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Od redakcji
W szkole dzieci uczą się, że każda dyscyplina nauki ma swoje reguły, zasady, wzory,
cykle. Dzieci uczą się opisywać świat językiem określonej nauki. Uczą się zasad ortografii
i arytmetyki, wzoru na pole kwadratu i zasady rozwiązywania zadań z niewiadomymi…
Uczą się bo podstawowym procesem w szkole jest uczenie się uczniów…
Proces ten trwa przez całą edukację, a jego wynik zawsze wpływa na ich dalsze losy.
Epidemia i nauka w systemie zdalnym stała się wielkim testem dla priorytetowych
kompetencji uczniów. W czasie ostatnich miesięcy edukacji zdalnej - na plan pierwszy wysunęła
się refleksja, że uczniowie nie potrafią się uczyć samodzielnie!
No własnie - czy uczniowie znają zasady, reguły, cykle procesu uczenia się?
Czy znają wzór na własny styl uczenia się?
Lekcje o uczeniu się, także w kontekście rozpoznania własnych preferencji, własnego wzoru
uczenia się - są równie ważne jak inne przedmioty szkolne.
Może nawet ważniejsze!
Ale niezależnie od okoliczności - dzieci nie przychodzą do szkoły, aby się dowiedzieć, że
są słabe z tabliczki mnożenia, czy ortografii… Dzieci przychodzą do szkoły, aby się uczyć
i zwiększać swoje umiejętności i kompetencje w wielu zakresach. Nauka powinna być
przyjemnością! Ujmując sprawę psychologicznie – zawsze przyjemnie jest być kompetentnym!
I przyjmijmy założenie, że żadne dziecko nie planuje zostać słabym uczniem, ani uczniem
sprawiającym trudności wychowawcze!
Budujmy razem przestrzeń do uczenia się, rozwoju i sukcesów dla każdego dziecka!
To nasze marzenie, które współdzielimy z milionami uczniów oraz ich rodzicami
i nauczycielami.
Dołączysz do projektu? Bo najwyższy czas na cuda!
Małgorzata Taraszkiewicz & Zuzanna Taraszkiewicz
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Czy 30 godzin to dużo?
Czy zgadasz się ze
stwierdzeniem, że
najbardziej brakującym
elementem procesu
edukacji w szkole
jest przygotowanie
uczniów
do samodzielnego
uczenia się?

Sukcesy edukacyjne (szkolne) są najlepszą
profilaktyką wykluczenia społecznego. Odnoszenie
sukcesów przynosi eliminację wielu problemów
wychowawczych i uruchamia w młodych ludziach
odwagę, aby spełniać swoje marzenia i realizować
zdolności i talenty.
Jak wynika z wielu badań, a także naszych
doświadczeń – wystarczy inwestycja
30 godzin odpowiednio zaprojektowanych
warsztatów z uczenia się, aby uczniowie opanowali
kompetencje uczenia się i nawet z uczniów bardzo
słabych stali się uczniami z sukcesami edukacyjnymi.
Czy to (tak) dużo?

WWW. CENTRUMORGANIZACJISZKOLEN.COM/NEUROBOX/
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Czas na cuda!
O Neurobox

Przez wiele 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 podważyła dotychczasową
wiedzę na temat mózgu, genetyki i niezmienności potencjału mózgu. Udowodniła,
że mózg nie jest zdeterminowany przez
genetykę, tylko ulega wpływom środowiska.
Profesor Marion Diamond z zespołem
ustaliła 5 standardów - najważniejszych
czynników dla uczenia się, są to:

1. Odpowiednia dieta tj. dieta bogata w substancje
odżywcze. Warto wiedzieć, że współczesne dzieci
są przekarmiane, ale ich mózg jest 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 psychofizycznym).
3. Stawianie zadań o pewnym stopniu trudności,
co odpowiada strefie najbliższego rozwoju według
Wygotskiego.
4. Nowość, co ma związek ze zjawiskiem habituacji,
przyzwyczajania się do bodźców.
5. I MIŁOŚĆ! Czyli relacje, dobra komunikacja,
poczucie więzi, bezpieczeństwa, zaufania,
współodpowiedzialności.
Wyżej wymienione standardy stały się fundamentem
do opracowania programów doskonalenia nauczycieli
i scenariuszy warsztatów dla uczniów składających się
na projekt NeuroBox.
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Z praktyki wdrożeniowej ...
Już po kilku godzinach warsztatów obserwowano poprawę zachowania
uczniów – stali się bardziej aktywni, kreatywni, odpowiedzialni. Wzrastała
u nich ZARADNOŚĆ EDUKACYJNA, WIARA W SIEBIE, POCZUCIE
KOMPETENCJI. Coraz bardziej zadowoleni stawali się także nauczyciele!

Zadowoleni Uczniowie.
Zadowoleni Nauczyciele ...

