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Na funkcjonowanie człowieka w szkole – zachowanie uczniów i efekty uczenia 
się wpływ ma wiele grup czynników, np.: procesy rozwojowe (faza rozwojowa, 
jej indywidualny przebieg); oddziaływania edukacyjne domu (kreowany tu obraz 
świata, wartości i przekonania, motywacja np. do nauki); BIOS – styl życia (odży-
wianie, odwodnienie, sen, wypoczynek) i zakłócenia funkcjonowania organizmu;  
osobista historia człowieka/ucznia (doświadczenia, urazy i traumy, lęki, fobie i 
jego indywidualna odporność na stres).  I wreszcie – oddziaływania wychowaw-
ców i nauczycieli, którzy pracuje ze znajomością zagadnień neurobiologicznych 
lub bez… Warto więc wiedzieć, warto znać WIĘCEJ. Na funkcjonowanie człowie-
ka ma wpływ wszystko jednocześnie … I niemal na wszystkich dobrze działa 
taka informacja: WIOSNA JUŻ TUŻ, TUŻ!
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Edukacja w najbardziej współczesnym ujęciu jest rozu- 
miana jako ważna inwestycja w kapitał ludzki, czyli po prostu  
– działania na rzecz rozwoju, zdolności i talentów każdego  
człowieka! Takie rozumienie zbliża nas do znaczenia słowa 
edukacja, które z greckiego znaczy „wyciągać, wydobywać”. 

Co można „wydobywać”? Oczywiście wydobywa się skarby, 
które są ukryte w każdym człowieku, czyli jego potencjał roz-
wojowy. 

Dobrze to oddaje metafora ogrodnicza. W każdym z nas jest  
określony potencjał, który można porównać do tego ukrytego  
w cebulkach roślin. Z każdej cebulki wyrasta inna roślina, czasem  
jest to tulipan, czasem krokus, a czasem azalia. Oczywiście z ceb-
ulki tulipana nie wyrośnie inna kwiat niż tulipan. Dlatego ważnym za- 
daniem ogrodnika jest rozpoznać z cebulką jakiego z kwiatu ma 
do czynienia. A kolejnym ważnym zadaniem dla ogrodnika jest  
pielęgnować roślinę zgodnie z jej potrzebami – posadzić o okreś- 
lonej porze, w miejscu słonecznym lub zacienionym, podlewać 
dużo lub mało, odżywiać w określony sposób. Zdarzają się ogrod-
nicy, którzy rozmawiają ze swoimi roślinami, a nawet włączają im 
muzykę, aby lepiej się czuły… 

O metaforze ogrodniczej dla edukacji mówi sir Ken Robinson,  
jeden z głównych, światowych liderów zmian w edukacji i budowania  
nowej szkoły, dobitnie wskazuje aspekt słabego wydobywania 
zdolności i talentów tkwiących w każdym człowieku, mówi wręcz  
o kryzysie potencjału ludzkiego. Podkreśla, że wykorzystywane  
sposoby edukacji są nieadekwatne do wyzwań stawianych przez  
świat współczesny i słabo przygotowują ludzi do funkcjonowania  
w ich przyszłości. Postuluje personalizację edukacji i zwiększenie  
szacunku dla różnorodności – edukację nowej generacji!

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY
Prawdopodobnie wszyscy wiedzą, że szkoła w kształcie w ja-

kim jest obecnie powstała na bazie modelu pruskiego, w stabilnym 
społeczeństwie XIX wieku, w tym także szkół przyfabrycznych. 
Szkoła masowa była odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczne 
tj. konieczność alfabetyzacji społeczeństwa i przygotowanie lu- 
dzi do pracy w fabrykach. (Elita społeczna korzystała z bardziej  
luksusowych form kształcenia). Z tego też powodu powstawały  
określone przedmioty nauczania, aby uczniowie opanowali niez- 
będne umiejętności tj. czytanie, pisanie, rachunki. Uczniowie sie- 
dzieli w ławkach, zaś nauczyciel był głównym (jedynym) źródłem 
informacji, lekcja trwa 45 minut, wszyscy się uczyli się tego 
samego, w tym samym czasie i tak samo. Mijają lata… świat się 
nieco zmienia, a do programów szkolnych dodawane są kolejne 

przedmioty nauczania. Ale zasadnicza konstrukcja szkoły jest taka 
sama: uczniowie siedzą w ławkach, lekcja trwa 45 minut, nauczy-
ciel przekazuje wiedzę. 

W latach 70-tych XX wieku do szkół (polskich) wkraczają no- 
we technologie: magnetofon, telewizor, odtwarzacz wideo, rzutniki  
na folię itd. Wprowadzane są w związku z tym nowe metody  
nauczania, bardziej multimedialne – ale nadal lekcja trwa 45 minut, 
wszyscy się uczą tego samego, w tym samym czasie i w podobny 
sposób.

Lata 90-te XX wieku w Polsce to czas wielkiej przemiany 
ustrojowej państwa. Otwarcie na świat i… początek dyskusji na 
temat celów edukacji i zwiększania efektów kształcenia. Do pol-
skich szkół wkraczają tzw. metody aktywizujące. Zmienia się 
nieco rola nauczyciela z przekaziciela wiedzy na osobę, która 
buduje sytuacje edukacyjne sprzyjające aktywności uczniów. 
Tłem jest teoria konstruktywizmu społecznego. Lekcje w szko- 
le mają większą dynamikę: wprowadza się pracę w grupach, gdzie-
niegdzie także – metodę projektu edukacyjnego. Do programu 
szkół wprowadzone są nowe przedmioty dotyczące edukacji oby-
watelskiej i komputerowej. Zaczynają się dyskusje na temat inte-
gracji przedmiotowej, która ostatecznie się rozmywa…

Na przełomie wieków XX i XXI zmieniają się nieco didas- 
kalia szkolne: pojawiają się pierwsze komputery i rzutniki multi-
medialne, klasy komputerowe i tablice interaktywne. Ale nadal 
podstawowa konstrukcja szkoły jest taka sama: uczniowie 
siedzą przy stolikach, lekcja trwa 45 minut, wszyscy się uczą 
tego samego, w tym samym czasie i w podobny sposób. 

W kolejnej dekadzie – tematem wiodącym w edukacji  
staje się wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podno- 
szenie jakości kształcenia, które manifestuje się poprzez  
wyniki badań PISA, PEARLS i inne rankingi w skali świato- 
wej, europejskiej, krajowej i regionalnej, w tym wyniki spraw- 
dzianów, egzaminów i matur. 

Jednak ani nowinki technologiczne, ani wprowadze-
nie metod aktywizujących uczniów nie wpływa na rady- 
kalną zmianę efektów kształcenia uczniów. Ujmując to nieco 
humorystycznie – tak jak przed wiekami, cały czas słychać 
narzekania na niską motywację uczniów do uczenia się i ich 
„kłopoty z myśleniem”.  

Zbliża się koniec drugiej dekady XXI wieku. Uczniowie mie- 
wają po 18 przedmiotów nauczania, noszą ciężkie plecaki z książ- 

Neuroedukacja 
albo co z tą szkołą?

kurs przygotowujący nauczycieli
do realizacji warsztatów z uczniami

w ramach projektu NeuroBox
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kami, ćwiczeniami i zeszytami. Siedzą w ławkach, lekcja trwa  
45 minut, wszyscy się uczą tego samego, w tym samym czasie i w 
podobny sposób. I tylko około 20 % uczniów osiąga wysokie wyniki 
i otrzymuje świadectwo z tzw. „czerwonym paskiem”. 

Czy nie jest to najlepszy dowód na diagnozę postawioną 
przez Sir Kena Robinsona iż mamy kryzys potencjału ludzkiego?  
I kryzys tradycyjnego modelu szkoły? 

Logicznie myśląc można by powiedzieć, że wyczerpały się 
możliwości tradycyjnej szkoły. Pojawiają się pytania:
● Co jeszcze można dodać do szkoły, aby osiągnąć lepsze  
 rezultaty lub inaczej – rezultaty lepiej dopasowane do wyzwań  
 życia w XXI wieku? 
● Czy uczniowie mogą być aktywni przez 7-8 godzin w szkole 
 i potem jeszcze kilka godzin się uczyć w domu? 
● Ile godzin mają się uczyć dziennie? Dziesięć godzin, a może  
 szesnaście? 
● Czy całe ich dzieciństwo i dorastanie warto zamienić w nieu- 
 stanną naukę ogromnej masy zdezintegrowanej wiedzy (a ra- 
 czej informacji i wiadomości)? 
● Czy to jest właściwa perspektywa biorąc pod uwagę nie tylko  
 aspekt cywilizacyjny, ale także biologiczny?  

Chyba już najwyższy czas na poszukiwanie nowego modelu  
edukacji, który dynamicznie odzwierciedla zmiany cywilizacyj- 
ne, które się dokonują niemal na naszych oczach w kluczowych 
obszarach funkcjonowania człowieka: nauce i technice. 

Najważniejszym celem edukacji jest przeniesienie człowieka  
(ucznia) do najlepszej przyszłości jaka może mu być pisana, w któ- 
rej w pełni da sobie radę i będzie miał szansę na realizację 
własnego potencjału rozwojowego.         

