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WSTĘP
Szkolenie, w którym będziesz uczestniczyć, stanowi część projektu „Neuroandragogika
przeciw wykluczeniu”. Materiał, który dla Ciebie przygotowaliśmy, dotyczy przede
wszystkim podstaw neuroandragogiki – nauki o uczeniu się osób dorosłych
wykorzystującej najnowszą wiedzę o funkcjonowaniu mózgu. Mamy nadzieję, że dzięki
wiedzy, jaką zyskasz na ten temat, będzie Ci łatwiej rozwijać umiejętności pozwalające
osiągnąć sukces w edukacji lub w miejscu pracy. Aby lepiej zrozumieć problemy
związane z samodzielnym kierowaniem swoją edukacją i rozwojem, osoby dorosłe
muszą zacząć postrzegać samych siebie jako osoby uczące się.
Materiał ten możesz wykorzystać podczas warsztatów, jako pewnego rodzaju narzędzie
dydaktyczne ułatwiające Ci aktywne uczenie się. Składa się on z sześciu rozdziałów.
Każdy rozdział zawiera krótki wstęp teoretyczny, w którym w prosty sposób
przedstawiono informacje o procesach zachodzących w mózgu oraz o skutecznym
uczeniu się. Dzięki temu łatwiej zrozumiesz potencjalne przyczyny niepowodzeń
w nauce, a także dowiesz się, jakie czynniki sprzyjają szybszemu i bardziej skutecznemu
zdobywaniu wiedzy i rozwojowi umiejętności. W materiale, wyjaśniono również,
jak wielkie znaczenie w efektywnej organizacji własnej nauki mają motywacja oraz
świadomość własnych preferencji i potrzeb dotyczących uczenia się. Materiały
te dotyczą głównie sposobów poznawania własnych możliwości uczenia się oraz
samodzielnego organizowania swojego miejsca nauki i pracy, w tym wyboru
odpowiednich metod i narzędzi. Dlatego w skład materiałów wchodzą też ankiety
i kwestionariusze, ćwiczenia i zadania

oraz odniesienia do książek i stron

internetowych, które można wykorzystać podczas warsztatów, jak również w ramach
samodzielnej nauki.
Naszym celem jest pomóc Ci w budowaniu umiejętności, które pozwolą Ci samodzielnie
kierować własnym życiem — podejmować niezależne decyzje, kontrolować swoje
zachowanie, uwierzyć we własne możliwości. Istotne jest jednak także Twoje
zaangażowanie w proces uczenia się i aktywne podejście do nauki. Projekt, w którym
bierzesz udział, ma na celu przygotowanie osób dorosłych do funkcjonowania
we współczesnym miejscu pracy poprzez wspieranie ich zdolności do samodzielnej
nauki, w tym nauki wykorzystującej technologie informacyjne i komunikacyjne.
Uczenie się to proces, który trwa przez całe życie. Może odbywać się w dowolnym
miejscu i czasie, a pomoce naukowe mogą być różnorodne: od najprostszych po
nowoczesne technologie informatyczne. Jeśli rozwiniesz w sobie chęć i motywację do
nauki, a Twoje otoczenie będzie Cię w tym wspierać, zyskasz ogromne możliwości
i będziesz mógł sam rozpocząć swój proces uczenia się, a także odpowiednio nim
pokierować.
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Jeśli zainteresuje Cię tematyka neuroandragogiki, odwiedź również naszą stronę
internetową: www.neuroandragogy.eu.
Życzymy Ci samych sukcesów we wszystkim, co robisz!
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1. JAK UCZY SIĘ MÓZG — OD CZEGO ZALEŻY
SUKCES LUB PORAŻKA, GDY SIĘ UCZYMY?
1.1. Nieco teorii…
Neuroandragogika

to

dziedzina

wiedzy

odnosząca się do procesów uczenia się osób
dorosłych,
i

oparta

neurobiologii.

na

wiedzy

Ułatwia

o

mózgu

zaprojektowanie

uczenia się w taki sposób, aby odpowiadało ono
naturalnym procesom zachodzącym w ludzkim
mózgu.

Wiedza

o

funkcjonowaniu

mózgu

ułatwia nauczycielom nauczanie, a uczniom
(także dorosłym) — uczenie się.
Z punktu widzenia neurobiologii „uczenie się” to modyfikowanie sieci neuronów
w mózgu.
Neuron to podstawowy element budujący nasz układ nerwowy. Mózg człowieka
zawiera od 50 do 100 miliardów neuronów. Zapisują one informacje docierające do
mózgu
i przekazują je między sobą za pośrednictwem synaps. Tak właśnie wiedza zapisywana
jest w mózgu i przechowywana w postaci sieci neuronów. Każda nowa informacja
zmienia budowę tej sieci. Ten proces nazywa się plastycznością mózgu. Aby jednak
proces zapisywania wiedzy w mózgu był skuteczny, ważne jest zaangażowanie układu
limbicznego. A czym on jest?
Układ limbiczny składa się z kilku elementów, z których warto poznać:
•

Ciało migdałowate: znajduje się w przedniej części płatu skroniowego i w różny
sposób wpływa na nasze emocje oraz pamięć w różny sposób. Gdy się boimy
i czujemy zagrożenie, ciało migdałowate uaktywnia się.

•

Hipokamp: kontroluje powiązania między informacjami i emocjami. Jest również
„bramkarzem”, który blokuje przekazywanie informacji do pamięci długotrwałej,
jeśli zostaną one uznane za nieistotne. Pełni zatem bardzo istotną rolę
w procesie uczenia się.

Gdy do mózgu docierają nowe informacje (np. za pośrednictwem wzroku czy słuchu),
płaty czołowe przechowują je w pamięci krótkotrwałej przez ok. 5–20 sekund. Większość
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takich informacji nie jest przekazywana dalej, ponieważ nie zostaje uznana
za wystarczająco istotną. Jeśli nowo zdobyta informacja zostaje oceniona jako ważna lub
praktyczna, będzie przechowywana w korze mózgu, w jednym z płatów, który otrzymał
tę informację na początku tego procesu. W przypadku informacji wzrokowej jest to płat
potyliczny, a przypadku informacji zasłyszanej lub innej informacji „językowej”
— płat skroniowy.
Proces

związany

z

przesyłaniem

informacji

do

pamięci

długotrwałej

(zatem

zapamiętywaniem danej informacji na dłużej) zależy od indywidualnych cech osoby
uczącej się, jak również od uwalniania neuroprzekaźników.
Neuroprzekaźniki odgrywają ważną rolę w procesie uczenia się. Spośród tych, które
mogą ułatwiać lub utrudniać naukę, warto poznać następujące:
•

Acetylocholina to jeden z najważniejszych neuroprzekaźników, który
odpowiada za przechowywanie informacji.

•

Dopaminie przypisuje się istotną rolę w motywacji. Uważa się ją za element
układu nagrody odpowiedzialnego za ciekawość, skupienie i chęć działania.

•

Serotonina odpowiada za odczuwanie bólu, sen i czuwanie oraz stan
psychiczny danej osoby.

•

Norepinefryna to neuroprzekaźnik, który odpowiada za czujność, uwagę
i wrażliwość na bodźce. Odpowiednia ilość norepinefryny to warunek
niezbędny do skutecznego uczenia się.

Od czego jednak w praktyce zależy skuteczne uczenie się? Poznaj podstawowe zasady
wynikające z działania sieci neuronalnych i funkcjonowania układu limbicznego:
•

Stosuj takie metody uczenia się, które są dla Ciebie motywujące, które
nie wywołują u Ciebie czynników blokujących uczenie się, takich jak stres i lęk.

•

Staraj wzbudzić w sobie zainteresowanie tematem wykonywanego zadania,
postaraj się zawsze rozumieć jego sens i cel.

•

Szukaj powiązań pomiędzy nowymi informacjami, a tym, co już wiesz. Dbaj
o strukturę i logikę materiału, z którego się uczysz - logiczna kolejność
informacji sprawia, że w mózgu tworzą się powiązania między nową wiedzą,
a wiedzą nabytą już wcześniej.

•

Angażuj w uczenie się wszystkie swoje zmysły.

•

Ćwicz i powtarzaj regularnie materiał, którego się uczysz, aby wielokrotnie
aktywować połączenia neuronowe.

•

Rób przerwy, aby Twój mózg mógł przetworzyć nowy materiał.
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1.2 Zrób to sam…
1.2.1 Ćwiczenie nr 1
Tytuł ćwiczenia

Ćwiczenie ruchowe – wykonuj je między zajęciami lub kolejnymi
zadaniami

Czego się
nauczysz?

Ćwiczenie to pobudzi Twój układ limbiczny (ciało migdałowate
i hipokamp), ułatwiając aktywną naukę poprzez ruch. Ćwiczenia ruchowe
sprzyjają uczeniu się, ponieważ w ich trakcie tworzą się połączenia między
komórkami nerwowymi.

Ile czasu
potrzebujesz?

15 minut

Wymagane
materiały

Wolna przestrzeń

Jak wykonać
ćwiczenie?

Ćwiczenie nr 1:
Stań prosto, unieś jedną nogę i staraj się zachować równowagę. Możesz
wyobrazić sobie, że jesteś drzewem i zapuszczasz korzenie. Jeśli trudno Ci
utrzymać taką pozycję nawet przez kilka sekund, możesz się podeprzeć.
Złącz ręce nad głową, podnieś nogę, uginając kolano, a następnie skup się
na swoim brzuchu i spróbuj naprężyć mięśnie tak, aby zachować
równowagę. Odczekaj około 30 sekund i opuść nogę. „Strząśnij” ręce
i stopy, aby pozbyć się napięcia z ciała. Następnie stań na drugiej nodze.
Spróbuj skoncentrować się na sobie i pozwól myślom płynąć swobodnie.
Ponownie stań na obu nogach i „strzepnij” całe ciało.
Ćwiczenie nr 2:
Płaska ósemka: Ruch stymulujący współpracę między lewą i prawą półkulą
mózgu. Sprzyja również lepszej koordynacji rąk, oczu i zmysłu równowagi.
Ćwiczenie można wykonywać na siedząco lub na stojąco. Aby wykonać to
ćwiczenie, należy nieco zgiąć kolana. Użyj ręki i kciuka. Wyciągnij rękę
przed siebie, z kciukiem skierowanym w górę. Skup wzrok na kciuku,
rysując nim w powietrzu leżącą ósemkę. Oczy powinny podążać za samym
kciukiem, a nie całym ciałem. Ważne, aby punkt przecięcia się rysowanych
w powietrzu linii znajdował się bezpośrednio przed Tobą. Wykonaj to
ćwiczenie powoli trzy razy, najpierw prawą, a następnie lewą ręką.
Na koniec powtórz ruch złączonymi dłońmi (ze splecionymi palcami).
Następnie „strzepnij” całe ciało, szczególnie ręce i nogi.

Źródło

Zaadaptowano z:
Classroom Exercise Makes Learning Lively
https://www.edutopia.org/video/classroom-exercise-makes-learning-lively

NEUROANDRAGOGIKA W EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH Z GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów — osób dorosłych z grup defaworyzowanych
7

1.2.2 Ćwiczenie nr 2
Tytuł ćwiczenia

Organizowanie i grupowanie informacji

Czego się
nauczysz?

Organizowanie i grupowanie informacji pozwala podzielić je na elementy
łatwe do zapamiętywania.

Ile czasu
potrzebujesz?

10 minut

Wymagane
materiały

Papier i długopis

Jak wykonać
ćwiczenie?

Proponujemy Ci 3 metody ułatwiające grupowanie informacji:
1. Zbierz razem podobne fragmenty informacji (np. dotyczących
jakiegoś wydarzenia lub interesującego Cię zjawiska) i zakreśl
istotne fakty kolorowymi markerami. Podziel te informacje
na mniejsze grupy.
2. Podziel materiał, który chcesz zapamiętać, na grupy. Najlepiej,
jeśli zapamiętywane informacje umieścisz w trzech grupach
tematycznych. Taki podział sprzyja uczeniu się, ponieważ
informacje są wtedy lepiej zorganizowane. Wiele żartów, wierszy
i mów pisze się, dzieląc je na trzy części.
3. Narysuj mapę myśli, która będzie sprzyjać kodowaniu informacji
w mózgu. Mapa myśli to w zasadzie schemat łączący poszczególne
informacje z głównym tematem. Wszystkie mapy myśli tworzy się,
zaczynając od środka i dodając kolejne linie, symbole, słowa,
kolory i rysunki.
A teraz spróbuj zapamiętać poniższą listę przedmiotów, stosując jedną
z powyższych strategii:
Stół, nóż, talerz, łyżka, filiżanka, widelec, dzbanek, okno, podstawka pod
filiżankę, wazon z kwiatami, kot, marchewka, kapusta, kurczak.

Źródło

Zaadaptowano z: „Gedächtnistraining“, Übungen &Fakten für ein
leistungsstarkes Gedächtnis, M. Powell, Parragan
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1.2.3. Ćwiczenie nr 3
Tytuł ćwiczenia

Pałac pamięci i powtarzanie

Czego się
nauczysz?

Pałac pamięci to metoda ułatwiająca zapamiętywanie przez tworzenie
skojarzeń z różnymi miejscami, przedmiotami, ludźmi, kolorami,
dźwiękami i zapachami. Aby ta metoda była skuteczna, należy przećwiczyć
ją kilkakrotnie. Dlatego zaleca się powtarzanie tego ćwiczenia.

Ile czasu
potrzebujesz?

Zależy, czego chcesz się nauczyć 

Wymagane
materiały

Papier, długopis, pokój lub inne miejsce, które dobrze znasz
(np. Twoje mieszkanie, szkoła, biuro)

Jak wykonać
ćwiczenie?

1. Zrób listę wszystkich rzeczy (elementów), których zamierzasz się
nauczyć. Podziel tę listę na części po 6–15 elementów. (Mogą to być
np. wzory matematyczne lub słówka).
2. Wybierz jakieś miejsce (Twoje mieszkanie, szkołę, biuro), które ma
dość pomieszczeń, aby można było w nich „umieścić” elementy z listy.
Miejsce to musi być Ci dobrze znane, ponieważ będziesz ćwiczyć
myślenie o poszczególnych rozmieszczonych w nim elementach,
dopóki nie utrwalą Ci się w pamięci.
3. Poruszaj się w po tym miejscu, ale zawsze w tym samym kierunku
(tzn. zawsze skręcaj w lewo, jeśli to możliwe). Przemieszczanie się
w jednym kierunku ułatwi Ci orientację, ilekroć będziesz stosować
metodę pałacu pamięci. Pamiętaj o tej zasadzie również
w poszczególnych pomieszczeniach. W ten sposób łatwiej będzie Ci
zapamiętać wszystkie elementy, które znajdują się w pomieszczeniu.
4. Narysuj mapę wybranego miejsca i zaznacz na niej, gdzie znajdują się
poszczególne elementy.
5. Następnie połącz je tak, aby wyznaczyć drogę od jednego elementu
do drugiego i kolejnego. Wymyśl historie łączące poszczególne
elementy z pomieszczaniami, w których się znajdują. Postaraj się, aby
te historie były jak najbardziej zabawne i niesamowite. Wykorzystaj
do tego kolory, dźwięki, zapachy, smaki i ruch. Im bardziej szczegółowa
będzie historia związana z danym elementem, tym łatwiej
go zapamiętasz.
6. Otwórz listę zapamiętanych rzeczy, posługując się techniką, którą
właśnie poznałeś/łaś.

