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Rozwijanie umiejętności uczenia się.  

Jak wspierać uczniów, aby ich nauka była efektywna? 

 

 Pracuję od kilkunastu lat jako nauczyciel terapii pedagogicznej. Na bazie 

własnych doświadczeń w pracy z uczniami, zauważyłam, że jednym  

z większych problemów jest umiejętność stosowania dobrych, dopasowanych do 

potrzeb dziecka technik uczenia się i zapamiętywania informacji. Dlatego też, od 

czterech lat, prowadzę dla uczniów zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.  

Program o nazwie „Efektywne techniki uczenia się” realizuję w formie 

warsztatów. Celem jest rozwijanie umiejętności uczenia się i pokazanie uczniom, 

że nauka może być przyjemna, szybka i efektywna.  

W okresie od listopada do grudnia 2015 roku przeprowadziłam cykl ośmiu 

warsztatów w klasach piątych „Efektywne techniki uczenia się”. Celem tych zajęć 

było zwrócenie uwagi na ich indywidualne preferencje podczas nauki, odmienne 

sposoby kodowania informacji, umiejętność łączenia różnych technik uczenia 

się.  

W listopadzie 2016 roku przeprowadziłam kolejny cykl trzech spotkań  

z uczniami na temat: „Techniki uczenia się – motywacja, koncentracja – klucz do 

naszej pamięci” podczas zajęć otwartych dla nauczycieli i specjalistów szkolnych 

pracujących z jedną z klas piątych. Intencją moją podczas prowadzenia tych zajęć było 

zaakcentowanie uczniom znaczenia ich aktywnej koncentracji podczas zajęć, 

pokazanie korzyści z efektywnej nauki oraz zaktywizowanie ich potencjału.  

Opracowując plan zajęć z uczniami wykorzystałam moje własne doświadczenie 

w poszukiwaniu efektywnych technik szybkiego czytania i zapamiętywania informacji. 

Pracując z uczniami i prowadząc zajęcia wspierające rozwój dziecka, podobnie jak 

moi uczniowie, przywiązuję wagę do efektywnego przyswajania informacji i 

kodowania ich w pamięci długoterminowej. Dlatego też samodzielnie 

przestudiowałam kurs szybkiej nauki na stronie szybkanauka.pro. Uważam, że było to 

bardzo cenne doświadczenie dla mnie i pozwoliło mi na praktyczne zastosowanie 

nowych umiejętności. 



Dorota Brożek, „Rozwijanie umiejętności uczenia się”.  

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam ponownie cykl zajęć 

rozwijających umiejętności uczenia się uczniów, które prowadziłam wspólnie  

z psychologiem szkolnym „Metody skutecznego kodowania informacji”. Zajęciami  

w formie warsztatowej objęci zostali uczniowie klas 4-7, w każdym oddziale klasowym 

odbyły się trzy spotkania.  Inspiracją do stworzenia programu warsztatów była dla mnie 

książka R. Kotarskiego „Włam się do mózgu”. W czasie spotkań z uczniami: 

1. wykorzystałam film ze strony www. polimaty – Jak się uczyć?, 

2. podczas projekcji filmu, ja i koleżanka - psycholog tworzyłyśmy notatkę i 

na jej podstawie pokazałyśmy różne sposoby notowania – ja 

wykonywałam notatkę kreatywną, pani psycholog mapę myśli, 

3. wykorzystałam kwestionariusz inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera 

oraz kwestionariusz pozwalający ustalić odpowiadający uczniowi styl 

uczenia się (na podstawie materiałów szkoleniowych z platformy Edu-

mach „Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole”), 

4. zaprezentowałam uczniom różne sposoby kodowania informacji i formie 

warsztatowej przeprowadziłyśmy z koleżanką praktyczne ich 

zastosowanie, 

5. na podstawie stworzonej prezentacji na temat sposobów kodowania 

informacji, przygotowałam dla uczniów i rodziców gazetkę ścienną, 

6. podsumowałam zajęcia z uczniami, wspólnie z nimi omówiliśmy 

dominujący styl uczenia się oraz inteligencji wielorakiej, 

7. wychowawca otrzymał informację na temat stylu uczenia się klasy i 

dominujących typów inteligencji, co pozwoli na zindywidualizowanie 

pracy z uczniami i dostosowanie form i metod przekazu informacji 

zgodnie z preferencjami klasy i danego ucznia. 

