
Zajęcia z wychowawcą                                   15.04.2020

 Temat: Jak się uczyć – techniki efektywnego uczenia się, praca umysłu, 
odpoczynek. 

1. Zapoznaj się z informacjami:

Obranie odpowiedniej taktyki, w połączeniu z rzeczywistym wykonywaniem 
określonych kroków, prędzej czy później skazuje nas na sukces. Dlatego w 
procesie przyswajania wiedzy tak ważne jest wybranie określonej techniki uczenia
się. Zanim dokładnie opiszemy polecane przez nas metody, warto dokładniej 
przyjrzeć się temu, jak działa ludzki mózg.

Dlaczego wiesz i pamiętasz?
Ludzki mózg składa się z milionów neuronów połączonych między sobą synapsami i 
tworzących sieci nerwowe. Dzięki nim myślimy, zapamiętujemy oraz analizujemy. 
Nie jest to jednak tak, że każda informacja jest przeznaczona dla pojedynczej 
komórki. W proces zapamiętywania angażuje się cały mózg. Wyszukiwanie, a 
potem przypominanie sobie pewnych danych odbywa się na podstawie skojarzeń z 
konkretnymi bodźcami. Może to być kolor naszego ulubionego sweterka z 
dzieciństwa, głos babci lub zapach letnich kwiatów. Człowiek najlepiej 
zapamiętuje rzeczy ze swojego najbliższego otoczenia. Pamiętamy o detalach 
rejestrowanych podświadomie, z którymi mieliśmy styczność codziennie, za to 
sumiennie wkuwany tekst podręcznika szybko ucieka z głowy. Dla naszych 
przodków zapamiętanie odgłosu, jaki wydają drapieżniki było kwestią przeżycia. 
Mózgi dzisiejszych ludzi nie wyzbyły się tego nawyku – dalej o wiele lepiej 
zapamiętujemy bodźce zewnętrzne, których doświadczamy często niż informacje z
suchego tekstu. Jak to odmienić? Wystarczy zacząć stosować techniki uczenia się
pozwalające przyśpieszyć czytanie, polepszyć przetwarzanie danych oraz podnieść
skuteczność ich zapamiętywania.

Szybsze czytanie
Umiejętność ekspresowego zapoznania się nawet z obszerną partią materiału 
zdecydowanie polepsza efektywność uczenia się. Podstawowe zalecenie w tym 
zakresie to zredukowanie regresji. Tym określeniem nazywa się wracanie 
wzrokiem do połowy przeczytanego zdania czy całego akapitu. Taka praktyka 
wcale nie polepsza zrozumienia, a wręcz przeciwnie, zaburza ten proces. Zamiast 
wracać gałką oczną w lewą stronę, o wiele lepiej kontynuować lekturę. Eksperci 
mówią, że szybkie przeczytanie tekstu dwa razy daje lepsze efekty niż 
zapoznanie się z nim powoli, ale tylko jeden raz. Inne techniki przyśpieszające 



poznawanie tekstu to czytanie po kilka słów, a nawet zdań naraz oraz 
zrezygnowanie z wokalizacji, czyli powtarzania słów w głowie.

Przetwarzanie danych
Nie warto i nie powinno się starać zapamiętać wszystkich informacji, lecz jedynie
te rzeczywiście istotne. Dlatego najpierw przetwarza się materiał, a dopiero 
potem się go uczy. Kwestia kluczowa to robienie odpowiednich notatek. Należy 
podkreślić, że mają one zostać wykonane ręcznie, gdyż samodzielna praca 
znacząco zwiększa stopień przyswojonej wiedzy. Notatki trzeba umieć robić z 
głową. „Ściana” tekstu, bez podziałów, kolorów i zaznaczeń? Taka technika 
uczenia się to duży błąd, który kosztuje wiele wysiłków umysłowych. Warto 
odejść od tradycyjnego sposobu robienia zapisków i zdecydować się na tzw. mapy 
pojęć lub mapy myśli.

Mapy pojęć
Opracował je profesor Joseph D. Novak, który w latach 60. prowadził badania 
nad metodami nauki. Technika uczenia się bazuje na łączeniu poszczególnych 
pojęć poprzez określone relacje. W ten sposób wykorzystują wspomniany 
wcześniej, naturalny dla ludzkiego umysłu sposób zapamiętywania, jakim są 
skojarzenia.

Mapy myśli
Podobna metoda do mapy pojęć to mapy myśli, które są jednak bardziej 
obrazowe. Uczący się tworzy mapę, stosując dopasowane słowa-klucze i obrazy. 
Tworzenie takich notatek daje dużo frajdy, a proces zapamiętywania informacji 
zaczyna się już na etapie przetwarzania materiału. Główne pojęcie umieszcza się 
na środku mapy i wokół niego rysuje się symbole lub obrazki odpowiadające 
poszczególnym zagadnieniom. Kolejne odgałęzienia stanowią dalsze wyjaśnianie 
tematu. Mapa myśli to bardzo uproszczony schemat tego, jak działa ludzki mózg 
– przywołuje wspomnienia poprzez skojarzenia, a każde z nich zapamiętuje w 
formie obrazu.

Siła systematyczności
Sieci nerwowe należy wzmacniać poprzez systematyczne „wydeptywanie” tych 
samych ścieżek. Materiał powinno się powtarzać regularnie, najlepiej codziennie 
po kilkanaście minut. Daje to zdecydowanie lepsze efekty.
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