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Wprowadzenie

Jeśli coś wyróżnia Cię spośród innych istot żywych
to to, że potrafisz się uczyć i czynisz to przez
całe swoje życie.

Hal Urban

 
W czasach, w których konkurencja stała się jedną z podstawowych reguł efektyw-

nego działania, a często również warunkiem utrzymania się na „powierzchni życia”, 
najważniejszą wartością nie jest to, co posiadamy, lecz to, jak potrafimy to, co posia-
damy, wykorzystać. Oczywiście, nic nie rodzi się samo z siebie. Wszystko wymaga 
zaangażowania i wysiłku. Ważne jednak jest, żeby widzieć sens tego zaangażowania 
i działać mądrze, z rozwagą i wiarą w sukces. Stąd tymi najważniejszymi cechami 
efektywnego działania, które przybliżają nas do osiągnięcia zamierzonego celu, jest 
kreatywność i szybkość działania.

Pojęcie kreatywności nabrało szczególnego znaczenia od momentu, kiedy niezwykle 
intensywnie zaczęto poszukiwać możliwości lepszego zrozumienia, a następnie wyko-
rzystania bodajże najistotniejszego narządu, jaki posiada człowiek, a więc własnego 
mózgu. Kiedy zaczęto sobie coraz lepiej uświadamiać, że korzyści, które czerpie każdy 
z nas, nie płyną z faktu posiadania mózgu, lecz z umiejętności jego wykorzystania, 
kreatywność stała się wyznacznikiem niemal każdego rodzaju działalności. Za sprawą 
coraz pełniejszego poznawania mechanizmów pracy naszego mózgu, kreatywność 
postrzegana jest jako jedna z najważniejszych cech kompetentnego uczenia się ucznia, 
słuchacza, studenta, nauczyciela. Niemal powszechnie uważa się, że ludzie w pełni 
wykorzystujący swoją kreatywność – traktowaną jako umiejętność tworzenia czegoś, 
co ma określoną wartość – to ci, którzy potrafią skutecznie korzystać z możliwości 
obydwu półkul mózgu. Są oni w stanie kształtować ogląd świata za pomocą całego 
mózgu.
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Wielu uczących się uważa, że kreatywność jest talentem, z jakim niektórzy ludzie 
się rodzą i tylko ci, którzy ten talent posiadają, osiągają sukcesy w uczeniu się, a pozo-
stali mogą im tylko tego zazdrościć. Jest to całkowicie błędne i nieuzasadnione podej-
ście. Kreatywność jest umiejętnością, której można się nauczyć, a następnie ją rozwijać 
i wykorzystywać.

W tym miejscu może u każdego Czytelnika tej książki zrodzić się oczekiwanie, 
że w książce tej znajdzie gotowy przepis (wzorem przepisu na bigos) na to, jak i co 
należy czynić, żeby być kreatywnym, skutecznie się uczyć – słowem odnajdzie gotową 
receptę, która będzie wyznacznikiem życiowego powodzenia. Nic bardziej mylącego. 
Autorzy tej książki nie taki założyli sobie cel.

Zatem książka ta nie jest:
• zbiorem instrukcji dotyczących tego co, gdzie i jak należy robić, bądź czego i kiedy 

nie należy czynić, żeby mieć gwarancję uzyskania sukcesu;
• opracowaniem, które w sposób wyczerpujący tłumaczy wszystkie mechanizmy 

niezwykle złożonego procesu uczenia się i w związku z tym nie trzeba będzie 
sięgać do innej literatury;

• rozprawą, w której nie wszystkie zamieszczone teksty są efektem przemyśleń bądź 
doświadczeń jej autorów, aczkolwiek autorzy się z nimi utożsamiają. Jest w niej 
także wiele propozycji, przemyśleń, sugestii autorów innych opracowań, które 
uznaliśmy za godne przywołania w całości.

Czym zatem jest ta książka? Jaki cel przyświecał jej autorom? Dlaczego warto 
uczynić ją przedmiotem pogłębionych studiów?

Jest to książka dla wszystkich uczniów, słuchaczy, studentów, nauczycieli wszyst-
kich poziomów kształcenia i typów szkół oraz innych osób, którym zależy na rozwi-
janiu swoich naturalnych zdolności. Polecamy ją w szczególności wtedy, kiedy utoż-
samiasz się przynajmniej z jedną z poniższych charakterystyk:
• chcesz zrozumieć, czym jest uczenie się, na czym ono polega, chcesz się czegoś 

dowiedzieć na temat tego, jak należy uczyć się uczenia się;
• chcesz zorientować się w tym, co już wiesz lub co wydaje Ci się, że wiesz o uczeniu  

się;
• masz wrażenie, że rezultaty, jakie uzyskujesz w uczeniu się, nie w pełni oddają 

Twoje możliwości;
• chcesz lepiej poznać swój potencjał, by dzięki temu uzyskiwać lepsze efekty 

uczenia się;
• jesteś gotowy na wypróbowanie bądź wykorzystanie w swojej praktyce edukacyjnej 

innych niż dotychczas stosowałeś metod, technik, procedur etc. uczenia się;
• chcesz jeszcze lepiej rozbudzić swój umysł, skierować uwagę na nowe nieznane Ci 

dotychczas obszary wiedzy;
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• jesteś przekonany, że każdy może się uczyć szybciej, pracować mądrzej i odczuwać 
większą satysfakcję tylko wtedy, gdy umiejętności uczenia się jak się uczyć, będzie 
nabywał przez całe życie;

• chcesz się uczyć, ponieważ nikt dotychczas nie pokazywał Ci, jak się uczyć, a żeby 
dobrze prosperować, musimy umieć uczyć się szybko i skutecznie.

Uczenia się można się nauczyć, trzeba jednak robić to nieustannie, mądrze, 
z wykorzystaniem tego wszystkiego, co o uczeniu uczenia się już wiemy, i z poszu-
kiwaniem tego, czego jeszcze nie wiemy. Uczenie się jak się uczyć jest tym rodzajem 
aktywności, którą musimy samodzielnie urzeczywistniać. Nie może nam tej umiejęt-
ności nikt podarować, tak jak nie możemy sobie jej kupić ani wypożyczyć. Nie można 
jej również w gotowej postaci wziąć z Internetu (jak to nierzadko można usłyszeć, że 
„po co się uczyć, skoro wszystko jest w Internecie”). Internet – jak twierdzi M. Spitzer 
– ma się tak do uczenia się uczenia jak supermarket do dobrego jedzenia. Prawdą 
jest, że w supermarkecie znajdziemy prawie wszystko, i to w takich ilościach, które 
w porównaniu z pojemnością naszych żołądków mogą szokować. Ale dobre jedzenie 
to coś znacznie więcej niż tylko same składniki, które dopiero dzięki odpowiedniemu 
zestawieniu i przygotowaniu stają się potrawami. Dopiero wtedy składniki stają się 
dobrym jedzeniem1.

Podobnie jest z uczeniem się. Jeśli ma ono być efektywne, to musi uwzględniać 
nasze preferencje, skłonności, doświadczenia, możliwości i przeżycia, które zmieniają 
się w ślady pamięciowe. Nasz mózg tworzy z ulotnych wrażeń odpowiednie struktury 
połączeń między komórkami nerwowymi. Z przeżyć tworzą się ślady w mózgu, które 
następnie są wykorzystywane w procesach odtwarzania, przetwarzania i wykorzysty-
wania zakodowanych informacji. A jak do tego dochodzi, na co możemy, a na co nie 
możemy mieć żadnego wpływu, jak programować i doskonalić proces uczenia się? 
To treść rozważań niniejszej książki.

W książce tej pokazujemy, że uczenie się nie jest czymś biernym, a raczej że jest 
aktywnym procesem, w trakcie którego dochodzi do licznych zmian w mózgu uczącego 
się. Ukazujemy, że mądrość naszego mózgu polega na tym, że uczy się nawet wtedy, 
gdy uczący się nie ma pojęcia, co się w danej chwili dzieje, ale jeśli chce mieć wpływ na 
to, co się dzieje (chociaż zawsze wpływ ten jest możliwy jedynie w pewnym zakresie), 
powinien sam o to zabiegać, głównie poprzez coraz lepsze poznawanie swojego mózgu 
oraz własnych preferencji i możliwości. Pokazujemy, że nie jest to łatwe zadanie, ale 
również tam, gdzie jest to potrzebne, przypominamy, że pojawienie się problemu rodzi 
możliwości. Podkreślamy, że ci, którzy osiągają w życiu sukces – którzy potrafią się 
uczyć – nie myślą, że mogą osiągać te sukcesy; oni wierzą, że mogą je osiągać, wierzą, 
że mogą swe zdolności umysłowe rozwijać niemal bez ograniczeń.

1. M. Spitzer: Musik im Kopf, Schattauer, Stuttgart 2002.
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Książka ta składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy stanowi teoretyczne 
rozważania, w którym staraliśmy się wyjaśnić, czym jest uczenie się. Przywołaliśmy 
kilka definicji, pokazując, że jest to złożona działalność, która do tej pory nie docze-
kała się uznawanej przez wszystkich definicji. W rozdziale tym ukazujemy dydak-
tyczny i społeczny aspekt uczenia się oraz źródła kształtowania zachowań uczącego 
się. Dużo miejsca poświęcamy determinantom uczenia się, wyjaśniając ich istotę oraz 
rolę, jaką przypisuje się im w procesie uczenia się. W końcowej części tego rozdziału 
podjęliśmy próbę dowiedzenia, że uczenie się, oraz uczenie uczenia się jest przedsię-
wzięciem na całe życie, sygnalizując, że dotyczy ono w równym stopniu pojedynczego 
ucznia, studenta czy nauczyciela, jak również poszczególnych organizacji i całego 
społeczeństwa.

Rozdział drugi jest czymś w rodzaju fundamentu, na którym oparliśmy całą 
konstrukcję teoretycznych wywodów na temat tego, jak uczyć się uczenia. W dziesięciu 
podrozdziałach przybliżyliśmy zarówno kluczowe kompetencje niezbędne każdej 
osobie do tego, żeby być aktywnym obywatelem zatroskanym także o samorealizację 
i rozwój osobisty, jak również tzw. wiedzę parasolową pochodzącą ze skumulowania 
rezultatów wielu badań naukowych dotyczących problematyki uczenia się. Podjęliśmy 
próbę wykazania, że ludzie bardzo różnią się między sobą w zakresie przyjmowania 
oraz przetwarzania informacji, a także działania; że każdy człowiek ma własną strategię 
uczenia się; że osobista strategia uczenia się w znacznym stopniu jest uwarunkowana 
programem neurologicznym danym jednostce przez naturę. Wiele miejsc w rozdziale 
tym poświęciliśmy odkryciu niektórych tajemnic naszego mózgu – w tym zwłaszcza 
funkcjom prawej i lewej półkuli, przybliżając istotę kilku profili dominacji, zakłócenia 
integracji sensorycznej, 7 rodzajom inteligencji, preferowanym stylom uczenia się. Na 
zakończenie tego rozdziału zwróciliśmy uwagę, że każda osoba ma własne, oryginalne 
MENU UCZENIA SIĘ, które wyróżnia się charakterystycznym sposobem percepcji 
i przetwarzania informacji, preferowanymi sposobami uczenia się oraz charaktery-
stycznymi dla siebie cechami działania.

Aby ułatwić czytelnikom zrozumienie podstawowej wiedzy z zakresu uczenia się 
oraz dowiedzieć się, w  jaki sposób wykorzystać właściwości swojego mózgu, trzeci 
rozdział uczyniliśmy próbą zderzenia teorii z praktyką. W rozdziale tym na przykła-
dzie dwóch działań edukacyjnych: 1) rozmowy egzaminacyjnej i 2) sposobu uczenia 
się pt. „Szwedzki stół” pokazano, gdzie i w jaki sposób uwidaczniają się poszczególne 
mechanizmy tego złożonego procesu uczenia się.

Czwarty, ostatni rozdział, zatytułowany Korepetycje z uczenia się jest swoistego 
rodzaju skarbnicą dekalogów, w których autorzy poddają pod rozwagę uczących się 
sformułowane rady, zalecenia, sugestie, podpowiedzi, reguły etc., dotyczące zacho-
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wania się (postępowania) w różnych sytuacjach edukacyjnych, z którymi uczący się 
zderza się, podejmując naukę uczenia się.

Dla tych z Was, którzy zapragną pogłębić swoją wiedzę na tematy zasygnalizowa-
nych tu zagadnień, zamieszczamy wykaz podstawowej bibliografii, która dostępna jest 
na polskim rynku wydawniczym, a po niektóre pozycje można również sięgać niemal 
w każdej bibliotece uczelni humanistycznych i bibliotekach, w których znajdują się 
zbiory z zakresu pedagogiki, psychologii czy ostatnio bardzo intensywnie rozwijającej 
się neuropedagogiki. Zachęcamy do korzystania.

Na koniec jeszcze ostrzeżenie, które przywołujemy za cytowanym już wcześniej 
M. Spitzerem: „To nie jest książka kucharska! Kto szuka prostych (żeby nie powiedzieć 
tanich) rad, jak bez wysiłku nauczyć się chińskiego, i to najlepiej we śnie, ten będzie 
bardzo rozczarowany. Nie oszukujmy się (mimo iż istnieje mnóstwo książek, które to 
czynią), nie ma sztuczek kuglarskich, dzięki którym można się czegoś nauczyć w mig. 
Gdyby takowe istniały, uczono by ich na uniwersytetach i w szkołach pedagogicznych. 
Co można obecnie zaoferować, to rodzaj instrukcji obsługi najwspanialszej maszyny 
do uczenia się: naszego mózgu”. Jeśli chcecie, drodzy Czytelnicy, sprawnie posługiwać 
się swoim mózgiem lub w ramach wykonywanego zawodu pokazywać innym, jak 
należy to robić, jeśli chcecie umieć się skutecznie uczyć, to zachęcamy: ZACZNIJCIE 
UMIEJĘTNIE WYKORZYSTYWAĆ MOŻLIWOŚCI SWOICH MÓZGÓW. Mamy 
szczerą nadzieję, że będziecie czynić to z przyjemnością. ŻYCZYMY POWODZENIA.

Czesław Plewka
Małgorzata Taraszkiewicz

Szczecin, październik 2010





Rozdział 1.
Czym jest uczenie się? — rozważania teoretyczne

Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wykonuj to!
Robert C. Schank

Nic nie jest wyjątkowo trudne,
jeśli podzielisz to na kilka drobniejszych zadań.