Poprawa gwarantowana!
NeuroBox został opracowany na podstawie zebranych doświadczeń w testowanym projekcie
i dostosowany do możliwości szkolnych, np. długi, 80 godzinny kurs doskonalenia nauczycieli
został sformatowany do 3-modułowego e-kursu, z zawartością najważniejszych informacji z
zakresu neuronauk w praktyce i wspierania rozwoju dziecka oraz filmów.
Powstały także dodatkowe materiały, których brakowały w omawianym projekcie, np. warsztaty
z kreatywności, myślenia, wsparcia do konkretnego przedmiotu (j. polski, matematyka).
Pojawił się także NeuroBox dla przedszkola - mini sesje rozwojowe, zestaw testów i zadań do
badań przesiewowych dla profilaktyki trudności szkolnych (przetestowane w grupie 320 dzieci).
Na koniec opracowane zostały testy do diagnozy strategii uczenia się uczniów...
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Co jest w pakiecie NeuroBox?
1

SCENARIUSZE
WARSZTATÓW

2

FILMY
SZKOLENIOWE

WEBINARY
SZKOLENIOWE

Zrozum mnie
Kreatywne metody
nauczania
Mentoring. Tutoring.
Coaching w edukacji
Siła i odporność
psychiczna

będą się odbywać raz
w miesiącu, przez rok
szkolny, w formie
omówienia konkretnej
kwestii, demonstracji
wybranej techniki lub
zgodnie z potrzebami
i życzeniami użytkowników projektu NeuroBox.

z uczenia się i innych
kompetencji kluczowych
dla uczniów klas:
1-3, 4-5 i 6-7 szkoły
podstawowej oraz mini
sesje uczenia się ukryte w
zabawie dla dzieci w wieku
przedszkolnym.
Testy i inne dodatki
dokładane co miesiąc (np.
materiały dla rodziców).

Prawie 8 g. nagrań.
Do każdego filmu jest
podręcznik.

TESTY DO DIAGNOZY
STRATEGII UCZENIA SIĘ

dla uczniów klasy 5-8
szkoły podstawowej
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recenzje NeuroBox
1
EWA RADANOWICZ

2
NAUCZYCIEL FIZYKI,
WOJ. PODKARPACKIE

Nauczyciele, realizatorzy programu,
szczególnie podkreślają, że program
jest wzmocnieniem
ich warsztatu pracy,
jak również
warsztatu pracy
ucznia!

Wreszcie mogłem
poznać dziecko
„w całości”,
a nie
zestresowanego
ucznia
na fizyce!

3
UCZEN KLASY 6 SP,
́
BARCZEWO

Takie zajęcia
powinny
być
zamiast
nauki!

RECENZJA OD UCZNIÓW
„Bardzo spodobały mi się zajęcia
z uczenia się. Mogliśmy poznać więcej
sposobów na skuteczną naukę, np.
układanie historyjek z jakiegoś tekstu.
Dowiedzieliśmy się też dużo o
Mordercach Pomysłów – uczuciach,
które zamykają w nas nasze pasje.
Dzięki sposobom poznanym na zajęciach
nauka jest przyjemniejsza, skuteczniejsza
i przynosi efekty. Mam nadzieję że na
kolejnych zajęciach będą jeszcze
ciekawsze tematy”.
(uczennica klasy 4 SP, Koniecpol
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WYPALENIE ZAWODOWE I DOBROSTAN
(materiał z pakietu NeuroBox)

Zastanów się czy umiesz zarządzać

Emocje wynikają z myślenia,

własnymi emocjami?

zdefiniowania, nazwania tego, co czujemy

Czy umiesz dobrze wybierać to, jak się

w danej chwili, w określonej sytuacji....

czujesz i to, co się z tobą dzieje?
A więc możesz „wybrać” jak się czujesz,
Być może wydaje ci się, że to jakieś pytanie

zdecydować: jak się czujesz!

z kosmosu, bo przecież tyle rzeczy na

No tak, tylko rzadko kto o tym wie.

nas wpływa i od tylu spraw i ludzi zależy
nasze samopoczucie, a także w tym

Emocje, uczucia (w dużym skrócie) są

poczucie: siły, zadowolenia, radości,

fizjologiczną reakcją na myśli: jeżeli

szczęścia.

czerwienisz się, czujesz przyspieszone
bicie serca, pocą ci się ręce - to sygnał

Ale uwierz, że to jest nieprawda!

daje „centrum” myśli - umysł; który

Odczuwane emocje to nie są sprawy, które

analizuje sytuację i na nią reaguje

się przydarzają (spływają na nas nie

fizjologicznie, według pewnego

wiadomo skąd), ale stany, które sama

utrwalonego wzorca. Następuje niejako

określasz... czując pewne poruszenie

dopasowanie do znanych stanów. Niestety

i napięcia w organizmie, głowie, żołądku,

często niekorzystnych dla nas samych,

mięśniach.

demobilizujących nas.

