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WPROWADZENIE
Od wielu lat nurtował mnie problem dlaczego tak mało dzieci odnosi sukcesy w szkole?
Dlaczego zaledwie 20% dzieci ma bardzo dobre świadectwa na koniec roku?
Dlaczego ok. 85% dzieci idzie do szkoły z zapałem i wielką motywacją i dlaczego po roku ta
motywacja radykalnie spada?
Dlaczego uczenie się jest trudne skoro jest naturalnym procesem?
Odpowiedzi szukałam poprzez analizę wyników badań neuronauk, epigenetyki , a zwłaszcza
niezwykłych badań profesor Marion Diamond – twórczyni nowoczesnej neurobiologii i m.in.
pojęcia neuroplastyczność mózgu.
Prof. Diamond podważały dotychczasową wiedzę na temat mózgu i genetyki i niezmienności
potencjału mózgu. Mózg nie jest zdeterminowany przez genetykę, tylko ulega wpływom
środowiska.
Profesor Diamond ustaliła 5 standardów - najważniejszych czynników dla efektywnego uczenia
się i rozwoju, są to:
1. odpowiednia dieta (dieta bogata w substancje odżywcze. Współczesne dzieci są
przekarmiane, ale ich mózg niedożywiony!)
2. ruch i ćwiczenia fizyczne (proces uczenia się to proces oparty na ruchu całego ciała, ruch
powoduje zwiększanie przepływu krwi do komórek i produkcji molekuły zwanej „mistrzowską”.
To małe białko zwane BDNF. Kiedy BDNF jest podwyższone to część podwzgórza odpowiedzialna
za pamięć i naukę nowych rzeczy jest najbardziej aktywna. W przeciwnym razie – mózg „zamyka
się” na uczenie. Uczymy się zatem tylko w odpowiednim stanie).
3. stawianie zadań o pewnym stopniu trudności (co odpowiada strefie najbliższego rozwoju wg
Wygotskiego)
4. nowość (co ma związek ze zjawiskiem habituacji, przyzwyczajania się do bodźców)
5. i miłość! (czyli relacje, dobra komunikacja, poczucie więzi, bezpieczeństwa, zaufania i
współodpowiedzialności)
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Na temat edukacji nowej generacji - neuroedukacji,
zaczęto mówić mniej więcej od połowy lat 90-tych XX
wieku, kiedy zaczęły się pojawiać wyniki badań
dotyczące pracy mózgu i fundamentalnej aktywności
człowieka – uczenia się! Przełomem w badaniach nad
uczeniem się była możliwość wykorzystywania urządzeń
takich jak Pozytronowa Tomografia Emisyjna PET,
Magnetyczny Rezonans Jądrowy MRI, magnetoencefalografia. Technologie te umożliwiły wreszcie badania
na żywym, funkcjonującym 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
Krótki rys historyczny.
„Przez długie lata mózg uważano za część mało istotną.
W Egipcie przygotowując mumie – mózg usuwano, a
serce, wątrobę i jelita – jako ważne organy,
umieszczano w specjalnych naczyniach. W starożytnej
Grecji wierzono, że mózg w jakiś sposób organizuje
inteligencję człowieka. W rękopisie z XI wieku
odnajdujemy pierwszy (w świecie zachodnim) szkic
funkcji mózgu. Wymienia się tu wątrobę, serce, jądra i
mózg jako "cztery główne członki ludzkie", zaś "fantazja,
intelekt i pamięć to trzy główne cechy ludzkiego psyche
rezydujące w mózgu. Potem … mimo że niekończące się
wojny średniowiecza dostarczały badaczom tysięcy
rozpłatanych głów, nikt nie zainteresował się
najbardziej oczywistą i doskonale widoczną cechą
mózgu – jego zakrętami.
Te przypominające jelita twory sprawiały wrażenie
takiego anatomicznego chaosu, że przez wieki
podchodzono do tego tematu z obrzydzeniem… W XIX
wieku Franz Joseph Gall wysunął tezę, że określone
obszary mózgu są odpowiedzialne za pewne cechy
psychiczne. Tak zrodziła się frenologia, czyli próba
sporządzania dokładnych map czaszki,
odzwierciedlających rozmaite cechy charakteru skryte
pod jej nierówną powierzchnią.
Na jej podstawie rozwinęły się mikroskopia, anatomia
i fizjologia. I choć frenologia odeszła do lamusa,
zainteresowanie badaniami mózgu już nie osłabło”.
(fragment art. Artur Włodarski „Mózg”)
I mózg - nasz bohater, nareszcie się doczekał ogólnego
zainteresowania, także w obszarze edukacji.

biochemii i funkcji. Powstaje tzw. neuronauka interdyscyplina naukowa zajmująca się badaniem
bohatera XXI wieku – mózgu.
Technologie te umożliwiły wreszcie badania na żywym,
funkcjonującym 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.
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 praktyków i decydentów oświatowych w
zaktualizowaną wiedzę na temat funkcjonowania
mózgu; po to by przygotować grunt dla kolejnej fazy –
wdrożeń nowoczesnej pedagogiki.
Niestety nie udało się zrealizować tego celu, ale w
przestrzeni edukacyjnej pojawiło się mnóstwo nowych
inicjatyw, eksperymentów i formatów 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
uczenia się i nowych możliwości pracy szkoły w oparciu
o wyniki badań z obszaru neuronauk pojawiają się
niemal każdego dnia.
A zainteresowanie tematem jest ogromne.
To, co jest najtrudniejszym to transfer wyników badań
na codzienną praktykę szkoły.
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Prace neuronaukowców idą pełną parą!

niż osoby, które zostały przećwiczone w postawie
osoby bez władzy, bezradnej (możliwość poradzenia
sobie z sytuacją ma dużo wspólnego z poczuciem
władzy). Wyobraźmy sobie jak bardzo na ciała i
umysły naszych dzieci wpływają role społeczne,
które przyjmują na co dzień na wiele godzin w
domu i szkole - te role to określone postawy ciała i
psychiki mówi Amy Cuddy psycholog z Harvard
Business School w swoim przemówieniu pt. Power
Posing na TED TALKS .

Powstają nowe modele wyjaśniające odwieczne szkolne
problemy, czyli …
Dlaczego metody pracy szkoły się nie sprawdzają?
Dlaczego ogromny wysiłek setek tysięcy nauczycieli
i milionów dzieci daje takie słabe rezultaty?
NEUROEDUKACJA
… to pojęcie określające 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
"neuroeduaction", inaczej nazywanej "educational
neuroscience". Jest to pojęcie szersze wobec neurodydaktyki, w której polu zainteresowania leży raczej
poszukiwanie nowych możliwości metodycznych w
świetle wiedzy o tym jak działa mózg.
Doniesienia z neuronauk – poza tym, że często są
prezentowane dość specyficznym językiem, mają bardzo
użyteczne aplikacje dla codziennego funkcjonowania
każdego człowieka.
Oto kilka neurociekawostek, które mają wyraźne
zastosowanie praktyczne.


Mózg dorosłego człowieka waży około półtora
kilograma galaretowatej substancji, składającej się
białka (ok. 13 dekagramów), wody i tłuszczu. Ta
„galaretka” generuje prąd i stąd się bierze nasze Ja,
nasza psychika, myślenie, emocje, pamięć!
Już samo to jest zdumiewające!



Ludzie często uśmiechają się niesymetrycznie –
wyżej podniesiony kącik ust wskazuje dominujące
ucho. Kiedy śpimy w domu – ucho dominujące
mamy schowane. W hotelu – odwrotnie bo w
obcym miejscu śpimy czujniej.



To, które ucho mamy dominujące jest wynikiem
naszego biologicznego „wyposażenia”. Osoby z
dominującym prawym uchem lepiej sobie radzą w
szkole – bo jest to ucho analityczne. Osób z
dominującym prawym uchem jest mniej więcej
50%.



Uczenie to proces limbiczny – wprost zależy od
emocji.



Stan psychiczny reguluje 70 neuroprzekaźników.
Endorfiny pobudzają acetylocholiny zwane olejem
pamięci . Acetylocholina ma także związek ze
stanem zwanym „skupieniem”, czyli koncentracją
uwagi. Odpowiednie parametry w tym zakresie
mają związek z odpowiednim odżywianiem się!