Henry Ford

Problematyka uczenia się zawsze była przedmiotem dużego zainteresowania 
zarówno praktyki, jak i teorii. Szczególną ciekawość przejawiały, i nadal to czynią, 
psychologia i oczywiście pedagogika. Przeprowadzono wiele badań, których celem 
było zarówno wyjaśnienie tego, czym jest uczenie się, jak również co jest jego istotą 
i na czym ona polega. Wraz z rozwojem nauki, coraz lepszym dostępem do infor-
macji, a także ich lawinowym przyrostem, zainteresowanie tą problematyką rośnie 
i obejmuje coraz większą liczbę ciągle jeszcze niewyjaśnionych problemów bezpo-
średnio bądź pośrednio mających związek z uczeniem się. Tak duże zainteresowanie 
wynika zarówno z chęci udzielenia pomocy uczącym się w poznawaniu otaczającego 
ich świata, jak również z potrzeby odkrywania nowych pokładów możliwości jeszcze 
skuteczniejszego uczenia się.

Analizując literaturę przedmiotu – a zwłaszcza tę, w której podejmowane są próby 
ukazania, jak uczyć uczenia się – nie sposób nie zauważyć, że choć uczenie się jest 
terminem powszechnie stosowanym, to brak jest jednoznaczności w rozumieniu 
znaczenia tego terminu. W życiu codziennym terminu „uczenie się” używamy zazwy-
czaj do opisania sytuacji, w której jednostka przyswaja sobie określone wiadomości 
lub kształtuje umiejętności. Uczenie się jest wówczas – jak twierdzi Z. Włodarski – 
„określeniem czynności podejmowanej przez podmiot, by coś sobie przyswoić”. Inni, 
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zdaniem autora, „rozumieją przez uczenie się proces nie zawsze mający charakter czyn-
ności, w wyniku którego utrwala się doświadczenie osobnika, następują zmiany w jego 
zachowaniu”1. Dlatego między innymi od przedstawienia i krótkiego omówienia 
najczęściej stosowanych definicji „uczenia się” rozpoczniemy prezentację treści tego 
rozdziału.

1.1. Porządek czy chaos terminologiczny?
Wśród licznych propozycji terminologicznych – których kilka za chwilę przywo-

łamy – proponowanych przez różnych autorów można wyodrębnić dwie kategorie 
definicji „uczenia się”: 1) definicje teoretyczne, których autorzy podejmują próby 
wyjaśnienia (ograniczając się najczęściej do określonego rodzaju uczenia się), czym jest 
uczenie się postrzegane ze względu na domniemane mechanizmy danego rodzaju tej 
czynności; 2) definicje empiryczne zmierzające do opisu tego wszystkiego, co charak-
teryzuje różne przejawy uczenia się i służy usystematyzowaniu wiedzy.

Niezależnie od kategorii definicji (teoretyczna czy empiryczna) niektórzy badacze 
nadają uczeniu się bardzo szerokie znaczenie, traktując niemal wszystkie zmiany 
w zachowaniu jednostki, powstałe w wyniku nabywania doświadczeń, jako uczenie 
się bądź jego rezultat, inni zaś zdecydowanie węższe, przyjmując, że tylko ograni-
czoną kategorię owych zmian należy traktować jako uczenie się bądź jego rezultat. 
Najczęściej jednak pojęcie „uczenia się” jest odnoszone do tych zmian, które następują 
w wyniku nabywania przez jednostkę indywidualnego doświadczenia.

W tym miejscu warto postawić pytanie o to, czy wszystkie zmiany następujące 
w wyniku nabywania przez jednostkę indywidualnych doświadczeń uprawniają do 
wnioskowania o występowaniu uczenia się? Odpowiadając na tak postawione pytanie, 
odwołujemy się do tych badaczy, którzy twierdzą, że o uczeniu się można mówić tylko 
wtedy, gdy zachodzące zmiany mają charakter trwały2. Swoje stanowisko uzasadniają 
tym, że o uczeniu się zaświadcza wyłącznie pamięć długotrwała. Inni takie założenie 
traktują jako nieuzasadnione, podkreślając, że informacje jednorazowe czy krótko-
trwałe, które niekoniecznie wywołują zmianę trwałą, mogą również składać się na 
rezultat uczenia się3. Oznacza to, że kryterium to nie jest ani jedyne, ani przesądza-
jące o tym, czy w określonej sytuacji mamy do czynienia z uczeniem się, czy też nie. 
Przyjmując jednak jedno bądź drugie podejście, będziemy mieli do czynienia z różnym 

1.  Z. Włodarski, Psychologia uczenia się, Warszawa 1998, s. 24.
2. Takie stanowisko można m.in. spotkać w pracach takich autorów, jak: V. G. Dethier, E. Stellar, Podstawy 

biologii współczesnej. Zachowanie się zwierząt, tłum. T. Prus, Warszawa 1966; I. Karcz, Pamięć. Uczenie się. 
Język [w:] Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1995; i inni.

3. Zob. Z. Włodarski, Psychologia..., op. cit., s. 54-56.
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obszarem problematyki związanej z uczeniem się, co znajdzie swoje odbicie również 
w przyjmowanych definicjach „uczenia się”. Podobnie jest w przypadku rozpatry-
wania sposobu dochodzenia do zmian. Niektórzy autorzy uczeniem się nazywają tylko 
te sytuacje, w których ma miejsce świadome i zamierzone dochodzenie do zmian, inni 
zaś tego ograniczenia nie zakładają, pojmując uczenie się jako zamierzone, jak i nieza-
mierzone dochodzenie do zmian.

Wielu autorów problematykę uczenia się wiąże z rozważaniami dotyczącymi 
pamięci. Takie podejście z  jednej strony stwarza możliwości dokonania pełniejszej 
analizy istoty uczenia się, z drugiej zaś stanowi dodatkową trudność interpretacyjną. 
Sam termin „pamięć” używany jest w różnych znaczeniach, a włączenie go w proble-
matykę uczenia się wymaga dokładnego określenia relacji tych dwu pojęć oraz brania 
pod uwagę nie tylko uwarunkowań aktualnych, lecz również tych, które miały miejsce 
wcześniej4.

Ukazaliśmy tylko niektóre uwarunkowania, które sprawiają, że różni autorzy 
proponują nieco inaczej sformułowane definicje „uczenia się”. Oto niektóre z nich.
• „Proces nabywania przez uczący się podmiot określonych wiadomości, umiejęt-

ności i nawyków”5.
• „Proces, w  toku którego na podstawie doświadczenia, poznania i  ćwiczenia 

powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają zmianom formy 
wcześniej nabyte”6.

• „Proces prowadzący do zmian w szeroko rozumianym zachowaniu się osobnika, 
które nie zależą wyłącznie od funkcji jego receptorów i efektów, zachodzą na 
podłożu indywidualnego doświadczenia i jeżeli nie odznaczają się trwałością, to 
polegają na wystąpieniu elementów nowych w porównaniu z poprzedzającym je 
zachowaniem”7.

• „Samodzielny proces poznawczy, z którego wywodzą się takie procesy dydak-
tyczne, jak kształcenie, dokształcanie, samokształcenie”8.

• „Proces uczenia się łączący zarówno logikę, jak i intuicję, intelekt i uczucia, pojęcia 
i doświadczenie, ideę i znaczenie”9.

• „Aktywny proces, w trakcie którego dochodzi do zmian w mózgu uczącego się”10.
• „Proces planowy, zamierzony i złożony, którego siłą napędową są dostatecznie 

silne motywy uczenia się, zaś rezultatem są określone wiadomości, umiejętności 

  4. Zob. Z. Włodarski, Z tajemnic ludzkiej pamięci, Wyd. 2, Warszawa 1990.
  5. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s. 18.
  6. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 56.
  7. Z. Włodarski, Psychologia..., op. cit., s. 32.
  8. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1998, s. 87.
  9. B. Lucas, Twój umysł stać na więcej. Jak szybciej się uczyć i wydajniej pracować, przeł. J. Kubiak, Warszawa 2006, 

s. 75, za: C. Rogers, Freedom to Learn, Poznań 2005.
10. M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2008, s. 17.
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i nawyki; opiera się na bezpośrednim i pośrednim poznaniu i doświadczeniu, 
w toku którego powstają nowe formy zachowania się i działania lub ulegają mody-
fikacji zachowania wcześniej nabyte; wymaga aktywności jednostki i przybiera 
różne formy”11.

• „Pewien rodzaj procesu badawczego, w którym samodzielność myślenia uczniów 
osiąga w pracy nad rozwiązywaniem problemów coraz to wyższy poziom”12.

• „Główna czynność regulująca stosunki uczącego się człowieka z otoczeniem zorga-
nizowanym celowo, podług planowych zmian, jakie mogą zajść w uczącym się”13.

• „Sytuacja pedagogiczna mająca miejsce wtedy, gdy uczniowie rozpoznają problem, 
wyobrażają sobie rezultat, odważają się konfrontować własne możliwości z danym 
problemem, mają świadomość własnych sukcesów i potrzeb w związku z uczeniem 
się, starają się znaleźć środki ułatwiające im uczenie się”14.

Jak można zorientować się na podstawie przytoczonych definicji, większość badaczy 
zajmujących się problematyką uczenia się określa je jako proces, w wyniku którego 
jednostka zdobywa bądź utrwala (albo ma miejsce jedno i drugie) doświadczenia 
mające wpływ na jej zachowanie. Jeśli zatem na skutek indywidualnych doświadczeń 
(stanowiących podstawę uczenia się) zaistnieją zmiany w szeroko rozumianym zacho-
waniu osoby uczącej się, które nie zależą wyłącznie od funkcji receptorów i efektorów 
(zakończenia komórek nerwowych odbierające określone bodźce i przekazujące je 
w postaci impulsów do ośrodków nerwowych to receptory; narządy organizmu stero-
wane przez system nerwowy to efektory), a zachodzą na podłożu indywidualnego 
doświadczenia, to można mówić o procesie uczenia się. Jeśli zmiany te nie mają charak-
teru trwałego, to również w pewnym stopniu wnoszą nowe elementy do dotychczaso-
wego zachowania się jednostki uczącej się. Oznacza to, że wskaźnikiem uczenia się są 
zaistniałe zmiany, bowiem uczenie się jest procesem poznawczym, a pozyskanew jego 
wyniku wiedza i doświadczenie są wynikiem poznania. Jednakże – jak wcześniej wspo-
mnieliśmy – nie wszystkie zmiany w zachowaniu jednostki są skutkiem uczenia się. 
Niektóre pojawiają się wraz z rozwojem jednostki, a także oddziaływania innych czyn-
ników np. farmakologicznych. Tego typu zmiany nie są wynikiem uczenia się (nawet 
jeśli mają charakter zmian trwałych). Zmiany w zachowaniu jednostki informujące 
o procesie uczenia się można przedstawić w następujący sposób (rys. 1):

11. F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001, s. 22.
12. W. Okoń, Problem samodzielnego myślenia i działania [w:] W. Okoń, Wszystko o wychowaniu, Warszawa 1999, 

s. 24.
13. K. Kruszewski, O nauczaniu i uczeniu się w szkole [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Red. K. 

Kruszewski, Warszawa 1995, s. 69.
14. E. Lhéritier, Me controle pas, j’apprends. Les enjeux des situations d’apprentissage, „L’École et la famille” 1958/9.
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Rys . 1 . Zmiany w zachowaniu informujące o procesie uczenia się
Źródło: Z. Włodarski, Psychologia..., Op. cit., s. 31.

Autor tej ilustracji dostrzega wszystkie zmiany dokonujące się w zachowaniu 
jednostki (zarówno te, które powstały w wyniku jej indywidualnego doświadczenia, 
jak również te, które nie są jego skutkiem), przy czym szczególnym zainteresowa-
niem obdarza zmiany powstałe w wyniku indywidualnego doświadczenia jednostki, 
proponując, żeby uczenie się rozpatrywać jako „procesy prowadzące do zmian o różno-
rodnym stopniu trwałości, a więc również niektóre zmiany nietrwałe, jeśli polegają na 
ujawnieniu się w zachowaniu osobnika nowego doświadczenia, którego nie posiadał 
on przedtem”15. Propozycja ta wydaje się uzasadniona, bowiem w wielu przypadkach 
spotykanych w praktyce dostrzec można, że doraźne zmiany w zachowaniu z czasem 
okazują się zmianami trwałymi. Poza tym takie podejście przyjmuje w literaturze wielu 
autorów, którzy w proponowanych definicjach uczenia się eksponują różne czynniki.

Akceptując takie rozumienie, można mieć wątpliwości, czy jest to przejaw 
porządku czy chaosu terminologicznego, bowiem w praktyce większość użytkow-
ników określonej dziedziny wiedzy oczekuje raczej konkretów (rozstrzygnięć jedno-
znacznych). Tymczasem w nauce brak jednoznaczności nie świadczy o tym, że ktoś, 
kto wypowiada się na określony temat, nie znając się na nim dobrze, a tym samym 
tworzy fałszywe opisy rzeczywistości. Jest to raczej przejaw troski o wszechstronne 

15. Z. Włodarski, Psychologia... op. cit., s. 32.
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wyjaśnienie wszystkich elementów tej rzeczywistości, a proponowany opis (w tym 
przypadku definicja uczenia się) jest wyrazem uznania ważności sposobu, w jaki autor 
opisu postrzega elementy rzeczywistości będące ze sobą w określonych relacjach. Nie 
jest to przejaw chaosu, lecz pewna prawidłowość, bowiem pojęcie jest zawsze definio-
wane na gruncie określonej teorii (niezależnie od tego, czy jest to teoria naukowa, czy 
naiwna) i jest efektem dokonywania określonych uogólnień.

Chaos jako wyraz wieloznaczności pojęć – w rozumieniu D. Klus-Stańskiej – ma 
miejsce wtedy, gdy „mamy do czynienia z terminami, których cechą jest potencjalna, 
witalna kulturowo mnogość znaczeń, czyli tych, których treść i rozmaite konotacje, 
na przykład aksjologiczne, zmieniają się w zależności od założeń tworzących szerszy 
kontekst teoretyczny i ideologiczny tych pojęć. Nie chodzi tu zatem o błędy termino-
logiczne, niewłaściwe stosowanie określeń czy uchybienia w definicjach, ale o sytu-
acje, gdy wieloznaczność jest prawidłowa, nieunikniona, a czasem wręcz pożądana 
czy płodna poznawczo”16.

Tak rozumiane pojęcie chaosu oznacza przyzwolenie dla wieloznaczności pojęć 
wynikającej nie tyle z różnych indywidualnych biografii i doświadczeń poznawczych, 
co z odmiennych założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych 
oraz podstawowych wartości. W ten sposób, jak trafnie zauważa R. Kwaśnica, pojęcia 
(a więc również „uczenie się”) „ujawniają swoją dyskursywność lub paradygmatycz-
ność i nieuniknioną, owocną dla hermeneutycznego dialogu znaczeń w humanistyce 
otwartość, niezbieżność, czasem nieprzekładalność wymagającą już nie uzgodnień, 
ale afirmacji różnicy”17.

16. D. Klus-Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010, s. 31.
17. R. Kwaśnica, Ku dialogowi w pedagogice [w:] Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, r ed. B. Śliwerski. Łódź-

Kraków 1995.

