rozpoznawanie potencjału grupy

- formułowanie celów nauczania

- heureza

- burza mózgów

- inscenizacje dydaktyczne

- praca w grupach

- eksperymenty/obserwacje

- integracja przedmiotów

Trudności:

- zbyt liczne i zróżnicowane klasy

- mało godzin lekcyjnych                    
do zrealizowania treści zawrtych       
w podstawie programowej



Podsumowanie – wychowanie fizyczne  

Tak pracujemy z uczniami:

- zróżnicowane formy gier

- odpowiednie dobieranie kapitanów drużyn

- aktywizowanie wszystkich uczniów poprzez wyznaczanie im 
różnych zadań

- wzmacnianie cech silnych poprzez stwarzanie dobrej atmosfery

- zabawa i dobre operowanie głosem



Podsumowanie – pedagog, psycholog, religia 
 

Tak pracujemy z uczniami:

- tworzenie sytuacji psychoedukacyjnych

- burza mózgów

- kończenie zdań wyrażających myśl

- drama

- projekty edukacyjne, międzyprzedmiotowe

- mapa myśli

- dyskusja, sąd

- studium indywidualnego przypadku

- aktywność ruchowa

Pomysły do dalszej pracy:

- rozwijać u uczniów umiejętność 
myślenia problemowego            
oraz samodzielność myślenia
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