Uczenie to proces oparty na ruchu całego ciała!
Pięć zmysłów, które importują informacje
sensoryczne ze świata: wzrok, słuch, węch, smak i
 Każda myśl , stan emocjonalny ma konsekwencje
dotyk oraz trzy układy: przedsionkowy, dotykowy i
neurochemiczne. Każda emocja ma swój wzór
proprioceptywny, które muszą ze sobą zgodnie
fizyko-chemiczny w ciele.
współpracować. Bodaj najciekawsze jest to, że dla
uczenia się najważniejszy jest układ przedsionkowy
 Wystarczy na 2 minuty przyjąć postawę osoby,
(układ ten jest już widoczny u 2-miesięcznego
która ma władzę (osoby, która jest pewna siebie i
embrionu), który kontroluje poczucie ruchu i
ma odwagę w pełni wyrażać swoje mocne strony),
równowagi. Kiedy się nie poruszamy, a więc układ
by zareagowało na to nasze ciało i umysł. Po takich
przedsionkowy nie jest stymulowany, nie
dwóch minutach poziom "hormonu pewności
przyjmujemy informacji z otoczenia! Z innej
siebie" (testosteronu) rośnie, a poziom "hormonu
perspektywy nie ma uczenia bez ruchu, bowiem
stresu" (kortyzolu) maleje w takim samym stopniu u
czynności wykonywane podczas uczenia się
kobiet, jak i u mężczyzn. W eksperymencie osoby
(mówienie, czytanie, pisanie) wymagają tysięcy
poddane takiemu "ćwiczeniu" w sytuacji rozmowy
ruchów i koordynacji układów, w tym układu
kwalifikacyjnej o pracę wypadały dużo, dużo lepiej
równowagi. Na przykład – kiedy piszemy,
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wprawiony jest w ruch bark, ramię, przedramię i
nadgarstek. Podczas pisania mięśnie ręki wykonują
kilka milionów ruchów, ale impuls do pisania daje
kora mózgowa, tu tłumaczone są na język pisany
myśli lub usłyszane słowa. Słowa rozkładane są na
dźwięki i przekształcane na znak graficzny i jako
impulsy wysyłane do ręki, która zaczyna pisać.
Dlatego należy pamiętać, że uczenie się i ruch to
jedno!





W stanie stresu człowiek gorzej widzi – ma
trudności ze skupieniem wzroku na czytanym
tekście, oczy przełączają się na widzenie
peryferyjne, bowiem w sytuacji zagrożenia dla
organizmu ważniejsze jest widzenie „dookoła
głowy” i śledzenie poruszania się niebezpiecznych
obiektów niż lektura. Słabiej odczuwa bodźce
czuciowe np. rany, z powodu wyrzutu hormonów,
które obniżają odczuwanie bodźców bólowych.



W stanie stresu człowiek gorzej słyszy – niektórzy
mają w stresie zupełnie zablokowany słuch. I wreszcie gorzej rozumie. W stanie fizjologicznego stresu
dotleniona krew odpływa z płatów czołowych –
odpowiedzialnych za myślenie intelektualne – i
płynie do grup mięśni pracujących na rzecz ochrony
organizmu (mięśni nóg, ramion i pleców). Nasz
organizm reaguje w ten sposób od 50 tysięcy lat,
odkąd się zaczęła historia człowieka.



Zmieniły się warunki życia i nie walczymy już
z mamutami, ale reakcja na stres przetrwała. Poza
autentycznym, fizycznym zagrożeniem wyzwalają ją
teraz czynniki nowoczesne: migotanie ekranów
telewizorów i komputerów, emitujące niespójne
fale świetlne, nadmierna stymulacja bodźcami,
nadmiar aktywności, brak snu, brak dotyku, długotrwały bezruch, odwodnienie organizmu, niewłaściwe odżywianie (brak białka, brak niezbędnych
aminokwasów i kwasów tłuszczowych, za dużo
węglowodanów i cukru), rywalizacja w szkole i na
rynku pracy, stały niepokój o przyszłość –
chroniczny stres.

W stresie człowiek się nie uczy!
Zadaniem mózgu gadziego jest kontrola
podstawowych procesów życiowych i przetrwanie.
Ta najstarsza część mózgu odpowiada za
fizjologiczne funkcjonowanie naszego organizmu, w
sytuacji zagrożenia i stresu przygotowuje organizm
do walki lub ucieczki (np. wysyła polecenia: napiąć
mięśnie umożliwiające szybki bieg lub zadanie ciosu,
wyostrzyć węch, włączyć widzenie peryferyjne,
wydzielić adrenalinę, która wzmacnia główne
systemy obronne ciała i kortyzol, podnoszący
poziom cukru we krwi i kurczący naczynia
krwionośne przy powierzchni ciała – jednym
słowem pełna gotowość – przestać myśleć, zacząć
działać!). W przypadku zagrożenia lub stresu
automatycznie uruchamiana jest ta część mózgu.
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Literatura podstawowa:
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000, wyd. Moderski i S-ka.
Plewka Cz., Taraszkiewicz M. „Uczymy się uczyć”. Wyd. TWP Szczecin2010.
PDF do pobrania http://edutikacja.oeiizk.waw.pl/wp-content/uploads/2014/01/mt-Uczymy-sie-uczycPlewka-taraszkiewicz.pdf
Film „Jak się uczyć” opowiada Radosław Kotarski https://www.youtube.com/watch?t=270&v=Q1POsF2351I
Smith A., Przyspieszone uczenie się w klasie, Katowice 1998, WOM.
Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2008, PWN.
Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1995, CODN.
Taraszkiewicz M. (i inni) Metody wspierające rozwój ucznia. Niezbędnik Dyrektora Wyd. Wolters Kluwer,
2009.
Taraszkiewicz M. (i inni) Jak wspierać dziecko w nauce? Niezbędnik Aktywnego Rodzica Wyd. Wolters
Kluwer, 2009.
Taraszkiewicz M., Nauczanie wielozmysłowe, Warszawa 2010, WSiP.
Taraszkiewicz M. Bateria testów do diagnozy stylu uczenia się. INDYWIDUALNI.PL, Librus, 2014
Film pt. „Dr Diamond - mózg moja miłość” https://www.youtube.com/watch?v=WR_cEutJNPo

JAK SIĘ TERAZ CZUJESZ?
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INTEGRACJA GRUPY I DOBRY KONTRAKT WARUNKIEM DOBREJ WSPÓŁPRACY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Każda osoba dba o dobry klimat w czasie szkolenia!

9.

Każda osoba czuje się odpowiedzialna za przebieg szkolenia!

W zintegrowanej dobrze grupie, z dobrze ustalonym kontraktem – uwzględniającym
współodpowiedzialność – grupa pracuje lepiej.
Według badań naukowych (ale też tzw. „wiedzy gorącej”) proces uczenia się i rozwoju
przebiega efektywnie w sytuacji, kiedy spełnione są określone warunki.
Najważniejszy z nich to dobry klimat i relacje. W takich warunkach otwierają się możliwości
uczenia się nowych rzeczy, zamiast reakcji obronnych (typowych dla uaktywnionego stresu,
czyli reakcji walki lub ucieczki). Dlatego warto zawsze zainwestować w dobrą integrację
zespołu (uczniów, czy grona pedagogicznego). Zespół zintegrowany, z jasnym kontaktem –
działa i współpracuje najlepiej.
Fundamentem przebiegu procesów uczenia się jest wtedy POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA,
które wpływa na ZAUFANIE. W dobrym klimacie procesy uczenia się (w tym uczenia się
wzajemnego) przebiegają szybciej (KATALIZA).

Jak możesz zadbać o integrację zespołu uczniów?
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ZADANIE 2.
Wymień 12 kluczowych wartości pracy szkoły w 21.wieku.
Zapisz w asocjogramie.
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ZASTÓJ PSYCHOFIZYCZNY

Obniżenie możliwości psychofizycznych uczniów wynikający
z długotrwałego braku ruchu; odwodnienia, przegrzania i
niedotlenienia lub niewłaściwego oświetlenia
pomieszczenia,
nie zaś Z BRAKU możliwości poznawczych, motywacji,
nie nauczenia się czegoś...