Niezwykle ważną sprawą jest właściwe zdefiniowanie określonego 
pojęcia, ale nie mniej ważną jest rozumienie użytych deskryptorów 
i umiejętność stosowania zarówno samego pojęcia, jak również jego 
definicji w działaniu praktycznym.
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Stąd, nie podejmując pogłębionej analizy przywołanych określeń terminologicz-
nych uczenia się, przyjmujemy, że jest ono procesem zdobywania i gromadzenia 
doświadczeń poprzez modyfikacje zachowań i działań wcześniej nabytych przez 
jednostkę.

Porządek czy chaos terminologiczny? – podsumowanie

Nauczyliśmy się:
• Jak postrzegana jest 

problematyka uczenia się.
• Jak definiowane jest uczenie się.
• Z czym najczęściej kojarzone jest 

uczenie się.
• Co jest wskaźnikiem uczenia się.
• Jakie elementy składają się na 

umiejętność uczenia się.
• Odczytywać pojęcia 

wieloznaczne.

Najważniejsze pojęcia
• Uczenie się.
• Zmiany w zachowaniu.
• Indywidualne doświadczenie.
• Uczenie się, jak się uczyć.

Najważniejsze metody i postawy
• Właściwe odczytanie istoty  

uczenia się.
• Bezstronność i obiektywizm.

1.2. Dydaktyczny i społeczny kontekst uczenia się

Człowiek nie może nauczyć się niczego nowego,
dopóki nie przyzna, że jeszcze wszystkiego nie wie

Erwin G. Hall
Dobrze rozwinięty umysł, pasja do nauki
i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy
to nowe klucze do przyszłości

Raport Scans

Ponieważ jednym z najważniejszych celów uczenia się jest zdobywanie i groma-
dzenie doświadczeń powstających w wyniku modyfikacji wcześniej nabytych zachowań, 
stąd w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowań różnych grup 
badawczych wyjaśnieniem całego splotu czynników, które mają wpływ na ludzkie 
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zachowanie. Jeszcze do niedawna spora grupa badaczy utrzymywała – jak trafnie 
zauważa A. Bandura – „że głównymi determinantami zachowania są czynniki moty-
wacyjne, mające postać potrzeb, popędów i  impulsów, działających często poniżej 
progu świadomości”18. Pogląd ten, który przez długi czas cieszył się szeroką popu-
larnością i był poglądem bardzo wpływowym (aczkolwiek przez niektórych badaczy 
kwestionowanym), wraz z rozwojem teorii zachowań zostaje wyraźnie modyfikowany. 
Obecnie coraz częściej uwaga badaczy zajmujących się problematyką uczenia się 
zostaje przesunięta z nieuporządkowanego zbioru czynników wpływających na uczenie 
się w sposób zasadniczy na szczegółową analizę zewnętrznych uwarunkowań ludzkich 
sposobów reagowania w określonych sytuacjach. W tej sytuacji zachowanie postrzega 
się w kategoriach warunków bodźcowych, analizując szczególnie dokładnie te bodźce, 
które zachowanie to wywołują, a także w kategoriach wzmocnień, które zachowanie 
to podtrzymują. Dzięki temu coraz więcej wyników badań dowodzi, że „wzorce reago-
wania, którym zwykle przypisywano wewnętrzne przyczyny, można wzbudzać, elimi-
nować i przywracać, zmieniając zewnętrzne warunki na nie wpływające.

Wyniki tych badań – jak twierdzi autor prezentowanych tu spostrzeżeń – skło-
niły wielu psychologów do przyjęcia poglądu, że determinantami zachowania nie 
są siły tkwiące wewnątrz organizmu, ale w środowisku. Nadal jednak trwają spory 
o to, które z czynników wywierają większy wpływ na proces uczenia się, dlatego też 
najczęściej uczenie się rozpatrywane jest zarówno w kontekście dydaktycznym, jak 
i społecznym. Przy czym w kontekście dydaktycznym uczenie się zazwyczaj jest 
ściśle powiązane z nauczaniem, co powoduje, że czynności uczenia się nie zawsze 
są wytworem wyłącznie zachowania i działania samego ucznia, lecz są inspirowane, 
kierowane i oceniane przez nauczyciela. Jest to założenie, które może wzbudzać pewien 
niepokój, bowiem przekonanie, że uczenie się jest inicjowane przez nauczyciela, może 
w skrajnych przypadkach wywoływać u uczących się przekonanie, że proces uczenia 
się zachodzi jedynie w tych sytuacjach, gdy jest się nauczanym, a tym samym prowa-
dzić do braku nawyków uczenia się. Tymczasem należy pamiętać, że skuteczność 
i efektywność uczenia się jest tym większa, im większą aktywność w procesie tym 
przejawia sam uczący się. Pomimo to w kontekście dydaktycznym ciągle jeszcze 
nieinicjowane przez nauczyciela uczenie się, będące aktywnością poznawczą, traktuje 
się raczej jako samokształcenie.

Dydaktyka wiedzę o uczeniu się utożsamia zwykle z wiedzą o efektach uczenia 
się, dlatego raczej koncentruje się na sprawdzaniu, czy uczenie się nastąpiło, niż na 
refleksji nad tym, kiedy i jak się ono odbywa19. Stąd zarówno na gruncie dydaktyki 
jak i psychologii niezwykle rzadko jawią się pytania o to, jak to się dzieje, że zachodzi 
proces uczenia się. Aby prawidłowo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy 
18. A. Bandura, Teorie społecznego uczenia się, Warszawa 2007, s. 24.
19. Zob. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, red. nauk. T. Bauman. Kraków 2005.
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dobrze sobie uświadomić, w wyniku jakiej aktywności jednostki zachodzi proces 
uczenia się.

Jeśli uczenie się – jak sądzi T. Bauman – jest efektem działania, to należy zasta-
nowić się nad rodzajem czynności, które prowadzić będą do uczenia się, a następnie 
poszukać odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj przedsięwziętych działań prowadzić 
będzie do zmiany naszego zachowania, świadczącego o tym, że uczenie się nastąpiło. 
Dalej autorka twierdzi, że warto także poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, „czy 
każde działanie stanowi impuls do uczenia się, czy może tylko działanie określone 
przez L. Wygotskiego20 mianem zadań trudnych, czyli takich, do których wykonania 
nie wystarcza ani nasza dotychczasowa wiedza, ani dotychczasowe umiejętności, 
a może uczenie się jest poznaniem, czyli taką aktywnością umysłu, w wyniku której 
większe zmiany zachodzą w umyśle podmiotu poznającego niż na zewnątrz niego”21.

Jeśli uczenie się – jak sądzi L. Bandura – jest efektem doświadczenia, to należy 
zastanowić się, jakie doświadczenia sprawiają, że zachodzi proces uczenia się. Czy 
tylko doświadczenie refleksyjne – a więc takie, któremu towarzyszy namysł podczas 
odkrywania związków pomiędzy tym, co robimy a konsekwencjami naszego dzia-
łania? Czy może sprawia to doświadczenie hermeneutyczne, a więc takie, które jest 
spotkaniem przeszłości z teraźniejszością – relacją podmiotu z przedmiotem, w której 
doświadczenie to zachodzi? Czy może uczenie się jest doświadczeniem rozumianym 
scjentystycznie – jako wszelki zmysłowy kontakt z rzeczywistością?22

D. Tripp, poszukując sytuacji, które mogą być ważne w procesie uczenia się, odkrył, 
że niezwykle inspirującymi sytuacjami dla uczenia się są tzw. zadania krytyczne, które 
wzbudzają aktywność osoby uczącej się23.

Na podstawie przytoczonych rozważań dotyczących sposobów aktywności, mają-
cych najistotniejszy wpływ na uczenie się, można dostrzec, że i w tym względzie brak 
jest jednomyślności wobec tego, jakiego rodzaju działania bądź procesy powodują, 
że zachodzi uczenie się. Czym w tym uczeniu się jest doświadczenie, czym poznanie, 
a czym działanie? Prowadzone badania nad dydaktycznym kontekstem uczenia się 
zmierzają do udzielenia odpowiedzi na te i wiele innych pytań, bowiem bez precyzyjnej 
odpowiedzi nadal trzeba będzie podejmować liczne próby na drodze poszukiwania 
tych czynników, procesów i sytuacji, które sprzyjają uczeniu się.

20. Por. L. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne. Tłum. E. Gleszanrowa, J. Flesznar. Warszawa 1971.
21. Uczenie się... op. cit., s. 26.
22. Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Hermeneutyka a psychologia. Warszawa 1963.
23. Por. D. Tripp, Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa 1996. 
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Nieco inaczej proces uczenia się tłumaczą przedstawiciele teorii społecznego 
uczenia się, którzy podkreślają (eksponują) doniosłą rolę procesów zastępczych, 
procesów symbolicznych i procesów samoregulacji w funkcjonowaniu psychicznym.

Teoria społecznego uczenia się opisuje ludzkie zachowanie w kategoriach stałych 
wzajemnych interakcji, które zachodzą między determinantami poznawczymi, beha-
wioralnymi i środowiskowymi. W opinii przedstawicieli teorii społecznego uczenia 
się proces wzajemnego determinizmu zawiera w sobie nie tylko możliwość wpływania 
na bieg życiowych zdarzeń, ale także wyznacza granice samokierowania24.

Teoria społecznego uczenia się odchodzi od tradycyjnego sposobu konceptuali-
zacji badania ludzkiego zachowania, ograniczonego zwykle przez mechanistyczne 
modele człowieka, na rzecz uznania, że jednostka (istota ludzka) posiada zdolność 
samokierowania, a przez to sama jest głównym sprawcą w swoim zachowaniu. Ta 
istotna zmiana perspektywy teoretycznej sprawiła, że standardowe metody badawcze 

24. Szczegółowy opis tej teorii przedstawia A. Bandura w książce pt. Teoria społecznego uczenia się, w której omawia 
kluczowe mechanizmy funkcjonowania człowieka w świetle tej teorii, przybliża złożone i dynamiczne powią-
zania występujące między czynnikami indywidualnymi, zachowaniami i bodźcami środowiskowymi pozo-
stającymi ze sobą we wzajemnej zależności, a także wskazuje na takie kluczowe procesy, jak: modelowanie, 
uczenie się przez obserwację, wzmocnienia, które motywują do uczenia się, zwracając uwagę na to, że nasze 
zachowania stają się modelem dla innych.

W procesie uczenia się stosuj takie czynności, które pozwolą ci uczyć 
się szybciej, pracować mądrzej i  odczuwać większą satysfakcję. 
Pamiętaj, że sukces oznacza robienie wszystkiego, co w Twojej mocy. 
Sukces tkwi w  robieniu, nie w  zdobywaniu – w  usiłowaniu, nie  
w triumfie.

Pamiętaj!
Uczenie się jest efektem doświadczenia, działania lub poznania mogącym 
odbywać się jedynie za pośrednictwem innych czynności, np. takich jak: 
czytanie, mówienie, pisanie, liczenie, słuchanie, myślenie, przeżywanie, 
wykonywanie czegoś itp., jeśli czynności te prowadzą do jakiejś zmiany 
lub też w ich wyniku jakaś zmiana się dokonuje.
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stosowane we wcześniejszych badaniach, których celem było wyjaśnianie mecha-
nizmów ludzkiego zachowania, zostały poszerzone o nowe paradygmaty, które A. 
Bandura formułuje w następujący sposób: „Po pierwsze – uznanie, iż na ludzkie 
myśli, uczucia i zachowanie znaczący wpływ może wywierać nie tylko bezpośrednie 
doświadczenie, ale i obserwacja. Po drugie – niezwykła zdolność istot ludzkich posłu-
giwania się symbolami umożliwia im tworzenie reprezentacji zdarzeń, analizowanie 
swego świadomego doświadczenia, porozumiewania się z innymi nawet na duże odle-
głości w czasie i przestrzeni, planowanie, tworzenie, wyobrażanie sobie i angażowanie 
się w dalekosiężne działanie. Ponowne odkrycie znaczenia funkcji symbolicznych 
ludzkiego umysłu, jakie dokonało się dzięki teorii społecznego uczenia się, posze-
rzyło zakres technik służących analizowaniu myślenia oraz mechanizmów, za pomocą 
których myślenie reguluje zachowanie. Po trzecie wreszcie, wyróżniającą cechą tej 
teorii jest przypisywanie centralnej roli procesom samoregulacji. Ludzie nie są po 
prostu istotami reagującymi na zewnętrzne oddziaływania. Dokonują selekcji dociera-
jących do nich bodźców, organizują je i przekształcają. Dzięki temu, że sami się moty-
wują i sami wywołują określone następstwa własnych działań, ludzie mogą wywierać 
pewien, pożądany przez nich, wpływ na własne zachowanie. A zatem wśród determi-
nant danej czynności znajdują się czynniki, których źródłem jest sama jednostka”25.

Postrzegając proces uczenia się z perspektywy teorii społecznego uczenia się, 
można dostrzec, że uczenie się nie jest wyłącznie ani procesem „napędzanym” przez 
siły wewnętrzne, ani „popychanym” przez bodźce środowiskowe, bowiem w opinii 
sporej części psychologów (w tym również A. Bandury) „funkcjonowanie psycho-
logiczne człowieka polega na ciągłej, wzajemnej interakcji determinant osobowych 
i środowiskowych”26. Przy czym uczący się, dysponując zdolnością samoregulacji, 
która powstaje pod wpływem czynników zewnętrznych (niekiedy jest również przez 
nie podtrzymywana) jest w stanie w pewnym stopniu kontrolować własne zachowania. 

25. A. Bandura, Teoria..., op. cit., s. 17.
26. Tamże, s. 29.

Pamiętaj!
To, co warte zachodu, nie przychodzi ani samo, ani szybko czy łatwo, lecz 
wymaga poniesienia pewnych kosztów.
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Dzieje się tak dzięki angażowaniu bodźców środowiskowych, dostarczaniu sobie 
wsparcia poznawczego i wywoływaniu pożądanych skutków (dowiesz się więcej na ten 
temat w następnym podrozdziale) przez własne zachowania. Oznacza to, że uczący się 
dysponuje ogromnymi możliwościami, które pod wpływem bezpośredniego i zastęp-
czego doświadczenia mogą dać początek różnorodnym zachowaniom mającym swój 
udział w procesie uczenia się.

Dydaktyczny i społeczny kontekst uczenia się – podsumowanie

Zdecyduj, czego chcesz (co chcesz osiągnąć), zastanów się, co jesteś 
skłonny w zamian za to poświęcić, ustal swoje priorytety i zabierz się 
do pracy!

Nauczyliśmy się:
• Rozumieć dydaktyczny  

i społeczny kontekst uczenia 
się.

• Jak rozpoznawać, jakie 
czynności prowadzą do 
uczenia się.

• Rozumieć, jaki udział 
w uczeniu się mają: 
doświadczenie, poznanie  
i działanie.