Dawniej szkoła miała przede wszystkim przygotować człowieka  
do życia w stabilnym trybie społecznym: szkoła, wybór zawodu,  
praca w tym samym miejscu przez całe życie. Niewiele zmian.  
Wiedza wyniesiona ze szkół wystarczała prawie na całe życie.   

Edukacja w czasach stałej zmiany musi być inna! 
Wraz z przemianami gospodarczymi i technologicznymi, roz- 

wojem cywilizacyjnym zmieniła się sytuacja człowieka ze stabilnej  
(lub względnie stabilnej) na niestabilną – sytuacją ciągłych zmian, 
która wymaga permanentn go rozwoju i nadążania za tymi zmia- 
nami… W dzisiejszych czasach nie wystarczy coś umieć. Nie wys-
tarczy też raz się czegoś nauczyć. Trzeba się uczyć nieustannie. 
Wiedza i umiejętności, które posiadamy obecnie na pewno nie 
będą aktualne za kilka lat, część może zdezaktualizować się nawet 
za... miesiąc. Warto też sobie uświadomić, że – współcześnie – in-
formacje i porcje wiedzy (lub quasi wiedzy)  docierają do każdego 
z nas z wszystkich stron, nieustannie. Profesjonalna instytucja 
edukacyjna, jaką jest szkoła, nie jest już głównym i podstawowym 
miejscem ich przekazywania, jak to było jeszcze jakieś trzydzieści 
lat temu – a więc wcale niedawno. Źródła informacji zostały 
ekstremalnie poszerzone poprzez telewizję (z kilkuset kanałami), 
a zwłaszcza Internet. Radykalnie poszerzyła się oferta wydawnicza, 
prasowa. Nastąpiło przyspieszenie w atomizacji wiedzy – uczeni, 
eksperci zajmują się badaniami coraz drobniejszych fragmentów 
świata. Nikt nie ogrania całości; a wiedza się raczej dezintegruje 
niż scala!

O edukacji nowej generacji… zaczęto mówić mniej wię- 
cej od połowy lat 90-tych XX wieku, kiedy zaczęły się poja- 
wiać wyniki badań dotyczące pracy mózgu i fundamentalnej  
aktywności człowieka – uczenia się! Przełomem w badaniach 

niach nad uczeniem się była możliwość wykorzystywania urzą- 
dzeń takich jak Pozytronowa Tomografia Emisyjna PET, Ma- 
gnetyczny Rezonans Jądrowy MRI, magnetoencefalografia.  
Technologie te umożliwiły wreszcie badania na żywym, funkcjo- 
nującym mózgu – jednym z najbardziej zdumiewających tworów 
natury! Ogólnie mówiąc – tomografia komputerowa otworzyła 
nieznane do tej pory możliwości pozwalające na nieinwazyjne 
badania pracy mózgu. Przedstawiciele nauk takich jak biologia, 
chemia, fizyka, psychologia, medycyna… zaczęli integrować 
wiedzę na temat budowy mózgu, jego biochemii i funkcji. 

Powstaje tzw. neuronauka – interdyscyplina naukowa 
zajmująca się badaniem bohatera XXI wieku – mózgu. I mózg 
– nasz bohater, nareszcie się doczekał ogólnego zainteresowania, 
także w obszarze edukacji. 

W roku 2004, na forum na stronie OECD, pojawiły się artykuły,  
których przesłanie można sprowadzić do poszukiwań „edukacji 
uzasadnionej neurologicznie”. A wymienione forum poświęcone 
zostało tworzeniu mostu pomiędzy codzienną praktyką uczenia (się) 
w szkole, a  naukami, które zajmują się badaniami mózgu. 

Autorzy projektu na najbliższe lata (tj. do roku 2006) śmiało  
założyli sobie cel, aby do tego czasu wyposażyć nauczycieli prakty- 
ków i decydentów oświatowych w zaktualizowaną wiedzę na  
temat  funkcjonowania mózgu; po to by przygotować grunt dla ko- 
lejnej fazy – wdrożeń nowoczesnej pedgogiki. Niestety nie  
udało się zrealizować tego celu, ale w przestrzeni edukacyjnej  
pojawiło się mnóstwo nowych inicjatyw, eksperymentów i forma- 
tów pracy z osobami uczącymi się opartych na odkryciach  
neuronauk. Wspaniałym kompendium wiedzy na ten temat jest 
książka autorstwa Gordona Dryera i Jeannette Vos pt.  
„Rewolucja w uczeniu się” (wyd. Moderski i S-ka, Poznań, 
2000). 

Opracowania na temat nowych, efektywnych strategii ucze- 
nia się i nowych możliwości pracy szkoły w oparciu o wyniki badań 
z obszaru neuronauk pojawiają się niemal każdego dnia. Za- 
interesowanie tematem jest ogromne. To, co jest najtrudniejszym 
to transfer wyników badań na codzienną praktykę szkoły.

Prace neuronaukowców idą pełną parą! Powstają nowe mo- 
dele wyjaśniające odwieczne szkolne problemy, czyli dlacze- 
go metody pracy szkoły się nie sprawdzają? Dlaczego ogrom- 
ny wysiłek setek tysięcy nauczycieli i milionów dzieci daje 
takie słabe rezultaty? 

  
NEUROEDUKACJA CZY NEURODYDAKTYKA? 

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęć. W literaturze polskiej  
częściej używany jest termin neurodydaktyka. My świadomie uży- 
wamy pojęcia NEUROEDUKACJA w rozumieniu interdyscypliny 
nauki, która łączy w sobie badania z wielu dziedzin, a głównie 
między biologicznymi czynnikami uczenia się i edukacji. Nazwa 
neuroedukacja pochodzi od nazwy angielskiej “neuroeducation”, 
inaczej nazywanej “educational neuroscience”. Jest to pojęcie szer- 
sze wobec neurodydaktyki, w której polu zainteresowania leży 
raczej poszukiwanie nowych możliwości metodycznych w świetle 
wiedzy o tym jak działa mózg. 

W polu zainteresowań neuroedukacji jest oczywiście szkoła  
i ludzie w szkole. Ale pojęcie to  wykracza dalej poza ten teren! Edu- 
kacja jest przecież procesem całożyciowym i nie jest zamknięta w 
murach szkoły – zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Doniesienia z ob-
szaru neuronauk – poza tym, że często są prezentowane dość specy- 
ficznym językiem, mają bardzo użyteczne aplikacje dla codzi-
ennego funkcjonowania każdego człowieka.

więcej: www.sor-man.pl



Mordercy Pomysłów 

To nie 
zadziała! 

To 
bzdura!

Już to 
robiliśmy!Tak nie można myśleć; 

to nielogiczne!

Jest za późno 
na to... 

Jest za 
wcześnie 

na to... 

Nie czas 
teraz na...

Jestem 
na to 

za młody 

Jestem 
na to  

za duży

A także:
STRACH

Strach przed
popełnieniem błędu! 

Czy znasz morderców pomysłów? Oto oni: 

Tak nie 
można! 

Strach przed 
ośmieszeniem!

Niecierpliwość stres Brak wiary 
w siebie!

To niemożliwe!

To 
głupie! 

4 str. styczeń 1́9



5 str. styczeń 1́9

Bios to termin najczęściej kojarzony z komputerami 
(BIOS – Basic Input/Output System – podstawowy system 
wejścia-wyjścia; zapisany w pamięci stałej zestaw podsta- 
wowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem  
operacyjnym, a sprzętem. Wystarczy wpisać hasło do kom- 
putera i sprawdzić. Może to znak naszych czasów, że na 
140 milionów wyników – tylko kilka podaje skojarzenie  
„życiem”, a to właśnie oznacza z greckiego słowo „bios”,  
który to termin jest budulcem pojęcia biologia (z gr. βίος (bios)  
– życie i λόγος (logos) słowo, nauka. 

Komputerowy BIOS tłumaczony przez fachowców działa nas- 
tępująco: za każdym razem, gdy włączasz komputer stacjonarny  
lub przenośny, uruchamia się automatycznie. Sprawdza zainstalo- 
wane podzespoły sprzętowe i przygotowuje je wstępnie do dzia- 
łania. Czynność tę nazywamy inicjalizowaniem sprzętu. Dopiero  
potem następuje rozruch systemu operacyjnego. Jeśli uda ci się  
dobrać właściwe ustawienia BIOS-u, cały komputer może działać 
wydajniej, stabilniej i oszczędniej. Zupełnie jak u człowieka!

BIOS człowieka ma swoje korzenie w ekologicznym ujęciu  
człowieka. Rozpatrywanie człowieka z perspektywy ekologicznej 
służy temu, by określić jakie warunki wpływają na funkcjonowanie 
człowieka  jako elementu przyrody. Ekologia człowieka jako nauka 
o zależnościach między ekosystemami przygląda się właśnie war-
unkom wpływającym korzystnie i niekorzystnie na homo sapiens. 

Przypominamy przy okazji: ekologia nie jest nauką o och- 
ronie środowiska – tym zajmuje się sozologia.