Źródło

Zaadaptowano z:
http://www.snsfc.org.uk/data_files/letters/Revision%20techniques%20SNS
FC%202015%20v3[1][1].PDF
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1.3. Przeczytaj, jeśli zainteresował Cię temat
Książki:


T. Buzan (2015). Mapy twoich myśli. Wydawnictwo Aha.



M. Spitzer (2011). Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.



P.G. Zimbardo, R.J. Johnson, V. McCann (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje.
Motywacja i uczenie się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Artykuły internetowe:


R. Jaros, Zbuduj swój własny pałac, czyli o technikach pamięciowych słów kilka,
http://blogpublika.com/2013/10/07/rafal-jaros-zbuduj-swoj-wlasny-palac-czyli-otechnikach-pamieciowych-slow-kilka/



A. Latimer, Mózg może się uczyć w każdym wieku,
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/alice-latimier-mozg-moze-sie-uczyc-w-kazdymwieku-na-nauke-nigdy-nie-jest-za-pozno/



J. Kłosiński, Jak się uczyć? 8 sposobów na szybszą naukę i lepsze zapamiętywanie,
https://klosinski.net/8-sprawdzonych-sposobow-na-szybsza-nauke-i-lepszezapamietywanie/



P. Bulek, Jak zapamiętuje nasz mózg?,
https://krainarozwoju.pl/2017/01/18/jak-zapamietuje-nasz-mozg/

Strony internetowe:


www.neuroedukacja.pl - portal promujący wiedzę o mózgu w edukacji



www.mnemotechnika.com

-

strona

dotycząca

różnego

rodzaju

technik

wspomagających pamięć
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2. OD KONIECZNOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI
— JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO NAUKI?
2.1. Nieco teorii…
Pewnie znasz to uczucie aż za dobrze. Nie chce mi się... wstać, iść do pracy, uczyć się...
Trudno jest osiągnąć cokolwiek w życiu i zrealizować swoje cele, gdy brakuje motywacji.
Ludzie, którzy się o Ciebie troszczą — rodzina, przyjaciele i współpracownicy — mogą
starać się wpłynąć na Twoją chęć do działania, ale mimo ich najlepszych starań,
motywacja płynąca z zewnątrz zwykle jest słabsza i mniej skuteczna niż motywacja
wewnętrzna.
Motywacja wewnętrzna jest zdecydowanie silniejsza i pozwala skupić się na nauce przez
znacznie dłuższy czas. Sprawia, że uczysz się nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że
naprawdę tego chcesz i sprawia Ci to przyjemność. Rozumiesz wtedy, że nauka przybliża
Cię do realizacji celów. Wiesz, że robisz to dla własnego dobra. Nic tak nie przyspiesza
postępów w nauce, jak wyznaczenie sobie celów i znalezienie odpowiedniej motywacji,
by te cele osiągnąć.
Motywacja zewnętrzna = Robię to, bo tego się ode mnie wymaga.
Motywacja wewnętrzna = Robię to, bo chcę.
Motywacja wewnętrzna to siła napędowa rozwoju osobistego. Pierwszym krokiem do
osiągnięcia sukcesu jest podjęcie decyzji, że coś trzeba zmienić. Nieważne, czy chodzi
o zdobycie nowej umiejętności, czy zmianę zachowania — do osiągnięcia każdego z tych
celów niezbędne są silna wola i wytrwałość.
Wprowadzenie zmian to odważna decyzja, zwykle wymagająca wyjścia poza własną
strefę komfortu. Ale strefa komfortu jest tak miła i przytulna. Wypełniają ją dobrze
znane rzeczy, rutynowe zajęcia i stereotypy. Więc czemu mielibyśmy ją opuszczać?
Wyobraź sobie swoją strefę komfortu jako przestrzeń życiową, w której jest Ci wygodnie
i czujesz się bezpiecznie. W uproszczeniu jest to Twój stan umysłu, gdy przebywasz
w swojej własnej niszy. Wszystko, co zachęca Cię do opuszczenia tego miejsca
(na przykład przystąpienie do egzaminu, który podniesie Twoje kompetencje
lub zapisanie się na kurs rozwijający umiejętność, której nie posiadasz) wywołuje
uczucie dyskomfortu.
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Problem polega na tym, że nasz mózg postrzega zmianę jako ryzyko. Jednakże, gdy
zdrowa osoba pozostaje w swojej strefie komfortu przez dłuższy czas i nie podejmuje
żadnych starań, by tę strefę opuścić, przestaje się rozwijać, co ma negatywny wpływ na
jej osobowość. Dlatego właśnie powinniśmy wychodzić poza naszą strefę komfortu.
Spróbuj pomyśleć o tym, co udało Ci się osiągnąć w życiu. Wyobraź sobie swoje życie
i odpowiedz na następujące pytania:
•

Co udało Ci się osiągnąć w życiu?

•

Jakie przeszkody i trudności musiałeś/-aś pokonać?

•

Z czego jesteś dumny/-a?

A teraz najważniejsze pytanie: Czy osiągnąłeś/-ęłaś to, pozostając w swojej strefie
komfortu?
Najprawdopodobniej odpowiedź brzmi: „nie”. Jesteśmy dumni z rzeczy, o które
musieliśmy się postarać, a takie starania mają miejsce poza naszą strefą komfortu.
To tam się rozwijamy i tam czekają nas wyzwania i pokonywanie własnych słabości.
Chcąc zatem budować swoją motywację wewnętrzną do działania, musisz pamiętać
o podstawowych zasadach:
•

Nie bój się wyjść poza swoją strefę komfortu.

•

Nie bój się popełniać błędów.

•

Miej pozytywne nastawienie i oczekiwania.

•

Szukaj inspiracji w ludziach i literaturze.

•

Skupiaj się nie na problemach, ale na ich rozwiązaniach.

•

Kończ wszystko, co zacząłeś/zaczęłaś.

•

Nie sugeruj się opiniami innych ludzi.

•

Nie bierz wszystkiego do siebie.

•

Nie porównuj się z innymi. Przecież jesteś wyjątkowy/-a.

Nie wiesz, od czego zacząć? Jak odnaleźć motywację do nauki i samorozwoju?
Poniższe ćwiczenia pomogą Ci w tym.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
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2.2. Zrób to sam…
2.2.1. Ćwiczenie nr 1
Tytuł ćwiczenia

Moja motywacja do samorozwoju

Czego się
nauczysz?

Wyznaczysz sobie cele rozwoju osobistego, do realizacji których będziesz
dążyć przez kolejne 6 miesięcy. Zastanowisz się również nad źródłem
swojej motywacji — co chcesz osiągnąć i dlaczego.

Ile czasu
potrzebujesz?

60 minut

Wymagane
materiały

długopisy
papier
kredki

Jak wykonać
ćwiczenie?

Odpowiedz na następujące pytania (mogą one dotyczyć kompetencji,
które chcesz zdobyć, złych nawyków, z którymi chcesz walczyć lub nowej
wiedzy, jaką chcesz zgromadzić):
•

Co chcesz osiągnąć w ciągu kolejnych 6 miesięcy, co wpłynie na Twój
rozwój osobisty?

•

Co chcesz poprawić?

•

Nad czym chcesz popracować?

•

Dlaczego właśnie to chcesz zmienić?

•

Jakie korzyści Ci to przyniesie?

•

Co Cię motywuje?

•

Jak chcesz nad tym popracować?

•

Kto może Ci pomóc?

•

W jaki sposób sprawdzisz, że po 6. miesiącach coś się zmieniło?

•

Jakie komplikacje możesz napotkać?

•

Czy możesz się na nie przygotować?

•

Czy możesz im zapobiec? Jak?

•

Czy obawiasz się czegoś w tej chwili? Czego?

•

Czy coś Cię teraz blokuje i uniemożliwia Ci wyjście poza strefę
komfortu?

Spróbuj wyobrazić sobie zmianę, którą chcesz wprowadzić, w jak
najdrobniejszych szczegółach. Wyobraź sobie, że upłynęło 6 miesięcy
i mówisz o sukcesie, jaki udało Ci się osiągnąć. Co powiesz? Jak będziesz
wyglądać? Jak będziesz się czuć? Komu o tym powiesz?
Narysuj rysunek przedstawiający tę zmianę i umieść go w widocznym
miejscu. Będzie ci przypominać o celu, do którego dążysz i pomoże Ci
utrzymywać motywację na wysokim poziomie.
Źródło

Materiał własny
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2.2.2. Ćwiczenie nr 2
Tytuł ćwiczenia

Odkryj swoje nawyki związane z uczeniem się

Czego się
nauczysz?

Określisz swoje nawyki związane z uczeniem się i zrozumiesz, w jaki
sposób się uczysz. Opracujesz nową strategię skutecznego uczenia się.

Ile czasu
potrzebujesz?

60 minut

Wymagane
materiały

długopisy
papier

Jak wykonać
ćwiczenie?

Odpowiedz na następujące pytania:
1. Czego lubisz się uczyć?
2. Czego łatwo Ci się nauczyć?
3. Czego trudno Ci się nauczyć?
4. W jaki sposób się uczysz?
5. Ile czasu poświęcasz na uczenie się nowych rzeczy?
6. Co pomaga Ci zapamiętać nowe informacje?
7. Kiedy ostatni raz nauczyłeś/-aś się czegoś? Co to było?
8. Czy znasz swój styl uczenia się?
9. Jak byś go opisał/-a?
10. Jakie pomoce naukowe ułatwiają Ci zapamiętywanie?
(książki, filmy, słuchanie, aktywność fizyczna/ruchowa...)
11. Jak możesz zwiększyć koncentrację podczas uczenia się?
Czego powinieneś/powinnaś unikać?
Podsumuj swoje spostrzeżenia i zrób listę co najmniej 8 warunków, które
muszą być spełnione, aby łatwiej Ci było się uczyć. Wymień 6 czynników,
które nie pozwalają Ci się skupić i których spróbujesz unikać w trakcie
nauki. Użyj metody mapy myśli. Narysuj na kartce własną mapę myśli
— instrukcje tworzenia takiej mapy i pracy z nią można znaleźć
na stronach internetowych:
https://jaksieuczyc.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/
https://iqmatrix.pl/jak-tworzyc-mapy-mysli/

Źródło

Materiał własny
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2.2.3. Ćwiczenie nr 3
Tytuł ćwiczenia

Wypracowywanie nawyków

Czego się
nauczysz?

Nauczysz się wypracowywania nawyku i spróbujesz skutecznie
wykorzystać ten nawyk w praktyce. Nauczysz się, jak skutecznie wyrobić
w sobie pozytywne nawyki. Zyskasz większą pewność siebie.

Ile czasu
potrzebujesz?

120 minut na wypracowanie nawyku
+ 30 dni na wprowadzenie planu w życie

Wymagane
materiały

Tabela nawyków
Długopis
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Jak wykonać
ćwiczenie?

Często chcemy coś zmienić w naszym życiu. Kiedy zapisujemy się na kurs
językowy, możemy się zobowiązać, że nauczymy się 5. nowych słówek
dziennie, zaczniemy lepiej organizować sobie czas, itp. Ale w prawdziwym
życiu takie zobowiązania okazują się mało skuteczne. Zwykle zmieniamy
nasze nawyki dopiero, gdy okoliczności nas do tego zmuszą. Nie zdajemy
sobie sprawy, jak źle wpływa to na naszą motywację, pewność siebie
i chęć działania. Obiecujemy, że coś zrobimy, ale nie dotrzymujemy tej
obietnicy i w końcu stare nawyki zwyciężają.
Zwykle wypracowanie nowego nawyku i pozbycie się starego zajmuje
od 21 do 30 dni (w zależności od stopnia trudności). Możesz sam(a) odkryć
w sobie zły nawyk albo poprosić innych o opinię. Tak czy inaczej,
nie zapomnij określić, co wyzwala taki zły nawyk i na czym on
konkretnie polega.
Spróbujmy!
1. Wybierz jedną rzecz, którą chcesz zacząć robić, ale ciągle odkładasz to
na później (np. codzienny poranny zimny prysznic, 5-kilometrowy spacer
każdego dnia itp.). Albo wybierz jakiś zły nawyk (np. zbyt późne posiłki),
który chcesz zmienić. Jeśli takich nawyków jest więcej, wybierz ten,
którego pozbycie się sprawi Ci największą radość lub będzie dla Ciebie
najkorzystniejsze.
2. Określ, do czego się zobowiązujesz, i zapisz to na kartce.
3. Zamknij oczy i wyobraź sobie swój nowy nawyk. Przygotuj plan, który
pomoże Ci wypracować w sobie ten nawyk (co zrobisz/zmienisz, jak
zamierzasz to zmienić i dlaczego).
4. Wypisz jak najwięcej powodów, dla których chcesz wyrobić w sobie
nowy nawyk (co dzięki temu zyskasz, a co możesz stracić, jeśli tego nie
zrobisz). Następnie zaznacz na skali siłę swojej motywacji i determinacji
(taką skalę zajdziesz w załączniku nr 1). Pomyśl, w jaki sposób nagrodzisz
się za osiągnięcie celów pośrednich.
5. Powtarzaj nowy nawyk codziennie, zgodnie z planem.
6. Tabelę nawyków z przykładami znajdziesz w załączniku nr 2. Notuj
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każdy dzień, w którym udało Ci się zrobić to, co ma być Twoim nowym
nawykiem.
7. Nie poddawaj się i nagradzaj się za każdym razem, gdy uda Ci się zrobić
to, co zaplanowałeś/-aś (w pierwszym tygodniu nagradzaj się codziennie,
potem co tydzień, a na koniec przygotuj się na „wielkie świętowanie” po
21–30 dniach).
8. Skup się na nawyku, który chcesz w sobie wyrobić. Regularnie
przypominaj sobie o tym i myśl pozytywnie.
Po upływie czasu potrzebnego, aby zyskać nowy nawyk, odpowiedz na
następujące pytania:

Źródło

•

Czy udało Ci się wyrobić w sobie nawyk?

•

Co Ci w tym pomogło?

•

Co utrudniło wypracowywanie nawyku?

•

Czego się dzięki temu nauczyłeś/-aś?

Materiał własny

2.2.4. Ćwiczenie nr 4
Tytuł ćwiczenia

Motywujące cytaty

Czego się
nauczysz?

Odkryjesz, co Cię motywuje do skończenia tego, co zacząłeś/-aś.

Ile czasu
potrzebujesz?

120 minut

Wymagane
materiały

papier
książki, czasopisma, gazety
Internet
Załącznik nr 3

Jak wykonać
ćwiczenie?

Poszukaj cytatów lub popularnych powiedzeń, które dodadzą Ci sił, aby
nie rezygnować z nowych nawyków, opuścić swoją strefę komfortu
i znaleźć w sobie motywację do działania. Wpisz te cytaty do sześciu pól
w załączniku nr 3.
Odpowiedz na następujące pytania:
•

Dlaczego wybrałeś/-aś te konkretne cytaty?

•

Co takiego w nich sprawia, że Cię motywują?

•

Co ten wybór mówi o Tobie?

•

Czy możesz wykorzystać te cytaty w poprzednich ćwiczeniach? Jak?