• Postrzegać proces uczenia się 
w kategoriach wzajemnych 
interakcji zachodzących 
między determinantami.

• Co jest istotą teorii 
społecznego uczenia się.

Najważniejsze pojęcia
• Zdobywanie i gromadzenie doświad-

czeń.
• Dydaktyczny i  społeczny kontekst 

uczenia się.
• Teoria zachowań.
• Samokształcenie.
• Efekty uczenia się.
• Umiejętności.
• Aktywność umysłowa.

Najważniejsze metody i postawy
• Postrzeganie zachowania w katego-

riach warunków bodźcowych.
• Brak jednoznacznego rozstrzy-

gnięcia, jakiego rodzaju działania 
bądź procesy powodują, że zachodzi 
uczenie się.
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1.3. Źródła kształtowania zachowań uczącego się

Zawsze próbuję robić to, czego
nie potrafię – w ten sposób się uczę.

Pablo Picasso

Zgodnie z przyjętą w tym opracowaniu definicją, przejawem uczenia się są 
zmiany w zachowaniu uczącego się. Chcąc, żeby zmiany te spełniały oczekiwania 
uczącego się, powinien on znać źródła wywołujące owe zmiany zachowania.

Trzeba mieć świadomość, że z wyjątkiem podstawowych odruchów człowiek nie 
rodzi się z repertuarem gotowych zachowań. Musi on zachowań tych się nauczyć. 
Stąd rodzi się pytanie nie tylko o to, jakich zachowań należy się nauczyć, ale również 
– kiedy i w jaki sposób?

Współczesna literatura dostarcza różnych propozycji stylów, rodzajów i metod 
uczenia się. Również sporo jest opracowań dotyczących możliwości kształtowania 
zachowań świadczących o tym, że mamy do czynienia z procesem uczenia się. Autorzy 
tych opracowań wskazują różne źródła kształtowania się zachowania uczącego się. 
Najczęściej odwołują się do dwóch źródeł, zakładając, że nowe wzorce reakcji można 
nabywać albo przez bezpośrednie doświadczenie, albo przez obserwację. Wskazują 
również na czynniki biologiczne, które w procesie nabywania zachowań odgrywają 
istotną rolę.

Coraz częściej przyjmuje się jednak, że wpływy środowiskowe i fizjologiczne deter-
minują zachowanie w sposób subtelny, przenikając się wzajemnie, stąd niekiedy 
trudno jest jednoznacznie określić, które z nich w danej sytuacji wywierają większy, 
a które mniejszy wpływ. Dzieje się tak między innymi dlatego, że nawet w skraj-
nych sytuacjach, w których można by przypuszczać, że nowe reakcje kształtowane są 
wyłącznie pod wpływem czynników środowiskowych, np. kształtują się całkowicie 
w wyniku uczenia się, to i  tak te drugie (w tym przypadku czynniki fizjologiczne) 
pełnią rolę uwarunkowań posiłkowych, bowiem niezależnie od tego, że organizo-
wanie się elementów zachowania w nowe struktury jest skutkiem doświadczenia, to te 
składniki zachowania, które stanowią jego bazę (podstawę), są częścią uwarunkowań 
genetycznych jednostki27. Jednak większość składników zachowania organizuje się 
w określone struktury przez zintegrowanie wielu składowych czynności o rozmaitym 
pochodzeniu. Oznacza to, że istnieją różne źródła składników zachowania świad-
czących o tym, że mamy do czynienia z uczeniem się. Kilka z nich omówimy nieco 
dokładniej. Oto one:

27. Zob. Tamże, s. 32-66.
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1.3.1. Uczenie się pod wpływem następstw własnych reakcji
Zmiany w zachowaniu polegające na tym, że uczący się reagują w określony sposób 

na bodźce, które przedtem reakcji takich nie wywoływały, i że pojawiające się w jego 
działaniu nowe reakcje są łatwe do zaobserwowania. Z tego między innymi względu 
uczenie się pod wpływem następstw własnych reakcji uznawane jest jako elementarny 
sposób uczenia się, którego źródła lokują się w bezpośrednim doświadczeniu uczącego 
się, a samo uczenie się zachodzi dzięki temu, że różne składniki zachowania wywołują 
różne (pozytywne i negatywne) skutki, które podlegają analizie i stanowią podstawę 
do tego, żeby odrzucić te reakcje, które nie prowadzą do osiągnięcia zamierzonego 
efektu, bądź utrzymać skuteczne sposoby zachowania. Taki sposób uczenia się jest 
przez wielu autorów nazywany uczeniem się przez wzmacnianie28 i przedstawiany jako 
proces mechaniczny, w którym reakcje wywoływane są automatycznie nieświadomie, 
co sprawia, że pod ich wpływem mogą ulegać zmianie jedynie proste czynności.

Wszystkie inne bez uświadamiania sobie związku, jaki zachodzi między zachowa-
niami a ich rezultatem, takiej zmianie nie ulegają. Na szczęście człowiek potrafi myśleć 
i dlatego zachowania będące rezultatem uczenia się mogą być bardziej złożone. Może 
on sięgać do tych zdolności poznawczych, które pozwalają mu w znacznie większym 
stopniu korzystać z własnego doświadczenia. Następstwem tych reakcji jest: przeka-
zywanie informacji, formułowanie przewidywań, które mogą służyć jako motywatory 
przyszłych działań, wzmocnienie zachowań. Stąd możemy mówić o trzech funkcjach 
następstw reakcji (uczenia się pod wpływem następstw własnych reakcji):

Funkcja informacyjna

W uczeniu się, które zachodzi pod wpływem następstw własnych reakcji, ważną 
rolę odgrywają informacje, a dokładnie sposób ich pozyskiwania, przekazywania 
i  wykorzystywania. Informacje te są następstwem zachodzących reakcji, a  także 
dostrzegania skutków, jakie reakcje te wywołują.

Uczący się, obserwując rezultaty podejmowanych przez siebie działań, tworzą 
hipotezy dotyczące tego, które reakcje w określonych sytuacjach prowadzą do osią-

28. Wzmacnianie w większości koncepcji wyjaśniających mechanizmy zachowania ujmowane jest jako bodziec, 
którego pojawienie się utrwala poprzedzającą go reakcję. W opinii D. Premacka (Toward empirical behavior 
laws. I. Positive reinforcement, „Psychological Review” 1959, s. 153-165), wzmocnienie powinno być ujmo-
wane jako reakcja lub czynność utrwalająca inne reakcje. Dlatego jego koncepcję wzmocnienia można stre-
ścić w dwóch twierdzeniach: 1) dla każdego istnieje taka hierarchia wzmocnień, na szczycie której znajdują 
się czynności organizmu, wykonywane przezeń z największym prawdopodobieństwem; 2) dla danego orga-
nizmu każda czynność w obrębie hierarchii może zostać wzmocniona (czyli stać się bardziej prawdopo-
dobna) poprzez jakąkolwiek czynność znajdującą się wyżej w hierarchii. Wzmocnienie zawsze odnosi się do 
tej czynności, po której bezpośrednio występuje. Większość badaczy uczenia się jest zgodna co do tego, że 
koniecznym warunkiem wyuczenia się jakiejś czynności jest wzmocnienie pozytywne przez zaspokojenie, 
czyli redukcję jakiejś potrzeby organizmu.
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gnięcia najlepszych efektów. Zdobyte na tej podstawie informacje służą jako wska-
zówki przy podejmowaniu przyszłych działań. Jeśli przyjęte hipotezy były właściwe, 
to zachowania prowadzą do osiągnięcia sukcesu. Jeśli natomiast okaże się, że hipotezy 
były nieprawdziwe (błędne), to podjęte na ich podstawie działanie nie jest skuteczne. 
W ten sposób wytworzone hipotezy dotyczące antycypowanych działań są weryfiko-
wane przez pozyskiwanie informacji o skutkach kolejnych reakcji uczącego się. Można 
zatem przyjąć, że następstwa reakcji uczącego się w dużej mierze prowadzą do zmiany 
zachowań dzięki procesom myślenia.

A. Bandura twierdzi, że „następstwa, które wzmacniają zachowanie, służą niewy-
rażonemu w słowach informowaniu wykonawców o tym, co muszą zrobić, aby uzyskać 
w przyszłości pożądane rezultaty i aby unikać następstw karzących. Ponieważ uczenie 
się pod wpływem następstw własnych reakcji jest zasadniczo procesem poznawczym, 
następstwa te wywołują zazwyczaj niewielkie zmiany w założonym zachowaniu, o ile 
nie towarzyszy im świadomość, co faktycznie zostało wzmocnione. Nawet jeśli jakieś 
reakcje były wzmacniane pozytywnie, prawdopodobieństwo ich występowania nie 
wzrośnie, jeśli ludzie sądzą – na podstawie informacji z innych źródeł – że wspomniane 
zachowania nie będą nagradzane w przyszłości”29. Stąd ważną rolę przypisuje się także 
funkcji motywacyjnej.

Funkcja motywacyjna

Zdolność formułowania przewidywań odgrywa istotną rolę przy uczeniu się 
spowodowanym następstwami własnych reakcji nie tylko dlatego, że na podstawie 
hipotez antycypowanych zachowań, a następnie ich weryfikacji, wytwarzane są infor-
macje, które stanowią wskazówki dla przyszłego działania, ale również dlatego, że służą 
jako motywatory do przyszłych działań. Uczący się na podstawie wcześniej nabytych 
doświadczeń są zdolni do formułowania oczekiwań pod adresem swoich kolejnych 
działań, zakładając, że niektóre z nich dostarczą wielu korzyści, inne będą neutralne, 
a  jeszcze inne uchronią od niekorzystnych zachowań. Oznacza to, że zdolność do 
wytwarzania oczekiwanych rezultatów przyszłych działań daje uczącemu się możli-
wość przekształcania przyszłych konsekwencji swojego zachowania w jego aktualne 
motywatory.

W ten sposób można mieć nadzieję, że większość zachowań uczącego się będzie 
podporządkowanych jego oczekiwaniom, które w bieżącym zachowaniu uwzględniać 
będą konsekwencje przyszłych zachowań. Cytowany wcześniej A. Bandura uważa, 
że „dzieje się tak dlatego, że przewidywania stanowią zarówno bodziec do podjęcia 
stosownego działania, jak i są zachętami podtrzymującymi zachowanie”30. Oznacza 

29. A. Bandura, Teorie..., op. cit., s. 33-34, za: W. K. Estes, Reinforcement in Human Behavior, American Scientist 
1972.

30. Tamże, s. 34.
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to, że przewidywane zachęty zwiększają prawdopodobieństwo występowania tego 
rodzaju zachowania, które w dalszym uczeniu się może być wielokrotnie wzmacniane. 
Tak dochodzi do kolejnej funkcji, którą przypisujemy następstwom w uczeniu się pod 
wpływem własnych reakcji.

Funkcja wzmacniająca

Wzmacnianie, aczkolwiek traktowane jest jako skuteczny środek regulowania 
wcześniej wyuczonych zachowań, jest mało efektywne, jeżeli chodzi o wytwarzanie 
nowych zachowań. Dzieje się tak dlatego, że w praktyce w naturalnych warunkach 
ludzie zbyt rzadko uczą się takich zachowań, których wcześniej nie widzieli u innych 
osób. Znacznie częściej wzmocnienie towarzyszy zachowaniom, których przykłady 
wielokrotnie wcześniej widzieliśmy u innych. Stąd niektórzy badacze mają sporo 
wątpliwości, czy wzmacnianie rzeczywiście wytwarza nowe zachowanie, czy też akty-
wizuje to, czego jednostka już częściowo nauczyła się wcześniej.

Na temat funkcji, jaką pełnią wzmocnienia w uczeniu się, istnieje wiele kontro-
wersji. Najczęściej jednak przyjmuje się, że to, co nazywamy wzmocnieniem, służy 
głównie dostarczaniu informacji i motywowaniu zachowania. Nie działa jednak jako 
mechaniczny stymulator (wzmacniacz) reakcji. Można zatem uznać – jak zakłada 
A. Bandura – że „pojęcie wzmacniania reakcji jest w najlepszym razie metaforą”31, 
bowiem już po nabyciu określonych reakcji prawdopodobieństwo ich występowania 
w określonej sytuacji można – jak twierdzi autor – z łatwością zwiększyć lub zmniej-
szyć przez modyfikowanie skutków, do jakich prowadzą, aczkolwiek zabieg taki nie 
może już w żaden sposób wzmocnić tych reakcji.

Warto także pamiętać, że nie istnieją uniwersalne rodzaje wzmocnień. Coś, co dla 
jednej jednostki jest wzmocnieniem, dla innej może być pozbawione jakiegokolwiek 
znaczenia. Należy więc przyjąć, że jeśli bodziec okazuje się dla kogoś lub w określonej 
sytuacji obojętny, oznacza to, że nie stanowi on wzmocnienia. Dotyczy to wszystkich 
rodzajów wzmocnień, bowiem mimo ich dużej różnorodności, wspólną ich cechą jest 
to, że są bodźcami nieobojętnymi i że towarzyszą innym bodźcom lub reakcjom.

W literaturze najczęściej wymienia się wzmocnienia pierwotne i wtórne; wzmoc-
nienia ciągłe i sporadyczne; wzmocnienia pozytywne i negatywne. Wszystkie wpły-
wają niewątpliwie na rezultaty uczenia się, a także na jego przebieg. W obrębie każdej 
z wymienionych par wzmocnienia te różnią się funkcją.

Wzmocnienia pierwotne są czynnikami wywołanymi reakcjami bezwarunko-
wymi. Natomiast wzmocnienia wtórne to podniety, które wcześniej były dla jednostki 
obojętne, a następnie pod wpływem doświadczenia przestały być jej obojętne i zaczęły 
wywoływać określone reakcje, pełniąc rolę bodźców warunkowych. W przypadku 

31 Tamże, s. 37.
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uczenia się takimi wzmocnieniami mogą być pozytywne efekty uczenia się, wyróż-
nienia, pochwały.

Wzmocnienia ciągłe to takie, które stosowane są po każdorazowym działaniu 
bodźcem obojętnym lub po każdej prawidłowej reakcji. Wzmocnienia sporadyczne, 
nazywane również częściowymi, to te, które stosowane są jedynie po niektórych zadzia-
łaniach bodźcem obojętnym lub niektórych prawidłowych reakcjach.

Wzmocnienia pozytywne to te, w których stosuje się pożądane podniety. Istnieją 
również podniety, których się unika. Są to te, które odgrywają w uczeniu się rolę 
wzmocnień negatywnych. Przykładem takich wzmocnień negatywnych w uczeniu się 
może być podmuch powietrza kierowany na gałkę oczną po to, aby wytworzyć reakcję 
obronną – zachowanie prowadzące do uniknięcia działania określonego bodźca. W tym 
przypadku wzmocnienie to, jako bodziec bezwarunkowy, ma charakter wzmocnienia 
pierwotnego. Przykładem wtórnego wzmocnienia negatywnego w sytuacji wykonania 
nieprawidłowej reakcji może być użycie słowa „źle”. Wzmocnienia negatywne stoso-
wane są w przypadku niewykonania reakcji (np. kształtowanie umiejętności unikania 
w sytuacji zagrożenia) oraz w sytuacji wykonania reakcji nieprawidłowej.