WYPALENIE ZAWODOWE:

POCZUCIE BRAKU SENSU I RADOŚCI

Z PRACY.

EFEKT SPOWODOWANY

BRAKIEM TROSKI O SIEBIE,

PRZECIĄŻENIEM ORGANIZMU

(FIZYCZNYM I PSYCHICZNYM);

BRAKIEM TROSKI O SWÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY,

POCZUCIEM NIEKOMPETENCJI,

BEZRADNOŚCI ZAWODOWEJ;

BRAKIEM WSPARCIA ZE STRONY OTOCZENIA;

NIEWŁAŚCIWYM

WYBOREM ZAWODU W NIEZGODZIE

Z AMBICJAMI I MARZENIAMI.
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Jak to się dzieje - będzie o tym mowa dalej.
Teraz wystarczy spróbować dać się
przekonać iż to twój umysł i twoje myśli...
Więc ty je analizujesz i ty je opisujesz, i ty też
możesz to zmienić, wybrać dla siebie lepszy
sposób reagowania!
Jeżeli ty nie kontrolujesz swego myślenia to kto?
Jeżeli jest taki ktoś (kto mówi - "wiem lepiej
co czujesz") -wyślij go na terapię, niech się
leczy!
Czy uważasz, że łatwo cię wpędzić
w zakłopotanie, doprowadzić do wściekłości,
sprowokować do tego, że czujesz się gorszy,
nieszczęśliwy, niepotrzebny, zraniony, słaby?

Najlepszą metaforą
"WYPALENIA" jest
obraz ludzi
„rozładowanych” z energii.
Ale uwaga,
nie - z kompetencji!

Jeżeli tak ... to wyobraź sobie, że właściwie
jest to niemożliwe dopóki ty sam nie
zdecydujesz, że tak się chcesz zachować!
Że właśnie tak chcesz o sobie myśleć!
Wydaje się to dość trudne: przypisać sobie
samemu odpowiedzialność, za te wszystkie
nieprzyjemne stany, w jakich funkcjonujemy.
Byłoby przyjemniej, gdyby TO zrzucić na
okoliczności zewnętrzne, innych ludzi,
pogodę itd. itp. Ale tak nie jest!
Warto postarać się to zrozumieć.
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ŻADNE DZIECKO
NIE PRZYCHODZI
DO SZKOŁY,
ABY SIĘ DOWIEDZIEĆ
Z CZEGO JEST MIERNE,
SŁABE, BEZNADZIEJNE..
Warto przyją takie założenie
12

Jak budować codzienną siłę
i odporność psychiczną?
W życiu zdarzają się trudne sytuacje.
Duże i małe.
Aktualnie przeżywamy kryzys epidemiologiczny
- pandemię globalną. Nikt z nas nie ma
doświadczenia jak sobie radzić, co robić, aby
zachować zdrowie, zwłaszcza psychiczne.
W zalewie informacji, chaosu emocji, lęku - w
najtrudniejszej sytuacji są dzieci, którym zawala
się poczucie stabilności i bezpieczeństwa.
Pierwszy poradnik dedykowany jest rodzicom,
którzy chcą pomóc dzieciom przetrwać ten czas
we względnie dobrej kondycji, złagodzić lęki,
wzmocnić ich siłę i odporność psychiczną,
nauczyć efektywnych zachowań, przywrócić
poczucie bezpieczeństwa i wiary w to, że będzie
dobrze.

W poradniku omówione zostały różne rodzaje
sytuacji kryzysowych, ze szczególnym
uwzględnieniem aktualnie doświadczanego
kryzysu epidemiologicznego z omówieniem faz
rozwoju kryzysu.
Przedstawione zostały różne formy i możliwości
udzielania emocjonalnego wsparcia w
wyjaśnianiu co się dzieje, łagodzeniu lęku
i zapobieganiu atakom paniki. Omówione zostały
podstawowe zasady zachowania się rodziców
(opiekunów dziecka) w sytuacjach kryzysowych
- jak organizować codzienne życie, jak
stabilizować sytuację, aby ponoszone przez
dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze.
Poradnik dla rodziców zawiera zestaw działań,
zabaw, ćwiczeń, które wzmacniają siłę
i odporność psychiczną dzieci, obniżają napięcie,
stres, lęk i stanowią profilaktykę obciążenia
traumatyzującego.
Wydawnictwo Świety Wojciech, Poznań
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OFERTA SPECJALNA

ŁÓW EDUKACJI

DLA WYDZIA

Ń!

ZAPYTAJ! ZADZWO
508 179 444

14

15

centrumorganizacjiszkolen.com

Centrum Organizacji Szkoleń

NeuroBox - pakiet rozwojowy dla
przedszkoli i szkół
tel. 508 179 444
e-mail biuro@centrumorganizacjiszkolen.com
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