Ekologia człowieka stawia człowieka w łańcuchu zależności,  
do których zalicza wpływy przyrodnicze, ale też społecznie i inne.  
Nauka ta przypomina nam, że nie jesteśmy bytami oderwanymi  
od otoczenia, nie da się także odseparować funkcjonowania na- 
szych zdolności poznawczych od wspomnianych warunków. I tu  
właśnie znajduje się punkt, który nas interesuje. Jeśli pomyślimy  
o naszym umyśle i zmysłach – składowych niezbędnych do ucze- 
nia się – w kontekście urządzenia – to potrzebujemy dbałości 
o BIOS, aby „nasz komputer” dobrze działał. 

A więc pojawia się pytanie: co to znaczy dobrze działać? Do-
brze, czyli sprawnie, efektywnie, wykorzystując tyle energii ile 
jest potrzebne do wykonania danego zadania, tak aby system 
się „nie przegrzał”, tak aby pozwalał na korzystanie z udogodnień 
i ułatwień. 

Całkowicie naturalne jest, że chcemy uczyć się na podob- 
nych zasadach. Chcemy aby proces ten odbywał się jak naj- 
mniejszym kosztem, przy minimalnym wysiłku i zapewniając trwa- 
łe efekty. Prawidłowe zarządzanie energią (fizyczna zasada za- 
chowania energii) to coś powszechnego w świecie przyrody,  
jest korzystne i uzasadnione chęcią stwarzania sobie najlepszych 
warunków do egzystowania.

Jesteśmy częścią natury. Działanie naszego ciała/umysłu ma  
swoje korzenie w rodowodzie ssaczym i nawet jeśli (siłą woli, inte- 
lektem) będziemy chcieli oderwać się od tego pochodzenia, ujaw- 
ni się ono w każdej sytuacji, gdy na pierwsze miejsce wysuną się  
niezaspokojone fundalmentalne potrzeby. Każdy organizm – nie- 
zależnie od wieku, potrzebuje, aby zadbać o podstawowe warunki 

istnienia. W przeciwnym razie grozi zaburzenie pracy systemu,  
awarie lub jego wyłączenie (od utraty przytomności do asystolii). 

STRES ZAWSZE ZABuRZA 
NASZĄ RÓWNOWAgę 

Każdy bodziec wywołuje reakcję. Niekiedy ta reakcja jest tak sil- 
na, że destabilizuje nasze funkcjonowanie, czasem  reagujemy  
tylko drobnym „wytrąceniem” – wszystko zależy od stanu wyjścio- 
wego naszego organizmu (kondycji), natężenia bodźca oraz pre- 
dyspozycji indywidualnych. Ale frustracje i deprywacje w zakresie  
czynników fizjologicznych zawsze wywołują niekorzystną reakcję 
(chyba, że mamy stopień panowania nad ciałem jak mnisi bud-
dyjscy!). 

Gdy jest nam zbyt zimno, głodno, ciasno, czujemy się przytło- 
czeni, zagrożeni… odczuwamy niepokój, włączają się instynkto- 
wne mechanizmy organizmu działające na rzecz  przywrócenia ho- 
meostazy, inne sprawy, nawet Wielkie Dzieła Szekspira, mają dla 
nas znaczenie marginalne. 

(uwaga – dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli!) 

Homeostaza to inaczej równowaga – to podstawowy standard 
funkcjonowania natury. Dalej zostaną opisane różne parametry 
funkcjonowania człowieka wraz z ich potencjalnym wpływem na 
sytuację szkolną człowieka. Oczywiście z racji objętości tego 
materiału opisy nie wyczerpują tematu. 

ODDYCHANIE
W zachowaniu równowagi ważne są proporcje między tlenem,  

a dwutlenkiem węgla, szybkość oddychania, długość wdechu 
i wydechu, głębokość oddychania, użycie odpowiednich mięśni od- 
dechowych. Gdy oddychamy za szybko lub nieprawidłowo (krót- 
kie szybkie wdechy, wdech dłuższy niż wydech – to częsty objaw  
zdenerwowania grozi nam hiperwentylacja. Zbyt dużo tlenu w or- 
ganizmie nie jest korzystne i może prowadzić do zasadowicy (za- 
burzenia równowagi kwasowo-zasadowej). Objawiać się może   
drętwieniem, mrowieniem, bólami głowy, klatki piersiowej, zwię- 
kszeniem nerwowości i otępieniem, niekiedy doprowadza do  
omdlenia. 

Z hiperwentylacją możemy spotkać się u uczniów  przed 
klasówką, pod tablicą i w innych stresujących sytuacjach,  
nie tylko szkolnych. 

W życiu codziennym ratownicy medyczni spotykają się z prze- 
tlenowaniem podczas rodzinnych awantur! Niedobór tlenu jest  
również niekorzystny, ale często o tym nie pamiętamy! 

Kilka prostych czynności typu: wywietrzenie klasy przed zaję- 
ciami lub wykonanie przez uczniów kilku ćwiczeń oddechowych  
przed klasówką w zauważalny sposób poprawia efektywność 
i wyniki.

PuLS-TęTNO
Prawidłowy puls mierzony w spoczynku powinien wahać się  

70-75 na minutę u dorosłych, ok. 85/min młodzieży i ok.100/min  
u dzieci. Patologicznie wolny puls, czyli bradykardia (poniżej 60 ude- 

CO TO JEST BIOS?
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60 uderzeń na minutę) zdarza się przy poważnych jednostkach  
chorobowych lub po zażyciu betablokerów. W szkole możemy 
się spotkać z taką sytuacją, u dzieci z zaawansowaną tzw. fobią 
szkolną (teraz zwaną nerwicą lękową). Lęk szkolny na wczesnym  
etapie podwyższa tętno, gdy wyczerpują się możliwości kom- 
pensacyjne organizmu lub gdy lęk jest wywołany w sposób  
gwałtowny może dojść do bradykardii i nawet omdlenia. Sytu- 
acja ta wymaga natychmiastowego wezwania pomocy medycznej!  
Przeciwnie – puls przyspiesza, gdy podejmujemy wysiłek lub gdy  
jesteśmy w sytuacji emocjonującej. 

Do pewnego momentu, gdy jest to potrzebne, ciało działa  
„w przyspieszeniu”, ale na dłuższą metę jest to stan niekorzystny  
fizjologicznie. Uderzenia serca powyżej 100 na minutę to objaw  
tachykardii. 

Tachykardia może wywołana wysiłkiem fizycznym – do pew- 
nego momentu nie jest groźna i traktujemy ją jako  fizjologiczną.  
Powodem może także: wysiłek ponad nasze możliwości, zde- 
nerwowanie, gorączka, używki, narkotyki, ale też nadczynność  
tarczycy, zawał lub inne postaci choroby niedokrwiennej serca,  
niewydolność oddechowa, reakcja anafilaktyczna, przyjmowanie  
leków zawierających w składzie: atropinę, efedrynę lub pseudo- 
efedrynę, niedocukrzenie, odwodnienie, niedobór magnezu, wapnia 
lub potasu… wtedy możemy mówić o przekroczeniu norm fizjolo- 
gicznych.

CIŚNIENIE 
KRWI

Badane ciśnieniomierzem, daje wynik w postaci dwóch liczb  
– prawidłowy RR 120/80. Skrót RR wziął się od wynalazcy  
pierwszego aparatu do mierzenia ciśnienia Włocha – Riva Rocci.  
Pierwsza wartość mówi o tym co dzieje się z krwią podczas skur- 
czu komór serca – wtedy krew pompowana jest „do tętnic”;  
druga wartość opisuje rozkurcz – przepływ krwi z przedsionków 
serca do jego komór. 

Gdy ciśnienie jest za wysokie istnieje zagrożenie poważnymi  
uszkodzeniami (m.in. udar), gdy jest za niskie zagraża niedotle- 
nienie i asystolia.

Niskie ciśnienie (wg WHO poniżej 100/60 mm Hg u kobiet  
i mniej niż 110/70 mm Hg u mężczyzn) choć jest mniej groźne  
od nadciśnienia, ale potrafi utrudnić mocno życie. Daje się we znaki  
przy wstawaniu (trudności ze wstawaniem, mroczki przed  
oczami, omdlenia), daje uczucie permanentnego zmęczenia,  
może być przyczyną bólów głowy, braku koncentracji, uczucia 
pustki w głowie. Często występuje u dzieci w wieku dorastania.

TEMPERATURA
 

Temperatura podwyższona i wysoka nie jest korzystna.  
Zbyt niska temperatura (zwana hipotermią) określana jest w me- 
dycynie jako korzystniejsza, ale dotyczy to sytuacji ekstre- 
malnych i odnosi się do wypadków, opisujących ratowanie osób 
zamrożonych, czy topielców. 

Zbyt niska temperatura ciała świadczyć może o zaburzeniach  
krążenia, może wskazywać na niedożywienie, często łączona jest  
z anoreksją. 

Wysoka temperatura (stan podgorączkowy, gorączka) to czas  
w którym dla organizmu priorytetowe jest odpoczynek, sen i uru- 
chomienie mechanizmów wychładzających. Nie jest korzystne  
wtedy przekarmianie, ani podejmowanie działań intelektualnych!  
Temperatura organizmu człowieka może wzrosnąć nie tylko z po-
wodu infekcji, przyczyną mogą być także: emocjonujące sytuacje,  
brak snu, zbyt duszne pomieszczenia, odwodnienie.