1.3.2. Uczenie się przez modelowanie
Uczenie się przez modelowanie do drugie, po uczeniu się pod wpływem następstw 

własnych reakcji, źródło kształtowania się zachowania uczącego. Dlatego samo mode-
lowanie, jak również jego udział w procesie uczenia się, są przedmiotem dociekań 
badawczych. Samo modelowanie w literaturze jest różnie postrzegane. L. Nowak 
wyróżnia trzy zasadnicze znaczenia terminu modelowania:
• modelowanie jako idealizacja – jednostka modeluje rzeczywistość, gdy buduje jej 

uproszczony, wyidealizowany obraz (model);
• modelowanie jako szukanie analogii – jednostka modeluje rzeczywistość, gdy 

wskazuje taki drugi fragment lub aspekt modelowanej rzeczywistości, że na 
podstawie tego, co wie o drugim, wnioskować może o pierwszym;

• modelowanie jako symulacja – jednostka modeluje określony obiekt, gdy buduje 
urządzenie zachowujące się tak samo jak badany obiekt32.

We wszystkich trzech przypadkach jednostka modeluje fragment rzeczywistości 
celem lepszego bądź łatwiejszego jej poznania. Ponieważ efekty uzyskane przez uczą-
cego się w dużej mierze zależą od przebiegu działalności poznawczej oraz od sposobu 
kodowania informacji, stąd sprawą niezmiernie ważną dla każdego uczącego się jest 
opanowanie umiejętności kodowania informacji i wykorzystywania ich na każdym 
z etapów działalności poznawczej, bowiem to uczący się w celu pełniejszego opisu 
poznawanej rzeczywistości modeluje określone fragmenty tej rzeczywistości. Stąd 
32. Por. L. Nowak, O jedność pojęcia modelu, „Neodidagmata”, Poznań 1974, t. 6.
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można przyjąć, że modelowanie jest sposobem kodowania informacji. Oznacza to, 
że informacje zakodowane w modelach powinny umożliwiać przejście na wyższy 
poziom uogólnienia wiedzy, jak również umożliwiać jej konkretyzację w działaniu 
praktycznym, czyli inaczej – modele muszą posiadać odpowiednią i wystarczającą 
moc regulacyjną, aby na tej podstawie można było działać praktycznie. Modelowanie 
w takim znaczeniu polega na kodowaniu za pośrednictwem modeli informacji opisu-
jących zjawiska i przedmioty na drodze uogólnienia lub działania praktycznego na 
drodze konkretyzacji wiedzy33. Modelami tymi mogą być: 1) modele, które wytwarzane 
są na drodze uogólniania wiedzy (takie, jak: modele – układy rzeczywiste, modele 
wyobrażeniowe i modele symboliczne; 2) modele, które wytwarzane są na drodze 
konkretyzacji wiedzy (są to: modele działania praktycznego – inaczej „schematy dzia-
łania” oraz wyobrażeniowe opisy sposobu wykonania czynności).

Modele – układy rzeczywiste – to opisy przedmiotów, zjawisk i czynności doko-
nane za pomocą obrazów zmysłowych. Obrazy te stanowią pierwszy etap procesu 
poznawania rzeczywistości, który rozpoczyna albo działanie motoryczne, albo 
zetknięcie zmysłowe z otoczeniem, w którego toku poznawane są rzeczywiste, poje-
dyncze przedmioty, fakty, zjawiska, indywidualne ich cechy lub własności, które prze-
żywane są w procesach psychicznych, odpowiednio jednostkowych obrazów zmysło-
wych w czynnościach spostrzegania. Opisy dokonane za pomocą obrazów zmysłowych 
nie ujawniają wzajemnych relacji i istotnych powiązań z innymi elementami pozna-
wanej rzeczywistości34.

Modele wyobrażeniowe – są to myślowe opisy przedmiotów obserwacji, zjawisk 
lub czynności motorycznych, które ujawniają rzecz od jednej lub niewielu stron, 
odtwarzają istotne cechy tego przedmiotu, zjawiska lub czynności motorycznej oraz 
ujmują tylko niektóre relacje z innymi elementami tego modelu.

Modele symboliczne – stanowią opisy przedmiotów, zjawisk i układów rzeczy-
wistych za pomocą umownych znaków. Odzwierciedlają one całościowo od różnych 
stron istotne cechy i własności przedmiotów, zjawisk i układów rzeczywistych wraz 
z relacjami między elementami tych układów.

Modele działania praktycznego (inaczej nazywane schematami działania prak-
tycznego) – są pojęciowo symbolicznymi opisami działania praktycznego dokonanymi 
za pomocą symboli i znaków umownych, czyli modeli symbolicznych. Opisy te mogą 
być przedstawione w postaci planu operacji, planu kolejnych czynności złożonych oraz 
planu czynności prostych wewnątrz tych operacji. Modele wyobrażeniowe stanowią 

33. W celu lepszego rozumienia przebiegu czynności poznawczych uczącego się oraz systemu kodowania infor-
macji, przytaczam tu obszerne fragmenty własnej dysertacji doktorskiej, która została przygotowana na 
podstawie przeprowadzonych badań dotyczących modelowania zjawisk i działania praktycznego w procesie 
uczenia się zawodu. Instytut Badań Pedagogicznych. Warszawa 1984.

34. Por. L. Kołkowski, Praktyczne nauczanie zawodu. Niektóre problemy teoretyczne [w:] Pedagogika pracy. Proble-
matyka i przedmiot badań, Praca zbiorowa pod red. T. Nowackiego, Warszawa 1981.
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opis wykonania czynności prostej, tj. plan kolejnych czynności elementarnych sporzą-
dzony według sekwencji ruchów prostych i złożonych.

Zastanówmy się teraz, w jaki sposób za pośrednictwem zaprezentowanych tu modeli 
informacji opisujących otaczającą nas rzeczywistość możemy kształtować proces uczenia 
się – jak przebiega proces poznawczy uczącego się i z jakimi czynnościami poznawczymi 
uczącego się mamy do czynienia w procesie zdobywania wiedzy.

Otóż z całą pewnością można przyjąć, że w poznawaniu otaczającej nas rzeczywistości 
mamy do czynienia z przedmiotami, zjawiskami i procesami, a także różnego rodzaju czyn-
nościami, które wykonujemy na owych przedmiotach. Oczywistym jest również, że te przed-
mioty, zjawiska i czynności posiadają zróżnicowany stopień skomplikowania – od bardzo 
prostych do niezwykle złożonych. Czy to oznacza, że stopień skomplikowania przedmiotów, 
zjawisk i czynności będzie miał wpływ na przebieg czynności poznawczych uczącego się?

Oczywiście, że tak. Inaczej poznajemy indywidualne cechy pojedynczego przedmiotu 
czy ruchów, dla których często wystarcza kontakt zmysłowy, a inaczej procesy złożone z wielu 
sekwencji, dla poznania których niezbędne jest zaangażowanie np. wyobraźni czy procesów 
myślowych. Można więc przyjąć, że proces poznania jest zróżnicowany i zachodzi w różny 
sposób. W celu dokładnego opisu jego przebiegu wyróżnia się cztery poziomy, na których ma 
miejsce zdobywanie, kodowanie i przetwarzanie wiedzy oraz dwie drogi: droga uogólnienia 
wiedzy i droga konkretyzacji wiedzy teoretycznej w działaniu praktycznym (rys. 2 i rys. 3).

Rys . 2 . Przebieg procesu poznawania rzeczywistości
Źródło: Cz. Plewka, Modelowanie zjawisk i działania praktycznego w procesie uczenia się zawodu, Warszawa 

1984 [rozprawa doktorska].
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Analizując przebieg procesu poznawania rzeczywistości (rys. 2), można zauważyć, 
że rozpoczyna się on w kontakcie zmysłowym i operacyjnym z otoczeniem (obserwacja 
zjawisk, praktyka jako źródło pozyskiwania wiedzy oraz działanie motoryczne). Można 
więc przyjąć, że dla dalszych rozważań jest to zarówno punkt wyjścia, jak również 
punkt dojścia, pamiętając, że kontakt zmysłowy może być określony jedynie przez 
oddziaływanie świata rzeczywistego na zmysły człowieka lub przez oddziaływanie 
zmysłów na otoczenie.

Rys . 3 . Poziomy oraz etapy uogólnienia i konkretyzacji wiedzy
Źródło: Cz. Plewka, Modelowanie zjawisk i działania praktycznego w procesie uczenia się zawodu, Warszawa 

1984 [rozprawa doktorska].
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Operacyjny kontakt poznawczy ujawnia się w aktywnych, ukierunkowanych dzia-
łaniach intelektualnych i w aktywnych działaniach praktycznych. Oznacza to, że 
w procesie poznania można wyróżnić:
• zmysłowe czynności poznawcze;
• czynności motoryczne;
• czynności intelektualne.

Wszystkie te czynności mają wpływ na przebieg działalności praktycznej czło-
wieka. Można uznać, że są regulatorami tego działania. Zmysłowy i  operacyjny 
kontakt ze światem jest warunkiem koniecznym pozyskiwania całej wiedzy, zarówno 
zmysłowej, jak i pojęciowej, a więc i teoretycznej (rys. 2).

Na podstawie przedstawionego schematu przebiegu procesu poznawania rzeczy-
wistości (rys. 2), mającego miejsce na czterech poziomach i przebiegającego dwoma 
drogami uogólnienia i konkretyzacji wiedzy (rys. 3), można wnioskować, że całość 
ludzkiego poznania dokonuje się w dynamicznym układzie trójelementowym:
• w praktycznej i zmysłowej aktywności poznawczej;
• w pojęciowym i teoretycznym opanowywaniu systemu kodowania informacji 

o świecie zewnętrznym;
• w sterowaniu działaniem przetwarzającym tę rzeczywistość.

Żeby jednak poznawanie to dokonywało się prawidłowo, a jego efekty zaspokajały 
oczekiwania uczącego się, należy dobrze poznać możliwości sterowania swoimi czyn-
nościami, a do tego niezbędna jest (jak już wcześniej zaznaczyliśmy) dobra znajomość 
przebiegu czynności poznawczych uczącego się. Stąd w dalszej części tego podroz-
działu problematyce tej poświęcimy trochę uwagi, zaczynając od rozszyfrowania owych 
(wspomnianych wcześniej) czterech poziomów uogólniania i konkretyzacji wiedzy 
(rys. 3).

Otóż pierwszy z poziomów poznania można nazwać poziomem poznania zupeł-
nego „PZ”, tzn. poziomem praktyki, gdyż występuje na nim spostrzeganie zmysłowe 
(obserwacja) przedmiotów, zjawisk i czynności. Są tu poznawane rzeczywiste indy-
widualne przedmioty, czynności elementarne, ruchy proste i złożone, indywidualne 
cechy albo własności rzeczy lub stanów rzeczy, przebiegi zjawisk, które są przeżywane 
w procesach psychicznych jako odpowiednio jednostkowe doznania zmysłowe w czyn-
nościach spostrzegania i tworzenia obrazów zmysłowych. Te jednostkowe doznania 
zmysłowe są odnoszone przez człowieka w drodze uogólniania do ponadjednostko-
wych całości je wiążących i współtworzą całościowe obrazy różnych rzeczy i zjawisk.

W procesie poznania zmysłowego (w przypadku, gdy ograniczymy się wyłącznie do 
tego jednego poziomu poznania) postrzegamy całą różnorodność świata rzeczywistego. 
Jego obraz jawi nam się jako zbiór ogromnej ilości jednostkowych obrazów, pozba-
wionych istnienia związków, prawidłowości, ciągłości, wspólnych cech i wzajemnych 
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relacji. Przedmiotem (treścią) poznania zmysłowego jest więc pojedynczy element lub 
niewielki fragment rzeczywistości dostępny bezpośredniej obserwacji – bez uchwy-
cenia relacji z  innymi przedmiotami rzeczywistości, z którymi faktycznie jest on 
związany.

Odzwierciedlenie rzeczywistości na tym poziomie odbywa się w dwóch grupach 
kategorii poznawczych:
• postrzegania jednostkowych cech przedmiotów i zjawisk – czyli wrażeń;
• całościowego ujmowania przedmiotów i zjawisk – czyli spostrzeżeń.

Stosunki między przedmiotami i zjawiskami oraz między ich elementami kodować 
będziemy natomist na wyższym poziomie czynności poznawczych. W pewnym, 
niewielkim stopniu uogólnienie zawiera się już w czynnościach spostrzegania, lecz 
nie jest to jeszcze myślenie. Człowiek myśli za pomocą wyobrażeń i pojęć. Myślenie, 
które jest procesem poznawczym odzwierciedlającym struktury rzeczywistości i relacje 
między ich elementami, stanowi kontynuację lub nasilenie procesu uogólnienia rozpo-
czynającego się już w spostrzeganiu. Myślenie jest przedłużeniem procesu spostrze-
gania, ponieważ ujawnia się w wyobrażeniach i symbolach, na których opiera się 
rozumienie pojęć. Wyobrażenia formują się w ciągu życia jednostki na podstawie 
doświadczeń osobistych i są różne dla różnych osób. Myślowe uogólnienie (mode-
lowanie wyobrażeniowe) zawiera w sobie jeszcze jakościowo inny proces. Odrzuca 
ono jako zbędne wszystkie nieistotne cechy i konkretne szczegóły, których obecność 
jest niezbędna dla rozpoznawania jednostkowego i spostrzegania. W tym tkwi istota 
abstrahowania. Następuje tu również proces odwrotny – uzupełnienie wyobrażeń za 
pomocą słownych lub symbolicznych opisów pochodzących nawet z poziomu struktur 
teoretycznych.

Stopień skomplikowania opisów obserwowanych zjawisk wymaga adekwatnych, 
o odpowiednim stopniu skomplikowania, informacji sterujących czynnościami obserwacji.

W pierwszej kolejności uczący się dokonuje analizy złożoności przedmiotu obser-
wacji, by na tej podstawie wykryć treść i poziom informacji sterujących spostrzeganiem 
oraz ustalić podstawę informacyjną dla ich wytworzenia.

Gdy uczący się nie jest w stanie dokonać obserwacji obiektu ze względu na brak 
adekwatnych informacji sterujących czynnościami obserwacji, wówczas sytuacja zada-
niowa nabiera cech sytuacji problemowej. Dlatego też pokaz może być głównym 
elementem sytuacji problemowej, gdy uczący się nie jest w stanie rozpoznać struktury 
obserwowanych czynności lub zjawisk.