 

Długo zastanawiałam się, dlaczego uczniowie mają trudności w tworzeniu map myśli 

– dla  mnie jednej z prostszych i łatwiejszych metod przyswajania informacji. 

Odpowiedź była całkiem prosta: uczniowie mają problem z wyborem informacji.  

W bieżącym roku szkolnym postanowiłam więc włączyć w zajęcia „metodę 

terminatora”, czyli praktycznego działania. Do tego celu wykorzystałam scenariusz ze 

strony scenariuszelekcji.edu.pl „Po co myślom mapa?”. Razem z uczniami przeszliśmy 

drogę selekcjonowania informacji i dzielenia ich na grupy. Okazało się, że nie jest to 
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takie proste nawet dla uczniów klas 4-8. Niemniej jednak udało nam się zmierzyć z 

mapownikiem i pogrupować informacje.  

Przedstawione przeze mnie prezentacje powstały jako materiał do 

wykorzystania na zajęciach dla uczniów oraz dla Rodziców podczas spotkania. 

Przecież, żeby pomóc dziecku, Rodzic nie powinien „zostawać z tyłu”! Zdjęcia map 

myśli są oryginalne i tworzone razem z uczniami. Przyjęliśmy zasadę, że najpierw 

tworzymy schemat mapy myśli, który następnie uczniowie uzupełniają.  

 

Zachęcam do poznawania efektywnych technik uczenia się. Dla mnie samej 

było to ciekawe doświadczenie.  



Jak się uczyć? 

METODY 
SKUTECZNEGO 

KODOWANIA INFORMACJI

Dorota Brożek na podstawie "Włam się do mózgu" R. Kotarski, 
wyd. Altenberg



METODA CIEKAWSKIEGO DZIECKA

Nazwa nawiązuje do małych, ciekawskich dzieci, które 

zamęczają otoczenie nieustającymi pytaniami i polega 

właśnie na zadawaniu pytań.

Pytaj jaki jest sens informacji, którą 

dostajesz?

Połącz nowo przyswojone 

informacje z wiedzą, którą już 

posiadasz.

Lepiej zapamiętasz 

informacje, które wydają 

Ci się racjonalne, 

prawdziwe i zgodne ze 

zdrową logiką.

Nie popłyń zbyt 

daleko. Trzymaj się 

głównych wątków, 

których masz się 

uczyć. 

Zadawanie ciekawskich pytań nie wydłuży 

zbytnio czasu nauki. W ten sposób 

zdobędziesz wiedzę, która zostanie z Tobą na 

dłużej. 

„ A co to?”

„Dlaczego?”

„Jak to możliwe, że…?”
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METODA TERMINATORA

• Nazwa pochodzi od ucznia pobierającego naukę u mistrza. 
• Terminator – to uczeń pobierający nauki rzemiosła pod okiem mistrza. Kończąc naukę uzyskuje 

tytuł czeladnika. Współcześnie to osoba przygotowująca się do pracy, aplikant, asystent, pomocnik, praktykant, 
stażysta, uczeń.

• W trakcie terminu młodzieniec musiał przyswoić jak najwięcej informacji, by później 
pracować w wymarzonym zawodzie. 

• Starzy mistrzowie często tłumaczyli teorię, stosując ją w praktyce, a słuchający ich terminatorzy
intuicyjnie wiedzieli, jak ogromne znaczenie ma wcielanie zdobywanych informacji w życie. 