Wybierz swój ulubiony cytat i umieść go w widocznym miejscu. Przepisz
go i przyczep do lodówki, włóż do portfela, zapisz w telefonie itp.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
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Jak może Ci to pomóc?
Poniższe przykłady mogą Cię zainspirować do wykonania tego zadania:
„Jeśli uważasz, że masz rację lub że się mylisz, to masz rację. Ilekroć jesteś
czegoś pewien/pewna, będziesz się tego trzymać. Pamiętaj o tym.” Tony
Robbins
„Mistrzem nie zostaje się na siłowni. Mistrzostwo zdobywa się dzięki temu, co
ma się w sobie — pragnieniom, marzeniom i wizji. Mistrzowie muszą
wytrzymywać do ostatniej sekundy, muszą być trochę szybsi niż inni, muszą
mieć umiejętności i chęć działania. Ale ta chęć musi być większa niż
umiejętności.” Muhammad Ali
Źródło

Materiał własny
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2.3. Przeczytaj, jeśli zainteresował Cię temat
Książki:


P. Coelho (2015). Alchemik. Wydawnictwo Drzewo Babel.



B. Wolfigiel, M. Jankowska (2015). Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do działania.
Wydawnictwo Edgard.



S. Johnson (2000). Kto zabrał mój ser?. Wydawnictwo Studio EMKA.



Z. Włodarski (1999). Psychologia uczenia się. PWN.

Artykuły w Internecie:


A. Górska, Brak motywacji? Poznaj 7 ćwiczeń, które pomogą Ci ruszyć z miejsca,
https://www.focus.pl/artykul/brak-motywacji-poznaj-7-wicze-ktre-pomog-ci-ruszyz-miejsca-wiczenia



M. Kaczmarek, Zrobię to później. Sprawdź, czy problem prokrastynacji dotyczy
także ciebie, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,17225862,Zrobie_to_pozniej__Sprawdz__czy_problem_prokrastyna
cji.html



R. Panas, Prokrastynacja – 3 sprytne sposoby jak ją wykorzystać,
http://www.motywacjado.pl/prokrastynacja-jak-ja-wykorzystac/



B. Kłosiński, Jak zmotywować się do nauki i uczyć się z przyjemnością?,
https://jaksieuczyc.pl/jak-sie-zmotywowac-do-nauki/

Strony internetowe:


www.jaksieuczyc.pl – serwis z poradami dotyczącymi skutecznego uczenia się



www.psychologia.net.pl – portal poświęcony tematyce psychologicznej



www.psychowiedza.com – portal poświęcony wykorzystaniu psychologii
w edukacji
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3. JAK ROZPOZNAĆ WŁASNE POTRZEBY
I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z UCZENIEM SIĘ?
3.1. Nieco teorii…
Na osobowość człowieka składają się jego myśli, sposoby postrzegania świata, uczucia,
wzorce emocjonalne i zachowania, które sprawiają, że robimy i mówimy różne rzeczy
w określony sposób. Nasza osobowość, to nasza tożsamość. To suma wszystkich
naszych cech, zarówno wrodzonych, jak i nabytych. A zatem wszyscy jesteśmy wyjątkowi
— każdy na swój sposób. Poznanie samego siebie wymaga spojrzenia do wewnątrz.
Uświadomienie sobie swoich mocnych stron, pozytywnych cech i umiejętności
ostatecznie pomaga zbudować poczucie własnej wartości i pewność siebie. Z kolei
świadomość naszych słabości pomoże nam je określić i przezwyciężyć. Im lepiej znamy
samych siebie, tym lepsze podejmujemy decyzje. Gdy dobrze zdajemy sobie sprawę,
jacy jesteśmy, mamy szansę się zmienić. Taka zmiana może sprawić, że staniemy się
bardziej świadomi i kompetentni. Wtedy łatwiej nam będzie wyznaczać sobie cele
z myślą o naszym samorozwoju.
Samorozwój lub rozwój osobisty to najważniejszy czynnik, który może wpłynąć na
osobowość. Proces ten trwa całe życie. Badacz tego zagadnienia Abraham Masłow
sugeruje, że wszyscy ludzie mają wrodzoną potrzebę rozwoju osobistego, którą
zaspokajają poprzez proces nazywany samorealizacją. Hierarchię potrzeb Masłowa
najczęściej przedstawia się w formie piramidy. Najniższe poziomy piramidy to
najbardziej podstawowe potrzeby (tj. jedzenie, dach nad głową itp.). Natomiast szczyt
piramidy tworzą potrzeby najbardziej złożone (potrzeby intelektualne, wykorzystanie
własnego

potencjału,

osiąganie

celów).

Kluczem

do

samorealizacji

jest

samoświadomość, czyli poznanie samego siebie i własnej osobowości, a także
zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest, ze wszystkimi wadami. Dotyczy to
wszystkich aspektów osobowości: naszych myśli, emocji, upodobań, mocnych stron,
słabości, obaw, fantazji, ambicji, wartości, priorytetów, celów, pragnień, potrzeb itp.
Aby uzyskać pełny obraz nas samych, musimy skoncentrować się na dwóch aspektach:
a) jak postrzegamy samych siebie,
b) jak inni nas postrzegają.
Kompletny wizerunek danej osoby powstaje z połączenia tych dwóch perspektyw.
Istnieje wiele sposobów, technik i narzędzi, które w tym pomagają, na przykład można
zastosować

analizę

SWOT

lub

model

okna

Johari

(które

możesz

znaleźć

w ćwiczeniach).
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A co z Twoimi potrzebami związanymi z uczeniem się (takimi jak umiejętność czytania
i pisania, umiejętność liczenia, zdobywanie wiedzy i rozwiązywanie problemów)?
Potrzeba uczenia się i rozwoju dotyczy wiedzy, umiejętności lub zachowań, które musisz
sobie przyswoić, aby wykonywać powierzone Ci obowiązki i zadania. Jak je rozpoznasz?
Jak możesz je zidentyfikować, określić aktualny poziom wiedzy i umiejętności oraz
poziom wymagany, aby wykonać określone zadanie bądź serię zadań? Określenie
potrzeb związanych z uczeniem się pomoże Ci opracować strategie i techniki, a także
rozwinąć kompetencje i umiejętności praktyczne.
Większość dorosłych przegląda ogólną ofertę dostępnych kursów i wybiera te, które
wydają im się najbardziej interesujące lub odpowiednie. Nie próbują najpierw określić
własnych potrzeb rozwojowych lub związanych z uczeniem się, a następnie zastanowić
się, jak te potrzeby zaspokoić — może się okazać, że kurs, który właśnie wybrali - wcale
nie jest najlepszym rozwiązaniem.
W takiej sytuacji bardzo przydatny będzie plan rozwoju osobistego, który pozwoli Ci
określić Twoje potrzeby rozwojowe i zdecydować, czego chcesz się nauczyć. Naukowcy
z Uniwersytetu Warwick wyróżniają 3 etapy określania własnych potrzeb:
1. Określ, jakie umiejętności, zachowania i elementy wiedzy są niezbędne,
aby dobrze wykonywać swoją pracę.
2. Przeanalizuj umiejętności, które posiadasz, swoją wiedzę,
a także swoje reakcje.
3. Porównaj swój aktualny poziom wiedzy i umiejętności
z poziomem wymaganym, aby określić, czego Ci brakuje.
To właśnie Twoje potrzeby rozwojowe.
Inny przykład planu rozwoju osobistego to plan działania SMART (dosł. sprytny), który
pozwoli Ci dobrać cele w taki sposób, aby mieć większą kontrolę nad osobistymi
osiągnięciami. SMART oznacza, że określając cel, do którego chcesz dążyć, musisz
zadbać, aby był on:
•

Specific (ang. skonkretyzowany — do czego i dlaczego chcesz dążyć?)

•

Measurable (ang. mierzalny — musisz być w stanie zmierzyć, kiedy Twój cel
zostanie osiągnięty)

•

Achievable (ang. osiągalny — cele muszą być możliwe do zrealizowania; co zrobisz,
kiedy już osiągniesz swój cel?)

•

Relevant (ang. istotny — Twój cel musi wpisywać się w pewien plan – musi być dla
Ciebie ważny)

•

Time-bound (ang. określony w czasie — do kiedy zamierzasz osiągnąć swój cel?)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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„Nauczenie się, jak się uczyć, jest kluczowe, ponieważ otwiera drogę do
wszystkiego innego, co chcesz w sobie rozwinąć. Jest to jedna z najważniejszych,
jeśli nie najważniejsza umiejętność w życiu” (Peter Honey).
Twój mózg to narzędzie o ogromnym potencjale, idealne do kierowania Twoim
procesem

uczenia

się.

Neuroplastyczność

umożliwia

rozwój

funkcji

mózgu

odpowiedzialnych za świadome działanie. Samokształcenie się to forma uczenia się,
dzięki której ludzie zyskują umiejętności przydatne w wykonywaniu codziennych zadań.
Samokształcenie się można opisać jako „proces, w którym ludzie sami, bez pomocy
innych osób, podejmują starania, aby poznać swoje potrzeby związane z uczeniem się,
wyznaczyć sobie cele, określić, kto i co może im pomóc w ich realizacji, i ocenić efekty”.
Taki sposób nauki może mieć wiele zalet:
1. Osoby, które same kierują swoim procesem uczenia się, uczą się więcej i lepiej
niż ludzie, którzy tylko siedzą przed nauczycielem i czekają na instrukcje.
2. Samokształcenie w większym stopniu odpowiada naturalnym procesom rozwoju
psychologicznego.
3. Wiele nowych technik edukacyjnych kładzie duży nacisk na to, aby osoby uczące
się same wychodziły z inicjatywą dotyczącą metod i form nauki.
Pomocna może być też rozmowa z kolegą, nauczycielem osób dorosłych, doradcą
zawodowym, instruktorem-doradcą lub kimś spoza Twojej organizacji, kto zna Ciebie
i Twoją pracę, i może pomóc Ci spojrzeć obiektywnie na Twoje własne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne. Skuteczna samodzielna nauka wymaga też, aby zarówno osoby
uczące się, jak i trenerzy lub doradcy przyjęli na siebie określone role i obowiązki.
Na przykład:
Rola osoby uczącej się


Oceń swoją gotowość do nauki.



Określ, co chcesz osiągnąć i do czego się zobowiązujesz.



Kontroluj swój proces uczenia się.



Podejmuj inicjatywę na każdym etapie tego procesu — bądź zmotywowany/-a.



W razie potrzeby ponownie oceń i zmodyfikuj swoje cele.



W razie potrzeby skonsultuj się z instruktorem-doradcą.

Rola instruktora-doradcy


Stwórz środowisko edukacyjne oparte na współpracy.



Pomagaj uczniom tak, aby łatwiej im było zmotywować się i samodzielnie
pokierować swoim doświadczeniem edukacyjnym.



Stwórz uczniom warunki ułatwiające podejmowanie inicjatywy.
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Bądź dostępny/-a dla uczniów, gdyby potrzebowali zasięgnąć rady w sprawie
swojego procesu uczenia się.



Staraj się udzielać porad, a nie formalnych instrukcji.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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3.2. Zrób to sam…
3.2.1. Ćwiczenie nr 1
Tytuł ćwiczenia

Okno Johari

Czego się
nauczysz?

•

Jak zyskać samoświadomość.

•

Jak lepiej poznać własną osobowość.

•

Jak lepiej zrozumieć siebie poprzez opisanie się i porównanie
tego opisu z opinią innych osób.

•

Jak zwiększyć obszar otwartego „ja” w modelu okna Johari,
aby nawiązać korzystną relację zarówno samym sobą,
jak i z innymi osobami.

Ile czasu
potrzebujesz?

45-60 minut

Wymagane
materiały

Schemat okna Johari (Załącznik 4)

Jak wykonać
ćwiczenie?

1. Weź do ręki schemat okna Johari i przejrzyj umieszczoną tam listę cech.
2. Wybierz 5 lub 6 cech, które najlepiej opisują Twoją osobowość. Możesz
tymczasowo skopiować je i wkleić / wpisać do obszaru ukryte „ja”.
3. Wydrukuj co najmniej 3 kopie pełnych listy cech i rozdaj je osobom,
z którymi współpracujesz (w miejscu pracy, wolontariacie lub podczas
zajęć) i od których możesz oczekiwać szczerej, ale motywującej opinii.
Poproś każdą z tych osób, aby wybrała 5 lub 6 cech, które w jej opinii
najlepiej opisują Twoją osobowość.
 PAMIĘTAJ: Te osoby nie mogą wiedzieć, które cechy sam(a) wybrałeś/-aś.
4. Gdy osoby, które poprosiłeś/-aś o opinię, przekażą Ci swoje listy cech,
skopiuj je i wklej / wpisz do obszaru ślepe „ja”.
5. Przyjrzyj się cechom w obszarach ślepe „ja” i ukryte „ja”. Przenieś
wszystkie cechy, które występują w jednym i drugim obszarze, do obszaru
otwarte „ja”.
6. Cechy, które znajdują się na pełnej liście, ale nie występują w żadnym
obszarze, możesz przenieść do obszaru nieznane „ja”.

Źródło

Znane Tobie

Nieznane Tobie

Znane innym

(otwarte „ja”)

(ślepe „ja”)

Nieznane innym

(ukryte „ja”)

(nieznane „ja”)

Luft, J. (1961). The Johari Window: A graphic model for interpersonal
relations. NTL’S Human Relations Training News, 5(1), p. 6-7.
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https://c.ymcdn.com/sites/fridayfellowship.siteym.com/resource/collection/D1FD72B3-693E-4EE5-AB18B1233BBE9C51/JohariWindow_JLuft.pdf
Pozostałe
informacje

1. Opracuj wstępną wersję profesjonalnego życiorysu, odnosząc się
do omówionych obszarów własnego „ja”. Omów ten temat
z pozostałymi uczestnikami zajęć.
2. Jak opiszesz samego/samą siebie w kontekście omówionych
obszarów własnego „ja”? Podziel się swoimi przemyśleniami
z innym uczestnikiem zajęć.
2. Jaka praca byłaby dla Ciebie odpowiednia, abyś mógł/mogła wyrazić
siebie? Czy obecnie starasz się o taką pracę, a może dopiero jej
szukasz? Porozmawiaj na ten temat z innym uczestnikiem zajęć.

3.2.2. Ćwiczenie nr 2
Tytuł ćwiczenia

Rozwój osobisty i plan uczenia się

Czego się
nauczysz?

Plan rozwoju osobistego łączy w sobie wszystkie aspekty Twojego życia.
Jest to zestaw życiowych informacji na temat celów, do których dążysz,
sposobów ich realizacji, umiejętności, które musisz nabyć i nawyków,
które chcesz w sobie wyrobić. Taki plan powinien uwzględniać Twoją
karierę zawodową, edukację, relacje osobiste i samodoskonalenie.
Poczujesz wówczas, że masz większą kontrolę nad własnym życiem
i większy wpływ na decyzje, które codziennie podejmujesz.
Wyznaczanie sobie celów to proces, który ma niezwykle istotny wpływ na
sposób, w jaki myślisz o swojej wymarzonej przyszłości. Zmotywuje Cię to,
aby przekształcić tę wizję w rzeczywistość.

Ile czasu
potrzebujesz?

45-60 minut

Wymagane
materiały

Tabela do zaplanowania rozwoju osobistego (Załącznik 5).

Jak wykonać
ćwiczenie?

Opis tworzenia planu rozwoju osobistego i planu uczenia się
krok po kroku
1. Stwórz swoją wizję uczenia się.
Zrób pierwszy krok: Zastanów się nad samym/samą sobą, aby określić,
czego chcesz się nauczyć. Pomyśl, gdzie chcesz się znaleźć w przyszłości
i co chcesz osiągnąć. Wypisz wszystko, co jest dla Ciebie ważne, w tym
Twoje pasje i rzeczy, które sprawiają Ci radość. Pomoże Ci to określić,
czego powinieneś/powinnaś się nauczyć, aby zrealizować swój cel. Będzie
to Twoja „wizja uczenia się”.
Co musisz zrobić:
•

Zapisz to, aby zawsze o tym pamiętać!

•

Bądź ze sobą szczery/-a — tylko wtedy realizacja Twojej wizji sprawi,
że staniesz się najlepszą wersją siebie.

•

Uwzględnij różne obszary swojego życia. W końcu uczysz się
nie tylko w pracy!

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Czego nie wolno Ci robić:
•

Nie ograniczaj się do umiejętności i zdolności, które już posiadasz.
Pomyśl o rzeczach, które zmuszą Cię do opuszczenia Twojej strefy
komfortu.

•

Nie wypisuj rzeczy, których w Twoim mniemaniu oczekują od Ciebie
inni. To ćwiczenie nie polega na uszczęśliwieniu innych osób. Chodzi
o to, co uszczęśliwi CIEBIE.