POZIOM CUKRU
Na ogół dopóki cukrzyca nie dotyczy nas lub kogoś z bliskich,  

rzadko kiedy koncentrujemy się na poziomie cukru w naszej krwi.  
Tymczasem jest to istotny czynnik wpływający na konce- 
ntrację. Dotyczy nie tylko dorosłych, ale w coraz większej 
liczby dzieci i młodzieży. Przesiewowe badania wskazują,  
że zagrożenie cukrzycą wynikaj z siedzącego trybu życia, 
nieprawidłowej diety, mogą być związane z obciążeniami gene- 
tycznymi niezdrowym trybem życia. Objawy podstawowe cukrzy- 
cy to: ciągłe zmęczenie (bez zmian po okresach wypoczynku);  
nadmierne pragnienie, senność, osłabienie, chudnięcie; pocenie,  
poddenerwowanie, brak kon centracji, uczucie głodu, a nawet  
czasem objawy psychotyczne. Diagnoza w kierunku cukrzycy 
nie jest skomplikowana, zaniedbanie tej choroby przyczy nia 
się do poważnychkonsekwencji zdrowotnych i życiowych i utru- 
dnia uczenie się. 

W 1700 roku spożycie cukru wynosiło 2 kg na osobę rocz- 
nie; w 1800 r. już 10 kg na osobę rocznie. W roku 1950:  
spożycie cukru utrzymuje się na poziomie 40 kg na osobę 
rocznie. W roku 2000 – spożycie cukru przekracza 70 kg  
na osobę rocznie. Niewłaściwe odżywianie jest przyczyną cho- 
rób cywilizacyjnych, m.in. cukrzycy, którą to zaczyna się  
diagnozować już u małych dzieci. Nadmiar cukru wpływa  
negatywnie na funkcjonowanie układu nerwowego i przebieg 
procesów poznawczych. 

KWASOWOŚĆ
Równowaga kwasowo-zasadowa, czyli pH krwi. Ważne jest 

czy mamy właściwe pH krwi. Nie ma potrzeby zgłębiać meandrów  
fizyko-chemicznych powstawania kwasowości. Aby świadomie 
dbać o zdrowie wystarczy wiedza, że prawidłowy przebieg proce- 
sów życiowych wymaga prawidłowej proporcji kationów i anionów 
w płynach ustrojowych. Odchylenia w pH krwi mogą prowadzić  
do chorób, a nawet do śmierci. Niebezpieczne dla organizmu  
zachwianie równowagi krwi występuje przy pH mniejszym niż 6,8  
i większym niż 7,8. Prawidłowe wskaźniki utrzymują się między 
7,35-7,45 i są możliwe do zbadania w laboratorium, gdy oddajemy 
mocz do analizy, lub po oddaniu krwi do badania gazometrii lub 
badania z żywej kropli. Dla zwykłej orientacji można zbadać mocz 
przy pomocy specjalnych papierków lakmusowych kupowanych w 
aptece. Istotne jest by miały stosunkowo dużą dokładność – naj- 
lepiej 0,1 - 0,2 stopnia. 

Jak sprawdzić zakwaszenie organizmu i wiele innych infor- 
macji na temat diety 
http://www.akademiawitalnosci.pl/jak-sprawdzic-zakwaszenie-
organizmu/.

Dla nauczyciela wiedza o kwasowości jest ważna. 
Warto obserwować uczniów wiecznie przemęczonych, apa- 

tycznych, drażliwych, często chorujących. Przyczyny mogą tkwić  
w niedosypianiu (większość współczesnych dzieci śpi zbyt krót-
ko!), mało ruchu (znak naszych czasów!); duży poziom stresu 
(i w życiui w szkole!), zła dieta (nadmiar cukru!)

więcej: www.sor-man.pl



7 str. styczeń 1́9

NUDA / BODŹCE
Uczymy się przez – lub lepiej, dzięki napływającym do nas bodźcom. 

Bodźce te docierają do naszego mózgu poprzez zmysły. Ile jest zmysłów? 
Otóż więcej niż myślimy, a na ogół wymieniamy 5: smak, węch, dotyk,  
słuch, wzrok. 

 
Wyobraź sobie malca, który na golasa biega po ogrodzie. 
Wśród wrażeń, jakie odbiera, znajdują się następujące: 
– odczuwanie wilgoci i suchości,
– świadomość grawitacji,
– poczucie orientacji w przestrzeni różnych przedmiotów (bliskość- 

 dystans),
– poczucie równowagi i ruch,
– nacisk na stopy,
– zapachy,
– dźwięki,
– obrazy,
– ciepło i chłód.

Ile mamy więc zmysłów? Wzrok, słuch, smak, węch i dotyk (które już  
opisał Arystoteles!) oraz ponadto co najmniej cztery: 
1. Zmysł temperatury, czyli odczuwanie ciepła przez skórę
2. Zmysł równowagi – uwarunkowany przez wypełnione płynem jamy 
 w uchu wewnętrznym
3. Nocycepcja, czyli odczuwanie bólu skóry, stawów i narządów.  
 Co dziwnego, nie dotyczy mózgu, który w ogóle nie posiada recepto- 
 rów bólu. Bóle głowy, bez względu na to, co nam się wydaje, nie mają  
 swego źródła w mózgu.
4. Propriocepcja, czyli świadomość ciała. Jest to wiedza o położeniu  
 części naszego ciała, nawet jeśli nie mamy możliwości zobaczenia 
 ich lub poczucia. Wystarczy na przykład zamknąć oczy i pomachać 
 stopą. Nadal wiemy, gdzie się ona znajduje w stosunku do reszty  
 ciała. 

Prawdopodobnie zmysłów jest jeszcze więcej, ale w gruncie rzeczy  
w edukacji nie to jest najbardziej istotne ile jest zmysłów, tylko jak mają 
one pracować by przynosić nam korzyść w postaci uczenia się?

● Po pierwsze ze względu na serwowaną nam przez naturę różno- 
 rodność istotne jest, aby lekcje były polisensoryczne (czyli wielozmysłowe).
● Po drugie – istotne jest aby uczniowie i nauczyciel znali swoje profile  
 uczenia się i wiedzieli jakim zmysłem/zmysłami najlepiej się uczą, 
 a jakie warto „rozkręcać” – wtedy nauka jest skuteczniejsza a efekty  
 trwałe.
● Po trzecie – aby korzystać ze zmysłów, istotna jest umiejętność kon- 
 centracji. Nasze ciało zaopatrzyło nas w mechanizm wybiórczego  
 podejścia do docierających informacji – służy temu m.in: GABA  
 – kwas gamma aminomasłowy, główny neuroprzekaźnik w komórkach  
 nerwowych. To ten kwas powoduje, że możemy wyłączyć się z ota- 

czającego nas „zgiełku” i skupić na odbieraniu bodźców nas intere- 
sujących. 

Poziom tego kwasu obniża się np. gdy kobieta rodzi dziecko. Skutkuje 
to, zwiększoną czujnością i reagowaniem nawet na najmniejsze westch-
nienie dziecka. Mechanizm ten powstaje po to, by organizm matki czuwał 
i reagował, aby chronić dziecko.

Zwiększaniu koncentracji sprzyjają techniki wyciszania się i koncen-
trowania na jednym z bodźców, ruch konkretny i planowany, rytuały stoso-
wane przed rozpoczynaniem nauki. 

Nie da się jednak podnosić wydajności organizmu w nieskończoność!

Zbyt dużo bodźców, zadań, chaos i zmęczenie prędzej czy poźniej 
dają o sobie znać. W domu objawia się większą tłukliwoscią naczyń, w 
podróży wypadkami samochodowymi,  w pracy zapominaniem o ważnych 
sprawach, w szkole – sami wiemy co się dzieje. 

Często też brak koncentracji wynika z tego, że myślami jesteśmy moc-
no w przyszłości lub wspominamy ciągle wydarzenia, które były. Ćwiczenie 
uważnego bycia w danym momencie i wykonywania świadomie jednej 
czynności - zwiększa koncentrację i daje poczucie posiadania jeszcze 
większych jej zasobów.

Czy kiedykolwiek zrobiłaś/łeś coś absurdalnego? Schowane w lo- 
dówce okulary, wyjście w niedzielę do pracy, czy wsiadanie na parkingu  
do obcego auta myśląc, że to samochód męża... Powyższe wzięte przy- 
kłady z życia (także nauczycielskiego) informują nas o przemęczeniu  
i braku koncentracji. Dopóki są inspiracją do rodzinnych anegdot nie  
stanowi to większego problemu. Gdy zdarzają się coraz częściej i obfi- 
tują w poważne konsekwencje, to znak, że organizm sygnalizuje STOP.

Proszę teraz pomyśleć co wiedzą uczniowie na temat uzyskania 
stanu koncentracji uwagi. Zapewne w całej Polsce, we wszystkich  
klasach, codziennie uczniowie słyszą na każdej lekcji: proszę się 
skupić i skoncentrować. Czy uczniowie wiedzą jak to zrobić?  