• Celem tej metody jest nabycie jakiejś motorycznej 
umiejętności. Chodzi tu o użycie fizycznego działania do 
lepszego zapamiętania jakiegoś materiału (np. tekstu). 
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METODA TERMINATORA

Wcielaj w życie rzeczy, 

o których się uczysz.
Zamieniaj od razu teorię 

w praktykę.

Zadbaj, aby to, co 

odwzorowujesz, fizycznie 

odnosiło się bezpośrednio do 

materiału, którego się uczysz.

Tą metodą da się uatrakcyjnić 

nawet wyjątkowo nudne 

informacje, których się uczymy. 

Staraj się zamieniać w 

ruch treści, których się 

uczysz. 

Łatwiej wydobędziesz 

informacje z pamięci. 
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METODA
TESTU ZDERZENIOWEGO

Testy doskonale uczą, można 

więc śmiało powiedzieć, że jest 

to skuteczna technika 

kodowania informacji.
Przeróżne formy 

sprawdzania wiedzy to 

jedno z najbardziej 

niedocenianych narzędzi 

służących do nauki. 

Polega na próbowaniu na własną 

rękę i  nieustannym wyciąganiu 

wniosków z pomyłek. 

Sprawdź swoją 

wiedzę prostymi 

testami, najlepiej 

ułożonymi przez 

siebie. 

Najlepszy test, to prosty test. 

Postaw sobie podstawowe 

pytania i wypisz wszystko, co 

wiesz na dany temat. 

Sprawdź się…zanim

rozpoczniesz naukę. W ten 

sposób dowiesz się na co 

zwrócić szczególną uwagę. 
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METODA 
TESTU ZDERZENIOWEGO

Metoda testu zderzeniowego sprawia, że będziesz w stanie 

wydobywać przyswojone informacje przez o wiele dłuższy czas 

niż w przypadku uczenia się za pomocą kolejnego powtarzania 

tekstu. 

Sprawdzanie wiadomości pozwala nam 

zauważyć braki w zdobytej wiedzy.  

Ucz się na 

swoich 

pomyłkach!
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METODA FISZEK

Zweryfikuj swoją wiedzę za pomocą 

fiszek – to stara metoda, która nie 

ma terminu przydatności. 

Fiszka to zwykły 

kartonik. 

Załóż pudełko 

z pięcioma 

przegródkami. 

Na jednej stronie 

napisane jest zadanie 

lub pytanie, na drugiej 

widnieje odpowiedź. 

Dlaczego tyle?

Nie wystarczy Ci 

jedna trafna 

odpowiedź. 

Musisz po czasie 

sprawdzić, czy  

faktycznie pamiętasz 

właściwe rozwiązanie. 

Fiszki pozwolą Ci skupić uwagę na 

rzeczach, z którymi masz większy 

problem. 

Po prostu powtarzasz je dużo częściej. 

Po poprawnej odpowiedzi 

przenieś fiszkę do następnej 

przegrody, aż powtórzysz 

każdą informację co najmniej 

pięć razy. 
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METODA TANCERKI

Mądre rozłożenie 

nauki w czasie. 
Metoda „narodziła 

się” w szkole tańca 

nowoczesnego. 

Rozproszenie w czasie 

powtórek pozwoli Ci 

zapamiętać na 

znacznie dłużej, nawet 

na całe życie. 

Rozproszenie nauki 

na wiele dni wcale 

nie zabierze Ci 

więcej czasu niż 

kucie na blachę w 

jednym momencie, 

najczęściej na 

ostatnią chwilę. 

Uczenie się tuż przed 

sprawdzianem to 

ostatnia deska ratunku. 
To mało efektywna 

metoda, przy której 

wiedza wychodzi z głowy 

jeszcze szybciej, niż 

weszła. 

Jeśli będziesz 

pracować nad swoją 

wiedzą systematycznie 

i z przerwami, 

osiągniesz lepsze 

rezultaty i będziesz 

mógł zapamiętać 

informacje na dłużej. 