Czy Twoja wizja jest już gotowa? Świetnie! Pora dowiedzieć się, jak
powinna wyglądać Twoja edukacyjna podróż.
2. Opracuj swoją strategię uczenia się.
Gdy już masz swój cel przed oczami, pora zastanowić się, jak ten cel
osiągnąć. Przyjrzyj się ludziom, którzy żyją Twoim wymarzonym życiem.
Pozwoli Ci to opracować własną strategię.
Samo opracowanie strategii jest proste...
3. Określ, co będzie dowodem, że zrealizowałeś/-aś swoją wizję:
 Jeśli sprawia Ci to problem, zamknij oczy i wyobraź sobie, co robisz
w tym nowym życiu. Możesz leżeć na plaży, prowadzić zajęcia, być
czyimś mentorem — wszystko, co tylko sobie wymarzysz.
4. Znajdź osobę lub kilka osób, które są dokładnie takie, jak Ty chciał(a)byś
być:
 Mogą to być ludzie, których naprawdę podziwiasz lub osoby, które
łączą w sobie cechy sprawiające, że w Twoich oczach są ideałami.
5. Poszukaj informacji o ich drodze do sukcesu:
 Jeśli są to ludzie sławni, prawdopodobnie znajdziesz te informacje
w Internecie.
 Jeśli te osoby nie są sławne, może będziesz mógł porozmawiać z nimi
bezpośrednio. Poczują się zaszczycone, gdy dowiedzą się, że są dla
kogoś wzorem do naśladowania.
6. Gdy już wiesz, co Twoi idole osiągnęli i od czego zaczęli, określ istotne
kluczowe etapy ich kariery:
 Czy musieli pokonać wiele trudności?
 Czy zdobyli jakiś tytuł naukowy?
 Czy nawiązali określone relacje na swojej drodze do sukcesu?
Wszystko, co pomoże Ci zrealizować swoją wizję, powinno stanowić część
Twojej strategii uczenia się. Strategia ta powinna być na tyle szczegółowa,
aby określać, czego konkretnie musisz się nauczyć i jakie umiejętności
musisz zdobyć.
7. Wyznacz sobie cele, które można zmierzyć.
„To, co da się zmierzyć, da się zrobić.” — Peter Drucker
Aby udało Ci się zrealizować swoją wizję, cele, które sobie wyznaczysz,
muszą być mierzalne.
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Oto, jak to zrobić:
 Cele muszą być konkretne, ale prosto sformułowane — tak, aby nawet
dziecko było w stanie je zrozumieć.
 Upewnij się, że Twoje cele można zmierzyć, tzn. że przekładają się
konkretne, policzalne korzyści.
 Cele muszą być określone w czasie — ustal, do kiedy musisz
je osiągnąć.
 Miej je zawsze pod ręką — warto umieścić je w widocznym miejscu.
Gdy już wyznaczysz sobie cele, pora znaleźć materiały, które pomogą Ci
zrealizować Twój osobisty plan uczenia się.
8. Znajdź odpowiednie materiały.
Przydatne materiały mogą mieć różną formę, np. książek, filmów,
podcastów, ludzkich historii, webinariów itp. W pełni wykorzystaj
wszystkie możliwości i dostępne źródła: bibliotekę, Internet oraz ludzi,
z którymi codziennie się kontaktujesz. Osoby należące do Twojej sieci
kontaktów najprawdopodobniej z radością podzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Wystarczy poprosić! Niektóre z tych osób mogą Ci
udostępnić własne materiały lub udzielić Ci wskazówek, które przydadzą
Ci się na drodze do realizacji celu.
9. Ucz się tak, jakby Twoje życie od tego zależało!
Aby zrealizować swoje cele, musisz przeznaczyć pewną ilość czasu na
naukę. Większość z nas jest bardzo zajęta — a przynajmniej tak twierdzi.
Zawsze jednak można znaleźć czas, żeby się czegoś nauczyć:
 Zaplanuj, że będziesz się uczyć systematycznie o określonych porach
w ciągu dnia lub w określone dni w tygodniu.
 Użyj do tego narzędzi do zarządzania czasem, takich jak osobisty
kalendarz lub przypomnienia w telefonie. Gdy już wejdzie Ci to
w nawyk, kreatywnie wykorzystaj czas i dostępne materiały.
Na koniec przeanalizuj swoje dotychczasowe doświadczenia i wprowadź
zmiany w razie potrzeby.
10. Kontroluj swój plan uczenia się.
Jednym z najważniejszych aspektów Twojego osobistego doświadczenia
związanego z uczeniem się jest bieżąca kontrola tego, czego się uczysz.
Życie potrafi zaskakiwać i wiele rzeczy się zmienia. Dlatego nie ma nic
złego we wprowadzaniu poprawek do wcześniejszych planów, aby lepiej
odpowiadały Twoim celom. Dając sobie czas na refleksję, możesz nawet
wykonać zwrot o 180 stopni, jeśli tylko pozwoli Ci to osiągnąć sukces.
Źródło

https://centricconsulting.com/blog/6-steps-personal-learning-plan/
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3.2.3. Ćwiczenie nr 3
Tytuł ćwiczenia

Analiza SWOT

Czego się
nauczysz?

 To ćwiczenie pomoże Ci odkryć możliwości, których inaczej
mógłbyś/mogłabyś nie dostrzec.
 Zrozumienie własnych słabości pozwoli Ci kontrolować i eliminować
zagrożenia, które mogą stanąć na drodze Twojego rozwoju.
 Największą szansę na życiowy sukces masz wtedy, gdy w pełni
wykorzystujesz swoje talenty.
 Znając swoje słabe strony, możesz je lepiej kontrolować, aby nie miały
wpływu na to, co robisz. Dzięki temu unikniesz wielu problemów.

Ile czasu
potrzebujesz?

45-60 minut

Wymagane
materiały

Diagram analizy SWOT (Załącznik 6)

Jak wykonać
ćwiczenie?

 Wyznacz sobie cel. Zdecyduj, czego chciałabyś/chciałbyś się nauczyć,
określ główny projekt lub strategię do przeanalizowania i zapisz ją na
górze strony.
 Narysuj diagram - duży kwadrat podzielony na cztery mniejsze
kwadratowe pola.
 Podpisz każde z tych pól. W lewym górnym polu napisz „mocne
strony”, w prawym górnym polu napisz „słabe strony”, w lewym
dolnym polu napisz „szanse”, a w prawym dolnym polu napisz
„zagrożenia”. Są to nazwy poszczególnych pól, więc powinny być
wyróżnione kolorem lub większą czcionką.
 Uzupełnij tabelę. Zastanów się nad celem, który chcesz osiągnąć.
Pomyśl o tym, jakie cechy lub umiejętności, które posiadasz, mogą być
pomocą. Wpisz je do tabeli jako „mocne strony”. Zastanów się, jakie
wady lub słabości, mogą utrudnić Ci odniesienie sukcesu. Zapisz je
również w tabeli jako „słabe strony”. Pomyśl o otoczeniu, w którym
funkcjonujesz. Być może znajdziesz tu osoby, warunki, które ułatwią Ci
dotrzeć tam, gdzie zmierzasz – to Twoje „szanse”. Zastanów się z kolei
nad „zagrożeniami” – ryzykiem, które wynika z warunków Twojego
życia i pracy. Wszystkie te elementy wpisz do tabeli.
 Wyciągnij wnioski. Przeanalizuj gotowy diagram SWOT. Mocne strony
przeważają nad słabymi, a szans jest więcej niż zagrożeń.
Jeśli tak, realizacja tego celu może być właściwą decyzją. Jeśli nie, być
może trzeba wprowadzić poprawki albo po prostu zrezygnować
z tego planu.

Źródło

https://www.smartdraw.com/swot-analysis/
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3.3. Przeczytaj, jeśli zainteresował Cię temat
Książki:


B. Kozyra (2015). Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes.



D. Rock, J.D. Siegel (2014). Twój mózg w działaniu. Dom Wydawniczy Rebis.



B. Tracy (2017). Zjedz tę żabę! MT Biznes.



M. Zakrzewska (2015). Bilans mocnych i słabych stron czyli w jaki sposób wydobyć
z siebie to, co najcenniejsze,
https://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/PSOUU_Bilans-pojedyncze.pdf

Artykuły w Internecie:


M. Pasterski, Lista umiejętności życiowych,
https://michalpasterski.pl/2015/06/lista_umiejetnosci_zyciowych/



O. Rzycka, Trzy kroki do sukcesu, czyli Twój osobisty plan rozwoju,
https://www.linkedin.com/pulse/trzy-kroki-do-sukcesu-czyli-tw%C3%B3j-osobistyplan-rozwoju-olga-rzycka/



A. Tucholski, Jak poznać swoje mocne strony i jak z nich korzystać?,
https://andrzejtucholski.pl/2017/jak-poznac-swoje-mocne-strony-i-jak-z-nichkorzystac/

Strony internetowe


www.poznaj-siebie.pl - blog poświęcony tematyce samoświadomości



www.kluczdokariery.pl – portal poświęcony rozwojowi osobistemu i karierze



www.linkedin.com – serwis społecznościowy skupiający osoby zainteresowane
rozwojem kariery

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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4. JAK ZORGANIZOWAĆ WŁASNĄ NAUKĘ,
ABY OSIĄGAĆ LEPSZE REZULTATY?
4.1. Nieco teorii…
Każda osoba ucząca się jest inna, każdy ludzki umysł pracuje w inny sposób i odmiennie
reaguje na różne rzeczy. Dlatego tak ważne jest, aby metody uczenia się były
dopasowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych osób, a nie narzucane
odgórnie (np. przez nauczyciela). Źle dobrane metody uczenia się nie pozwalają
uczącym się na maksymalne przyswajanie wiedzy. Istnieje wiele różnych metod i technik
uczenia się, ale niestety nie każdy wie, które z tych metod są dla niego najbardziej
odpowiednie i mogą przynieść najlepsze rezultaty. Jednak podstawowym warunkiem
skutecznego uczenia się w przypadku każdej osoby, będzie właściwa organizacja miejsca
do pracy oraz właściwe zarządzanie swoim czasem przeznaczonym na naukę.
Organizacja to podstawa sukcesu każdego ucznia, ale w szczególności ucznia dorosłego.
Pozwala wypracować pewien rytm i porządek pracy, które to sprzyjają osiąganiu
dobrych rezultatów w niemal wszystkich dziedzinach życia. Ponadto organizacja
pomaga zmniejszyć stres i daje nam poczucie większej kontroli nad naszym życiem.
Organizacja pracy i nauki wydaje się prostą, podstawową ideą, którą można wcielić
w życie przy niewielkim wysiłku. Choć jest to w pewnym stopniu prawda, poziom
organizacji gwarantujący sukcesy w nauce można osiągnąć różnymi metodami.
Pierwszą i zapewne najkorzystniejszą z nich jest właściwa organizacja czasu. Biorąc pod
uwagę, że żyjemy w społeczeństwie, w którym ciągle coś nas rozprasza i mamy wiele
różnych zobowiązań, opracowanie i przestrzeganie pewnego planu dnia to absolutna
konieczność. Jak już wspomniano, taki plan musi być dopasowany do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych konkretnej osoby. Niezależnie od tego, czy musisz dzielić uwagę
między naukę a opiekę nad dzieckiem, albo trudno Ci się skupić, ponieważ masz
problemy z koncentracją, trzymanie się ustalonego planu jest niezwykle istotne. Osoba
ucząca się sama powinna opracować własny harmonogram działania tak, aby był on
możliwy do realizacji. Należy przeznaczyć odpowiednio dużo czasu na pracę, ale nie
wolno też zapominać o czasie dla siebie — odpoczynek powinien być nagrodą
po wysiłku włożonym w naukę.
Przyznawanie sobie nagrody może wydawać się stratą czasu, ale jest to błędny pogląd.
Rzadko podkreśla się, jak duże znaczenie ma zrozumienie, co właściwie motywuje nas
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do pracy czy nauki i w jaki sposób obietnica nagrody może korzystnie wpłynąć na
osiągane wyniki. Taka wiedza jest bardzo przydatna. Radość wyzwala endorfiny, które
biorą udział w wielu procesach neurologicznych mających istotny wpływ na naszą
zdolność uczenia się. Badania wykazały, że dobry humor zwiększa produktywność
uczenia się o 12%, a uczniowie, którzy twierdzą, że są szczęśliwi, osiągają znacznie
lepsze rezultaty niż ich niezadowoleni z życia koledzy. A zatem nie ma wątpliwości, że
produkcja i uwalnianie endorfin ma korzystny wpływ na wyniki w nauce. Jeśli poświęcisz
trochę czasu na opanowanie tej prostej techniki, z pewnością nie będzie to czas
zmarnowany.
Stworzenie środowiska edukacyjnego, które wymaga przestrzegania pewnej dyscypliny
pracy, jak również zrelaksowanego ciała i umysłu oraz absolutnego skupienia, powinno
być priorytetem dla każdego ucznia, który chce osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.
Środowisko edukacyjne to fizyczna przestrzeń, w której pracujesz. Nie wszyscy
uczący się dorośli mogą sobie pozwolić na naukę w odrębnym pomieszczeniu, gdzie nic
nie będzie ich rozpraszać. Każdy jest w innej sytuacji, dlatego tak ważne jest, aby każda
osoba samodzielnie odkrywała, czego potrzebuje do nauki i jak może to zdobyć.
Czynniki rozpraszające uwagę wpływają na funkcjonowanie mózgu. Każda rzecz, która
nie pozwala nam się skupić, zmniejsza poziom glukozy i spowalnia metabolizm,
a w efekcie nasz mózg nie pracuje w taki sam sposób jak wtedy, gdy jesteśmy
wypoczęci. Badacze z Londynu odkryli na przykład, że ciągłe korzystanie z urządzeń
mobilnych i powiązane z tym uczucie zmęczenia mają taki sam wpływ na nasz mózg, jak
jedna bezsenna noc. A zatem, jeśli zapewnisz sobie fizyczne i mentalne warunki
sprzyjające skupieniu i koncentracji, zdecydowanie łatwiej będzie Ci się uczyć i w pełni
wykorzystać swój potencjał.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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4.2. Zrób to sam

4.2.1. Ćwiczenie nr 1
Tytuł ćwiczenia

Tworzenie planu zajęć

Czego się
nauczysz?

 Dowiesz się, dlaczego odpowiednia organizacja czasu jest tak ważna,
gdy chcesz opanować nowe umiejętności lub zdobyć nową wiedzę.
 Dowiesz się, jak dzielić czas między naukę i odpoczynek, aby w pełni
wykorzystać swoje zdolności do przyswajania nowych informacji.
 Zrozumiesz, do czego prowadzi nieodpowiednia organizacja czasu.

Ile czasu
potrzebujesz?

45 minut

Wymagane
materiały

Papier i długopis
lub
Komputer / laptop

Jak wykonać
ćwiczenie?

Tworzenie planu zajęć to proste ćwiczenie, ale musisz najpierw
dowiedzieć się, które techniki uczenia się są dla Ciebie najkorzystniejsze.
Musisz też poznać własne zdolności przyswajania informacji i uwzględnić
swoje codzienne obowiązki — rodzinne, zawodowe, itp.
Ćwiczenie to zajmie Ci zaledwie 45 minut, ale musisz usiąść w jakimś
cichym miejscu i opracować plan zajęć na cały tydzień. Narysuj ręcznie lub
na komputerze tabelę, w której umieścisz swój harmonogram dnia.
Podziel swój dzień na krótsze odcinki czasu i uwzględnij wszystkie
elementy zdrowego stylu życia, takie jak:
 trzy do pięciu posiłków dziennie (i czas na ich przygotowanie, jeśli to
konieczne),
 czas spędzany z bliskimi,
 czas w pracy (jeśli pracujesz zawodowo),
 czas przeznaczony na naukę,
 czas na relaks / rozrywkę,
 czas na załatwienie różnych spraw itp.
Realizacja tego planu nie będzie już taka łatwa. To Twoje kolejne zadanie,
ale sama decyzja o jego podjęciu należy do Ciebie. Mózg woli, gdy
trzymasz się swojego rutynowego planu dnia, ponieważ nie tracisz
wówczas niepotrzebnie energii na rzeczy, które tylko rozpraszają Twoją
uwagę.
Najważniejszym elementem tego ćwiczenia jest przeznaczenie 1–2 godzin
dziennie na naukę, przy czym chodzi tu o jakość, a nie ilość. Jakość
Twojego uczenia się będzie zależeć od Twojej silnej woli i sposobu
wykonania dwóch kolejnych ćwiczeń zamieszczonych w tym rozdziale.
Dwie godziny nauki w całkowitym skupieniu przyniosą Ci dużo większe
korzyści niż pięć godzin pracy, gdy ciągle coś Cię rozprasza. Dzięki temu
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ćwiczeniu lepiej zrozumiesz, które metody uczenia się najlepiej Ci
odpowiadają, ale jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości z tym
związane, poproś o pomoc swojego nauczyciela, gdy znów się spotkacie.
Źródło

Praca własna

4.2.2. Ćwiczenie nr 2
Tytuł ćwiczenia

Ustalanie systemu nagród

Czego się
nauczysz?