Zrównoważona praca naszych zmysłów, uwzględniająca indywidu-
alne preferencje to podstawa efektywnego uczenia. Niekiedy, aby pomóc 
uczniowi należy sięgnąć po rozwązania proponowane przez Integrację  
Sensoryczną. W przeciwnym razie powtarzanie pewnych zagadnień lub  
ćwiczenie w nieskończoność umiejętności nie przyniesie skutku. Olbrzy- 
mia motywacja ucznia w momencie przeszkody w postaci neuronal- 
nej czy sensorycznej (zmysłowej) nie przyniesie skutku, a wysiłek ucznia 
i nauczyciela nie będzie adekwatny do efektów.

więcej: www.sor-man.pl
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Projekty realizowane w ramach Kampanii  
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci EDUKACJAINNOWACJA.pl

eporadnia 
dlarodziców.pl

POMOC  EDUKACYJNA
Kim jesteś 

jako kompetentna dorosła osoba 
przygotowana do udzielania wsparcia  

uczniowi – dziecku 
na drodze jego rozwoju?

Na czym polega
 Twoja rola? 
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Escape room na lekcji  
języka angielskiego

Jak zorganizować lekcję języka obcego, by nie wiało nudą? 
W jaki sposób działać, by wprowadzane lub powtarzane partie ma-
teriału zachwycały, wzbudzały zainteresowanie naszych uczniów, 
motywowały do aktywnego działania, a także wprowadzały element 
zaskoczenia czy też przełamywały monotonię, którą wprowadza tra-
dycyjne „przerabiane” zadań z podręcznika. Niemal każdy nauczy-
ciel języka obcego szuka „złotego środka”-  odpowiedzi, by propo-
nowane przez naszajęcia wzbudzały zainteresowanie i motywację 
wewnętrzną ucznia.

Dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach trudno jest zadowolić dzie-
ci/młodzież gdyż maja ogromny dostęp do „wszystkiego”, dlatego też w 
torbie nauczycielskiej oprócz podręczników, sprawdzianów czy pomocy 
dydaktycznych znajdziemy  różnego rodzaju gry i zabawy językowe,  które 
z punktu widzenia nauczyciela mają na celu  wspomagać ucznia, ale tak-
że wnosićwartość dydaktyczną gdyż uczeń musi być świadomy do czego 
służyć mają zaproponowane ćwiczenia jakie sprawności językowe będą 
rozwijać i w jaki sposób. Pamiętajmy o tym, że proponowane   gry i zabawy 
wykorzystywane  przez nas podczas zajęć muszą mieć swój konkretny cel 
oraz mogą być idealnym uzupełnieniem lekcji języka obcego. Dlatego też 
słuchajmy uczniów, pytajmy czym się interesują, w jaki sposób  pracy im 
odpowiada (w parach, grupach, indywidualne).Nie byłabym sobą, gdybym 
nie wspomniała o tym, że nauczyciel musi wziąć pod uwagę bezpieczeń-
stwo swoich uczniów, przestrzeganie zasad fair play podczas planowania 
lekcji, ale także ważne jest, by proponowane gry i zabawy nie były wyko-
rzystywane tylko „dla zabicia czasu”.

Poniżej opiszę  Państwu w jaki sposób wykorzystać escaperoom 
na lekcjach języka obcego, by jednocześnie połączyć naukę  z ruchem, 
czyli wyjście ucznia z ławek, integrację zespołu z „nutką” rywalizacji, wy-
korzystując przy tym potencjał dziecka oraz zaspokajając indywidualne 
potrzeby ucznia. Oczywiście, my wiemy o tym, że escaperoom to jedenz 
wielu sposobów, które spowodują, że nauczyciel w oczach ucznia będzie 
uchodził za „cool” nauczyciela. A, że zależy mi na uczniu, na tym by wi-
dział we mnie fachowca, sprzymierzeńca poszłam za ciosem i podjęłam 
wyzwanie. 

Na pewno zastanawiacie się jak to się stało, że na moich lekcjach na 
stałe zagościł escaperoom? 

No więc tak… Moda nie przemijała na escaperoomy i w wielu miastach 
pojawiły się „pokoje zagadek „dlatego zdecydowałam się na przeprowa-
dzenie  nauczycielskiego „śledztwa”, które miało na celu zaspokoić moją 
ciekawość. A, że lubię wyzwania - te edukacyjne i życiowe pomyślałam... 
przecież cieszą się tak niezwykłą popularnością w naszym kraju, to dla-
czego miałabym nie spróbować. Przecież każda lekcja powinna być cieka-
wą podróżą, niezapomnianą przygodą, która zostanie w pamięci ucznia na 
długo. Cieszyłam się jak dziecko, kiedy zrozumiałam na czym polega cała 
idea escaperoom’ów. Jest sobie taki pokój, w którym grupa  osób, które 
musi rozwiązać zadania, poszukać wskazówek, by wydostać się z pokoju 
poprzez odgadnięcie hasła lub znalezienie klucza. Przecież klasę mam, 
uczniów mam, więc idę za ciosem… tak sobie pomyślałam. 

I poszłam i był to strzał w dziesiątkę! Byłam dumna z siebie i z moich 
uczniów, gdyż obserwowałam ich radość na twarzy, ich aktywne działania, 
rozmowy, każdy chciał jak najszybciej rozwiązać hasło. Działali zespoło-
wo, nie było kłótni  kto w której grupie powinien być itp.

Wierzcie mi na słowo byłam świadkiem byłam świadkiem magii wszy-
scy wiedzieli co maja robić, gdzie się ustawić, jak podzielić się na grupy. 

Lekcja mijała pod hasłem: wspólna zabawa, wspólna praca, wspól-
na analiza, wspólne wyciąganie wniosków. Jestem pewna, że na chwilę 
zapomnieli, że są w szkole, że wykonują trudne zadania. I oto właśnie 
chodzi!

 Trzeba było znaleźć odpowiedni przepis na udaną escaperoom’wą 
potrawę. Danie musi smakować i dobrze wyglądać więc zaczęłam od 
przygotowania poszczególnych materiałów takich jak: pisaki, małe i duże  
koperty, taśmę klejącą, długopisy, taśmę dzięki, której mogłam zakleić  
drzwi (ups... nie wiem jak fachowa nazwa brzmi). Zależało mi na tym, 
by mieli wrażenie, że nie mogą wyjść z klasy, że wyjście z pomiesz-
czenia leży w ich rękach. Następnie usiadłam przed komputerem i ma- 
łymi kroczkami planowałam krok po kroku swój przepis. Pisząc krótko, 
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napisałam list, w którym wyjaśniłam co powinni zrobić, by rozwiązać za-
gadki, ile zadań ich czeka, ile mają czasu na ich wykonanie i dlaczego  
właśnie wybrałam tego typu zadania. Przecież muszą wiedzieć po co to 
wszystko robią. Nie spodziewali, że już w liście powitalnym znajduje się 
wskazówka, która doprowadzi ich do pierwszego zadania. Pogrubione li-
terki ułożone w odpowiedniej kolejności tworzyły hasło… (Zdradzę Wam 
tajemnicę jakie to hasło ukryłam „Under the desk”). Była grupa, która bar-
dzo długo nie mogła złożyć literek w sensowną całość, ale nie poddawali 
się, dyskutowali, przepisywali, wykreślali. Było miło patrzeć na ich zma-
gania i waleczność. Po rozszyfrowaniu hasła jedna z osób podeszła do 
biurka i szukała koperty z kolejnym zadaniem. Tutaj dopiero był śmiech 
i krzyk „O nie!”. Dosyć, że musieli ułożyć słówka alfabetycznie, to jesz-
cze je przetłumaczyć, by powstało kolejne hasło. Kiedy przeczytali gdzie 
jest kolejne zadanie (3 zadanie) byli zaskoczeni, gdyż mała koperta była 
umieszczona w mojej torebce. Chwila niedowierzania zagościła na twa-
rzy moich uczniów i „wielki” znak zapytania - Czy mogą?, czy powinni 
zaglądać do nauczycielskiej torby? Pewnie, że mogli. Byłam przygoto-
wana, więc panował porządek w mojej torbie (co rzadko się zdarza☺).

Zobaczyli, że w kopercie jest dodatkowa kartka z wyciętymi okienkami. 
Krótka instrukcja pokierowała ucznia dalej. Trzeba było  położyć jedną 
kartkę na drugą, by odczytać kolejna wskazówkę. Hasło przekierowało 
ucznia do podręcznika, na odpowiednią stronę, gdzie czekało na nich za-
danie. Oczywiście w zadaniu ukryte zostały cyfry, które były kodem kłódki, 
w której znajdował się klucz.

Kluczem do sukcesu jest napisanie przez nauczyciela instrukcji, która 
prowadzi ucznia przez zadania, wskazówki. Bardzo ważne jest, by poja-
wiły się hasła motywacyjne: „goodluck”,” don’t give up” oraz co ma uczeń 
zrobić, kiedy źle wykona zadanie: wróć do zadania i spróbuj jeszcze raz. 
Jest to bardzo ważne, gdyż dzięki temu nauczyciel pełni rolę obserwatora, 
a uczeń czuje się bezpiecznie - wie co ma robić w momencie kryzysu.