UCZENIE SIĘ TO PROCES CAŁEGO CIAŁA
I REAKCJI NA STAN WEWNĘTRZNY I zewnętrzny
(środowisko uczenia się)
(def.) Zastój psychofizyczny to obniżenie poziomu aktywacji w wyniku
długotrwałego bezruchu, odwodnienia, przegrzania i niedotlenienia lub
niewłaściwego oświetlenia pomieszczenia oraz braku samodzielnej
aktywności poznawczej.
Na krew działa siła grawitacji ziemskiej. Kiedy chodzimy mięsnie
przepompowują krew w kierunku serca. Kiedy długo siedzimy – spada
koncentracja uwagi (to ZASTÓJ).
Zadanie 3:
Zapisz co najmniej 2-3 sposoby na wyeliminowanie niekorzystnych
czynników wywołujących zastój psychofizyczny?
1.
2.
3.
4.
5.
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Ćwiczenia fizyczne zwiększają przepływ krwi do mózgu. W ten sposób tworzone jest optymalne
środowisko do wzrostu nowych komórek, neuronów i produkcji molekuły zwanej „mistrzowską”.
Molekuła mistrzowska to małe białko zwane BDNF (brain-derived neurotrophic factor). Jej poziom
ma związek ze stanami depresyjnymi, wycieńczeniem, nałogami i procesem starzenia. Pomaga także
regulować poziom hormonów i cukru we krwi. Kiedy poziom BDNF jest podwyższony, to część
podwzgórza odpowiedzialna za pamięć i naukę jest najbardziej aktywna. W przeciwnym wypadku
„mózg zamyka się na otaczający go świat” - relacjonuje John Ratey, profesor Harvardu, autor The
Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Poziom BDNF najlepiej podwyższają ćwiczenia.
Wykonując ćwiczenia fizyczne redukujemy poziom stresu. Już 15 minutowy spacer działa niczym lek
antydepresyjny bez skutków ubocznych. Wyjątkowo pozytywnie oddziaływanie na mózg mają
ćwiczenia o wysokiej intensywności, a także ćwiczenia relaksujące, rozciągające, zmniejszające
napięcia mięśniowe i równoważące poziom hormonu stresu.

Ćwiczenia te pomagają przejść z tzw.
stanu sympatycznego (akcji) do parasympatycznego (spokoju).
UCZENIE SIĘ TO PROCES CAŁEGO CIAŁA!
Optymalny Stan Uczenia się (OLS - Optimal Learning State)
jest dostępny dla każdego!

ZARZĄDZANIE WŁASNYM STANEM SKUPIENIA
Optymalny Stan Uczenia się będzie tu rozumiany dwojako.

 po pierwsze jako określony stan „elektromagnetyczny” - kiedy w mózgu występują fale o określonej
częstotliwości, które tworzą optymalne warunki do przyjmowania nowych informacji, kojarzenia i
kreowania pomysłów. Jest to stan tzw. „zrelaksowanej aktywności”, kiedy to ciało jest zrelaksowane,
a umysł spokojny. Można się oczywiście nauczyć wchodzenia w taki stan.
 i po drugie – jako zestaw wypracowanych osobistych nawyków – programu przygotowującego ciało i
zmysły do uczenia się, odpowiedni wybór metod uczenia się ze „szwedzkiego stołu metod” oraz
odpowiednie zakończenie procesu uczenia się, czyli czegoś co robimy PRZED, W CZASIE i PO uczeniu
się.
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PRZED wykonujemy jako starter rozruch „odpalających” pożądane stany sprzyjające uczeniu się
(lepsze widzenie, lepsze słyszenie, lepsze skupienie i lepszą koordynację, wyższą motywację,
kreatywność itd.)
Rozruch najlepiej rozumiany jest przez sportowców. Tu oczywistym jest, że najpierw rozruch,
rozgrzewka a potem – działania właściwe. W sytuacji uczenia się sensu stricte rzadko kiedy
wykorzystuje się „rozruch” ustawiający odpowiednio pracę zmysłów (np. oczu przed czytaniem, uszu
przed słuchaniem), poziom energii, integrację ciała (prawej i lewej strony – umożliwiającej
wykorzystywanie wszystkich funkcji półkul mózgowych, oczu, uszu, rąk i nóg; góry i dołu ciała – co
odpowiada za skupienie oraz przodu i tyłu ciała – co odpowiada za poczucie równowagi)

W CZASIE uczymy się z użyciem metod adekwatnych do naszych preferencji oraz korzystamy z
ćwiczeń, które podtrzymują dobry stan organizmu

PO uczeniu się właściwe zamykamy proces uczenia się.

Umysł ludzki wytwarza fale elektromagnetyczne o częstotliwości:
 13-25 Hz- to stan Beta, stan codziennej aktywności;
 8-12 Hz – stan Alfa- stan na granicy jawy i snu, który przeżywamy niemal codziennie tuż przed snem i
tuż po obudzeniu się oraz w stanie głębokiego skupienia czy zamyślenia.
W tym stanie zwiększa się synergiczna współpraca obu półkul mózgowych, zwiększa się „chłonność”
umysłu na nową wiedzę i zwiększa się podatność na autosugestie (afirmacje).
W tym stanie warto dokonać wizualizacji celów... albo czekać i spokojnie obserwować jak nam się „same”
łączą myśli, formułują idee, przychodzą rozwiązania i pomysły.
 4-7 Hz – to stan Theta, stan osiągany w czasie drzemki, lekkiego snu lub głębokiej medytacji.
 > 4 Hz – stan Delta, to stan snu i nieświadomości.
W stanie Alfa osiąga się spójność rytmu serca i obrazu fal mózgowych (widocznych na EEG)
Michaił Czikszentmihalyi nazwał ten stan „przepływem” (Michaił Czikszentmihalyi: Creativity; Flow and the
Psychology of Discovery and Invention. New York. Harper Collins, 1996.)
Potocznie można go nazwać – bycie na luzie, kiedy rzeczy się dzieją bez wysiłku – tak, jak powinny.

Pytanie jak ten stan osiągać?
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Kluczem jest oczywiście wyciszenie umysłu z wewnętrznej „konwersacji” pełnej autokrytyki, niepokoju,
niezałatwionych spraw; odprężenie ciała i uspokojenie oddechu.

Poniżej kilka przykładów ćwiczeń, są one niezwykle proste i łatwe do wykonania, ale ich efekty
niebagatelne!
Pamiętajmy, że uczenie się nie przebiega tylko w głowie, którą ciało przyprowadza na egzamin, czy
klasówkę!
Zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają się uczyć.

USTAW SIĘ !
WODOWANIE
 Picie wody!
NAPOWIETRZANIE
 Głębokie, spokojne oddechy na uspokojenie i koncentrację uwagi
 Głębokie oddechy, z przedłużonym wydechem dla relaksacji
ENERGETYZACJA
 Szybki ruch, marsz, bieg,
 Podskoki dla podwyższenia poziomu energii
 Picie wody
 Taniec
 Rakieta!
 Stań jak zwycięzca!
ROZCIĄGANIE (ćwiczenia antystresowe)
 Przeciąganie się, skłony w dół
 Leżenie i wykonywanie ósemek nogami w powietrzu (relaksacja okolic bioder)
 Leżenie (z nogami podpartymi np. na blacie krzesła)
 Ziewanie dla zmniejszenia napięcia i stresu
 Potrząsanie (strzepywanie napięcia)
KONCENTRACJA UWAGI
 Bieg żółwi
 W lesie
 Picie wody
 Marsze fabularne
 Odliczanie w tył

______________________________________________________________________________________

TECHNIKI UCZENIA SIĘ Z ELEMENTAMI NEUROEDUKACJI opr. MAŁGORZATA TARASZKIEWICZ

14

1. „Bieg żółwi”.
Uczestnicy mają biec jak najwolniej!
2. „W lesie”.
Dzielimy uczestników na dwie grupy. Jedna grupa będzie odgrywała szumiące drzewa w lesie, druga –
będzie naśladowała odgłosy leśnych zwierząt i ptaków. Nauczyciel /trener odgrywa rolę dyrygenta: kiedy
wskazuje na grupę pierwszą – osoby „szumią i poruszają gałęziami” na wszystkie strony, kiedy wskazuje na
grupę drugą ” – osoby naśladują odgłosy zwierząt i ptaków leśnych. Kiedy podnosi wysoko rękę – znaczy
GŁOŚNIEJ, kiedy obniża – znaczy CISZEJ. Zaczynamy od krótkiej próby. Potem zabawa właściwa –
nauczyciel może wskazywać na jedną grupę, na obie i regulować ruchem ręki poziom hałasu. Po minucie
można zamienić odgrywane role przez uczniów. (Przy okazji w ćwiczeniu tym modelujemy proste metody
uciszania klasy. Po jakimś czasie odpowiedni ruch ręki wystarczy, aby uciszyć dzieci w klasie).
3. Ćwiczenie ruchowe „Rakieta”.
Uczestnicy stają w kręgu. Kucają i uderzają dłońmi w podłogę, coraz szybciej i mocniej … Równocześnie
zaczynają ODLICZAĆ: 10 – 9 – 8 – 7 …. ZERO – wyskakują z okrzykiem do góry!
4. Pajacyki - skoki z klaskaniem nad głową (nie da się zrobić pajacyka ze smutną miną!)
5. Fala w kręgu. Zabawa polega na tym, że jeden uczeń robi przysiad i kiedy wstaje – przysiad robi uczeń
następny itd. Falować można w jedną stronę, w obie strony. Mogą być dwie fale, a nawet trzy. Im więcej fal
– tym wymagana jest większa uważność i skupienie, aby złapać rytm.
6. Baloniki. Odbijanie kilku baloników tak, aby żaden nie upadł na ziemię. Każdy da się wciągnąć w tę
zabawę. (Warto ją wykorzystać przed sprawdzianem lub klasówką!)
Ćwiczenia dodające energii, wzmacniające pewność siebie:
STAŃ (PRZEJDŹ SIĘ) JAK ZWYCIĘZCA!
Bieg zwycięzców!