 Dowiesz się, dlaczego nagrody są istotną częścią procesu uczenia się.
 Poznasz procesy neurologiczne, które zachodzą w Twoim mózgu, gdy
otrzymujesz zasłużoną nagrodę.
 Dowiesz się, jakiego rodzaju nagrody mają korzystny wpływ na Twoją
naukę.

Ile czasu
potrzebujesz?

45 minut

Wymagane
materiały

N/A

Jak wykonać
ćwiczenie?

Ustalanie systemu nagród to ćwiczenie, które wymaga od Ciebie
samodzielności i pewnej wiedzy o samym/samej sobie. Musisz wiedzieć,
co sprawia Ci radość: taniec, czekolada, spędzanie czasu z przyjaciółmi itp.
Te pozytywne emocje przekładają się bezpośrednio na Twoją pracę,
a wyniki kilku przeprowadzonych badań wskazują na pozytywny
związek między wydzielaniem się endorfin (i dopaminy), a osiąganymi
rezultatami działania.
Odkrycia, których dokonasz w trakcie wykonywania tego ćwiczenia,
powinny zostać uwzględnione w kontekście planu zajęć z poprzedniego
ćwiczenia. Wprowadź czas przeznaczony na nagrodę / przyjemność do
harmonogramu dnia opracowanego w poprzednim ćwiczeniu.
Warto przyznawać sobie takie nagrody, które mają korzystny wpływ na
Twoje zdrowie. Na przykład udowodniono, że podczas biegania lub
wykonywania innych ćwiczeń fizycznych wyzwalają się ogromne ilości
pozytywnej energii, która ma o wiele korzystniejszy wpływ na Twój umysł,
niż jedzenie czekolady. A więc jest to pod każdym względem lepsza
nagroda. Oczywiście jedzenie też może pełnić ważną rolę w systemie
nagród, ale musisz mieć świadomość, że różne techniki dają różne
rezultaty.
Na potrzeby tego ćwiczenia wystarczy, że uwzględnisz czas na nagrodę
w swoim codziennym planie zajęć (na koniec dnia, odpowiednio do
wybranej techniki), ale zanim ustalisz swój własny system nagród,
poszukaj informacji o różnych technikach nagradzania się w Internecie.

Źródło

Opracowanie własne
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4.2.3. Ćwiczenie nr 3
Tytuł ćwiczenia

Stworzenie efektywnego środowiska edukacyjnego

Czego się
nauczysz?

 Dowiesz się, co sprawia, że środowisko edukacyjne wpływa pozytywnie
lub negatywnie na Twoją zdolność przyswajania nowych informacji.
 Dowiesz się, jak stworzyć środowisko edukacyjne, które sprzyja
koncentracji.

Ile czasu
potrzebujesz?
Wymagane
materiały

Ponad 1 godzinę
Papier i długopis
lub
Komputer / laptop
Odtwarzacz muzyki

Jak wykonać
ćwiczenie?

Tworząc środowisko edukacyjne należy uwzględnić wiele różnych
czynników. Tylko wtedy osoba ucząca się będzie mogła maksymalnie
wykorzystać swój potencjał. Do wspomnianych czynników należą między
innymi elementy otoczenia, w którym pracujesz / uczysz się oraz muzyka.
To właśnie na nich skupimy się w tym ćwiczeniu.
Ćwiczenie ma na celu stworzenie środowiska edukacyjnego
dopasowanego do Twojego stylu uczenia się, aby pomóc Ci osiągać
lepsze wyniki w nauce. Środowisko edukacyjne powinno sprzyjać
zdobywaniu wiedzy. Zadbaj o to, aby nic Cię nie rozpraszało. Musisz być
zrelaksowany/-a. Spełnienie tych warunków to klucz do sukcesu.
Otoczenie: Najlepiej uczyć się w wygodnym, odosobnionym
pomieszczeniu w Twoim własnym domu. Możesz wtedy zaadaptować
przestrzeń odpowiednio do swoich potrzeb. Takie pomieszczenie
powinno być ciche, w miarę możliwości pozbawione wszelkich
„rozpraszaczy”, uporządkowane i dobrze oświetlone (ale światło nie
powinno być zbyt ostre i jaskrawe). Temperatura nie może być ani zbyt
wysoka, ani zbyt niska. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że spełnienie
wszystkich tych warunków nie zawsze jest możliwe. Niektórzy mają małe
mieszkania, które trudno odpowiednio dostosować, tym bardziej kiedy
pozostali członkowie rodziny też potrzebują miejsca dla siebie. W takim
wypadku należy znaleźć inne miejsce do pracy, np. w bibliotece
publicznej. Twoi nauczyciele powinni Ci w tym pomóc.
Muzyka: Jej rola w procesie uczenia się jest często niedoceniana. Cicha,
subtelna, relaksująca muzyka może znacznie ułatwić przyswajanie nowych
informacji. Wykazano nawet, że muzyka klasyczna tymczasowo zwiększa
IQ. Jest to tzw. efekt Mozarta. W tym ćwiczeniu odpowiednią dla danej
osoby muzykę dobiera się raczej metodą prób i błędów. Do zalecanych
gatunków należą: muzyka „użytkowa”, grana np. w windach, smooth jazz,
koncerty Mozarta i playlisty z muzyką „produktywną”. Uczący się dorośli
powinni wypróbować poszczególne rodzaje muzyki i sami zdecydować,
który z nich najbardziej im dopowiada.

Źródło

Nie dotyczy
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4.3. Przeczytaj, jeśli zainteresował Cię temat
Książki:


R. Hanson (2016). Szczęśliwy mózg. Wykorzystaj odkrycia neuropsychologii,
by zmienić swoje życie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.



J. Vetulani (2015). Bez ograniczeń. Jak rządzi nami mózg. PWN.

Artykuły internetowe:


D. Jankowski, Środowisko edukacyjne człowieka dorosłego jako problem
pedagogiki społecznej i andragogiki,
cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-03c78fec.../47-65.pdf



A. Kozerska. Kształtowanie własnego środowiska edukacyjnego w okresie późnej
dorosłości, „Podstawy Edukacji” t. 8,
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/3783/17.pdf



D. Machalica, Muzyka do nauki i pracy to nie tylko Mozzart!,
http://zorganizowani.com/szybka-nauka/muzyka-do-nauki-pracy-szybka-nauka/



R. K. Ohme, K. Łopaciuk, Bach Bachem po uchu. Nawet nie zdajemy sobie sprawy,
jak bardzo można nami manipulować muzyką,
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/301437,1,muzyka-manipulujenaszym-mozgiem.read



A. Tucholski, Jak się uczyć? Poradnik skutecznej nauki,
https://andrzejtucholski.pl/2014/jak-sie-uczyc/

Strony internetowe:


www.edulider.pl – strona poświęcona rozwojowi i karierze



www.neuropsychologia.org – portal poświęcony tematyce zastosowania
neuronauk w psychologii
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5. JAK SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ — JAK WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE METODY I TECHNIKI?
5.1 Nieco teorii…
Znajomość skutecznych, czy też bardziej efektywnych metod edukacyjnych można
rozumieć jako umiejętność lepszego kontrolowania czego i w jaki sposób uczymy się.
Wypracowanie określonych nawyków edukacyjnych wymaga właściwego podejścia do
nauki i odpowiedniego stanu umysłu. Musisz w miarę możliwości zadbać, aby nic Cię nie
rozpraszało i trzymać się ustalonego, rozsądnego planu. Przydatne są też gry
pamięciowe. Aby nauka przynosiła efekty, nie trzeba koniecznie wkuwać, ani uczyć się
dłużej. Wystarczy uczyć się mądrzej. Możesz zacząć od wyrobienia w sobie dobrych
przyzwyczajeń i zastosowania metod opisanych poniżej.
NAWYKI EDUKACYJNE
1. Popracuj nad swoją motywacją
• Kiedy się uczysz, myśl pozytywnie i nie zapominaj o swoich zdolnościach
i umiejętnościach – spróbuj wykorzystać je w uczeniu się.
• Nie dopuszczaj do siebie żadnych negatywnych myśli, uwierz w to, że jesteś
w stanie uczyć się w każdym wieku i bez względu na bariery, które musisz
pokonać.
• Unikaj uogólnień typu: „Zawsze muszę wszystko sknocić”.
Postaraj się być bardziej obiektywny/-a: „Wtedy nie poszło mi najlepiej.
Co więc mogę zrobić, żeby się poprawić?”
• Nie porównuj się z innymi. Twoje umiejętności i zdolności są wyjątkowe.
2. Wybierz odpowiednie miejsce do nauki
• Wybierz ciche i spokojne miejsce: bibliotekę, kawiarnię na uboczu, park
lub własny pokój.
Nie ucz się w miejscu, które nie sprzyja koncentracji. To utrudni Ci skupienie się.
3. Rób notatki, staraj się sformułować myśli na różne sposoby
• Zastanów się nad znaczeniem tego, co notujesz i opisuj to własnymi słowami.
W razie potrzeby możesz nawet użyć schematów czy rysunków.
Dzięki temu łatwiej zapamiętasz treść notatek.
• Podczas nauki korzystaj ze wszystkich zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku).
Pomaga to w utrwaleniu nowej wiedzy.
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4. Ustal plan, który jest możliwy do realizacji
• Ucz się codziennie po trochu (po 30-60 minut dziennie), zamiast jednorazowo
wkuwać godzinami.
• Podziel naukę na logiczne etapy, wedle własnych potrzeb i możliwości.
5. Rób przerwy (i nagradzaj się)
• Nie traktuj nauki jak przykrego obowiązku. Przyznawaj sobie nagrody, które
pomogą Ci zmotywować się do dalszej pracy.
• Zastosuj tzw. model rozproszony: wybierz nagrodę drobną, ale konkretną.
Dostaniesz ją, gdy uda Ci się osiągnąć cel.
6. Wykorzystuj gry pamięciowe (mnemotechniki).
• Mnemotechniki są przydatne, ponieważ zapamiętywanie obrazów aktywuje
więcej obszarów mózgu, niż samo zapamiętywanie listy elementów.
Im bardziej pobudzisz mózg do pracy, tym lepiej wpłynie to na Twoją pamięć.
METODY
Poniżej

przedstawiono

trzy

sprawdzone

metody,

które

znacznie

ułatwiają

zapamiętywanie nowych informacji:
Metoda ułatwiająca uczenie się 1: Zapoznaj się z całością materiału, a potem
podziel go na części
Metoda całościowa ze szczególnym uwzględnieniem trudniejszych części. Stosując tę metodę
najpierw zapoznajesz się z materiałem jako całością. Innymi słowy, przeczytaj wszystko
uważnie raz lub dwa razy. Potem wydziel (podkreśl / zaznacz mazakiem) trudniejsze
części, aby przeanalizować je dokładniej.
Metoda „całość - część - całość”. Najpierw przeczytaj cały tekst szybko kilka razy. Potem
podziel materiał na logiczne części, których będziesz się uczyć po kolei. Na koniec
jeszcze raz przeczytaj całość od początku do końca. Ta metoda sprawdza się zwłaszcza
w przypadku długich i trudnych tekstów.
Metoda ułatwiająca uczenie się 2: Ogranicz interferencję
Interferencja ma miejsce, gdy informacja, którą już znasz, nakłada się na nowy, podobny
materiał. W efekcie możesz zapomnieć o tym, co już umiesz.
Ogranicz interferencję do minimum:
• Bardzo dokładnie zapoznaj się z materiałem. Im lepsza znajomość materiału, tym
mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia interferencji.
• Nadaj znaczenie. Innym sposobem na ograniczenie interferencji jest nadanie
informacjom odpowiedniego znaczenia. Nie wystarczy zapamiętywać informacje
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jako takie. Postaraj się, aby miały one dla Ciebie konkretny sens – wymyśl do nich
własny przykład.
• Postaraj się ograniczyć aktywność podczas przerw w nauce. Interferencja nasila się,
gdy w przerwie pomiędzy nauką a powtórzeniem tego, co już umiesz, wykonujesz
wiele różnych czynności. Gdy myśli zbaczają na inne tory, prawdopodobieństwo
interferencji wzrasta.
Metoda ułatwiająca uczenie się 3: Podziel materiał na części.
Aby lepiej zapamiętać informacje, warto podzielić materiał na 1-godzinne sesje, zamiast
uczyć się np. 4 godziny bez przerwy. Ta metoda jest lepsza niż tzw. wkuwanie:
• Ograniczona uwaga. Twój umysł jest w stanie skupić się na określonym materiale
jedynie przez ograniczony czas. Jeśli chcesz nauczyć się zbyt dużo rzeczy naraz,
osłabia to Twoją koncentrację. Brak koncentracji i uwagi sprawi, że trudniej Ci
będzie zapamiętać nowe informacje.
• Utrwalanie podczas przerw. Gdy robisz przerwy, nowe informacje utrwalają się
w pamięci. Gdy natomiast próbujesz wkuć wszystko naraz, nie robiąc żadnych
przerw, nie dajesz sobie czasu na utrwalenie nowej wiedzy.
• Zmieniające się okoliczności / stany emocjonalne. Twoje otoczenie ma wpływ
na sposób, w jaki zapamiętujesz informacje. Innymi słowy pomieszczenie,
w którym się uczysz, długopis lub ołówek, którym robisz notatki, a nawet Twój
nastrój mogą wywoływać określone skojarzenia.
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5.2. Zrób to sam
5.2.1. Ćwiczenie nr 1
Tytuł ćwiczenia

Gry pamięciowe

Czego się
nauczysz?

Gry pamięciowe pomagają ćwiczyć mózg, aby szybciej kojarzył fakty. Jeśli
będziesz w nie grać przez co najmniej pół godziny dziennie, zwiększy to
Twoją zdolność koncentracji.

Ile czasu
potrzebujesz?

20-30 minut

Wymagane
materiały

Nie są wymagane żadne materiały.

Jak wykonać
ćwiczenie?

Opisane niżej gry możesz zastosować w grupie przyjaciół lub spędzając
czas z rodziną i dziećmi. Pozwoli Wam to wspólnie dobrze się bawić,
a przy okazji - trenować mózg!
Gra pamięciowa polegająca na opowiadaniu historii
Gracze siadają w kręgu i jedna osoba zaczyna opowiadać historię.
Wypowiada pierwsze zdanie, a każdy kolejny gracz musi powtórzyć to,
co usłyszał i dodać jedno zdanie od siebie. Jeśli ktoś pominie jakieś słowo,
odpada z gry. Wygrywa ten, kto powtórzy całą historię, niczego
nie pomijając.
„Co tu się zmieniło?”
Jest to drużynowa gra pamięciowa. Jedna drużyna wychodzi z pokoju,
a druga zmienia układ mebli i różnych elementów wyposażenia, np. lamp
i dywanów. Po powrocie do pokoju członkowie pierwszej drużyny muszą
odkryć, co zostało zmienione. Za każdy prawidłowo wskazany element
otrzymują jeden punkt. Potem drużyny zamieniają się. Wygrywa ta, która
zdobędzie więcej punktów.
Gra kategorii
Uczestnicy wymieniają
Na przykład:

słowa

należące

do

określonej

kategorii.

● Wymień wszystkie kolory, które znasz. Masz na to jedną minutę.
● Wymień wszystkie znane Ci słowa oznaczające niewielki rozmiar
(np. mały, drobny, malutki, maleńki, nano, mikro).
● Wymień wszystkie znane Ci rasy psów.
● Wymień wszystkie znane Ci słowa powiązane z kolorem czerwonym
(np. szkarłatny, karminowy, cegła, szminka, wiśnia).
Jako dodatkowe wyzwanie gracze, wypowiadając kolejne słowa z wybranej
kategorii, mogą spinać ze sobą spinacze do papieru.
Źródło

Materiał własny
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5.2.2. Ćwiczenie nr 2
Tytuł ćwiczenia

Krzyżówka

Czego się
nauczysz?