Drodzy Państwo zachęcam Was do wymyślania, tworzenia i testowa-
nia własnych pomysłów, do kreatywnego i owocnego tworzenia własnych 
escaperoom’ów.

Owocnej zabawy!
Ewa Szymkowiak 

Szkoła Podstawowa nr 3, Środa Wielkopolska

30 marca 2019 
ŁÓDŹ

Zapraszamy nauczycieli, studentów, rodziców na warsztat pt.
Cuda-wianki w szkole, czyli proste zabiegi na poprawę wyników  
uczenia się i zachowania uczniów
W programie m.in.: 
Efektywne rozwiązania, które zostały przetestowane 
w setkach szkół w Polsce.
Co to jest neuroedukacja?
Pięć podstawowych neurostandardów  
dla efektywnego procesu uczenia się.
BIOS w szkole. 
Do szkoły chodzi cały człowiek, nie tylko głowa. 
Jak wspierać kondycję psychosomatyczną uczniów? 
Praktyczne wskazówki do wdrożenia od zaraz.
Ludzie są różni… także, jak chodzą do szkoły.



11 str. styczeń 1́9

Ostatnie odkrycia w zakresie neuroplastyczności mózgu umożliwiły 
naukowcom rozwinięcie efektywnych, nieinwazyjnych i bezpiecznych 
metod, które są w stanie poprawić uwagę, koncentrację i pamięć; wpły-
nąć na rozwój mowy, czytania i pisania oraz umiejętności społecznych 
i emocjonalnej równowagi. Lepsza synchronizacja pomiędzy obiema 
półkulami mózgu, efektywniejsze przetwarzanie sensoryczne, mogą w 
znacznym stopniu przyspieszyć rozwój człowieka i polepszyć jego fun- 
kcjonowanie w różnych środowiskach – w domu, w szkole, w pracy.

Metoda SAS (ang. Sensory Activation Solutions, pol. Neuro- 
aktustyczny Trening Mózgu) została stworzona przez Stevena Mi-
chaelisa, który połączył swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie 
neuroplastyczności mózgu, wykorzystując współczesne możliwości 
technologii komputerowej do przetwarzania muzyki i mowy w sposób, 
który wcześniej nie był możliwy. Metoda SAS, która jest już stosowana 
z powodzeniem w innych krajach, niesie z sobą wielkie nadzieje, także 
dla potrzebujących w Polsce. Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS 
pomaga dzieciom m.in. z: ADHD, dysleksją, autyzmem, problemami 
w nauce, zaburzeniami przetwarzania informacji słuchowej, zespołem 
Downa, porażeniem mózgowym oraz innymi dysfunkcjami. Metoda 
SAS jest także pomocna osobom dorosłym np. po udarach mózgu, 
z chorobą Alzheimera, problemami z zapamiętywaniem, koncentracją 
uwagi.

Metodologia SAS

Aby zrozumieć naukowe zasady leżące u podstaw metodologii 
SAS, ważne jest uzmysłowienie sobie faktu, iż dźwięki słyszane przez 
prawe ucho są przetwarzane głównie w lewej półkuli mózgu, a dźwię-
ki słyszane przez lewe ucho – głównie w prawej części mózgu. Ten 
naturalny, fizjologiczny atrybut wykorzystywany jest do pobudzenia, 
aktywacji mózgu w precyzyjny i zaplanowany sposób.Programy SAS 
wykorzystują specjalnie przetworzoną muzykę, mowę i dźwięki odbie-
rane za pomocą słuchawek, dzięki czemu docierają one do każdej 
półkuli z osobna, poprawiając tym samym ich synchronizację (SAS at 
Home Instruction Manual, 2015). 

Kolejna zasada leżącą u podstaw metodologii SAS opiera się na 
fakcie, że język jest przetwarzany głównie w lewej półkuli mózgowej 
oraz że nadmierna ingerencja prawej półkuli w procesach przetwarza-
nia języka prowadzi do problemów dotyczących wymowy, rozumienia, 
pamięci, czytania, pisania lub dysleksji (Michaëlis, 2016:15). Poprzez 
pobudzanie lewej części mózgu za pomocą zmodyfikowanych nagrań 
językowych przy jednoczesnym utrzymaniu aktywności prawej półkuli 
poprzez złożoną muzykę, programy SAS trenują nowy nawyk i po-
budzają obydwie półkule do harmonijnego wykonywania właściwych 
sobie funkcji.

Podczas Treningów SAS są również wykorzystywane starannie do-
brane terapeutyczne programy językowe, aby budować poczucie wła-
snej wartości i pewność siebie na poziomie psychologicznym, co w re-
zultacie prowadzi do poprawy zachowania, umiejętności społecznych 
i lepszego samopoczucia.Co więcej, fale mózgowe i oddech kierowa-
ne są w taki sposób, aby osiągnąć u słuchających stan pobudzenia 
lub zrelaksowania. To pomaga w walce z nadpobudliwością, stresem 

lub lękiem. Szum, który słychać w tle jest specjalnie dobierany tak, aby 
doprowadzić fale mózgowe i oddech do pożądanego stanu.

Standardowy Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS jest za-
projektowany, aby:
1. Aktywować centra przetwarzania słuchowego w mózgu w celu po- 
 prawy zdolności do rozpoznawania, filtrowania oraz przetwarzania  
 dźwięku i mowy, co prowadzi do zmniejszenia przeciążenia sen- 
 sorycznego, szybszego rozumienia, lepszej ekspresji słownej oraz  
 poprawy w pisaniu i czytaniu.
2. Aktywować inne ośrodki przetwarzania sensorycznego w mózgu  
 (wzrok, dotyk, zapach i smak), aby zmniejszyć przeciążenie senso- 
 ryczne oraz poprawić ogólne funkcjonowanie.
3. Aktywować system przedsionkowy w celu poprawy: zmysłu równo- 
 wagi, zmysłu propriocepcji (zmysł kinestetyczny), małej i dużej mo- 
 toryki ciała, ruchów gałek ocznych. 
4. Wspierać dominację prawego ucha w celu poprawy rozpoznawania  
 oraz szybszego rozumienia mowy jak i lepszej ekspresji słownej.
5. Wspierać integrację obu półkul mózgowych w celu zwiększenia  
 efektywności przetwarzania w mózgu,  co prowadzi do lepszego  
 rozumienia i ogólnej poprawy funkcjonowania. 
6. Zmienić tempo oddychania w zależności od potrzeb, w celu zrela- 
 ksowania lub pobudzenia klienta oraz zmienić częstotliwośćfal móz- 
 gowych, których nieprawidłowe parametry mogą być przyczyną  
 deficytu uwagi, nadpobudliwości, problemów z mową, w tym jąka- 
 nia się. 
7. Zmienić ograniczające przekonania w celu budowania własnej war- 
 tości, pewności siebie i motywacji.

Programy SAS są dostosowane do indywidualnych potrzeb każ-
dego odbiorcy i zróżnicowane pod względem poziomu intensywności 
aktywacji, w zakresie częstotliwości fal mózgowych i oddychania oraz 
sekwencji strukturalnych, które wprowadzają inne elementy w sposób 
kontrolowany.

Celem Treningów SAS  jest wzmacnianie podstawowych neuro-
sensorycznych funkcji mózgu, stwarzające nowe możliwości w za-
kresie szerokiego spektrum pomocy dzieciom i osobom dorosłym. 
Unikalna technologia SAS pozwala na przygotowanie indywidualnie 
dopasowanych treningów, które uwzględniają umiejętności, potrzeby 
oraz życzenia słuchającego w kontekście jego możliwości, tym samym 
wpływając na efektywność wyników uzyskiwanych w krótkim czasie. 
Poniżej przedstawione zostały obszary stosowania Treningów SAS.

Trening SAS-Smart  - wzmocnienie uczenia się dzieci i dorosłych

Treningi dla dzieci w wieku szkolnym (począwszy od 5 roku życia),  
dla studentów i dorosłych, którzy chcą poprawić swoje wyniki w ucze-
niu się. Większość spersonalizowanych Treningów SAS-Smart wy-
maga słuchania każdego dnia jednogodzinnej sesji przez 20-24 dni 
w przeciągu czterech tygodni. Treningi SAS-Smart zawierają muzykę 
orkiestrową bądź fortepianową oraz mowę, sekwencyjnie uporządko-
waną.
● Uwaga i koncentracja | ADHD: zmniejszenie roztargnienia, wzmoc- 
	 nienie	umiejętności	skupiania	się	i	radzenia	sobie	z	nadpobudliwością.

Przetwarzanie sensoryczne 
– kluczem do zmian

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS
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● Czytanie i pisanie | dysleksja: rozwinięcie	dokładniejszego	 i	szyb- 
	 szego	przetwarzania	funkcji	mowy	w	lewej	półkuli	mózgu.
● Rozumienie i pamięć: usprawnienie	synchronizacji	pomiędzy	obie- 
	 ma	półkulami	oraz	wzmocnienie	integracji	sensorycznej.
● Zachowanie i motywacja: zredukowanie	stresu	i	niepokoju	wywoła- 
	 nych	różnymi	czynnikami,	poprawa	umiejętności	zarządzania	cza- 
	 sem,	planowania	oraz	odpowiedzialności	za	własne	działania.