Na poziomie poznania zmysłowego „PZ” mamy do czynienia z wytwarzaniem 
i kodowaniem informacji powstałych w procesach obserwacji zjawisk lub czynności 
motorycznych wykonywanych przez drugą osobę. Informacje te kodowane są w postaci 
obrazów zmysłowych. Z powstałych obrazów zmysłowych uczący się pobiera infor-
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macje do dalszego działania – w tym również wykonywania czynności motorycznych. 
Takie rozumowanie nasuwa przypuszczenie, że działalność uczącego się przebiega 
w dwu płaszczyznach:
• percepcyjnej (obrazowej) – sprowadzającej czynności poznawcze do reproduko-

wania wiadomości;
• operacyjnej – odzwierciedlającej się w czynnościach samodzielnego myślenia lub 

działania motorycznego.

W procesie uczenia się przez przyswajanie w oparciu o pokaz powstają w umyśle 
uczącego się obrazy ruchów prostych i złożonych, dzięki czemu możliwe jest wyko-
nanie ich przez naśladowanie. Stopień złożoności czynności elementarnej, czyli 
stopień różnorodności ruchów wchodzących w jej skład (gdy przekracza zdolności 
percepcyjne ucznia), stanowi ograniczenie możliwości wykorzystania drogi uczenia 
się przez naśladowanie. Rozłożenie więc czynności elementarnej na ruchy proste albo 
zwiększenie dyspozycyjnej różnorodności ruchów uczącego się do poziomu dowol-
ności ruchów, występujących w obserwowanej czynności, umożliwia uczenie się przez 
naśladowanie.

Informacje o zdarzeniach, faktach, zjawiskach oraz relacjach między nimi, ukazu-
jące ich związki, możemy umieścić na wyższym poziomie poznania, nazywanym 
poziomem modeli wyobrażeniowych „MW”. Na poziomie tym są kodowane infor-
macje opisujące zjawiska, które pojawiają się jako skutek wykonania czynności elemen-
tarnych (np. przekręcenie w inne położenie dźwigni, włączenie komputera, urucho-
mienie silnika samochodu itp.). Można założyć, że wykonanie czynności elementarnej 
spowoduje wytworzenie w umyśle uczącego się modelu wyobrażeniowego tych czyn-
ności, wówczas powstałe modele stanowią podstawę dla wytwarzania informacji steru-
jących wykonaniem czynności prostych, czyli podstawę wytwarzania pomysłów planu 
(sekwencji) kolejnych czynności elementarnych oraz podstawę ich oceny i wyboru 
pomysłu właściwego.

Samodzielne przebycie drogi rozpoczynającej się od wykonania czynności elemen-
tarnej poprzez wytworzenie lub przyswojenie modeli wyobrażeniowych zjawisk 
i planów czynności elementarnych, a skończywszy na wykonaniu czynności prostej, 
dokonuje się, jak wykazano wcześniej, w płaszczyźnie operacyjnej. Te same czyn-
ności poznawcze mogą przebiegać w procesach myślenia reproduktywnego w płasz-
czyźnie percepcyjnej, gdy informacje zawarte w treściach nauczania, występujące 
w tych etapach, przekazywane są przez pokaz.

Do pełniejszego obrazu świata dochodzimy przez uchwycenie istotnych prawi-
dłowości funkcjonowania otaczającej nas rzeczywistości i relacji między elemen-
tami tej rzeczywistości. Jest to mimo wszystko tylko część obrazu świata, a nie pełna 
rzeczywistość. Dlatego też przedmiot (obiekt) poznawania jest zawsze tylko cząstką 
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całego obiektu rzeczywistego, który jest ostatecznym przedmiotem (obiektem) naszego 
poznania. Każdy z nas, zapewne bez potrzeby prowadzenia złożonej analizy, przyzna, 
iż w każdej sytuacji praktycznego działania (bez względu na jej stopień złożoności) 
nie wykorzystujemy wszystkich możliwości, lecz tylko te, które są nam w danym 
momencie niezbędne. Możemy więc przyjąć, że w każdym procesie poznawczym 
przedmiotem naszego poznania jest pewien model obiektu rzeczywistego. W miarę 
wzrostu bogactwa informacyjnego rozpatrywanego zjawiska, gdy chcemy ukazać jego 
obraz od różnych stron i gdy pojemność informacyjna modeli wyobrażeniowych staje 
się zbyt mała, zachodzi konieczność wprowadzenia umownych systemów kodowania 
informacji.

Tu rysuje się konieczność przejścia na wyższy poziom ludzkiego poznania – poziom 
modeli pojęciowo-symbolicznych „MS”. Na poziomie pojęciowym następuje zatem 
całościowe ukazanie – od wielu stron, rzeczy i zjawisk, działania praktycznego oraz 
opisywanie ogólnych i istotnych właściwości i cech świata rzeczywistego w postaci 
modeli symbolicznych. Nie występuje tu odzwierciedlenie cech i  jednostkowych 
właściwości przedmiotów indywidualnych i zdarzeń, jeżeli nie są one włączone jedno-
cześnie w szersze układy i relacje. Każda więc rzecz poznawana jest przez podmiot 
jednostkowo za pomocą zmysłów oraz jednocześnie jako element uwikłany w pewne 
struktury, klasy, gatunki opisane przez pojęcia.

Nietrudno zatem dostrzec, że im bogatszy będzie świat działalności praktycznej 
człowieka, a więc świat wiedzy zmysłowej, tym bogatszy będzie jego świat dzia-
łalności poznawczej i bardziej pojemne muszą być systemy pojęć, redukujące 
obszerną wiedzę zmysłową. Im bardziej pojemne pojęcie, tym więcej czynności 
poznawczych trzeba wykonać, by przejść od tego pojęcia do zmysłowego obrazu 
jednostkowego.

Na drodze dalszych uogólnień uczący się odkrywa wzajemne powiązania pojęć, 
przynależności ich do różnych struktur. Dokonując analiz logicznych i operując poję-
ciami, dochodzi do opisów strukturalnych (teoretycznych) zjawisk. Ten poziom czyn-
ności poznawczych wyróżniamy jako poziom struktur teoretycznych „ST”.

Opisy strukturalne (prawa, zasady, teorie) powstały w oparciu o opisy (modele) 
graficzne wzajemnych zależności pojęć lub przez dalsze operowanie logiczne struktu-
rami. Można przytoczyć wiele przykładów dowodzących, że wiedza teoretyczna może 
rozwijać się na drodze czysto logicznych analiz bez odwoływania się do swych zmysło-
wych, empirycznych postaw, ale w końcu mimo wszystko podlega ona sprawdzeniu 
w nowych sytuacjach praktycznych.

Samodzielne tworzenie modeli wyobrażeniowych i symbolicznych zjawisk oraz 
ich opisów strukturalnych, a następnie przetwarzanie tych opisów w pomysły ich 
funkcjonowania w nowych sytuacjach, tworzenie planów wykonania operacji, planów 
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czynności złożonych i prostych przebiegać będzie w płaszczyźnie operacyjnej, zaś 
przyswajanie tej wiedzy – w płaszczyźnie percepcyjnej.

Wydaje się, że warto raz jeszcze pokreślić, że w każdej sytuacji, w której przed-
miotem naszego poznania jest zachowanie się rozpatrywanego układu, w pierwszej 
kolejności stawiamy hipotezę zachowania się rozpatrywanego układu (funkcjonującego 
na podstawie teorii poddanej właśnie weryfikacji), następnie ustalamy przewidywany 
wynik funkcjonowania układu (uzasadniamy teoretycznie postawioną hipotezę), wysu-
wamy pomysł jej sprawdzenia praktycznego (empirycznego), projektujemy plan 
działania praktycznego i przeprowadzamy działanie. Drogę dochodzenia do wiedzy 
prawdziwej zgodnie ze strukturą poznawanej rzeczywistości przedstawia rys. 3, a prze-
bieg czynności poznawczych może być zróżnicowany, ale możliwy do ustalenia.

Istnieje więc możliwość ustalenia kolejności etapów przebiegu czynności poznaw-
czych podczas opanowania umiejętności wykonywania jakiejkolwiek czynności inte-
lektualnej czy też motorycznej (rys. 4). Zasada ta obowiązuje zarówno uczącego się, jak 
również każdego, kto zamierza kierować przebiegiem procesu poznawczego uczącego 
się. Niezależnie jednak od przyjętej procedury procesu poznawania rzeczywistości 
należy dążyć do ciągłego przechodzenia od poznania zmysłowego jako źródła wiedzy 
do teorii i od teorii do jej sprawdzenia empirycznego w działaniu praktycznym. Przy 
czym ostatnim etapem poznawania rzeczywistości nie powinna pozostać praktyka, 
tak jak teoria nie powinna rozpoczynać procesu poznania otaczającego świata. Nie 
znaczy to, że teoria lub praktyka nie mogą lub nie powinny być rozwijane na tym 
samym poziomie poznawczym na drodze rozumowań logicznych. Sposób przepływu 
informacji z obszaru działalności zmysłowej do sfery działalności teoretycznej i regu-
lowanie tempa jej przepływu należą do zadań technologii kształcenia.

Powracając do istoty uczenia się przez modelowanie, warto zauważyć, że więk-
szości swoich zachowań uczymy się przez modelowanie, bowiem dzięki obserwo-
waniu innych jednostek wyrabiamy sobie pogląd, w jaki sposób należy wykonać nowe 
zadania, a później te zakodowane w umyśle informacje służą za wskazówki działania35.

Modelowanie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, prowadzi do uczenia się głównie 
dzięki swej funkcji informacyjnej. Stąd w  pierwszym etapie na poziomie „PZ” 
wrażenia zmysłowe przetwarza się w obrazy zjawisk, przedmiotów, ruchów lub czyn-
ności elementarnych. Następnie obrazy te przetwarzane są w modele myślowe, anty-
cypacyjne zjawisk na poziomie „MW”.

W drugim więc etapie modelujemy zjawiska powstałe wskutek wykonania czyn-
ności elementarnych. Wytworzone modele wyobrażeniowe zjawisk zostają przetwo-
rzone na drodze od poziomu „MW” do „MS” w modele symboliczne zjawisk.

W trzecim etapie na poziomie „MS” tworzymy opisy symboliczne zjawisk 
za pomocą symboli i znaków umownych, a następnie w czwartym etapie na drodze 

35. Por. A. Bandura, Teoria..., op. cit., s. 37-62.
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od poziomu „MS” do poziomu „ST” przetwarzamy opisy graficzne zjawisk w opisy 
strukturalne (struktury pojęciowe).

Podobnie na drodze konkretyzacji wiedzy tworzy się informacje sterujące działa-
niem praktycznym na wszystkich czterech poziomach poznania. Na poziomie „ST” 
tworzymy hipotezy wykorzystania teorii w nowych sytuacjach, metod weryfikacji 
teoretycznej i empirycznej, tj. metod działania praktycznego. Następnie na drodze 

Rys . 4 . Poziomy i  etapy zdobywania wiedzy (kodowanie informacji)  
oraz czynności intelektualne i motoryczne (zewnętrzne) w procesie poznawczym

Źródło: L. Kołkowski, Nauczanie zawodu w systemie szkolnym, Warszawa 1986, s. 20.
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od poziomu „ST” do „MS” następuje przetwarzanie metod działania praktycznego 
w schematy (plany) operacji.

Na poziomie „MS” modelujemy działania praktyczne, tworząc plany operacji oraz 
plany kolejnych czynności złożonych i prostych. Wykorzystane schematy działania 
praktycznego zostają następnie przetworzone na drodze od poziomu „MS” do „MW” 
w modele wyobrażeniowe czynności prostych, tj. plany czynności elementarnych, 
które przetwarzamy na drodze od poziomu „MW” do „PZ” w czynności motoryczne.

Możemy również prowadzić modelowanie w obrębie tylko jednego poziomu, prze-
twarzając modele zjawisk w modele działania praktycznego. I tak na poziomie „MW” 
następuje wówczas przetwarzanie modeli wyobrażeniowych zjawisk w modele czyn-
ności prostych, a na poziomie „MS” przetwarzanie modeli symbolicznych zjawisk 
w schematy działania praktycznego.

W uczeniu się przez modelowanie (zwłaszcza w uczeniu się obserwacyjnym rozpa-
trywanym z punktu widzenia teorii społecznego uczenia się, aczkolwiek w pewnym 
stopniu również analizowanego z perspektywy teorii przebiegu procesu poznawczego) 
główną rolę odgrywają cztery procesy: 1) procesy uwagi; 2) procesy przechowywania; 
3) procesy odtwarzania; 4) procesy motywacyjne (rys. 5)36.

Rys . 5 . Procesy składowe odgrywające główną rolę w uczeniu się obserwacyjnym  
według teorii społecznego uczenia się

Źródło: A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa 2007, s. 35.
36. Istotę tych procesów przedstawił cytowany wcześniej A. Bandura w swojej książce Teoria społecznego uczenia 

się, w rozdziale drugim pt. „Źródła zachowania”, s. 38-43. Ten niezwykle szczegółowy opis przytaczam tu 
w wersji oryginalnej, przywołując jedynie źródła wymienionych w tekście autorów.
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Procesy uwagi

Im człowiek jest bardziej uważny,
tym lepiej zapamięta określone treści.

Manfred Spitzer

Ludzie nie są w stanie wiele się nauczyć przez obserwację, o ile nie zwrócą uwagi 
na modelowane zachowanie i nie zarejestrują jego istotnych właściwości. Procesy uwagi 
wyznaczają to, co jednostka wybiórczo zaobserwuje pośród bogactwa modelujących 
wpływów, na które jest wystawiona, oraz określają, co jednostka wydobędzie z takiej ekspo-
zycji. Zakres i rodzaje obserwacyjnych doświadczeń reguluje wiele czynników: niektóre 
z nich są związane z cechami obserwatorów, inne – z właściwościami samej modelowanej 
aktywności, a jeszcze inne – ze strukturalną organizacją interakcji międzyludzkich.

Spośród rozmaitych determinantów uwagi decydujące znaczenie ma oczywiście to, 
z kim się spotykamy, niezależnie od tego, czy robimy to z konieczności, czy z wyboru. 
Od tego bowiem zależy, jakie rodzaje zachowań będziemy wielokrotnie obserwowali 
i najbardziej dogłębnie się ich uczyli. Dla przykładu, inne będą sposobności uczenia 
się agresywnego zachowania w przypadku członków gangów młodzieżowych, a inne 
w przypadku członków grup o pokojowym stylu życia.

W każdej grupie społecznej niektóre jednostki budzą większą uwagę niż inne. 
Modelowane zachowania różnią się pod względem swojej skuteczności. Funkcjonalna 
wartość zachowań przejawianych przez różne modele będzie więc miała duży wpływ na 
to, którym modelom ludzie będą się przyglądać, a które pominą. To ile uwagi poświę-
camy konkretnemu modelowi, zależy od jego atrakcyjności interpersonalnej: modele 
atrakcyjne przyciągają, modele nieatrakcyjne są pomijane lub odrzucane.