GRUPA ĆWICZEŃ RELAKSACYJNYCH. W stanie aktywnej relaksacji – każdy działa lepiej!
RELAKS DLA CIAŁA
Przeciąganie się na siedząco.
Ćwiczenia polega na maksymalnym rozciąganiu rąk, nóg i kręgosłupa.
Przeciąganie się na stojąco, w dół i w górę.
Na stojąco wykonujemy swobodne skłony z dotykaniem dłońmi podłogi, przy zachowaniu wyprostowanych
kolan (ale bez wysiłku!) oraz luźne skłony do prawej i do lewej stopy
Luźna główka
W pozycji stojącej lub siedzącej wykonujemy swobodne ruchy głową, we wszystkich kierunkach: głowa
swobodnie opada do tyłu i do przodu, prawe ucho kieruje się do prawego ramienia i odwrotnie. To ma być
bardzo delikatny ruch, bez unoszenia barków.
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Leżenie
Leżymy na podłodze z nogami ugiętymi w kolanach i położonymi na siedzeniu krzesła, zamknięte oczy.
Oddychanie – ćwiczenie można uzupełnić o obciążenie brzucha np. książką. Leżymy tak ok. 5-10 minut
jeżeli nie możemy się pozbyć wrażenia, że „jesteśmy pod napięciem”. Jeżeli zaśniesz, to znaczy, że jest ci to
potrzebne i lepiej podarować sobie małą drzemkę niż eksploatować zmęczony umysł.
Opukiwanie ciała od stóp do głów
Na stojąco złożonymi w pięści rękoma opukujemy całe ciało: nogi, ręce, barki. Opukujemy w kierunku
serca. Prawa ręka opukuje lewą rękę, coraz wyżej do barków i odwrotnie. Obiema pięściami opukujemy
jedną nogę coraz wyżej, potem drugą nogę. Na końcu opukujemy górną część pleców i leciutko - palcami
obu dłoni, głowę. Ćwiczenie można zakończyć wzajemnym masażem pleców - jak mamy kogoś chętnego
pod ręką.
Otrząsanie ciała.
Stajemy w rozkroku, na elastycznie ugiętych w kolanach nogach, wykonujemy lekki skłon do przodu,
wyobrażając sobie, że z pleców i rąk zrzucają kłopoty, problemy, lęki. Wykonujemy kilka energicznych
ruchów strząsających napięcie z pleców i rąk. Po czym – już w pozycji wyprostnej - kilka relaksujących
oddechów w następujący sposób: powolny wdech przez nos (licz do czterech), zatrzymanie na chwilę,
powolny wydech przez usta (jak dmuchania). Wydech powinien trwać mniej więcej dwa razy dłużej niż
wdech.
Struna
Stajemy w pozycji wyprostowanej, pełnej energii, odwagi, pewności siebie i spokoju. Możemy poprosić
drugą osobę, aby życzliwie pomogła nam „ustawić ciało”(poprzez obserwację sylwetki, mimiki,
oddychania, tego, co robią ręce, gdzie patrzą oczy) i komentarz, np. wyprostuj plecy, więcej pewności
siebie. Róbcie Strunę zawsze, kiedy dopadnie was niepokój, trema, czujecie pewne osłabienie
energetyczne – Struna do przywracanie siebie do pionu!

Po wykonaniu tych ćwiczeń mamy rozciągnięte i wydłużone mięśnie (można to nawet zmierzyć miarką!),
jesteśmy bardziej dotlenieni i osiągamy stan relaksu niezbędny do dalszej pracy, koncentracji uwagi i
zaangażowania.
RELAKS DLA OCZU
Ćwiczenia warto zastosować przed czytaniem, oglądaniem obrazów, wykresów, tabel. Jest to rozruch
mięśni oczu do pracy dla lepszej ich koordynacji, płynności wodzenia oczu i ostrości widzenia. Praca oczu
słabnie, kiedy oglądamy dużo programów w telewizji, pracujemy dużo przy komputerze, czytamy przy złym
oświetleniu, przebywamy w zadymionych pomieszczeniach.
Rysowanie oczami
Obrysowujemy wzrokiem powoli zarys budynku, drzewa, chmury, przedmioty w pokoju. Wzrok musi być
lekko rozproszony, oczy są jakby pędzlem do malowania.
Uwaga – cały czas oddychamy spokojnie i głęboko - większość ludzi ma tendencję do wstrzymywania
oddechu podczas ćwiczeń.
We wszystkie strony.
Ruch oczami powoli w górę w dół; w prawo w lewo i po skosach: z lewej do prawej w górę i z prawej do
lewej w górę.
Podczas wykonywania tego ćwiczenia mogą wystąpić następujące objawy:
- zawroty głowy lub lekkie oszołomienie – świadczy to o niedotlenieniu, trzeba napić się wody i wykonać
kilka głębokich oddechów;
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- odczuwanie bólu skroniowego – świadczy o tym, że mięśnie oczu wymagają więcej ruchu, są usztywnione
w wyniku bezruchu
- łzawienie, lekki ból oczu (ale taki niemal przyjemny) – wszystko w porządku, świadczy to dobrze
wykonanym ćwiczeniu, być może oczy się nie ruszały w tych rejestrach od dłuższego czasu.

Do przodu i tyłu.
Robienie zeza patrząc na obiekt np. kciuk lub czubek ołówka, który oddalamy na odległość wyciągniętej
ręki, a potem zbliżamy - wchodząc w środkowe pole widzenia.
Wariant drugi: raz patrzymy na daleko ustawiony obiekt (za oknem np. czubek drzewa, wieża kościoła), raz
na czubek nosa. Odczuwane zawroty głowy i lekkie oszołomienie są stanem naturalnym, po prostu
ruszamy mięśniami, które dawno nie pracowały, dotleniamy organ wzroku i mózg.
(Silne zawroty głowy lub niemożność wykonania tego ćwiczenia są wskazaniem do konsultacji ze
specjalistą – okulistą).

Pomrugaj.
Kilkusekundowe mruganie oczami po przeczytaniu jakiegoś fragmentu tekstu, powoduje naturalne
nawilżenie gałki ocznej (często wysuszonej patrzeniem się na ekrany TV lub komputera bez mrugania
oczami przez dłuższy czas).
Ósemka wzrokiem rysowana.
Zaczynamy rysowanie leżącej ósemki oczami zawsze od środka (od nosa) do góry w lewo! Jest to ruch
przeciwny do tego, który wykonujemy podczas czytania. Poruszamy mięśniami oka w drugą stronę, co
powoduje oczywiście dotlenienie gałki ocznej i mózgu oraz usprawnia całościowy ruch mięśni oczu.
Muszelki na oczy
Wielkie wytchnienie dla zmęczonych oczu.
Ćwiczenie wykonujemy na siedząco, łokcie oparte o stolik. Przykrywanie oczu dłońmi złożonymi w
muszelki, wyobrażanie sobie czerni i oddychanie. Ćwiczenie warte też zastosowania PO pracy z
komputerem, oglądaniu filmów (czyli migocących ekranów) czy długotrwałym czytaniu.

Wykonanie tych ćwiczeń odpowiednio ustawia oko do pracy, poprawia także ostrość widzenia.

Aby to udowodnić przeprowadź taki mini-eksperyment: przed ćwiczeniami znajdź jakiś oddalony tekst lub
obraz, który widzisz nieco niewyraźnie.
Po ćwiczeniach popatrz na dany obiekt z tej samej odległości – na ogół obraz jest dużo wyraźniejszy – oko
poćwiczyło i działa lepiej!

Pamiętajmy o piciu wody w czasie wykonywania ćwiczeń oraz oddychaniu!
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RELAKS DLA USZU
Hałas męczy i dezorganizuje funkcjonowanie mózgu, a nawet uszkadza jego delikatne struktury. Zakres
spotykanych w środowisku poziomów dźwięku jest dość rozległy, począwszy od wartości progowych tj.
poziomu 0 dB (próg słyszalności) do wartości powodujące fizyczne odczucie bólu – 130 dB (granica bólu).
Przy wartościach powyżej 65 dB ma miejsce wyraźne nasilenie stanów irytacji i napięć emocjonalnych
(pojawia się reakcja stresowa). Hałas ma wpływ na funkcjonowanie układu krążenia, układu
pokarmowego, układu ruchu, układu dokrewnego i układu nerwowego. Hałas podczas oglądania telewizji
lub grach komputerowych wynosi od 80 do 100 dB.