Krzyżówka
to
klasyczne
narzędzie
do
ćwiczenia
umysłu.
Pozwala wykorzystać nie tylko wiedzę językową, ale również wiedzę
z wielu innych dziedzin. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że krzyżówki
można rozwiązywać w różnej formie — zarówno „papierowej”,
jak i elektronicznej.

Ile czasu
potrzebujesz?

20 minut

Wymagane
materiały

Papier i ołówek

Jak wykonać
ćwiczenie?

Wybierz słowa, które trudno Ci zapamiętać i ułóż je tak, aby utworzyły
klasyczną krzyżówkę. Twój umysł zarejestruje kolejność i układ słów,
dzięki czemu łatwiej Ci będzie je zapamiętać. Wykorzystasz tu tzw. pamięć
wzrokową. Litery na czerwono tworzą hasło.

znaczenie
neuroandragogika
umysł
nawyk
nagroda
motywacja
umiejętność
pamięć

Źródło

Materiał własny
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5.2.3. Ćwiczenie nr 3
Tytuł ćwiczenia

Krótki esej

Czego się
nauczysz?

W jaki sposób opisać to, czego się nauczyłeś, wskazując najważniejsze
informacje.

Ile czasu
potrzebujesz?

20 minut

Wymagane
materiały

Papier i długopis

Jak wykonać
ćwiczenie?

Twoim zadaniem jest napisanie 15–20 zdań na poniższy temat.
Opisz co najmniej 4 nawyki, umiejętności lub metody, które pomagają Ci
osiągać lepsze wyniki w nauce.
Czy uporządkowanie myśli na papierze pomogło Ci zrozumieć lepiej
własne – pozytywne i negatywne – nawyki edukacyjne?

Źródło

Materiał własny
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5.3. Przeczytaj, jeśli zainteresował Cię temat
Książki:
• B. Boral, T. Boral (2013). Techniki zapamiętywania. Wydawnictwo Samo Sedno.
• T. Buzan (2015). Pamięć na zawołanie. Wydawnictwo Aha.
• K. Minge, N. Minge (2017). Jak uczyć się szybciej i skuteczniej. Wydawnictwo Edgard.
• M. Żylińska (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Artykuły internetowe:
• B. Kłosiński, Jak tworzyć kreatywne wizualizacje,
https://jaksieuczyc.pl/kreatywne-wizualizacje/
• K. Mikołajczyk, Techniki efektywnego uczenia się - sposób na rozwijanie zdolności
intelektualnych, „E-Mentor” nr 3 (2005),
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/156
• K. Misztal, S. Paluch, Metody efektywnej nauki, http://www.mwse.edu.pl/wpcontent/uploads/2018/06/117-124-Misztal_Paluch_Metody-efektywnej-nauki.pdf
Strony internetowe:
• www.jaksieuczyc.pl – strona promująca skuteczne techniki uczenia się
• www.e-mentor.edu.pl – strona czasopisma internetowego poświęconego tematyce
edukacji osób dorosłych

NEUROANDRAGOGIKA W EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH Z GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów — osób dorosłych z grup defaworyzowanych
41

6. JAK WYKORZYSTAĆ WŁASNE
DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI,
ABY SKUTECZNIEJ SIĘ UCZYĆ?
6.1. Nieco teorii…
Z poprzednich rozdziałów dowiedzieliście się już,

MĄDROŚĆ - umiejętność

że chociaż młodsze osoby uczą się szybciej, to

wykorzystywania

przewagą ludzi starszych jest wiedza zgromadzona

posiadanych informacji do

w ciągu życia oraz umiejętność łączenia nowych

rozwiązywania problemów

informacji z tymi, które już posiadają. Najprościej
można

powiedzieć,

że

największą

przewagą

dorosłości czy nawet dojrzałości nad młodością jest
DOŚWIADCZENIE.

Bogate

doświadczenie,

gromadzone przez całe życie określa się czasem
jako mądrość (łączoną przecież przede wszystkim
z

osobami

dojrzałymi)

–

czyli

umiejętność

wykorzystywania posiadanych informacji, refleksji,
spostrzeżeń
rozwiązywania

czy

nabytych

zupełnie

kompetencji

nowych

do

problemów.

Z

punktu

widzenia

neuronauk

tę fundamentalną rolę doświadczenia dla uczenia się dorosłych można wytłumaczyć
dosyć prosto.
Znacie już podstawowy mechanizm zapamiętywania informacji (czyli faktycznie
– uczenia się). Wiecie, że każdy bodziec, który trafia do mózgu, pozostawia w jego
strukturach ślad pamięciowy (np. bodziec w postaci jedzonego pomidora pozostawia
ślad pamięciowy jego smaku czy koloru). Jeśli informacja nie jest ważna, ślad taki trwa
bardzo krótko (kilka sekund, kilka minut). Jeśli jednak jakiś bodziec powtarza się
(ponieważ np. często jemy pomidory), jest on utrwalany i trafia do pamięci
długotrwałej. Podobne do siebie bodźce aktywują zbliżone do siebie sieci neuronów.
Jeśli takie podobne do siebie bodźce trafiają do mózgu bardzo często (ponieważ np.
regularnie jemy pomidory, w bardzo różnych postaciach – surowych, w sałatce, jako
zupa, jako sos, jako ketchup itd.), to w naszym umyśle tworzy się rozbudowana
i utrwalona sieć odpowiadająca za cały zbiór podobnych do siebie rzeczy / zdarzeń
(w naszym przypadku sieć ta aktywizuje się za każdym razem, kiedy jemy pomidory lub
ich przetwory). Właśnie w taki sposób archiwizowane i porządkowane są w naszych
mózgach doświadczenia.
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Podobne do siebie wspomnienia (bodźce) tworzą wzorzec doświadczeń

Wspomnienia (bodźce)

Wzorzec doświadczeń

Na czym polega siła i potencjał takiego sposobu magazynowania doświadczeń? Pozwala
nam to bardzo łatwo uogólniać posiadane informacje. Na przykład: widząc pomidora
natychmiast, automatycznie (bez konieczności specjalnego rozumowania i analizowania)
jesteśmy w stanie opisać cechy charakterystyczne tego warzywa – kształt, kolor,
orientacyjną wagę, strukturę. Dzięki umiejętności uogólniania informacji, na bazie
jednego doświadczenia możemy formułować opinie na temat innych, podobnych
przedmiotów, zdarzeń, zjawisk.

Pomyślcie więc: im więcej doświadczeń gromadzi w życiu człowiek,
im bardziej różnorodne są te doświadczenia – tym więcej wzorców
przechowuje w swoim umyśle. Tym więcej też sytuacji, w których
taki człowiek może działać automatycznie, tylko na podstawie
posiadanych już informacji.

Pamiętacie z czasów szkolnych jak staraliście się „zakuć” jak najwięcej faktów / dat /
wzorów zupełnie ich nie rozumiejąc? Zauważyliście, że dorośli tak nie robią?
Żeby teraz zapamiętać jakąś informację musicie ją rozumieć lub znać jej zastosowanie.
A to dlatego, że dorośli ucząc się nie tworzą zupełnie nowych struktur informacji
w umyśle. Oni starają się powiązać je z tym, co już wiedzą, odnieść do sytuacji /
doświadczenia, które już przeżyli. Dlatego właśnie dla osób dorosłych opracowano
specjalny model uczenia się. W tym modelu to doświadczenie jest centralnym punktem
całego procesu uczenia się. Na czym to polega w praktyce? Uczenie się na bazie
doświadczeń przebiega w taki sposób, jak na schemacie przedstawionym poniżej.
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Poznaj problem w praktyce
Obejrzyj film, przeczytaj wywiad na dany temat
Poproś, aby ktoś pokazał Ci, jak to zrobić
Praktycznie przekonaj się czy umiesz to zrobić (przeprowadź eksperyment)
Zapoznaj się z opisem sytuacji, która ilustruje dany problem

Przemyśl to, czego doświadczasz
Zastanów się: co jest najważniejsze w poznanym zjawisku / rzeczy / procesie?
Co ty sądzisz na ten temat?
Zapytaj innych o zdanie – podyskutuj z nimi
Czy poznany problem wydaje Ci się ważny / interesujący / przydatny – dlaczego?

Zbierz informacje na dany temat
Wyszukaj potrzebne Ci dane w książkach i w Internecie
Zrób notatki, uporządkuj informacje na dany temat, np. na dysku komputera
Porozmawiaj z kimś, kto naprawdę zna się na rzeczy
Zwróć uwagę na szczegóły, postaraj się dokładnie zrozumieć, o co w danym
temacie chodzi

Wykorzystaj nowe doświadczenie w działaniu
Zrób to sam! Wykonaj zadanie / eksperyment / czynność jeszcze raz - samodzielnie
Spróbuj zastosować nową wiedzę lub umiejętności w praktyczny sposób – pomyśl,
jak może to pomóc Ci w codziennym życiu
Wypróbuj inne niż już przećwiczone sposoby wykonania tego zadania / czynności,
sprawdź, czy możesz zmieniać i poprawiać to, czego się nauczyłeś

Jeśli w dalszym ciągu taki sposób uczenia się wydaje Wam się
skomplikowany, spróbujmy wykorzystać ten model w prostym
przykładzie: załóżmy, że chcecie nauczyć się samodzielnie
wypełniać coroczne zeznanie podatkowe. Wiąże się to
z uzupełnieniem skomplikowanych formularzy i jak dotąd nie

Przykład!

odważyliście się robić tego samodzielnie. Siadacie zatem
z długopisem w dłoni przed kilkustronicowym formularzem i…
nic nie rozumiecie  Spróbujmy więc podejść do problemu
inaczej i zastosujmy uczenie się oparte na doświadczeniu.
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Poznaj problem

Zastanów się, jaką część zeznania potrafisz wypełnić. Przeczytaj

w praktyce

dokument i ustal, które części nie sprawią Ci problemu (imię
i nazwisko to pestka, poradzisz sobie też z adresem). Dowiesz się
w ten sposób także, jakie elementy formularza są dla Ciebie
całkowicie zagadkowe. To bardzo dobry moment, aby przekonać
się, jak z takim wyzwaniem radzą sobie inni – poszukaj w Internecie
filmików i tutoriali na ten temat (wystarczy, że w wyszukiwarce
wpiszesz hasło: jak wypełnić zeznanie podatkowe?). Oglądając film,
miej przed oczami swój formularz, ale nie wypełniaj go na bieżąco.
Staraj się raczej wychwycić najważniejsze informacje, śledź na jakie
elementy zwraca się szczególną uwagę w instruktażu.

Przemyśl to,

Wiesz już, na co musisz zwrócić uwagę. Przejrzyj dokument jeszcze

czego

raz i zastanów się: jakich dodatkowych dokumentów potrzebujesz,

doświadczasz

aby wypełnić zeznanie? Gdzie one są? Które informacje dotyczące
Twoich dochodów będą ważne przy wypełnianiu dokumentu? Jeśli
w dalszym ciągu masz poważne wątpliwości, czy dasz radę
poradzić sobie z tym zadaniem, porozmawiaj z kimś, kto już
wcześniej samodzielnie składał zeznanie. Zapytaj, jakie błędy
trafiają się najczęściej? Na co zwrócić uwagę?

Zbierz

Masz już chyba sporą orientację dotyczącą tego, jak zabrać się do

informacje

wypełniania zeznania podatkowego. To bardzo dobry moment, aby

na dany temat

zebrać jak najwięcej szczegółowych informacji, które mogą mieć
znaczenie przy dokonywaniu rozliczenia. Dopiero teraz przeczytaj
instrukcję

dołączoną

do

formularza.

Ponieważ

znasz

już

podstawowe pojęcia, zebrałeś/łaś różne opinie, fachowy język
dokumentu może być dla Ciebie bardziej zrozumiały. Wypunktuj
sobie najważniejsze kwestie, na które musisz zwrócić uwagę.
Podkreśl dane, które koniecznie musisz przedstawić w swoim
zeznaniu. Jeśli jakiegoś fragmentu nadal nie rozumiesz, zadaj
pytanie na forum internetowym lub poszukaj wyjaśnień na stronie
urzędu skarbowego.
Wykorzystaj

Wiesz już wszystko, co konieczne, aby wypełnić samodzielnie

nowe

zeznanie podatkowe. Zatem do dzieła – długopis w dłoń! Nie

doświadczenie

musisz się nastawiać, że od razu osiągniesz perfekcję – jeśli czegoś

w działaniu

nie będziesz pewien/a, możesz ponownie obejrzeć tutorial, zajrzeć
do

instrukcji

internetową.

lub

wpisać

swoje

Najważniejsze,

że

pytanie

w

wyszukiwarkę

samodzielnie

działasz.

Wykorzystujesz to, czego nauczyłeś/łaś się wcześniej. A co

NEUROANDRAGOGIKA W EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH Z GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów — osób dorosłych z grup defaworyzowanych
45

najlepsze

–

pierwsze

samodzielnie

wypełnione

zeznanie

podatkowe to Twoje kolejne doświadczenie, które w przyszłości
pomoże Ci radzić sobie z innymi dokumentami urzędowymi,
a może nawet wspierać znajomych w ich własnych zmaganiach
z urzędem skarbowym!
Większość dorosłych osób mniej lub bardziej świadomie uczy się właśnie w opisany
wyżej sposób – próbując odnosić nowe informacje i umiejętności do posiadanej już
wiedzy oraz wykorzystując w uczeniu się jak najwięcej posiadanych doświadczeń.
Różnice pomiędzy dorosłymi polegają jednak na tym, że różne osoby dobrze czują się na
różnych etapach przedstawionego Wam procesu. Są tacy, którzy lubią działać,
eksperymentować, pracować praktycznie – to AKTYWIŚCI. Są ludzie wolący najpierw
poobserwować i przemyśleć różne sprawy, wyrobić sobie opinię na dany temat, zanim
przejdą do fazy praktycznej – to OBSERWATORZY. Inni najbardziej lubią gromadzić
informacje, zgłębiać szczegóły, poszukiwać sensu w książkach – to TEORETYCY. Wreszcie
ci, którzy od razu wypróbowują nowe rzeczy i stosują je w realnym życiu to PRAKTYCY.
Określenie, jakim typem „ucznia” jesteś ma bardzo duże znaczenie. Dzięki temu możesz
dobrać do swoich preferencji i potrzeb najlepsze metody nauki i pracy.
Zapoznajcie się z charakterystykami poszczególnych typów osób uczących się na bazie
doświadczenia. Zastanówcie się – który opis najbardziej do Was pasuje? Pomyślcie: czy

•Lubią wyjaśniać
związki i zależności.
W uczeniu się
preferują
uporządkowaną
i jasną treść. Lubią
zadawać pytania,
analizować
przyczyny danych
zdarzeń.
•Chętnie uczą się
rozwiązując
zadania zamknięte
i testy. Nie nudzi
ich uczenie się
z książek czy
szukanie informacji
w Internecie.
Lubią wyrażać
swoje opinie.

PRAKTYCY

•Uczą się w sposób
przemyślany,
analizując to,
co obserwują.
Potrzebują czasu
na przemyślenie
problemu i
rozwiązanie go.
Nie lubią
podejmować decyzji
pod presją.
•Uczą się
wykorzystując
metody nastawione
na kreatywność.
Lubią techniki
wspierające
analityczne
myślenie – analiza
SWOT, Ishikawa,
studia przypadków.

TEORETYCY

•Lubią nowe
doświadczenia
i problemy, które
muszą rozwiązać.
Kolejne zadania
traktują jak
wyzwania.
•Uczą się aktywnie,
stosując chętnie
symulacje,
ćwiczenia, gry
i dyskusje. Lubią
analizować
przypadki, odgrywać
role. Uczą się z gier
i podczas zabawy.

OBSERWATORZY

AAKTYWIŚCI

przypisane do tego typu metody nauki wpisują się w Wasze preferencje?