Niektóre postacie modelowania są ze swej istoty tak nagradzające, że przyciągają 
uwagę ludzi w każdym wieku w dłuższym okresie. Nie ma chyba lepszego przykładu 
takiego zjawiska niż modelowanie przez telewizję. Pojawienie się telewizji ogromnie 
rozszerzyło zakres modeli dostępnych zarówno dzieciom, jak i dorosłym. W odróż-
nieniu od wcześniejszych generacji, kiedy to ludzie poddawani byli przede wszystkim 
oddziaływaniom modeli rodzinnych i subkulturowych, możemy dzisiaj obserwować 
i nabywać rozmaite rodzaje zachowań w komforcie własnych domów, dzięki niesły-
chanemu bogactwu symbolicznego modelowania, oferowanego przez środki masowego 
przekazu. Modele telewizyjne tak skutecznie przykuwają uwagę, że widzowie uczą się 
przez obserwację, nie potrzebując specjalnych zachęt, by uważnie przyglądać się temu, 
co jest pokazywane na ekranie37.

37. A. Bandura, J. E. Grusec, F. L. Menlove, Observational learning as a  function of symbolization and incentive 
set,Child Development 1966.
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Tempo i poziom uczenia się przez obserwację zależą także częściowo od natury 
samych modelowanych zachowań, na przykład od wyrazistości i złożoności. Także 
zdolności obserwatorów w zakresie przetwarzania informacji decydują o tym, ile 
wyniosą oni z obserwacyjnych doświadczeń. Wreszcie nastawienia percepcyjne, wywo-
dzące się z uprzedniego doświadczenia bądź związane z wymogami aktualnej sytuacji, 
wpływają na to, co uczący się wydobędą z obserwacji i jak zinterpretują to, co widzą 
i słyszą.

Procesy przechowywania/zapamiętywania

Ciekawość jest najlepszym sposobem
zapamiętywania materiału.

Erich Petlák
Im więcej informacji łączysz, 
tym więcej zapamiętujesz.

Jeannette Vos

Samo obserwowanie modelowanego zachowania nie może mieć oczywiście więk-
szego wpływu na ludzi, jeśli go nie zapamiętają. Drugi ważny proces, uczestniczący 
w uczeniu się przez obserwację, polega zatem na przechowywaniu w pamięci zachowań 
modelowanych w  tej lub innej chwili. Aby obserwatorzy mogli odnieść korzyść 
z zachowania modeli, kiedy modele nie są już obecne i nie ukierunkowują zachowania 
obserwatorów, wzorce reakcji muszą być reprezentowane symbolicznie w pamięci tych 
ostatnich. Za pośrednictwem symboli chwilowe doświadczenia modelowania mogą 
być przechowywane w pamięci długoterminowej. To właśnie zaawansowana zdolność 
symbolizacji umożliwia ludziom uczenie się wielu innych zachowań przez obserwację.

Obserwacyjne uczenie się wspiera się na dwóch systemach reprezentacji – wyobra-
żeniowym i werbalnym. Niektóre zachowania przechowywane są w formie obrazowej. 
Stymulacja sensoryczna uaktywnia wrażenia, które dają początek spostrzeganiu zdarzeń 
zewnętrznych. W wyniku wielokrotnej ekspozycji na bodźce modelujące powstają trwałe, 
dające się łatwo wydobyć z pamięci wyobrażenia (images) modelowanych zachowań. 
Wyobrażenia zdarzeń fizycznie nieobecnych, czyli wzbudzane centralnie spostrzeżenia, 
mogą być przywoływane w późniejszych sytuacjach. Jeśli jakieś obiekty są ze sobą 
wysoko skorelowane, tak jak nazwisko i osoba, która je nosi, prawie niemożliwe jest 
usłyszenie imienia bez wyobrażenia sobie tej osoby. Podobnie, sama wzmianka o wielo-
krotnie obserwowanej aktywności (np. prowadzenie samochodu) zazwyczaj wzbudza 
jej wyobrażeniowy odpowiednik. Wyobraźnia wzrokowa odgrywa bardzo ważną rolę 
w obserwacyjnym uczeniu się, szczególnie we wczesnych okresach rozwoju człowieka, 
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kiedy dziecko nie operuje jeszcze językiem, a także w uczeniu się wzorców zachowań, 
które niełatwo poddają się kodowaniu werbalnemu.

Drugi system reprezentacji, który prawdopodobnie odpowiada za wyjątkową szyb-
kość, z  jaką ludzie nabywają nowe zachowania przez obserwację i  je zapamiętują, 
zawdzięczamy werbalnemu kodowaniu modelowanych zdarzeń. Większość procesów 
poznawczych regulujących zachowanie ma raczej charakter werbalny niż obrazowy. 
Na przykład, łatwiej nauczymy się szczegółów drogi przebytej przez modela, dokład-
niej je zapamiętamy i później odtworzymy, jeśli przekształcimy informacje wizualne 
w kod werbalny, opisujący serię skrętów w lewo i prawo, niż kiedy polegamy jedynie na 
wzrokowym wyobrażeniu drogi. Taki symboliczny kod ułatwia obserwacyjne uczenie 
się i zapamiętywanie, ponieważ przenosi on dużą ilość informacji w łatwo dającej się 
przechować formie.

Gdy modelowana aktywność zostanie już przekształcona na wyobrażenia i łatwe 
do wykorzystania symbole werbalne, te zakodowane w pamięci informacje służą jako 
wskazówki zachowania. Znaczenie kodowania symbolicznego w uczeniu się przez 
obserwację wykazano zarówno w badaniach z udziałem dzieci38, jak i dorosłych39. 
Obserwatorzy, którzy kodowali modelowane czynności czy to słownie, czy w formie 
zwięzłych etykietek lub żywych wyobrażeń, uczyli się i zapamiętywali zachowanie 
lepiej niż osoby, które tylko je obserwowały lub podczas przyglądania się były zajęte 
inną aktywnością umysłową.

Poza symbolicznym kodowaniem ważną pomocą dla pamięci są powtórki 
i ćwiczenie zachowania. Ludzie są mniej skłonni zapominać modelowane wzorce 
reakcji, gdy powtarzają je w myślach lub rzeczywiście je wykonują, niż wtedy, gdy ani 
o nich nie myślą, ani nie ćwiczą tego, co widzieli. Wiele zachowań, których uczymy 
się przez obserwację, nie daje się łatwo utrwalić przez ich jawne odgrywanie, czy to 
z powodu społecznych zakazów, czy też z braku sposobności. Dlatego też bardzo inte-
resujący jest fakt, że umysłowe ćwiczenie, polegające na tym, że ludzie wyobrażają 
sobie siebie samych wykonujących właściwe zachowanie, zwiększa biegłość i zapa-
miętywanie40. Najwyższy poziom obserwacyjnego uczenia się osiągany jest wtedy, 

38. Tamże, a także: B. Coates, W. W. Hartup, Age and Verbalization in Observational Learning, Developmental 
Psychology 1969, 1.

39. A. Bandura, R. W. Jeffery, Role of Symbolic Coding and Rehearsal Processes in Obserwational Learning, Journal 
of Personality nad Social Psychology 1973; A. Bandura, R. Jeffery, D. L. Bachicha, Analysis of Memory Codes 
and Cumulative Rehearsal in Observational Learning, Journal of Research in Personality 1974; M. S. Gerst, 
Symbolic Coding Processes in Observational Learning, Journal of Personality and Social Psychology 1971.

40. A. Bandura, R. W. Jeffery, op. cit.; D. N. Michael, N. Maccoby, Factors Influencing the Effects of Student 
Participation on Verbal Learning from Films: Motivating versus Practic Effects. “Feedback” and Overt versus Covert 
Responding [w:] A. A. Lumsdaine (ed.) Student Response in Programmed Instruction. Washington D.C.: National 
Academy of Sciences – National Research Council 1961.
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gdy modelowane zachowanie jest najpierw organizowane i powtarzane symbolicznie, 
a następnie jawnie odgrywane41.

Niektórzy badacze42 szczególnie interesowali się warunkami, które wywołują 
początkowe reakcje naśladowcze, zakładając, że pomagają one wyjaśnić obserwa-
cyjne uczenie się w późniejszym okresie rozwoju. Jednakże istnieją pewne powody, 
by wątpić, czy rozwojowo wczesne i późniejsze reakcje naśladowcze mają podobne 
determinanty. U małych dzieci reakcje naśladowcze wywoływane są przez czynności 
modeli bezpośrednio i natychmiast. Później reakcje naśladowcze wykonywane są 
zwykle bez obecności modeli, długo po zaobserwowaniu danego zachowania. Bezpo-
średnie naśladowanie nie wymaga dużego udziału procesów poznawczych, ponieważ 
odtwarzanie zachowania jest kierowane zewnętrznie, przez czynności modela. Nato-
miast w wypadku modelowania odroczonego nieobecne zdarzenia muszą być reprezen-
towane symbolicznie, tak że różnica między modelowaniem „podpowiadanym” przez 
bodźce fizyczne a modelowaniem odroczonym jest taka, jak różnica między rysowa-
niem swojego samochodu, kiedy jest on pod ręką, a rysowaniem go z pamięci. W tej 
drugiej sytuacji ręka nie szkicuje samochodu automatycznie: jednostka musi polegać 
na wskazówkach pamięci, głównie na reprezentacjach wyobrażeniowych.

Procesy odtwarzania motorycznego

Im wyraźniej i im częściej odtwarzamy sobie, jak robiliśmy 
daną rzecz, tym bardziej prawdopodobne, że naprawdę 
będziemy to robić.

Hal Urban

Trzeci składnik modelowania obejmuje przekształcanie symbolicznych reprezen-
tacji w odpowiednie działania. Zrozumienie tej funkcji kierowania reakcjami wymaga 
przedstawienia analizy ideomotorycznych mechanizmów wykonywania czynności. 
Behawioralne odtwarzanie osiągane jest dzięki czasowemu i przestrzennemu zorga-
nizowaniu własnych reakcji zgodnie z modelowanymi wzorcami. Dla celów analizy 
behawioralne odtwarzanie można podzielić na poznawczą organizację reakcji, ich 
zapoczątkowanie, monitorowanie i udoskonalenie na podstawie informacyjnego sprzę-
żenia zwrotnego.

W początkowej fazie behawioralnego odtwarzania reakcje są wybierane i organi-
zowane na poziomie poznawczym. To, jak wiele obserwacyjnego uczenia się ujawni się 

41. R. W. Jeffery, The Influence of Symbolic and Motor Rehersal on Observational Learning, Journal of Research in 
Personality 1976.

42. J. L. Gewirtz, K. G. Stingle, Learning of Generalized Imitation as the Basis for Identification, Psychological 
Review 1968.
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w zachowaniu, zależy częściowo od uprzedniego opanowania umiejętności niezbęd-
nych w kolejnych fazach tego uczenia się. Osoby, które już opanowały składowe 
elementy zachowania, z łatwością mogą je zintegrować, aby wytworzyć nowe wzorce 
behawioralne; jeśli jednak jednostce brakuje niektórych składowych umiejętności, 
behawioralne odtwarzanie będzie wadliwe. Kiedy występują deficyty, należy najpierw 
za pomocą modelowania i ćwiczenia owe umiejętności rozwinąć.

Na poziomie behawioralnym jeszcze inne rzeczy utrudniają nam wykonywanie 
tego, czego nauczyliśmy się przez obserwację. Wyobrażenia przyszłego działania rzadko 
kiedy przekształcane są w prawidłowe reakcje przy pierwszej próbie, bez popełniania 
błędów. Dokładne dopasowanie zachowania do myśli osiąga się zwykle przez korygo-
wanie wstępnych prób. Rozbieżności między symboliczną reprezentacją zachowania 
a jego realizacją służą jako wskazówki dla działań korygujących. Powszechny problem 
w uczeniu się skomplikowanych czynności, takich jak gra w golfa lub pływanie, polega 
na tym, że osoby je wykonujące nie mogą w pełni obserwować swych reakcji, z koniecz-
ności polegając na niejasnych wskazówkach kinestetycznych lub na werbalnych rela-
cjach widzów. Trudno jednak kierować czynnościami, a także zapewnić ścisłe dopa-
sowanie zachowania do jego reprezentacji poznawczej, kiedy zachowanie to możemy 
śledzić tylko częściowo.

Umiejętności nie doskonalą się przez samą tylko obserwację ani też nie kształtują 
się wyłącznie metodą prób i błędów. Na przykład, instruktorzy golfa nigdy nie postę-
pują w ten sposób, że dają początkującym graczom piłki oraz kije golfowe i czekają, 
aż gracze sami odkryją, jak należy wykonywać właściwe uderzenia. W większości 
sytuacji codziennego uczenia się ludzie osiągają bliską aproksymację nowego zacho-
wania dzięki modelowaniu, a następnie doskonalą je dzięki informacyjnemu sprzę-
żeniu zwrotnemu pochodzącemu z zachowania oraz z celowych demonstracji tych 
elementów, których nauczyli się tylko częściowo.

Procesy motywacyjne

Motywacja zaczyna się od pragnienia. Gdy czegoś chcesz,
stajesz się zmotywowany, by to dostać. Jeśli masz w sobie
palące pragnienie, silną wiarę i wyraźny obraz, to posiadasz
całą motywację, jakiej potrzebujszesz.

Denis Waitley

Teoria społecznego uczenia się rozróżnia nabywanie zachowania (acquisition) i jego 
wykonywanie (performance), ponieważ ludzie nie ujawniają w zachowaniu wszyst-
kiego, czego się nauczyli. Są bardziej skłonni realizować modelowane zachowanie, 
gdy prowadzi ono do efektów nagradzających, niż wtedy, gdy jego następstwa nie są 
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nagradzane, lub mają wręcz karzący charakter. W podobny sposób zaobserwowane 
konsekwencje zachowań innych ludzi wpływają na modelowane zachowanie. Spośród 
niezliczonych reakcji nabytych przez obserwację, te zachowania, które w widoczny 
sposób umożliwiły innym osiągnięcie tego, na czym im zależało, przedkładamy nad te, 
które – jak to zaobserwowaliśmy – miały dla innych konsekwencje negatywne. Reakcje 
polegające na ocenianiu własnych zachowań również regulują to, które z wyuczonych 
obserwacyjnie reakcji będą przez nas wykonywane. Ludzie wyrażają w zachowaniu to, 
co przynosi im zadowolenie z siebie, a odrzucają to, co osobiście dezaprobują43.