Poniżej 35 dB nieszkodliwe dla zdrowia, mogą być denerwujące lub przeszkadzać w pracy wymagającej
skupienia,
35 –70 dB wpływają na zmęczenie układu nerwowego człowieka, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy,
zasypianie i wypoczynek,
70 – 85 dB wpływają na znaczne zmniejszenie wydajności pracy, mogą być szkodliwe dla zdrowia i
powodować uszkodzenie słuchu,
85 – 130 dB powodują liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemożliwiają zrozumiałość mowy nawet z
odległości 0,5 m,
powyżej 130 dB powodują trwałe uszkodzenie słuchu, wywołują pobudzenie do drgań organów
wewnętrznych człowieka powodując ich schorzenia.

Zbyt duży hałas wywołuje reakcję obronną mięśni ucha – błona bębenkowa się kurczy, co przejawia się
kłopotami ze słyszeniem i zablokowaniem możliwości słuchania.
Masaż uszu
Kciukiem i palcem wskazującym wykonujemy masaż płatków uszu – kilkakrotnie ściskając i odwijając płatki
uszu, od dołu do góry i z powrotem. Pociągając ucho lekko w dół, po skosie, rozciągamy błonę bębenkową,
co poprawia słyszenie. W czasie ćwiczenia możemy odczuwać potrzebę ziewania i to znaczy, że ćwiczenie
wykonywane jest właściwie.
Muszelki na uszy
Wielka cisza, wytchnienie dla uszu. Ćwiczenie wykonujemy na siedząco, łokcie oparte o stolik. Nakładamy
dłoni złożone w muszelki na uszy – jak słuchawki. Zamykamy oczy i delektujemy się przyjemnym cichym
szumem, podobnym do szumu morskich fal. Ćwiczenie warte zastosowania, kiedy potrzebne jest uważne
słuchanie (np. w czasie lekcji języków obcych).
Wykonanie tych ćwiczeń odpowiednio ustawia ucho do pracy, poprawia także ostrość słyszenia.
Pamiętajmy o piciu wody w czasie wykonywania ćwiczeń!
Ćwiczenie bardzo zalecane jest w sytuacji egzaminacyjnej, kiedy nie możesz się skupić.
Wyżej wymienione ćwiczenia pomagają w rozruchu mięśni uczenia się (oka i ucha) oraz wprowadzają nas
w odpowiedni stan aktywnej relaksacji. Jesteśmy gotowi do przyjmowania nowej porcji wiedzy i odbioru
informacji sensorycznych.
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ĆWICZENIA AKTYWUJĄCE OBIE STRONY CIAŁA
Dyrygowanie obiema rękami.
Do muzyki (można wybrać jakiś rytmiczny, optymistyczny utwór. Stajemy i przez kilka
minut dyrygujemy, wykonując zamaszyste ruchy rękoma.
Symetryczne bazgranie.
Pisanie/rysowanie kształtów obiema rękoma w sposób lustrzany, np. pisanie swojego
imienia jednocześnie ręką lewą i prawą, od środkowej linii ciała; rysowanie dowolnego
przedmiotu (wazon, choinka, twarz). Ćwiczenie może być wykonane w powietrzu lub na
arkuszu papieru.
Rysowanie leżącej ósemki:
Warto od tego zacząć PRZED pracę pisemną, gdyż to ćwiczenie fantastycznie eliminuje
tzw. blokadę komunikacyjną.
- ręką prawą, potem lewą, potem obiema rękoma
a) w powietrzu
b) na dużej kartce papieru
c) palcem na ławce
d) rysowanie nosem (rozluźnia mięśnie szyi)
e) rysowanie stopą w powietrzu lub obiema nogami (oczywiście ten ostatni wariant na
leżąco)
Na dużej kartce (22x 28 cm) rysujemy symbol nieskończoności. Należy wykonać co
najmniej pięć powtórzeń na każdą rękę. Zaczynamy od środka ósemki, raz w prawo, raz w
lewo. Po nabraniu pewnej wprawy, wystarczy tylko wodzić palcem po ławce czy stole lub
rysować symbol nieskończoności poruszając oczami.
Rysowanie mandali z dwóch ósemek
Rysujemy mandalę składającą się z dwóch ósemek w pionie i poziomie.
Bieganie i wykonywanie innych ruchów naprzemiennych
Bieganie, energiczne chodzenie, pływanie.
Żonglowanie piłeczkami
Żonglowanie bardzo dobrze wpływa na integrację i koordynację oraz skupienie uwagi –
bo inaczej nie wychodzi1.
Picie wody
Woda działa energetyzująco. Powinno się dostarczać organizmowi około 2-3 litrów wody
dziennie (szklanka wody na 10 kg ciała). Ciało człowieka składa się z wody w ok. 65
procentach. (Mózg i nerki jeszcze więcej). Odwodnienie powoduje poważne obniżenie
sprawności funkcjonowania. Najlepiej pić wodę niegazowaną. Picia wody trzeba się
nauczyć i nauczyć swój organizm, że tę wodę będzie otrzymywał regularnie. Przez
pierwsze 14 dni picia wody można zaobserwować szybkie jej wydalanie (wraz ze
1 W stanie dekoncentracji mózg przypomina widok rozjarzonego światłami miasta w nocy. W stanie koncentracji
„świecą się” te obszary, które korespondują z wykonywaną czynnością; np. kora wzrokowa podczas czytania;
obszary w płatach czołowych – podczas myślenia itd.

______________________________________________________________________________________
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zwiększoną częstotliwością korzystania z toalety), po tym czasie organizm zaczyna
absorbować wodę – widzialnie poprawia się stan skóry, stan emocji (zmniejsza się
niepokój, tzw. nerwowość), poprawia zdolność do koncentracji uwagi.

______________________________________________________________________________________
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Neurostandard nr 1. Budowanie dobrego klimatu.

Dobry klimat: daje go poczucie bezpieczeństwa i integracja zespołu. Uczymy się efektywnie w takich
warunkach, które nam gwarantują poczucie bezpieczeństwa.
Uczenie się ma charakter limbiczny. Człowiek jest otwarty na nowe uczenie się (i eksplorację świata,
choćby jego fragmentu) tylko wtedy, kiedy czuje się bezpiecznie.
W szkole warto zatem zainwestować w integrację uczniów, bowiem jest to ważny element budowani a
odpowiedniego klimatu do dalszej pracy.
Zespół zintegrowany działa lepiej niż zespół obcych sobie jednostek, pracujących równolegle. W
zintegrowanym zespole wytwarza się atmosfera współpracy, pomagania sobie i uczenie koleżeńskie
(homolateralne).
Integracja zespołu powinna trwać kilka dni i mieć także charakter festiwalu zdolności i talentów,
rozpoznania potencjału własnego i potencjału grupy. Wspólnie budowane są zasady funkcjonowania (np. w
postaci Kontraktu), budowane są podstawy samoregulacji, współpracy, empatii. W tym kontekście warto
także zredefiniować rolę nauczyciela.

Dla spełnienia wymogów tego standardu potrzebny jest nauczyciel, który niesie POMOC EDUKACYJNĄ,
pomaga się efektywnie uczyć.
Tu najważniejsze jest zaufanie ucznia do nauczyciela, że w razie problemów – po prostu mu pomoże:
dobierze odpowiednie metody nauczania/uczenia się, da wskazówki jak się właściwie przygotować do
uczenia, skoncentrować itd. – co jest wymogiem standardu nr 3 i 4 i meta-neurostandardem (patrz dalej).

Zadanie N1:


Jak ten neurostandard może przejawiać w praktyce szkolnej?



Jakie są konsekwencje lekceważenia tego neurostandardu?