•Uczą się poprzez
praktyczne
zastosowanie
teoretycznych
zagadnień, lubią
próbować, ćwiczyć
i uzyskiwać
informację zwrotną
od eksperta.
•W nauce
wykorzystują
metody i ćwiczenia
praktyczne. Lubią
projekty,
eksperymenty,
symulacje.
Chcą stosować
poznane treści
w pracy zawodowej
i codziennym życiu.

Poznanie, jakie metody czy techniki pracy i uczenia się odpowiadają Waszym potrzebom
i

możliwościom

może

bardzo

ułatwić

realizację

wszelkich

zadań

związanych

z poznawaniem nowych informacji czy umiejętności. Taka wiedza przydaje się także
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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w codziennych sytuacjach, kiedy musimy nauczyć się obsługi nowego programu
komputerowego, złożyć krzesło kupione w IKEA czy uczesać córce najmodniejszy model
skomplikowanego warkocza. Jednak opisane na początku tego rozdziału mechanizmy
związane ze sposobem, w jaki mózg gromadzi i porządkuje doświadczenia, pozwalają
także na sformułowanie ogólnych zasad, które być może ułatwią Wam uczenie się:
Najłatwiej zapamiętujecie

Ucząc się starajcie się określić w czym dana

te doświadczenia, które

wiedza

mają dla Was znaczenie

(W

/

umiejętność

karierze?

W

może

rozwijaniu

Wam

pomóc

zainteresowań?

W radzeniu sobie z codziennymi problemami?
W opiece nad dzieckiem?)
Najbardziej skutecznie uczycie

Uczycie się skuteczniej, kiedy doświadczacie danej

się działając i aktywnie pracując

sytuacji, a nie tylko ją obserwujecie lub o niej
słuchacie (łatwiej nauczyć się pływania pływając,
niż obserwując pływaków, prawda?)

Teoretyczna wiedza nie jest

Jeśli chcecie, aby mózg zapamiętał teoretyczną

doświadczeniem, jest zbiorem

informację, postarajcie się od razu znaleźć dla niej

informacji. Doświadczenie

przykład,

to zastosowanie tej wiedzy

funkcjonuje w realnych okolicznościach (przepis

w praktyce

na sernik to informacja teoretyczna – trudno go

sytuację,

w

której

dana

wiedza

zapamiętać ze szczegółami, ale kiedy sernik ten
przyrządzicie kilka razy dla swojej rodziny, kolejny
raz wymienicie wszystkie składniki z pamięci, bez
zająknięcia)
Mózg najchętniej

Ucząc się starajcie się od razu myśleć, jak taką

magazynuje doświadczenia,

wiedzę / umiejętności zastosujecie w codziennych

które są związane z życiem

obowiązkach

osobistym lub pracą

Starajcie się znaleźć dla niej bliski Wam kontekst.

Mózg pracuje bardziej

Stres blokuje pracę mózgu. Nie starajcie się uczyć,

efektywnie nad

kiedy jesteście zdenerwowani, nie uczcie się ze

organizowaniem

strachu przed oceną czy krytyką. Do nauki

i magazynowaniem

znajdźcie

doświadczeń, kiedy

muzykę,

odczuwamy pozytywne,

o

przyjemne emocje

zaliczonym kursie. Pomyślcie o satysfakcji, jaką

domowych

spokojne
jeśli

sprawi

Wam

miejsce.

Wam

przyjemności,

lub

jaką

odbiór

to

zawodowych.

Włączcie

pomaga.
sobie

cichą

Pomyślcie

sprawicie

certyfikatu.

Pomyślcie

o radości z tego, że wiecie i umiecie więcej!
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6.2. Zrób to sam…
6.2.1. Ćwiczenie nr 1
Tytuł ćwiczenia
Czego się
nauczysz?

Twój styl uczenia się na bazie doświadczeń
•
•

•
Ile czasu
potrzebujesz?
Wymagane
materiały

Na wykonanie ćwiczenia potrzebujesz ok. 20 minut.
•
•

•
Jak wykonać
ćwiczenie?

Rozpoznawać swój własny styl uczenia się przy wykorzystaniu
doświadczeń
Wykorzystywać wiedzę o swoim stylu uczenia się w celu
organizowania własnej nauki
Dobierać metody i narzędzia uczenia się odpowiednio do własnych
preferencji w uczeniu się

Kwestionariusz z pytaniami (Załącznik nr 7)
Tabela z wynikami (Załącznik nr 7)
Długopis

Przedstawiliśmy Ci w naszych materiałach opisy różnych stylów uczenia
się na bazie doświadczenia. Znając swój własny styl, nie tylko możesz
lepiej zaplanować naukę, ale też dobrać dla siebie odpowiednie metody
i narzędzia. Dlatego mamy dla Ciebie propozycję:
1. Wypełnij ankietę zamieszczoną w załączniku nr 7. Przeczytaj zawarte
tam zdania i zastanów się czy możesz je odnieść do siebie. Zaznacz
plusem („+”) te, które możesz uznać za opisujące Twoje nawyki
i preferencje. Zaznacz minusem („-”) te, z którymi nie identyfikujesz się.
2. Pamiętaj, że żadna odpowiedź nie jest lepsza lub gorsza. Chodzi
jedynie o określenie Twoich cech jako osoby uczącej się. Postaw zatem
na szczerość!
3. Przenieś punktację do tabeli z wynikami i zsumuj uzyskane punkty.
W ten sposób poznasz swój styl uczenia się.
4. Przeczytaj opis dominującego u Ciebie stylu uczenia się w materiałach.
5. Zastanów się:
•
•
•

W jaki sposób zdobyta wiedza może Ci pomóc w samodzielnej
nauce?
Jakie metody uczenia się będą dla Ciebie najbardziej odpowiednie?
Jak możesz zmienić swoje nawyki dotyczące uczenia się, wiedząc już,
jaki styl preferujesz?

Pamiętaj, że nie ma lepszych ani gorszych stylów uczenia się. Ważne jest
jedynie, aby znać własne potrzeby i uwarunkowania oraz umieć wybrać
dla siebie najbardziej skuteczny sposób zapamiętywania informacji
i rozwijania umiejętności. Nie bój się eksperymentować! Ucząc się na
różne sposoby, nie tylko te, które znasz ze szkoły, najłatwiej rozpoznasz,
co Ci sprawia przyjemność w tej pracy, co Cię interesuje i co pomaga Ci
naprawdę poszerzać swoją wiedzę.
Źródło

Materiały dydaktyczne dla trenerów: „Efektywne nauczanie” opracowane

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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w ramach projektu Przez Praktykę do zawodu – Program Praktyk
Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas
(https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/3212)
Pozostałe
informacje

W Internecie można znaleźć różnorodne testy i kwestionariusze badające
styl uczenia się na bazie doświadczeń wg. D. Kolba. Warto ich
samodzielnie poszukiwać, aby na różne sposoby poznawać swoje własne
możliwości i potrzeby dotyczące samokształcenia.

6.2.2. Ćwiczenie nr 2
Tytuł ćwiczenia
Czego się
nauczysz?

Bagaż doświadczeń
•

Analizować posiadane doświadczenia osobiste oraz zawodowe

• Angażować posiadane doświadczenia w proces samodzielnego
uczenia się

Ile czasu
potrzebujesz?
Wymagane
materiały
Jak wykonać
ćwiczenie?

Na wykonanie ćwiczenia potrzebujesz ok. 30 minut
•
•

Karta pracy – załącznik nr 8
Długopis / ołówek

Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jaki ogromny potencjał stanowią
doświadczenia, nawet z pozoru błahe, które gromadzimy przez całe życie.
Znając już najbardziej podstawowe informacje na temat mózgu i uczenia
się wiesz, że to posiadane już przez dorosłego człowieka doświadczenia
i umiejętności stanowią szkielet, wokół którego nadbudowywane są
w naszych umysłach nowe wiadomości i nowe kompetencje. Przy czym
to powiązanie pomiędzy posiadaną już przez Ciebie umiejętnością,
a zastosowaniem jej w nauce nowych rzeczy, nie musi być wcale
oczywiste. Np. umiejętność robienia ciekawych zdjęć w bezpośredni
sposób może stanowić podstawę do rozwijania się w zawodzie fotografa.
Ale ta sama umiejętność może zostać też wykorzystana w nauce obsługi
programów komputerowych do obróbki graficznej obrazu, w aktywności
i nawiązywaniu relacji za pośrednictwem serwisów społecznościowych,
czy też w zaangażowaniu się w projekty tzw. nauki obywatelskiej (badania
prowadzone przez jednostki naukowe we współpracy z obywatelami: np.
dokumentowanie przez zwykłych obywateli życia zwierząt w określonym
środowisku). Dlatego zachęcamy Cię do przeanalizowania własnych
doświadczeń i związanych z nimi – posiadanych umiejętności. Dzięki temu
uświadomisz sobie potencjał, który już w tym momencie znajduje się
w Twoim umyśle. Zrozumiesz przy tym, które z posiadanych doświadczeń
mogą najlepiej pomóc Ci w rozwijaniu tych zainteresowań i zdolności,
których obecnie najbardziej chcesz się nauczyć.
1. Zapoznaj się z przykładowymi umiejętnościami zawartymi na karcie
pracy (załącznik nr 8). Zakreśl te, które posiadasz. Zastanów się, jak
możesz użyć tych umiejętności w nauce czegoś nowego.
2. W drugiej tabeli wpisz umiejętności i doświadczenia, które również
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posiadasz, ale które nie znalazły się wśród naszych propozycji. Wskaż
także dla nich pomysł na zastosowanie w rozwijaniu Twoich pasji
i zainteresowań.
3. Przeczytaj jeszcze raz listę Twoich doświadczeń i umiejętności.
Czy zdawałeś/łaś sobie sprawę, jak dużo już umiesz i wiesz? Pomyśl
o rzeczach, których możesz się jeszcze nauczyć. I zacznij to robić 
Źródło

Opracowanie własne

Pozostałe
informacje

W Internecie można znaleźć bardzo wiele testów pozwalających określić
mocne strony, diagnozujących kompetencje warte rozwijania. Jeśli
uważasz, że pomoże Ci to poznać własny potencjał i zmotywuje do
rozwijania zainteresowań – poszukaj takich testów i wypróbuj je.

6.2.3. Ćwiczenie nr 3
Tytuł ćwiczenia
Czego się
nauczysz?
Ile czasu
potrzebujesz?
Wymagane
materiały
Jak wykonać
ćwiczenie?

Ucz się metodą Richarda Feynmana
•

•

Wykorzystywać metodę Feynmana we własnej nauce
Pogłębiać zrozumienie informacji, które chcesz zapamiętać

Na wykonanie ćwiczenia potrzebujesz ok. 45-60 minut.

•
•

Papier
Przybory do pisania

Richard Feynman był jednym z najwybitniejszych fizyków w historii,
laureatem Nagrody Nobla, fantastycznym nauczycielem akademickim.
A prywatnie prawdziwym celebrytą nauki, bywalcem salonów, ulubieńcem
mediów. Zawdzięczamy mu również prostą, ale jakże skuteczną metodę
uczenia się. Bazuje ona na uruchomieniu posiadanych już informacji
i doświadczeń w celu głębokiego rozumienia przyswajanego tematu.
Sprawdź, czy uda Ci się zastosować ją we własnej pracy!
1.

Wytłumacz to dziecku

Wybierz temat, który chcesz poznać i zapamiętać. Może to być zarówno
skomplikowany problem matematyczny, ekonomiczny czy historyczny, jak
i prosta kwestia typu: angielskie słówka opisujące pogodę. Weź czystą
kartkę papieru i na zapisz na jej szczycie temat, który zamierzasz
opanować. Następnie w prosty sposób opisz, co wiesz na ten temat.
Wyobraź sobie, że mówisz do 8-latka - nie wysilaj się na trudne słowa
i skomplikowane wywody. Wypunktuj wszystkie fakty, skojarzenia,
wspomnienia, które przychodzą Ci do głowy w związku z danym tematem.
Wypisz znane Ci słowa, definicje, wzory, przykłady zastosowań. Po co?
Opisując krok po kroku, od początku do końca, daną ideę, używając
możliwie uproszczonego języka, zmuszamy nasz umysł uruchomienia
posiadanych doświadczeń i wiedzy, a przez to do zrozumienia danego
zagadnienia na głębokim poziomie. Odnajdujemy w ten sposób
podstawowe relacje, skojarzenia, wspomnienia, na których możemy zacząć
budować nową wiedzę.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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2.

Zrecenzuj swoją wiedzę

Przywołując znane Ci informacje na dany temat i próbując przedstawić je
w prostej formie, zaczynasz przy okazji orientować się, jakie Twoja wiedza
ma braki, czego nie wiesz, czego nie rozumiesz, czego nie potrafisz
wyjaśnić. Zaznacz w swoich notatkach te wątpliwości. Podkreśl niejasne
elementy. Wynotuj pytania, na które chcesz znaleźć odpowiedź. Teraz
dokładnie wiesz czego szukać w książkach, gazetach, Internecie.
3.

Zbierz potrzebne informacje

Rozwiej swoje wątpliwości, odpowiedz na nurtujące Cię pytania korzystając
z podręcznika, dostępnych Ci książek czy Internetu. W ten sposób
wypełnisz luki w swojej wiedzy. Na tym etapie staraj się robić notatki.
Wykorzystaj metodę, jaka najbardziej Ci odpowiada – zapisuj ważne fakty,
słowa, wzory lub buduj przy ich użyciu mapę mózgu. Nagrywaj notatki, jeśli
taka postać jest dla Ciebie najbardziej przyjazna. Pamiętaj o prostocie.
Nie przepisuj po prostu słów czy zdań, których nie rozumiesz. Posługuj się
własnymi słowami, które znasz i rozumiesz.
4.

Opowiedz, czego się nauczyłeś/łaś

Ostatni krok to złożenie opowieści w nową całość. Połącz to,
co wiedziałeś/łaś wcześniej na dany temat, z nowymi informacjami.
Opowiedz o tym jeszcze raz, wciąż w taki sposób, jakby słuchaczem był
8-latek. Posługuj się własnymi słowami, wplataj przykłady znane Ci z życia
codziennego lub pracy. Wyjaśniaj zjawiska tak, jak je rozumiesz. Jeśli
w trakcie opowieści pojawiają się jakieś niejasności, jest to znak, że nad
tym fragmentem wiedzy musisz jeszcze popracować. Jeśli opowieść płynie
gładko, prawdopodobnie doskonale opanowałeś/łaś temat!
Źródło

Opracowanie własne na podstawie:
•

•

Pozostałe
informacje

E. Grim, Metoda Feynmana, czyli noblisty sposób na naukę wszystkiego,
https://igimag.pl/2017/11/metoda-feynmana-czyli-noblisty-sposobna-nauke-wszystkiego/
D. Machalica, Ucz się szybciej stosując technikę Feynmana,
http://zorganizowani.com/szybka-nauka/technike-technikafeynmana-szybka-nauka/

Tak jak poprzednio, zachęcamy Cię do poszukiwania w książkach
czy Internecie innych metod nauki w oparciu o doświadczenie. Pamiętaj,
że żadna technika nie jest uniwersalna na tyle, aby odpowiadała każdej
uczącej się osobie. Wypróbuj różne pomysły na skuteczną naukę po to,
żeby znaleźć ten, najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom
i zdolnościom. Powodzenia!
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6.3. Przeczytaj, jeśli zainteresował Cię temat
Książki:
•

Goldberg E. (2015). Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa.

•

Huther G. (2015). Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być. Zachęta neurobiologiczna,
Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk.