Trening SAS-Boost - wsparcie dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju

Precyzyjnie i indywidualnie dopasowane Treningi SAS-Boost po-
magają dzieciom od 3 roku życia ze schorzeniami neurologicznymi 
takimi jak: zespół Aspergera, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, 
zespół Downa. 

Trening trwa od 24 do 28 dni i może być uzupełniony dodatkową 
terapią, dostosowaną do potrzeb dziecka. Oprócz muzyki i mowy pro-
gramy mogą również zawierać następujące elementy: rozróżnianie 
wysokości dźwięków, ćwiczenie orientacji w czasie. Istnieje możliwość 
przygotowania programów zawierających nagrania własnego głosu 
w celu stymulowania rozwoju mowy.
● Przetwarzanie sensoryczne: poprawienie umiejętności sensorycz- 
 nego separowania i filtrowania oraz zmniejszenie sensorycznego  
 przeciążenia.
● Powtarzające się zachowania: zmniejszenie	stresu	i	niepokoju	a	dzię- 
	 ki	temu	likwidacja	potrzeby	„zachowań	zastępczych”.
● Mowa i język: aktywacja	ośrodków	języka	i	mowy	lewej	półkuli	mózgu.
● Umiejętności społeczne: wzmocnienie	umiejętności	rozpoznawania	 
	 twarzy	 innych	osób	oraz	świadomości	różnorodności	oraz	oczeki- 
	 wań	innych	ludzi.

Trening SAS-Balance - psychoterapeutyczne  
i neurosensoryczne programy dla dorosłych

Spersonalizowane treningi dla dorosłych, redukujące: stres, lęk, 
strach lub gniew oraz poprawiające skupianie się, klarowność sytuacji 
ułatwiającą podejmowanie decyzji. Programy SAS-Balance są relak-
sujące i uspokajające. Dzienna sesja trwa od 30 do 60 minut.

● Niepokój i lęk: zrelaksowanie	ciała	i	umysłu	oraz	blokowanie	powta- 
	 rzających	się	negatywnych	myśli,	które	mogą	prowadzić	do	nerwicy	 
	 natręctw.
● Depresja: przekierowanie	“wewnętrznego	głosu”	z	myślenia	nega- 
	 tywnego	na	myślenie	pozytywne	w	kierunku		podejmowania	„pozy 
	 tywnych	kroków	do	przodu”.
● “Zarządzanie” gniewem/złością: redukcja	 impulsywnych	 reakcji	 
	 i	wzmocnienie	umiejętności	poznawczych,	asertywności.

● Niezdecydowanie: poprawa wrodzonej kreatywności, wizualizacja   
 umiejętności planowania i podjęcia działań.

Trening SAS-Life - spersonalizowane programy  
wspierające osoby starsze.

Treningi dla osób w podeszłym wieku pomocne w usprawnianiu: co-
dziennego funkcjonowania, komunikowania się i jakości życia. Każdy 
Trening SAS-Life jest zaprojektowany w celu osiągnięcia konkretnych 
rezultatów, dlatego czas trwania treningu może być zróżnicowany  dla 
każdego klienta. Programy mogą być przygotowane do słuchania pod-
czas snu a nawet podczas śpiączki.
● Tzw. “Cocktail Party Syndrome”: wzmocnienie	przetwarzania	słucho- 
	 wego	w	celu	poprawy	komunikacji	w	hałaśliwym	otoczeniu.
● Zdolności poznawcze: usprawnienie	synchronizacji	między	obiema	 
	 półkulami	oraz	ich	spójności	sensorycznej.
● Poprawa słuchu: pobudzenie	ostrości	 słuchu	 -	 usprawnienie	 jego	 
	 funkcji	fizjologicznej	oraz	fonematycznej	(zdolności	do	odbioru	i	in- 
	 terpretacji	istotnych	cech	z	sygnału	mowy).
● Rehabilitacja po udarze mózgu: odzyskiwanie	mowy	 i	sprawności	 
	 ruchowej	po	udarze	mózgu	lub	innych	dysfunkcjach.

 
Neuroakustyczny	Trening	Mózgu	SAS jest prosty w realizacji - słu-

chając każdego dnia specjalnie dobranych programów dźwiękowych za 
pomocą słuchawek, mózg otrzymuje zdrowy „masaż”, dzięki któremu 
jest on w stanie wyćwiczyć nowe, trwałe nawyki związane ze spraw-
niejszym przetwarza¬niem informacji. Wiele problemów związanych 
z koncentracją i uwagą, czytaniem, pisaniem i mówieniem, a także za-
chowaniem jest uwarunkowanych tym, w jakim stopniu obydwie półku-
le mózgowe są zsynchronizowane i czy ich indywidualna specjalizacja 
przebiega prawidłowo (SAS at Home Instruction Manual, 2015). 

Metoda SAS jest poddawana ciągłym badaniom, doskonalona i 
wdrażana w wyspecjalizowanych Ośrodkach SAS w Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Polsce, Turcji i Australii. 

Pierwszy ośrodek wprowadzający metodę SAS powstał na połud- 
niu Polski, w Cieszynie w 2016 r. Każdego roku poszerza się grono spe-
cjalistów, wykorzystujących w swojej pracy terapeutycznej metodę SAS. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sascentre.com.

Małgorzata gibiec-Śledzińska

Bibliografia:
Michaelis S., Methodology, England 2016.

SAS at Home Instruction Manual, England 2015.
www.sascentre.com

21 i 22 marca br. odwiedzi Polskę twórca metody, Pan Steven Michaelis i poprowadzi szkolenie 
w Centrum SAS w Cieszynie dla osób, które chciałyby poszerzyć swój warsztat pracy o metodę SAS. 

Link do szkolenia: odz.edu.pl/course/zostan-specjalista-sas-kurs-licencyjny

14 marca rusza Otwarty Klub Innowatorów dla Nauczycieli. 
OKI to przestrzeń do rozwoju osobistego i zawodowego, prze-
strzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Każ-
de spotkanie będzie się składać z części rozwojowej oraz czę-
ści otwartej na wymianę pomysłów, doświadczeń, problemów, 
pytań. Będą mini warsztaty, mini sesje coachingowa, ciekawe 
materiały, kawa, herbata. Gwarantujemy (sobie) miłą atmosferę, 
inspiracje i czas dobrze spędzony z przyjaciółmi. Temat pierw-
szego spotkania: Siła i odporność psychiczna nauczycieli. Zapi-
sy na stronie WCIES.

K L U B
NAUCZYCIELA

WCIES, Warszawa, ul. Stara 4       start 14 marca godz. 17.00
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Innowacyjny system kwalifikacji 
zmieni polski rynek pracy

Wdrażany obecnie w Polsce Zinte-
growany System Kwalifikacji (ZSK) to 
odpowiedź na zmiany zachodzące na 
rynku pracy i w światowej gospodarce. 
System wspiera weryfikację umiejętno-
ści, które nabywamy przez całe życie 
– także podczas samodzielnej nauki poza szkołą czy uczel-
nią. ZSK ma przynieść wymierne korzyści zarówno polskim 
pracownikom, jak i pracodawcom, tworząc nowe możliwości 
rozwoju zawodowego i uzupełniając istniejące na rynku luki 
kompetencyjne. 

Zintegrowany System Kwalifikacji to rozwiązanie systemowe, 
które umożliwi  Polakom lepsze wykorzystywanie posiadanej wie-
dzy, kompetencji i umiejętności oraz  zwiększy ich szanse na dyna-
micznie zmieniającym się rynku pracy. Ideą przyświecającą wielu 
rozwiązaniom obecnym w ZSK jest przekonanie, że warto uczyć 
się przez całe życie oraz korzystać z nabytych w ten sposób kom-
petencji na polu zawodowym. Dzięki ZSK wiedza zdobyta podczas 
samodzielnej nauki czy szkoleń będzie już nie tylko powodem do 
wewnętrznej satysfakcji, ale także realnym atutem podczas proce-
su rekrutacyjnego.

W powstawanie ZSK zaangażowani są reprezentacji poszcze-
gólnych branż, po to aby system nie funkcjonował w oderwaniu od 
realiów rynku. Prace nad jego rozwojem odbywają się zarówno na 
poziomie centralnym, jak i lokalnym. Stworzono regionalne punk-
ty konsultacyjne, w których eksperci udzielają informacji na temat 
systemu kwalifikacji, sposobu jego działania, a także kroków, jakie 
należy podjąć, by zaangażować się w jego rozbudowę.  