Neurostandard nr 2.
Praca z celami w oparciu o korzyści. Czego się będziemy uczyć, po co, jak to można odnieść do własnego
doświadczenia, jaka jest tego życiowa przydatność. Odniesienie dotyczy całego okresu edukacji, roku,
semestru, dnia lub pojedynczego tematu. Można zacząć od tego po co się ludzie uczą o ogóle, ale także w
mniejszej skali – warto porozmawiać o tym po co uczymy się tabliczki mnożenia lub wzorów chemicznych.
Znakomita większość ludzi (i uczniów), niemal 95% ma praktyczno-pragmatyczną strategię uczenia się (na
pozostałe 5% składa się strategia teoretyczna i refleksyjna). Chce znać zastosowanie i użyteczność tego, co
ma zrobić/wykonać. Ludzie lepiej funkcjonują jak znają cel działania i rozumieją jego sens w odniesieniu do
swoich potrzeb, wiedzy i kompetencji. Cel, który nas poruszy – poprzez zaangażowanie osobiste wyzwala
motywację wewnętrzną.
Motywacja ma tylko 3 źródła: miłość (pasję, zaangażowanie), ambicję (ale własną) i strach. Pierwsza dwa
źródła pozytywnie nas „nakręcają”. Uczenie się ze strachu (przed karą) i w strachu degraduje sam proces
uczenia się i pozbawia walorów rozwojowych.
Dla spełnienia wymogów tego standardu potrzebny jest nauczyciel, który niesie POMOC EDUKACYJNĄ,
pomaga się efektywnie uczyć – co jest związane z wymogiem standardu nr 3 i 4 i meta-neurostandardem
(patrz dalej).
Uczenie się w szkole przebiega w warunkach działań przymusowych.
W ramach paradygmatu tradycyjnej szkoły zakłada się, że każdy uczeń w klasie w określonym momencie ma
być zainteresowany określonym tematem lekcji. Nauczyciel przedstawia temat, a uczniowie mają na nim się
natychmiast skupić i nad nim efektywnie pracować.
Jak się spojrzy oczyma wyobraźni na taką sytuację, to oczywiście przychodzi na myśl, że twórcami takiego
systemu powodowało magiczne myślenie.
Oczywiście dzieci mają wrodzoną naturalną ciekawość, która je nieustannie nakręca do eksplorowania
fragmentów świata, ale nie za często to się nakłada na tematy lekcji. Ludzie, a więc i dzieci mają także
wrodzoną potrzebę poszerzania palety swoich kompetencji, wzrostu rozumienia i poziomu wykonania każdy przyrost wiedzy i umiejętności jest dla nich rozwojowo przyjemny, przekłada się na wzrost
samowiedzy i poczucia własnej wartości.
Ale procedura przymusu wywołuje najczęściej efekt przeciwny.
Co zrobić, aby to co jest przymusowe stało się atrakcyjne i wywołało zaangażowanie uczniów podobnie
jak w sytuacjach naturalnych?
Zadanie N2:



Jak ten neurostandard może przejawiać w praktyce szkolnej?
Jakie są konsekwencje lekceważenia tego neurostandardu?
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Neurostandard nr 3.
OSU. Optymalny Stan Uczenia się: rozumienie i zarządzanie własnym stanem psychofizycznym.
Optymalny Stan Uczenia się można rozumieć dwojako. Po pierwsze jako określony stan
elektromagnetyczny – kiedy w mózgu występują fale o określonej częstotliwości, które tworzą optymalne
warunki do przyjmowania nowych informacji, kojarzenia i kreowania pomysłów. Jest to stan tzw. zrelaksowanej aktywności, kiedy to ciało jest zrelaksowane, a umysł spokojny. Można się oczywiście nauczyć
wchodzenia w taki stan.
Uczenie się to proces całego ciała. Uczymy się tylko w odpowiednim stanie psychofizycznym.
Warto uwzględnić także to, że jest co najmniej sześć stanów psychofizycznych, które wspierają efektywne
uczenie się.

Do uczenia się potrzebne jest:
1. odpowiedni poziom energii,
2.

integracja całego ciała,

3. aktywny stan relaksu,
4. pozytywny nastrój,
5.

uwolnienie kreatywności

6. i odpowiednia koncentracja uwagi.

Przed uczeniem się powinno się umieć ocenić w jakim jesteśmy stanie i wykonać
odpowiednie ćwiczenia, aby się odpowiednio ustawić do aktywności (zarówno
umysłowej, jak i fizycznej).
Nie ma sensu się uczyć, kiedy czujemy, że mamy zbyt mało energii, odczuwamy niepokój, strach, jesteśmy
negatywnie nastawieni i zdekoncentrowani. W takich okolicznościach spędzimy wiele godzin nad książką
czy zeszytem na darmo lub z niewielkimi efektami.
Zarządzanie swoim „stanem skupienia” to jedna z podstawowych umiejętności, którą powinna znać każda
osoba, która chce się uczyć skutecznie: co zrobić, aby się skoncentrować na zadaniu; aby uruchomić
kreatywne myślenie; aby podnieść poziom energii, aby opanować stres?
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Co zrobić, aby być w pełni gotowym na klasówkę, egzamin czy wystąpienie pod tablicą?
Co zrobić, aby stres nie blokował pamięci, aby nie obniżył poziomu opanowanej wiedzy i umiejętności?
Zadanie N3:
 Jak ten neurostandard może przejawiać w praktyce szkolnej?
 Jakie są konsekwencje lekceważenia tego neurostandardu?

Neurostandard nr 4.
ISU. Indywidualny Styl Uczenia się – rozumienie własnej „instrukcji obsługi”.
Rozpoznanie własnego stylu uczenia się powoduje, że nie uczymy się „po omacku”(często długo i żmudnie,
najczęściej eksploatując pamięć mechaniczną, często z trudem i oporem). Znajomość i zrozumienie
własnego stylu uczenia się, wywołuje stan, który metaforycznie można określić jako bycie w swoim żywiole
– uczenie się w dobrym, bo we własnym stylu! Wszystkiego można się uczyć różnymi sposobami – nie ma
jednej słusznej metody, jednego najlepszego sposobu! Każdy z nas ma własną strategię uczenia, swoje ISU.
Jest to uwarunkowane neurologicznie - tak jest zbudowany i tak działa nasz mózg, układ nerwowy i nasze
ciało. Kiedy znasz własne preferencje i ograniczenia, możesz świadomie tworzyć najlepsze dla siebie
sytuacje do uczenia się … i osiągać świetne rezultaty! Można odnosić sukcesy w każdym stylu! …
Dla spełnienia wymogów tego standardu potrzebny jest nauczyciel, który niesie POMOC EDUKACYJNĄ,
pomaga się efektywnie uczyć – co jest wymogiem standardu nr 3 i meta-neurostandardem (patrz dalej).

Jakie jest twoje ISU – indywidualny styl uczenia się? Czyż nie powinno to być podstawowe
pytanie szkoły?
Każda instytucja z której korzystamy ma swoje specyficzne pytania, np. lekarzy interesuje nasz stan zdrowia
i badanie parametrów fizycznych (patrz: analizy lekarskie, grupa krwi, poziom cukru, prześwietlenia tego i
owego i tak dalej). W szpitalu nie pytają nas o rozmiar stopy czy ubrania, ale to interesuje sprzedawców w
sklepach z odzieżą i obuwiem. W kawiarni otrzymujemy pytania na temat naszych preferencji smakowych
(kawa z mlekiem? Z cynamonem, słaba – mocna?). Urzędy interesują się naszymi danymi osobistymi (pesel,
adres).
Czym powinna się interesować instytucja, której fundamentalnym procesem jest uczenie się?
Wydaje się, że właśnie indywidualnym stylem uczenia się! Indywidualność to znak szczególny każdego z nas.
Ludzie są różni - wiemy o tym dobrze z własnego doświadczenia. Różnimy się od siebie pod bardzo wieloma
względami. Ale czy powszechnie znane jest to, że każdy z nas ma INDYWIDUALNY STYL UCZENIA SIĘ,
indywidualne ISU? Tego jeszcze na pewno nie uczyliśmy się w szkole! Warto wiedzieć, że każdy z nas ma
własne ISU, każde dziecko, uczeń, rodzic, nauczyciel, a nawet dyrektor szkoły…
Indywidualny styl uczenia się wpływa na to jak odbieramy świat, jak i w co się ubieramy, jakich używamy
słów, jak się zachowujemy, co do nas dociera, na co zwracamy uwagę, co i jak zapamiętujemy i na to JAK SIĘ
UCZYMY – w sposób najlepszy dla siebie (w tym stylu uczyliśmy się przed pójściem do szkoły).
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Styl Uczenia się to inaczej nasz indywidualny klucz do uczenia się w sposób szybki i trwały. To klucz do
uczenia się po swojemu, a więc z mniejszym wysiłkiem, za to z większym entuzjazmem! Styl uczenia się
przyszłego profesora prawa różni się bardzo od optymalnego sposobu uczenia się dla przyszłego sportowca
czy filozofa! Człowiek nie staje się SOBĄ jak skończy szkołę/studia czy zacznie dorosłe życie. Jest SOBĄ cały
czas i ma własny styl uczenia się.
Zróbmy krok w kierunku edukacji nowej generacji - pełnej szacunku dla każdego stylu uczenia się i
potencjału rozwojowego tkwiącego w każdym z nas! Bo sukces należy się każdemu! W szkole znajomość
stylów uczenia się umożliwia dopasowanie odpowiednich metod nauczania do indywidualnych potrzeb
uczniów. Pozwala udzielać im SKUTECZNEJ POMOCY EDUKACYJNEJ – a tym samym realizować wymóg
indywidualizacji w rzeczywistych warunkach szkolnych. Radykalnie poszerza się strefa sukcesów w nauce
dla każdego ucznia!