Ucz się 2 razy po 30 

minut, zamiast 

jednorazowo przez 

60 minut. 
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METODA ZMIANY MIEJSCA

Zmieniaj okoliczności, 

w których się uczysz.
Oklepana zasada stałego i cichego 

miejsca nauki nie znajduje oparcia 

w rzetelnych pracach naukowych.  

Różnorodność miejsc 

do nauki tworzy 

dodatkowe miejsce w 

pamięci, o które może 

zahaczyć się 

przyswajana informacja. 

Wystarczy nawet drobna zmiana, 

np. nauka raz w pokoju, raz na 

balkonie, ogrodzie lub parku. 
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METODA PAPUGI

Bierne kilkukrotne czytanie 

jednego materiału do nauki to 

zdecydowanie najmniej 

efektywna strategia uczenia 

się.  

Powtórki są jednak 

niezbędne przy 

nauce.  

Każdą kolejną sesję 

nauki traktuj jak 

okazję do nowego 

spojrzenia na 

przyswajane treści. 

Aby głębiej się „wgryźć” w tekst, 

który czytasz, możesz opracować 

jego najważniejsze punkty, 

przeredagować go, znaleźć 

przykłady lub wyjątki, stworzyć 

grafiki. 

Czytając kolejny raz te 

same informacje, zastosuj 

inną metodę. 
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METODA KRÓLA BOKSU

Przeplataj ćwiczenia 

z różnych działów. 

Zamiast przechodzić 

kolejno przez 

wszystkie elementy 

składowe jakiegoś 

zagadnienia, 

zwyczajnie 

wymieszaj ich 

kolejność. 

Przemieszanie 

materiału sprawi, że 

Twój mózg będzie 

zmuszony do pracy 

na wysokich 

obrotach. 

Rozsądnie utrudniaj sobie naukę. 

Doprowadź do sytuacji, w której 

mózg się nieco zmęczy. 

Taki zwiększony wysiłek nie jest 

wrogim, wręcz przeciwnie –

jednym z ważniejszych 

elementów długotrwałego 

zapamiętywania. 
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METODA WALENIA

Piszemy – nie śpimy!

Uczniowie, którzy 

notują, osiągają 

lepsze wyniki. 

Upraszczaj, 

co się da.

Twoje notatki nie 

muszą być piękne 

ani równe. 

Używaj różnych 

kolorów 

zakreślaczy, 

długopisów, żeby 

móc odróżnić 

wnioski, liczby 

czy kluczowe 

stwierdzenia. 

Ślad w mózgu 

wyryty notatką.

Zapisuj informacje, 

myśli, pytania. 

Wykorzystuj 

notatki do 

wyłapywania 

kluczowych 

niuansów. 

Wróć do 

notatek po 

zajęciach. 
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METODA 
RZYMSKIEGO POKOJU

To technika pamięciowa polegająca na 

zapamiętywaniu serii słów poprzez kojarzenie 

ich z miejscami, przedmiotami znajdującymi się 

w pokoju, domu, pracy. 

Odnośmy się do 

czegoś, co jest stałe 

i nam dobrze 

znane. 

W tej metodzie ważne jest, 

żeby ustalić miejsce startu 

i kierunek ruchu, czyli jak 

będziemy poruszać się po 

naszym rzymskim pokoju. Wyrazy do zapamiętania umieszczamy 

w jakimś dobrze nam znanym miejscu, 

np. w pokoju. 
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METODA PAŁACU PAMIĘCI

To metoda wspomagająca 

zapamiętywanie.

Podobna do metody 

Rzymski Pokój.

Pomyśl o doskonale 

znanym miejscu, w 

którym bez problemu 

się odnajdujesz, np. 

domu rodzinnym.

W kolejnych 

pomieszczeniach 

umieszczaj 

przedmioty kojarzące 

się z informacjami, 

które chcesz 

zapamiętać. 