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje 
informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny 
sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych), 
czyli zespół wiedzy, umiejętności i kompetencji, jest dokładnie opi-
sana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć, żeby uzyskać 
formalne potwierdzenie dla takiej kwalifikacji i otrzymać certyfikat. 
Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także właściwy po-
ziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je 
z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzy-
skiwane w Polsce stają się więc rozpoznawalne w Europie, dzięki 
czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kom-
petencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

–	Dzięki	ZSK	możliwe	staje	się		potwierdzenie	umiejętności,	wiedzy	
i	kompetencji,	które	zdobywamy	poza	szkołą,	np.	ucząc	się	online.	
To	bardzo	ważne	dla	rozwoju	zawodowego,	szczególnie	dziś,	kiedy	
rynek	często	wymaga	od	nas	szybkich	zmian	np.	przekwalifikowania	
się,	zdobycia	nowych	kompetencji	czy	bardzo	cenionej	wielozadanio-
wości.	Z	kolei	pracodawcy	potrzebują	pracowników,	którzy	mogą	po-
chwalić	się	wiarygodnymi,	udokumentowanymi	kwalifikacjami	–	mówi	
Grzegorz	Maryniec,	rzecznik	prasowy	Instytutu	Badań	Edukacyjnych.	
–	System	przyniesie	więc	korzyści	 każdej	 ze	stron.	Dlatego	zależy	
nam	 na	 zaangażowaniu	 pracodawców	 i	 organizacji	 branżowych 

w	 tworzenie	 nowych	 kwalifikacji,	 a	 potencjal-
nych	pracowników	zachęcamy	do	przystępo-
wania	do	procesów	certyfikacji	– dodaje.

Bezbłędna rekrutacja  
i kompetentny zespół 

Konkurencyjność firm w wielu branżach opiera się w dużej mierze  
na kwalifikacjach i profesjonalizmie kadry pracowniczej. W tym 
kontekście kluczowe jest perfekcyjne zbudowanie zespołu – tak, 
by składał się z pracowników profesjonalnych i efektywnych, o od-
powiednim doświadczeniu i umiejętnościach. 

Odpowiedzią jest ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifika-
cji w systemie, dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności 
posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, cze-
go można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Dzięki temu 
możliwe jest ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej 
przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie komple-
tuje kompetentny, dobrze dobrany zespół o wiarygodnych kwalifi-
kacjach. Ma to bezpośredni wpływ na efektywną realizację zadań 
w firmie, a co za tym idzie −  konkurencyjność na rynku.

Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji 
dla potencjalnego pracownika mogą być rozpatrywane na różnych 
płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po 
pierwsze, potwierdzając formalnie swoje umiejętności stajemy się 
bardziej pożądanym pracownikiem – certyfikat możemy traktować 
jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pe-
wien naszych kompetencji. Po drugie, dzisiejszy rynek pracy wy-
maga elastyczności – istnieje konieczność dostosowywania swoich 
kwalifikacji do jego potrzeb. Niektóre zawody zamierają, powstają 
inne, a dużą część kompetencji z nimi związanych nabywamy sa-
modzielnie – brakuje nam więc formalnego potwierdzenia naszych 
umiejętności. Po trzecie, dzięki posiadaniu certyfikatu pracownik 
staje się bardziej pewny siebie, chętniej aktywizuje się na rynku pra-
cy. Jest świadom, że jego wiedza ma wymiar realny i mierzalny. 

Włącz się w tworzenie systemu! 
Prace nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

w Polsce prowadzone są przez Instytutu Badań Edukacyjnych 
w stałej współpracy z partnerami społecznymi, których opinie mają 
istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK. 

Więcej informacji: https://www.kwalifikacje.edu.pl

Instytut Badań Edukacyjnych to instytut badawczy  prowadzący interdyscypli-
narne  badania naukowe  nad funkcjonowaniem i  efektywnością systemu edukacji 
w  Polsce. Instytut uczestniczy w  krajowych i międzynarodowych projektach ba-
dawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni 
funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. IBE 
współpracuje z centralną administracją publiczną i przedstawicielami samorządów. 
W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zdecydował się przyznać 
Instytutowi Badań Edukacyjnych kategorię A. Wysoko ocenił osiągnięcia naukowe 
i twórcze, potencjał naukowy oraz praktyczne efekty działalności naukowej IBE. 
Od 1982 roku Instytut jest wydawcą kwartalnika „EDUKACJA”.
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Ciało – śmiało! 
Przewodnik 

po dojrzewaniu
Czemu mam inną figurę niż moje koleżanki?
Czy podczas okresu mogę iść na basen?
Czy z trądzikiem da się wygrać?
Dlaczego bywam wściekła bez powodu?
I przede wszystkim: czy to, co się ze mną dzieje,  
jest normalne???
Dojrzewanie nie musi być trudne! Zauważyłaś, że twoje ciało się zmie-
nia? To naturalne – w tej chwili przynajmniej 300 milionów dziewczyn na 
świecie przez to przechodzi. Nie jesteś sama, a okres dojrzewania nie 
musi być stresujący. Zwłaszcza jeśli masz wszystkie potrzebne informa-
cje i wiesz, czego się spodziewać. 

Ciało – śmiało! to zaufany poradnik, w którym znajdziesz:
● dokładny opis kolejnych etapów dojrzewania – chociaż nie wszystko da się zaplanować, dobrze wie 
 dzieć, co cię czeka!
● informacje o zmianach, jakie zachodzą w twoim ciele i w twojej głowie – oraz jak na nie reagować
● praktyczne rady – od tego, jak dbać o paznokcie, przez dobór wygodnego stanika, aż po metody radzenia 
 sobie z emocjami.

Każda dziewczyna jest inna, ale wszystkie przeżywamy te same wielkie zmiany. Dowiedz się, jak na nie 
reagować, i dojrzewaj śmiało!

O autorce książki: Sonyi Renee Taylor
Jest	 założycielką	 i	 prezeską	 portalu	 edukacyjnego	 TheBodyIsNotAnApology.com	 promującego	 samoakceptację 

i	 pozytywne	 podejście	 do	 ciała	 jako	 sposób	 na	 osiągnięcie	 sprawiedliwości	 społecznej	 i	 drogę	 do	 globalnych	 
przemian.	Sonya	jest	także	nagradzaną	poetką,	performerką,	aktywistką,	mówczynią	i	liderką,	a	jej	działalność	ma	 
światowy	 zasięg.	 Pojawiała	 się	 w	mediach	 w	 Stanach	 Zjednoczonych,	 Nowej	 Zelandii,	Australii,	Anglii,	 Szkocji,	 
Szwecji,	Niemczech,	Brazylii,	Kanadzie	i	Holandii.

O jej	 inicjatywach	wspominały	między	 innymi	HBO,	MTV,	TV	One,	NPR,	PBS,	CNN,	Oxygen	Network,	 „New	
York	Times”,	„New	York	Magazine”,	MSNBC.com,	Today.com	oraz	czasopismo	„Ms”.	Obecnie	mieszka	w	Kalifornii	
i	Nowej	Zelandii	dzięki	stypendium	Edmunda	Hillary’ego	dla	globalnych	liderów.	Więcej	informacji	na	temat	autorki	
można	znaleźć	na	stronie:	www.sonyareneetaylor.com.
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Materiały różne dla Nauczycieli i Rodziców Uczniów 
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz rozwijania kompetencji 

efektywnego uczenia się i profilaktyki trudności szkolnych.

www.grupa-edukacyjna-21.mozello.com / Materiały do pobrania

KLIKNIJ TU KONIECZNIE

NEUROBOX MATERIAŁY BEZPŁATNE  
DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW UCZNIÓW DO POBRANIA:
● Przestrzeń szkoły. Jak działa na nas przestrzeń, w której przebywamy? Co to jest wkład sensoryczny; 
 szum lub smog akustyczny? Czy każde światło sprzyja uczeniu się? Co to jest smog świetlny? Jak na 
 nas wpływają kolory? Inspiracje do kreowania przestrzeni w szkole… Materiał dla nauczycieli i rodziców.
● Integracja sensoryczna. Prezentacja dla rodziców i nauczycieli. Dla profilaktyki i wczesnej diagnozy.  
 Lista objawów zakłóceń integracji sensorycznej u dzieci. Jeśli uzyskany wynik jest powyżej 5 punktów  
 – zalecamy konsultację ze specjalistą, pedagogiem – specjalistą terapii sensorycznej i integracji od- 
 ruchów. Wynik wskazywać może na zakłócenia integracji sensorycznej. Tego typu niedojrzałość  
 psychomotoryczna nie jest możliwa do usprawnienia bez odpowiednio dobranych ćwiczeń i terapii.
● Szum akustyczny. Hałas. Efekt fryzjera. 
● Edukacja szkolna z neuroperspektywy.
● Szalony Alfabet na koncentrację uwagi i nie tylko…

NeuroBox.pl

NeuroBox.pl

Zapytania – prosimy kierować pod adres  espps@wp.pl lub neuroBox@wp.pl

NEUROBOX MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI:
www.neurobox.pl

● Kurs NeuroEdukacja
 Trzy moduły tematyczne: Wprowadzenie. Jak działa pamięć? Ontogeneza, czyli dziecko w procesie włas- 
 nego rozwoju. BIOS – jesteśmy częścią natury. Neurostandardy pracy szkoły. Materiał w PDF, z możli- 
 wością uzyskania zaświadczenia 16 g. ukończenia kursu. W cenie kursu dostęp do bezpłatnych webinarów 
 i dodatków  

● Szkolenia dla Rad Pedagogicznych:
 Kreatywne metody nauczania. 
 Neuroedukacja – praktycznie!
 Jak wprowadzić warsztaty z uczenia się w szkole?
 Co chcemy zmienić i jak to zrobić? Warsztaty foresight’owe. Plan zmian i logistyka wdrażania. 