Zadanie N4:
 Jak ten neurostandard może przejawiać w praktyce szkolnej?


Jakie są konsekwencje lekceważenia tego neurostandardu?



Na zakończenie – sprawdzamy czy pojawiły się podobne sytuacje/okoliczności w zadaniu 1 (plakaty
wywieszone na ścianie).

Uczenie się bez efektów to na 90% efekt zablokowanych możliwości uczenia się (wynika to z niedopasowania metod uczenia się do własnych naturalnych preferencji i braku umiejętności zarządzania swoimi
stanami psychofizycznymi OSU).

Meta-neurostandard:
Nauczycielu uczysz przede wszystkim UCZNIA, a nie przedmiotu.
Uczysz konkretną osobę, na konkretnym etapie rozwojowym, mającą określone kompetencje, predyspozycje
i preferencje w zakresie uczenia się.
Twoja pomoc dla osoby uczącej jest bezcenna – ale tylko jeśli jest udzielana ze zrozumieniem!
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Zadanie: Co robić, aby utrudnić uczniom uczenie się?
Co robić, aby utrudnić uczniom uczenie się?
1.

2.

3.

4.

5.

materiały szkoleniowe opr. Małgorzata Taraszkiewicz

PODSTAWOWE POJĘCIA

UCZENIE SIĘ JAKO KOMPETENCJA

Uczenie się jest kompetencją nie tyle przydatną na całe życie, co w ogóle niezbędną. Warto tę kompetencję
umieć „rozpakować” i zrozumieć dogłębnie w praktyczny sposób, aby nasze uczenie się było efektywne oraz
– najlepiej, względnie proste, łatwe i przyjemne.
Każdy może się wszystkiego nauczyć, jeżeli ... zechce2.

Do nauczenia się czegokolwiek wiodą różne drogi, można się uczyć rozmaitymi metodami dopasowanymi do
własnych preferencji.

Nie ma jednej skutecznej metody uczenia się – w praktyce jest „szwedzki stół metod”,
z którego powinniśmy nauczyć się wybierać to, co nam pasuje i działa!

Strategia uczenia się to charakterystyczny dla danej osoby sposób przyjmowania i przetwarzania informacji
wynikający z indywidualnych różnic w zakresie funkcjonowania aparatu percepcyjno-poznawczego.
Wyznacza specyficzny dla każdej jednostki sposób uczenia się, manifestuje się szczególnie w sytuacjach
przeciążenia i fizjologicznego stresu. Jest raczej niezmienny przez całe życie. Na indywidualny styl uczenia
się składają się co najmniej 3 parametry: (1) preferencje sensorycznych, (2) preferencje w zakresie
przetwarzania informacji (analityczne lub ogólne, holistyczne), (3) profil wielorakich inteligencji. Ważną
składową stylu uczenia się jest także naturalna odporność na stres i układ lateralizacji (dominacja stronna).
Wszystkie te składowe tworzą indywidualny wzór strategii uczenia się człowieka i wyznaczają rejestr
preferowanych sposobów uczenia się (tzw. menu uczenia się).
Technika uczenia się to umiejętność celowego i ekonomicznego doboru czynności organizacyjnych i
psychoruchowych, niezbędnych do osiągnięcia Optymalnego Stanu Uczenia się, w zależności od
postawionego zadania przed osobą uczącą się. Polega na świadomej aktywacja psychofizycznej organizmu i
utrzymywaniu określonych stanów: skupienia, koncentracji uwagi, kreatywności, aktywnej relaksacji i
energii.

2. Oczywiście jeżeli CHCE. Jak pisał poeta K.I. Gałczyński. „Nie mówię żem jest geniusz/lecz i nie "dupa"/też bym
napisał "dziady"/gdybym się uparł”.
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Techniki to inaczej rozgrzewki – różne ćwiczenia i zabiegi organizacyjne, które działają jak katalizator –
przyspieszają gotowość do uczenia się i podtrzymują ten stan. Do uczenia się trzeba być DOBRZE
USTAWIONYM! Warto być odpowiednio skoncentrowanym, dobrze widzieć, dobrze słyszeć i dobrze się
czuć! Dobre ustawienie to kwestia kilku minut, a po nabraniu wprawy – zaledwie kilkunastu sekund. Dbając
o dobre ustawienie inwestujesz w efektywne uczenie się.
Co to jest technika uczenia się najłatwiej wyjaśnić odnosząc się do dowolnej dyscypliny sportu. Sportowiec
zanim skoczy w dal czy wystartuje do biegu – zawsze wykonuje rozgrzewkę, czyli przygotowuje swoje ciało i
umysł do stojącego przed nim zadania! Żaden sportowiec nie pominie tego etapu, bo wie jak jest to ważne,
a nawet decydujące o rezultatach. Bez rozgrzewki – grożą nam kontuzje i słabsze wyniki. Uwaga! w uczeniu
się jest tak samo! Każde uczenie się zaczynamy od rozgrzewki, która obejmuje zarówno ciało, jak i umysł.
Celem jest wywołanie optymalnego stanu uczenia się: odpowiedni stan skupienia, koncentrację uwagi,
odpowiednią aktywacja całego organizmu. Te ćwiczenia te pomagają także zapanować nad stresem,
opanować tremę, wyostrzyć zmysły. Te ćwiczenia działają jak KATALIZATOR - Ucząc się w odpowiednim
stanie – uczymy się szybciej, łatwiej, przyjemniej. Pamiętaj – ustaw się odpowiednio. To z czasem zajmuje i
tylko kilka chwil, a zawsze decyduje o wyniku!

Metoda nauczania/uczenia się to sposób przekazywania informacji i/lub sposób przetwarzania informacji,
w celu ich zrozumienia i zapamiętania przez osobę uczącą się. Każdą metodę nauczania/uczenia się można
scharakteryzować pod kątem nasycenia parametrami identyfikującymi określony styl uczenia się. Są to
następujące parametry: zakres aktywacji zmysłowej (sensorycznej), zakres aktywacji funkcji analitycznych
bądź ogólnych, holistycznych, zakres aktywacji wielorakich inteligencji.
Każdej rzeczy można się nauczyć wykorzystując różne metody uczenia się. Nie ma jednej najlepszej,
uniwersalnej dla wszystkich metody uczenia się. Najlepsza metoda to taka, która jest zgodna z określoną
strategią uczenia się i indywidualnymi preferencjami każdej osoby. Metoda to sposób realizacji
postawionego celu edukacyjnego. Kiedy masz np. nauczyć się wiersza – możesz czytać tekst i powtarzać „w
głowie” lub cicho na głos, możesz tekst wypowiadać dramatycznie, wykrzyczeć, dodać gestykulację, odegrać,
odtańczyć, mówić z podziałem na role lub różnymi głosami, słuchać nagranego tekstu w słuchawkach i
powtarzać biegnąć przez park… Jest tylko jedna zasada: im więcej funkcji zostanie włączonych (wzrok, słuch,
ruch, emocje, humor, inność) – tym szybciej się nauczysz i trwalej zapamiętasz!

Każdą metodę nauczania – względem osoby uczącej się, reguluje wskaźnik edudostępności, którą wyznacza
indywidualna strategia uczenia się jednostki. Każda osoba ma w tym obszarze własne preferencje (zarówno
nauczyciel, jak i uczniowie). Ze względu na cel działań edukacyjnych – w organizacji i przebiegu procesu
uczenia się priorytetowe są preferencje ucznia/uczniów.
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Siedzenie - nasz tryb codzienny!
Marina Abramović to bardzo znane nazwisko na arenie międzynarodowej sztuki współczesnej. Ta serbska
performerka znana jest z niezwykle odważnych i brutalnych działań, których obiektem artystycznym jest
ciało ludzkie. Jej dziełem jest pewien wstrząsający eksperyment, który polegała na … siedzeniu bez ruchu.
Artystka w performance pt. „ Artist is Present” siedzi przy stole, nieruchomo, 7,5 godzin dziennie przez 6
tygodni. W tym projekcie Abramović sprawdzić wytrzymałość ciała na długotrwałe siedzenie bez ruchu.