Korzystaj z jak najbardziej 

przesadzonych, 

wyolbrzymionych, zabawnych 

skojarzeń. 
Używaj jednoznacznych 

skojarzeń.
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Więcej informacji o metodach znajdziecie w książce: 
„Włam się do mózgu” R. Kotarski. 
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wyd. Altenberg



Dorota Brożek na podstawie "Włam się do mózgu" R. Kotarski, 
wyd. Altenberg

W prezentacji wykorzystano m.in. zdjęcia ze stron:

• https://www.google.com/search?q=fiszki&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM8u7S1fXgAhXok4sKHYuZDQkQ_AUIDigB&biw=1408&bih=667#imgrc=0F2hZpoIhyJtEM

• https://www.google.com/search?q=rzymski+pok%C3%B3j&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl6Mvj1_XgAhXCmIsKHUT7A00Q_AUIDigB&biw=1408&bih=667&dpr=1.36#imgrc=C3tYGUZikKSEpM:

• https://www.google.com/search?q=pa%C5%82ac&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju8ef41_XgAhXGk4sKHeNID7UQ_AUIDygC&biw=1408&bih=667#imgrc=OLcSL--ukANUNM:

https://www.google.com/search?q=fiszki&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM8u7S1fXgAhXok4sKHYuZDQkQ_AUIDigB&biw=1408&bih=667#imgrc=0F2hZpoIhyJtEM
https://www.google.com/search?q=rzymski+pok%C3%B3j&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl6Mvj1_XgAhXCmIsKHUT7A00Q_AUIDigB&biw=1408&bih=667&dpr=1.36#imgrc=C3tYGUZikKSEpM
https://www.google.com/search?q=pa%C5%82ac&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju8ef41_XgAhXGk4sKHeNID7UQ_AUIDygC&biw=1408&bih=667#imgrc=OLcSL--ukANUNM


Strategie uczenia się

Dorota Brożek na podstawie materiałów "Szybka nauka Pro" K. Szafranowska.



Jak się uczyć – techniki i strategie

• techniki i strategie konwencjonalne i 
niekonwencjonalne (np. techniki mnemoniczne, 
uczenie się pod hipnozą, tzw. szybkie uczenie się),

• słowne (werbalne) – nazywanie obrazów, powtarzanie, 
odszukiwanie sensu, streszczanie tekstu,

• bezsłowne (niewerbalne) – podkreślenie istotnych 
informacji, wykreślanie schematów, wyobrażanie sobie

• krótkoterminowe – ,,zakuć, zdać, zapomnieć”,

• długoterminowe – wymagają czasu i energii (chcemy 
zapamiętać pewne informacje na dłużej),

• strategie magiczne – np. maskotka,

• strategie jasnowidza – uczymy się wyłącznie wówczas 
gdy sądzimy, że nas zapytają

Dorota Brożek na podstawie materiałów 
"Szybka nauka Pro" K. Szafranowska.



Dlaczego Piotruś niczego nie 

pamięta?

• Konstrukcja

• Przetwarzanie

• Rekonstrukcja

• Jaką Piotruś ma motywację wewnętrzną?

• Co Piotruś robi podczas lekcji?

Dorota Brożek na podstawie materiałów 
"Szybka nauka Pro" K. Szafranowska.



Co jest kluczem do naszej 

pamięci?

• Koncentracja aktywna

• Koncentracja pasywna

• Rola procesu rekonstrukcji

Dorota Brożek na podstawie materiałów 
"Szybka nauka Pro" K. Szafranowska.
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Podzielna uwaga

• Prawda czy mit?

Dorota Brożek na podstawie materiałów 
"Szybka nauka Pro" K. Szafranowska.



Aktywne uczenie się

• Aktywne powtarzanie:

– w parach,

– „do telefonu” – co widzę?,

– opowiadanie rodzicom;

• Kreatywne notatki

• Aktywna pomoc w nauce: 

– z czym Ci się to kojarzy?

– czy już o tym słyszałeś?

– o co możesz zapytać?

Dorota Brożek na podstawie materiałów 
"Szybka nauka Pro" K. Szafranowska.
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• Dziękuję za uwagę

Dorota Brożek na podstawie materiałów 
"Szybka nauka Pro" K. Szafranowska.