Artykuły internetowe:
•

Frąckowiak A. (2005), Ustawiczne samokształcenie, „E-mentor” nr 5 (12),
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/225

•

Kazimierska I., Lachowicz I., Piotrowska L. (2014).
Uczenie się dorosłych – cykl Kolba, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/2_1/uczenie_sie_doroslych.pdf

Strony internetowe:
http://www.edulider.pl/edukacja - strona poświęcona edukacji przez całe życie
http://neuropsychologia.org/ - serwis popularnonaukowy dotyczący neuronauk
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 - SKALA MOTYWACJI I DETERMINACJI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

najsłabsza

najsilniejsza

motywacja

motywacja
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Załącznik 2 - TABELA NAWYKÓW

DZIEŃ

Czynność

Czynność

wykonana

niewykonana

PRZYCZYNA

NAGRODA

1. PRZYKŁAD

TAK

9. PRZYKŁAD

NIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Załącznik 3 – MOJE MOTYWUJĄCE CYTATY

NEUROANDRAGOGIKA W EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH Z GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów — osób dorosłych z grup defaworyzowanych
55

Załącznik 4 SCHEMAT OKNA JOHARI

Znane tobie
Znane

Nieznane tobie

•

(otwarte „ja”)

•

(ślepe „ja”)

•

(ukryte „ja”)

•

(nieznane „ja”)

Zdolny/-a

Tolerancyjny/-a

Potrafiący/-a się
przystosować

Śmiały/-a

Odważny/-a

Spokojny/-a

Troskliwy/-a

Radosny/-a

Bystry/-a

Skomplikowany/
-a

Pewny/-a siebie

Ktoś, na kim
można polegać

Dystyngowan
y/-a

Energiczny/-a

Ekstrawertyczny
/-a

Przyjacielski/-a

Dający/-a wiele
od siebie

Szczęśliwy/-a

Pomocny/-a

Idealist(k)a

Niezależny/-a

Pomysłowy/-a

Inteligentny/-a

Introwertyczny/a

Uprzejmy/-a

Znający/-a się na
rzeczy

Logicznie
myślący/-a

Czuły/-a

Dojrzały/-a

Skromny/-a

Nerwowy/-a

Spostrzegawczy/-a

Zorganizowany/-a

Cierpliwy/-a

Silny/-a

Dumny/-a

Cichy/-a

O refleksyjnej
naturze

Wyluzowany/-a

Religijny/-a

Żywo
reagujący/-a

Dociekliwy/-a

Asertywny/-a

Skrępowany/-a

Rozsądny/-a

Sentymentalny/-a

Nieśmiały/-a

Głuptas

Spryciarz/
spryciara

Spontaniczny/-a

Sympatyczny/-a

Spięty/-a

Godny/-a zaufania

Ciepły/-a

Mądry/-a

Dowcipny/-a

innym
Nieznane
innym

Lista cech
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Załącznik 5 PLAN ROZWOJU OSOBISTEGO
Imię:

Umiejętność,

Jak zamierzam

Do kiedy?

Konkretna

Czego się

Jak wykorzystam

wiedza lub
zachowanie

sprostać tej

data

nauczyłem/-am?

to, czego się

potrzebie?

zakończenia?

stanowiące

(Na przykład

w praktyce

potrzebę

poprzez

w moim miejscu

rozwojową

coaching)

pracy?

nauczyłem/-am

PLAN ROZWOJU OSOBISTEGO SMART
S jak specific (konkretny) — Określ jasno, co konkretnie chcesz osiągnąć.
M jak measurable (mierzalny) — Upewnij się, że rezultat da się zmierzyć.
A jak achievable (osiągalny) — Czy wybrałeś odpowiedni cel? Czy jego osiągnięcie jest
możliwe?
R jak relevant (istotny) — Twój cel musi być dla Ciebie ważny, jego osiągnięcie musi coś
zmieniać w Twoim życiu.
T jak time-restricted (ograniczony w czasie) — Wyznacz sobie ostateczny termin
realizacji tego celu i określ etapy kluczowe, aby łatwiej kontrolować postępy.

NEUROANDRAGOGIKA W EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH Z GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów — osób dorosłych z grup defaworyzowanych
57

Załącznik 6 ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

W odniesieniu do mocnych stron zadaj sobie następujące pytania:
•

Co wychodzi Ci szczególnie dobrze?

•

Jakie zalety posiadasz?

W odniesieniu do słabych stron zadaj sobie następujące pytania:
•

Co mógłbyś/mogłabyś robić lepiej?

•

Co jest Twoją piętą achillesową?

W odniesieniu do szans zadaj sobie następujące pytania:
•

Jakich szans, które przed Tobą stoją, jeszcze nie wykorzystałeś/-aś?

•

Czy potrafisz wskazać jakieś nowe trendy, na których mógłbyś/mogłabyś
zbić kapitał?

W odniesieniu do zagrożeń zadaj sobie następujące pytania:
•

Czy Twoje słabe strony mogą narazić Cię na niebezpieczeństwo?

•

Jakie zewnętrzne przeszkody hamują Twoje postępy?
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Załącznik 7 Twój styl uczenia się w oparciu o doświadczenie
Instrukcja: Przeczytaj zdania w poniższej tabeli.

Zastanów się, czy opisują Ciebie.

Jeśli zgadzasz się z określonym stwierdzeniem, postaw znak „+, a jeśli się nie zgadzasz,
postaw znak „-”.
1.

Mam głęboko zakorzenione przeświadczenie, co jest dobre, a co jest złe
i zawsze się tego trzymam.

2.

Często robię coś bez zastanowienia, od razu rzucam się w wir akcji.

3.

Zazwyczaj rozwiązuję problemy systematycznie, krok po kroku,
nie ma miejsca na improwizację.

4.

W mojej opinii formalne procedury i sytuacje wymuszają nienaturalne
zachowania.

5.

Mam opinię osoby, która lubi nazywać rzeczy po imieniu.

6.

Często zauważam, że zaufanie intuicji jest równie skuteczne jak dobrze
przemyślane działanie.

7.

Gdy wykonuję jakieś zadanie, lubię mieć dość czasu, aby przeanalizować
wszystkie szczegóły.

8.

Często pytam ludzi o powody ich działań.

9.

Najważniejsze jest dla mnie, czy określona idea sprawdza się w praktyce.

10. Aktywnie szukam nowych doświadczeń.
11. Gdy dowiaduję się o jakiejś nowej idei, natychmiast zastanawiam się,
jak wykorzystać ją w praktyce.
12. Lubię narzucać sobie dyscyplinę, np. stosować diety, regularnie uprawiać
sport, trzymać się z góry ustalonego planu dnia.
13. Jestem dumny/-a z wysokiej jakości mojej pracy.
14. Lepiej dogaduję się z ludźmi, którzy myślą logicznie i analitycznie;
nie potrafię znaleźć wspólnego języka z osobami spontanicznymi,
które myślą w sposób mniej zorganizowany.
15. Szczegółowo analizuję wszystkie dostępne informacje i unikam
przedwczesnego wyciągania wniosków.
16. Bardzo ostrożnie podejmuję decyzje i zawsze biorę pod uwagę różne
opcje.
17. Bardziej pociągają mnie nowe i niekonwencjonalne pomysły niż te
już sprawdzone.
18. Lubię kończyć to, co zacznę. Ważne jest dla mnie, aby wszystkie
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elementy tworzyły spójną całość.
19. Postępuję zgodnie ze z góry ustalonymi procedurami, jeśli uznaję,
że odpowiadają celom, jakie sobie wytyczyłem/-am.
20. Lubię dostrzegać związek między działaniami a pewną ogólną ideą.
21. W trakcie dyskusji lubię jak najszybciej przechodzić do rzeczy.
22. Moje relacje ze współpracownikami są raczej formalne i ograniczone.
23. Potrafię czerpać korzyści ze stawiania czoła nowym i nietypowym
wyzwaniom.
24. Lubię ludzi, którzy są spontaniczni i wyluzowani.
25. Zanim sformułuję ostateczne wnioski, dokładnie analizuję wszystkie
szczegóły.
26. Niełatwo mi wymyślić coś szalonego i spontanicznego.
27. Nie lubię marnować czasu na owijanie w bawełnę.
28. Zachowuję ostrożność przy wyciąganiu wniosków.
29. Lubię mieć do dyspozycji jak najwięcej źródeł informacji — im więcej
danych do przeanalizowania, tym lepiej.
30. Ludzie, którzy nie poświęcają sprawom należytej uwagi, zwykle mnie
irytują.
31. Zanim wyrażę własną opinię, słucham, co inni mają do powiedzenia.
32. Nie ukrywam swoich uczuć.
33. Podczas dyskusji lubię przyjrzeć się bliżej zastosowanym strategiom
i krokom podjętym przez moich rozmówców.
34. Nie lubię planować wszystkiego szczegółowo. Wolę być elastyczny/-a
i reagować spontanicznie.
35. Podejmując decyzje, lubię stosować różne techniki.
36. Nie czuję się komfortowo, gdy muszę pracować w pośpiechu, żeby
dotrzymać terminu.
37. Często oceniam pomysły innych osób, uwzględniając przede wszystkim
ich praktyczne zastosowania.
38. Nie czuję się swobodnie w towarzystwie osób spokojnych i skłonnych
do refleksji.
39. Ludzie, którzy są w gorącej wodzie kąpani, często mnie irytują.
40. Uważam, że najważniejsze to cieszyć się chwilą i nie myśleć o przeszłości
ani przyszłości.
41. Bardziej cenię sobie decyzje podejmowane po dogłębnej analizie
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wszystkich informacji, niż takie, które podjęto, kierując się intuicją.
42. Jestem perfekcjonist(k)ą.
43. Podczas dyskusji zwykle występuję ze spontanicznymi i nie do końca
przemyślanymi pomysłami, aby podgrzać atmosferę.
44. Podczas spotkań zwykle proponuję realistyczne i praktyczne
rozwiązania.
45. Jestem zdania, że zasady są po to, aby je łamać.
46. Lubię przyjrzeć się sytuacji z dystansu i uwzględnić wszystkie punkty
widzenia.
47. Często, gdy słucham innych, zauważam brak logiki i słabe punkty ich
argumentacji.
48. Na ogół więcej mówię, niż słucham.
49. Często dostrzegam lepsze i bardziej praktyczne sposoby wykonania
określonych zadań niż inni ludzie.
50. Uważam, że pisemny raport powinien być krótki, zwięzły i na temat.
51. Uważam, że logika i zdroworozsądkowe myślenie zawsze powinny być
priorytetem.
52. Zamiast rozmawiać o pogodzie, wolę dyskutować na konkretne tematy.
53. Lubię ludzi, którzy twardo stąpają po ziemi.
54. Podczas dyskusji, zaczynam tracić cierpliwość, gdy rozmówcy robią
dygresje i opowiadają anegdoty.
55. Kiedy piszę raport, zwykle najpierw przygotowuję kilka wersji na brudno,
a dopiero potem spisuję ostateczną wersję.
56. Lubię testować nowe rzeczy w praktyce, aby przekonać się, jak działają.
57. Lubię opracowywać rozwiązania, stosując logiczne myślenie.
58. Lubię dużo mówić.
59. Podczas dyskusji często muszę sprowadzać innych na ziemię i prosić,
aby skupili się na tym, co najistotniejsze, zamiast tracić czas na
omawianie kwestii, które są zupełnie zbędne.
60. Lubię rozważać różne opcje, zanim wybiorę jedną z nich.
61. Podczas dyskusji często jestem jedyną obiektywną osobą, która
podchodzi do omawianej kwestii w sposób nie emocjonalny.
62. Podczas dyskusji zwykle pełnię rolę obserwatora.
63. Lubię widzieć, jak określone działanie sprawdza się w szerszej,
długoterminowej perspektywie.
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64. Kiedy coś mi nie wyszło, traktuję to jako „jeszcze jedno doświadczenie”.
65. Zwykle odrzucam szalone, spontaniczne pomysły, uznając je
za nieprzemyślane i niemożliwe do zrealizowania.
66. Uważam, że lepiej dobrze coś przemyśleć, niż potem żałować.
67. Na ogół więcej słucham, niż mówię.
68. Często surowo traktuję ludzi, którzy nie potrafią podejść do sprawy
logicznie.
69. Uważam, że w większości przypadków cel uświęca środki.
70. Nie mam wyrzutów sumienia, gdy kogoś skrzywdzę, realizując mój cel.
71. Często czuję się ograniczany/-a, gdy muszę działać zgodnie
z konkretnym planem, aby zrealizować określone cele strategiczne.
72. Zwykle jestem prawdziwą duszą towarzystwa.
73. Zrobię wszystko, co tylko pomoże mi w realizacji powierzonego mi
zadania.
74. Systematyczne i skrupulatne podejście do pracy szybko mnie męczy.
75. Lubię analizować podstawowe zasady i założenia.
76. Zawsze interesuje mnie opinia innych osób.
77. Lubię spotkania, które odbywają się zgodnie z ustalonym porządkiem
i harmonogramem.
78. Unikam kwestii subiektywnych i niejednoznacznych.
79. Lubię dreszczyk napięcia wywoływany kryzysowymi sytuacjami.
80. Często postrzega się mnie jako osobę zimną i niezważającą na uczucia
innych.
Teraz przepisz wyniki do tabeli.

Każde zdanie, przy którym postawiłeś/-aś znak +,

to 1 punkt. Każde zdanie, przy którym postawiłeś/-aś znak -, to 0 punktów. Zapisz liczby
punktów odpowiadające poszczególnym zdaniom i podsumuj kolumny. Najwyższy
wynik wskaże twój preferowany styl uczenia się.
2

7

1

5

4

13

3

9

6

15

8

11

10

16

12

19

17

25

14

21

23

28

18

27

24

29

20

35

32

31

22

37
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34

33

26

44

38

36

30

49

40

39

42

50

43

41

47

53

45

46

51

54

48

52

57

56

58

55

61

59

64

60

63

65

71

62

68

69

72

66

75

70

74

67

77

73

79

76

78

80

AKTYWISTA

OBSERWATOR

TEORETYK

PRAKTYK

W SUMIE

W części teoretycznej dostarczonych materiałów znajdziesz opisy poszczególnych stylów
uczenia się w oparciu o doświadczenie. Przeczytaj je i zastanów się, czy Twoje
preferencje związane z nauką odpowiadają konkretnemu opisowi.
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Załącznik 8 DOŚWIADCZENIA NA TWOIM KONCIE

W poniższej tabeli zakreśl umiejętności, które już posiadasz. Obok zakreślonych
umiejętności wypisz swoje pomysły na wykorzystanie konkretnych kompetencji,
aby rozwinąć swoje pasje i zainteresowania.

Umiejętności/ zdolności/ doświadczenia

Pomysł na ich wykorzystanie
w codziennym życiu — w nauce i w pracy

Potrafię analizować fakty i zdarzenia.
Dobrze sobie radzę z robótkami ręcznymi
(haftowaniem, szydełkowaniem, szyciem itp.).
Jestem wysportowany/-a.
Potrafię czytać mapy i mam dobry zmysł
kierunku.
Mam dobrze rozwinięte umiejętności
komunikacyjne.
Dobrze wychodzi mi konstruowanie różnych
rzeczy i tworzenie modeli.
Opracowuję nowe rozwiązania, mam
oryginalne pomysły.
Mam dobrą pamięć, zapamiętuję dużo
informacji.
Mam pamięć fotograficzną — zapamiętuję
wszystko, co zobaczę.
Potrafię zaopiekować się innymi ludźmi.
Potrafię opiekować się zwierzętami.
Potrafię dbać o rośliny.
Znam się na mechanice i sam(a) wykonuję
proste naprawy.
Znam się na pracach budowlanych i sam(a)
robię remonty.
Dobrze gotuję i mam dobry smak.
Znam zasady udzielania pierwszej pomocy.
Potrafię rysować / malować / rzeźbić.
Bardzo dobrze śpiewam i mam dobry słuch
muzyczny.
Szybko rozwiązuję problemy i zadania.
Bardzo dobrze liczę.
Potrafię szybko znaleźć informacje
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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w Internecie.
Jestem dwujęzyczny/-a.
Robię dobre zdjęcia.
Komputery nie mają przede mną tajemnic.
Dobrze zarządzam swoimi finansami.
Potrafię dobrze zorganizować sobie pracę.

W poniższej tabeli wypisz inne umiejętności/zdolności, które posiadasz i możesz
wykorzystać do rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych kompetencji.

Umiejętności/ zdolności/ doświadczenia

Pomysł na ich wykorzystanie
w codziennym życiu — w nauce i w pracy

NEUROANDRAGOGIKA W EDUKACJI OSÓB DOROSŁYCH Z GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów — osób dorosłych z grup defaworyzowanych
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