Abramović łącznie przesiedziała 786 godzin. Już po kilku dniach po siedzeniu bez ruchu Artystka była
nieprzytomnie zmęczona! Aby jej projekt mógł trwać dalej – poddawała się codziennie specjalnym
masażom. Po zakończeniu tego działania artystycznego parametry zdrowotne Artystki osiągnęły krytyczne
wartości, doszło m.in. do trwałych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. W udzielanych wywiadach
opowiada o groźnych konsekwencjach siedzenia dla kondycji zdrowotnej człowieka.
Czy wiesz, że … siedzący tryb życia został umieszczony wyżej w klasyfikacji zachowań ryzykownych niż
palenie papierosów i picie alkoholu!
Dla naszego organizmu bezruch jest ogromnym obciążeniem! Pozornie wydaje się, że siedzenie wymaga od
nas mało wysiłku. Jest zupełnie odwrotnie! To, co w naturalny sposób robią dzieci, czyli wiercenie się,
zmiana pozycji, bujanie się… wstawanie i poruszanie się (np. po klasie) jest po optymalnym zachowaniem
dla utrzymania zdrowia! Konsekwensje długotrwałego braku ruchu są bardzo poważne. Nie da się ich łatwo
zrekompensować np. jednorazowym spacerem, podobnie jak nie da się zregenerować organizmu
jednorazowym snem po kilku nieprzespanych nocach.
Czy wiesz, że … człowiek został stworzony do ruchu, wtedy cały organizm dobrze funkcjonuje.
Kiedy się ruszamy – w ruch idą nie tylko mięśnie, ścięgna, systemy powięzi, ale zwiększamy też dynamikę
płynów jakie zamknięte są w naszym ciele. Jednym z nich jest płyn mózgowo- rdzeniowy, którego działanie
polega m.in. na odżywianiu i detoksykacji neuronów i komórek glejowych.
Czy wiesz, że … długotrwałe siedzenie wywołuje tzw. fizjologiczny ZASTÓJ. To stan odczuwany jako brak
energii, odrętwienia… Zastój to efekt długotrwałego unieruchomienia ciała. Na ogół – kilkuminutowy
ruch (i kilka dobrych łyków wody) przywraca jasność myślenia i energię do dalszej pracy.
Kilka odpowiednich ćwiczeń – na początku lub w połowie lekcji – potrafi zdziałać cuda: reaktywuje, dodaje
energii, zwiększa koncentrację uwagi, pomaga się uczyć! Nauczyciel powinien modelować prozdrowotne
zachowania pokazując odpowiednie ćwiczenia i wykonując je razem z uczniami. Będzie bardziej
przekonujący!
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Nauczyciele mogą nie odczuwać zastoju, ponieważ oni na ogół w czasie lekcji się często zmieniają formę
ruchu: stoją, piszą na tablicy, chodzą po klasie. Mogą czuć zmęczenie i nie rozumieją znużenia uczniów!
Chyba, że uczestniczą w konferencji, gdzie muszą siedzieć kilka godzin na wykładach!

Zarówno w klasie, jak i w domu przed i w czasie odrabiania lekcji każdy uczeń powinien wykonywać co jakiś
czas krótkie ćwiczenia ruchowe, aby ustawić cały organizm w tryb dobry stan do uczenia się. Długotrwały
bezruch, niedotlenienie organizmu i mózgu … utrudnia przebieg uczenia się i wywołuje fizjologiczny stres –
a w stresie zamykają się możliwości uczeniu się!
Czy wiesz już, że … siedzenie jest najtrudniejszą pozycją fizjologiczną?
Porusz ciało, aby poruszyć umysł! Wyginaj śmiało ciało! Oto kilka propozycji:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

poruszanie palcami stóp, kręcenie kółek, zaginanie stóp, aby rozciągnąć mięśnie łydek
rozciąganie się i przeciąganie w górę
wyciąganie głowy do góry i prostowanie kręgosłupa
wykonywanie ruchów naprzemiennych z przodu (przeciwny łokieć do kolana) i z tyłu (przeciwna
ręka do pięty)
przyciąganiu zgiętej w kolanie nogi do klatki piersowej - rozciągamy w ten sposób dolny odcinek
kręgosłupa
krążenia barków
rozciąganie ramion poprzez splecenie dłoni na karku i ściągnięcie łopatek i wypnięciem klatki
piersiowej (ćwiczenie to wykonujemy naprzemian rozchylając ramiona i ściągając je - kulimy się i
otwieramy)
wciąganie pępka (przyciąganie do kręgosłupa) lub napinanie izometryczne mięści brzucha
(pamiętajmy o oddychaniu!)
robienie kociego grzbietu
powolne, płynne przyciąganie głowy do ramienia - raz prawego, raz lewego oraz odginanie głowy do
tyłu i przyciąganie do klatki piersiowej
delikatne ruchy okrężne głową
oddechy z poruszeniem przeponą i ziewanie
kreatywne dyrygowanie do muzyki i kreatywny taniec
oraz … wszystko inne, co sugeruje nam ciało!

Czy wiesz, że … siedzenie lub stanie w bezruchu – bez poczucia dyskomfortu, to najwyższy poziom
opanowania ruchu! Potrafią to mistrzowie ruchu: mimowie.
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Skutki siedzącego trybu życia:










płytki oddech i niedostateczne dotlenienia organizmu
zaburzenia pracy organów wewnętrznych
zaburzenia układu trawiennego
bóle kręgosłupa
zwyrodnienie dolnego odcinka kręgosłupa
osłabienie mięśni szkieletowych
niedotlenienie kończyn dolnych (mrowienie,
otyłość
obniżenie nastroju

Potrzeba ruchu jest naturalną potrzebą człowieka. Przyczynia się nie tylko do prawidłowego działania
wszelkich układów (krwionośnego, mięśniowego, kostnego, oddechowego itd.), ale jest istotna w każdym
momencie uczenia się.

Czy wiesz, że … z medycznego punktu widzenia dziecko nie lubiące ruchu zawsze budzi poważny niepokój.

W powszechnym rozumieniu rozwój ruchowy i rozwój intelektualny dziecka to dwie odrębne sprawy.
Tymczasem to sprawność ruchowa decyduje o właściwym rozwoju dziecka i to we wszystkich obszarach:
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym; wpływa na stan jego zdrowia i określa tzw. gotowość szkolną,
czyli gotowość psychoruchową do sprawnego wykonywania zadań stawianych przed dzieckiem w szkole.
Rozwój ruchowy dziecka koresponduje bardzo wysoko z jego osiągnięciami intelektualnymi, sukcesami w
nauce szkolnej. Można przewidzieć charakter problemów szkolnych po typie problemów związanych z
ruchem, które dziecko manifestuje, wykonując różne zadania. Ruch jest warunkiem koniecznym do uczenia
się, zaś problemy w rozwoju ruchowym dzieci mogą istotnie utrudniać osiąganie sukcesów szkolnych od
samego początku pobytu dzieci w szkole.
Dzieci uczą się kilka lat chodzić, by w szkole siedzieć przez 12 lat! Pomyśl o tym!

Człowiek ma 650 mięśni, które pracują na rzecz tego, aby organizm mógł sprawnie funkcjonować, czyli aby
dobrze: widzieć, słyszeć, odbierać bodźce czuciowe i dotykowe, utrzymywać równowagę oraz wykonywać
ruchy te proste i te bardziej złożone, aż do wysokiej koordynacji wielu precyzyjnych ruchów włącznie –
czyli, aby dobrze się uczyć! Aby dobrze pracować, mięśnie potrzebują mieć dużo okazji do ruchu.
70% ludzi wykonuje swoją pracę siedząc przy biurku po 8-10 godzin dziennie!
100% uczniów siedzi co najmniej po 7-10 godzin każdego dnia w szkole i odrabiając lekcje!
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Współczesne dzieci siedzą w bezruchu kilka godzin dłużej niż ich rówieśnicy sprzed – chociażby 20 lat temu.
To źle wpływa na ich ogólną kondycję fizyczną, rozwój układów kostno-mięśniowych; sprawność i
wytrzymałość – taki stan rzeczy dostrzegają „gołym okiem” nauczyciele wychowania fizycznego! Tryb życia z
deficytem ruchu to obniżona sprawność ruchowa, a w konsekwencji to zagrożenie dla zdrowia i życia.

Warto podkreślić i to grubą kreską, iż wielogodzinny bezruch prowadzi też do
nasilonego występowania wielu problemów natury emocjonalnej, np. obniżonego
nastroju czy agresji!
opracowanie Zuzanna Taraszkiewicz
Choreoterapeuta, trenerka Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne, ratownik medyczny.
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