Ponieważ obserwacyjne uczenie się podlega wpływowi wielu czynników, samo 
dostarczenie modeli, nawet wyśmienitych, nie wywoła automatycznie podobnych 
zachowań u obserwatorów. Można wywołać niewątpliwie zachowanie naśladowcze, nie 

biorąc pod uwagę leżących u jego podłoża procesów. Model, który wielokrotnie demon-
struje pożądane reakcje, instruuje innych, by go naśladowali, pokazuje im na przykła-
dzie, dlaczego im się nie udało, a następnie nagradza, gdy im się uda, może w końcu 
wytworzyć odpowiednie reakcje u większości osób. Jeżeli jednak chcemy wyjaśnić, 
na czym modelowanie polega oraz w sposób przewidywalny modelować zachowanie 
się, musimy wziąć pod uwagę różne, omówione wcześniej, czynniki determinujące.

Fakt więc, że obserwator nie naśladuje zachowania modela, może wynikać 
z każdego z następujących powodów: niezaobserwowania modelowanych czynności, 
niewłaściwego ich zakodowania w pamięci, nieprzechowania w pamięci tego, co 
zostało wyuczone, wreszcie fizycznej niezdolności wykonania czynności lub braku 
dostatecznych zachęt.

Na proces uczenia się przez obserwację składa się kilka subfunkcji, które ewoluują 
wraz z dojrzewaniem i nabywaniem doświadczenia, co sprawia, że obserwacyjne 
uczenie się jest uzależnione od wcześniejszego poziomu rozwoju. Wpływ modelowania 
można zwiększyć przez wzmacnianie stosownego zachowania, ale takie demonstracje 
nie są zbyt pomocne w zrozumieniu, dlaczego modelowanie jest czasem nieskuteczne, 
czy też w ustaleniu, co faktycznie jest nabywane w trakcie tego procesu. Uczenie się 
przez obserwację staje się łatwiejsze dzięki stopniowemu nabywaniu i doskonaleniu 
43. D. J. Hicks, Girl’s Attitudes toward Modeled Behaviors and the Content of Imitative Private Play, Child Develop-Child Develop-

ment 1971.

Uwierz, że jest to możliwe!
Umiejętność uczenia się jest taką samą umiejętnością jak pisanie czy czytanie  
i wszyscy powinniśmy ją posiadać. Rzecz jednak w tym, żeby się tego 
nauczyć!
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umiejętności w zakresie selektywnej obserwacji, kodowania pamięciowego, koordy-
nacji układu sensomotorycznego i ideomotorycznego oraz zdolności przewidywania 
prawdopodobnych konsekwencji naśladowania zachowania innej osoby. W uczeniu się 
przez obserwację przeszkadzają deficyty w zakresie jego funkcji składowych, pomaga 
zaś doskonalenie tych funcji.

1.3.3. Uczenie się oparte na poznaniu mózgu
Każda czynność związana z nauczaniem
prowadzi do zmian w mózgu.
Dlatego najlepiej może uczyć ten, kto rozumie,
kiedy i dlaczego dochodzi do zmian.
Wielu nauczycieli niestety uważa nadal,
że uczniom wystarczy powtórzyć wszystko trzy razy.

Gerhard Roth

Twierdzenie Gerharda Rotha z całą pewnością można odnieść również do osoby 
uczącej się. Jeśli uznać, że uczenie się jest aktywnym procesem, w trakcie którego 
dochodzi do zmian w mózgu osoby uczącej się, która tych zmian oczekuje (chce, aby 
mózg mógł uzyskiwać dobre wyniki, czyli znacząco wpływał na uczenie się), to osoba ta 
wpierw musi poznać budowę mózgu i zrozumieć, w jakich okolicznościach i dlaczego 
dochodzi w nim do tych zmian.

W ostatnim dziesięcioleciu na rynku wydawniczym pojawiło się sporo literatury 
(głównie przełożonej na język polski literatury obcojęzycznej), której autorzy podejmują 
próbę wyjaśnienia poszczególnych procesów zachodzących w mózgu (w tym również 
procesu uczenia się). W tym podrozdziale ograniczymy się jedynie do wyeksponowania 
tego, co wiąże się z umiejętnością uczenia się bazującą na poznawaniu mózgu. Uczenia 
się można się nauczyć i, co więcej, wpływać na uzyskiwanie jego efektów.

Każde przybliżenie tej problematyki sprawia, że możemy być lepiej przygoto-
wani do wykorzystania naszego mózgu w procesie uczenia się, a jak pokazują wyniki 
dotychczasowych badań nad „uczeniem się kompatybilnym z możliwościami mózgu”, 
„neuropedagogika”, „neurodydaktyka” i „neurotechnologia”44, warto ten trud jak 
44. Są to pojęcia przełomu XX i XXI wieku, stąd wielu psychologów, neurologów i pedagogów charakteryzuje 

je jako pojęcia wprowadzające rewolucję w procesie nauczania-uczenia się. Nauczanie kompatybilne z możli-
wościami mózgu opiera się na tym, jak są transformowane dane dotyczące struktury i funkcji mózgu do 
procesu nauczania-uczenia się. Jak twierdzą E. Petlák i I. Zajacova, zajmuje się ono tym, jak pracuje nasz 
mózg w procesie dydaktycznym, jakie zasady i strategie mają wpływ na wybór metody uczenia się (E. Petlák, 
J. Zajacova, Rola mózgu w uczeniu się, Kraków 2010). „Neurodydaktyka” – w rozumieniu twórcy tego pojęcia 
profesora G. Preissa, który zastosował je w swoich pracach w roku 1992, jest nową dziedziną interdyscyplinarną 
zajmującą się mechanizmem procesu uczenia i kształcenia, która bazuje na informacjach o działaniu mózgu 
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najszybciej podjąć. Stąd zarówno neuropedagogika, jak i neurodydaktyka „przykładają 
wielką wagę do tego, żeby człowiek poznał swój mózg jako cudowny organ i uczył się 
sprawnie z niego korzystać i doskonalić go. Korzystać, czyli włączać wszystkie zmysły 
do procesów uczenia się i poznawania, interesować się samokształceniem itp., samodo-
skonalić się, na przykład pracując z różnymi informacjami w formie ćwiczeń mózgu”45.

Trzeba jednak być świadomym tego, że uczenie się oparte na poznawaniu mózgu 
bada i definiuje warunki, w których mózg uczy się najlepiej. Dlatego, jeśli chcemy zopty-
malizować uczenie się, to najpierw musimy poznać, jak nasz mózg pracuje w warunkach 
naturalnych, a następnie obserwować, jak on reaguje na bodźce zewnętrzne, bowiem 
ludzki mózg jest takim specyficznym systemem, który nastawiony jest wyłącznie na 
przeżycia, a poza tym mózg każdego człowieka posiada nieco inną strukturę, która dodat-
kowo jeszcze zmienia się w wyniku uczenia się. Stąd dodatkowa trudność sformułowania 
(zbudowania) uniwersalnego opisu procesu uczenia się, opartego na poznawaniu mózgu, 
bowiem mózg jest słabo przystosowany do formalnych instrukcji.

Niemniej na użytek tego opracowania podjęliśmy próbę zarysowania hipote-
tycznego opisu tego procesu, który nie jest ani opisem uwzględniającym wszystkie 
uwarunkowania tego procesu, ani w pełni weryfikowalnym. Ukazuje jedynie podsta-
wowe mechanizmy procesu uczenia się opartego na poznawaniu mózgu pozwalające 
zrozumieć funkcje tych mechanizmów i istotę całego procesu tego typu uczenia się.

Na czym więc polega uczenie się oparte na poznawaniu i właściwym wykorzysty-
waniu mózgu?

Manfred Spitzer w swojej książce pt. Jak uczy się mózg rozważania, których celem 
było udzielenie odpowiedzi na pytanie „jak się uczymy”, rozpoczyna od sformuło-
wania kilku – wydawałoby się – oczywistych stwierdzeń; pisze, że „uczenie się nie 
jest bierne – jest aktywnym procesem, w trakcie którego dochodzi do zmian w mózgu 
uczącego się. (…) Nasze mózgi są jak niesamowicie efektywne odkurzacze, wciągające 
wszelkie otaczające nas informacje; nie potrafią inaczej, jak tylko odbierać wszystko, 
co wokół nas ważne i przetwarzać w najbardziej efektywny sposób. To, że jesteśmy 

(A. Karpińska, Neurodydaktyka w służbie szkoły i scholiologii [w:] B. Muchacka, Szkoła w nauce i praktyce eduka-
cyjnej, Kraków 2006, s. 158). Natomiast w słowniku Online Worterbuch „neurodydaktyka” jest definiowana 
jako wspólny termin dla różnych pojęć skierowanych w stronę praktyki i zajmuje się rozwojem pedagogicznych 
i dydaktycznych z uwzględnieniem osiągnięć neurologii, szczególnie w najnowszych badaniach mózgu (Online 
Wörterbuch, 2009 [on-line] [cit. 2.10.2010] http://woerterbuch.babylon.com/Neurodidaktik). Jeszcze inaczej 
definiuje J. P. Sawiński, twierdząc, że „neurodydaktyka jest nauką organizowania i doskonalenia kształcenia 
na podstawie informacji o budowie i działaniu mózgu, o preferencjach zmysłowych, o różnicach w półkulach 
mózgowych, o stylach uczenia się, o odpowiednim reagowaniu na sytuacje stresowe i o różnych typach pamięci” 
(J. P. Sawiński, Czy potrzebna jest nam neurodydaktyka?, „Gazeta Szkolna” 2005, nr 7-2, s. 20). Neuropedagogika 
obejmuje całość procesów edukacyjnych i jest według M. Taraszkiewicz „pedagogiką XXI wieku bazującą na 
świadomości budowy, działania i integracji mózgu. Zajmuje się również wpływem, jaki wywiera stres na różne 
typy pamięci, efektywność uczenia się, wytwarzanie własnych zachowań psychoemocjonalnych, tych, które 
optymalizują przebieg uczenia się (M. Taraszkiewicz, Neuropedagogika stanie się podstawą edukacji w XXI wieku, 
„Gazeta Szkolna” 2005, nr 10, s. 21).

45. E. Petlák, J. Zajacova, Rola mózgu w uczeniu się, Kraków 2010, s. 17.
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stworzeni do uczenia się, udowadniają niemowlęta. One potrafią to chyba najlepiej, 
i jeszcze nie mieliśmy okazji, by je tego oduczyć. (…) Powszechne przekonanie o tym, 
że można (lub, co gorsza, trzeba) podzielić czas na taki, kiedy się uczymy i taki, kiedy 
mamy wolne, jest kompletnym nieporozumieniem. Nasz mózg płata nam figle i uczy 
się nieustannie! Ale jeśli wciąż upieramy się przy takim podziale, to przynajmniej 
ustalmy, czego się uczymy. Po pierwsze, bez przyjemności i z bardzo małą efektyw-
nością uczymy się tych treści, które są narzucone; po drugie, treści, które do nas 
docierają, chociaż się nad nimi nie zastanawiamy: w grupie rówieśniczej, podczas 
gry komputerowej, na siłowni, przed telewizorem czy w centrum handlowym. Kto 
sądzi, że w wymienionych miejscach nie zachodzi u niego uczenie się, bardzo się 
myli: mózg uczy się bezustannie (powtórzmy to jeszcze raz: tylko od nas samych 
zależy, czego nasz mózg się uczy. (…) Kto się uczy, ten się zmienia. Jeśli uczymy 
się czegoś naprawdę nowego, nie pozostajemy tacy sami, tylko z odrobinę większą 
ilością nauczonego materiału w głowie, ale zmieniamy się. (…) Mózgi i ich budulec, 
komórki nerwowe (neurony) są wyspecjalizowane w tworzeniu i zmienianiu repre-
zentacji zależnie od otoczenia”46.

Przywołaliśmy tych kilka sformułowań cytowanego autora, żeby jeszcze przed 
podjęciem próby odpowiedzi na postawione wcześniej pytania zasygnalizować, że 
choć problem uczenia się opartego na poznawaniu mózgu jest materią bardzo złożoną 
i wielowątkową, to dla poprawy efektywności uczenia się nie należy go omijać czy 
pozostawiać na później.

Mózg jako wysoce zorganizowany i wyspecjalizowany organ zdolny jest do wyko-
nania bardzo dużej liczby operacji. Zachodzące w nim z zawrotną prędkością procesy 
charakteryzują się niezwykle uporządkowaną organizacją, w której każdy element 
tej złożonej struktury odpowiada za (realizuje) konkretne zadania (operacje). Jeśli 
np. czegoś nowego mamy się nauczyć, musi to najpierw przyswoić hipokamp – mała 
struktura umiejscowiona głęboko we wnętrzu mózgu (dokładnie – po prawej i lewej 
wewnętrznej stronie płata skroniowego kory mózgowej). Struktura ta odpowiada za 
uczenie się zdarzeń, tzn. że znajdujące się w niej komórki nerwowe odpowiedzialne 

46 M. Spitzer: Jak uczy się mózg. Przeł. M. Guzowska-Dąbrowska. Warszawa 2008, s. 17-24.

Zaufaj swojemu mózgowi. Jeśli się nim zainteresujesz, on odpłaci 
ci z „nawiązką” zwiększoną efektywnością uczenia się. Pamiętaj, że 
uczenie się dostarcza tym więcej radości, im więcej czerpiesz z niego 
korzyści, im jest efektywniejsze.
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są za uczenie się nowych treści47. Hipokamp odpowiedzialny jest za dokonanie oceny 
otrzymanych informacji i podjęcie decyzji, które z nich powinny być zapamiętane 
jako informacje długoterminowe, a które tylko przez chwilę służą wykonaniu jakiejś 
operacji w odpowiednim miejscu kory mózgowej.

Przebieg uczenia się opartego na poznawaniu mózgu jest w literaturze różnie 
opisywany (bowiem ciągle jeszcze zbyt mało na ten temat wiemy). Jednym ze sposobów 
opisu tego przebiegu jest propozycja E. Jensena (rys. 6)48.

Z przedstawionego opisu procesu uczenia się nowych treści (rys. 6) wynika, 
że uczenie się oparte na poznawaniu mózgu rozpoczyna się w momencie kontaktu 
naszych zmysłów z otaczającą nas rzeczywistością (obiektem poznania) albo w wyniku 
aktywnego myślenia i pamięci o tym, co np. wiedzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy 
wcześniej. Zatem im więcej zmysłów włączymy do procesu poznawczego, tym więcej 
spostrzeżeń i porównań, czyli „połączeń” zajdzie w naszym mózgu. Neurodydaktycy 
uważają, że dużą rolę w procesie uczenia się odgrywa pamięć, dlatego w swoich rozwa-
żaniach poświęcają jej sporo uwagi, twierdząc, że nie tyle jest ona „magazynem wiado-
mości”, co obszarem rekonstrukcji „bloków informacji”, które są zapisane w rożnych 
miejscach mózgu i połączone siecią neuronową.

47. Por. tamże, s. 38-40.
48. E. Petlák, J. Zajacova, Rola mózgu… op. cit., s. 48, za: E. Jansen, Teaching with the brain in mind, Association 

for Supervision and Curicculum Development, Alexandria 2008.

Pamiętaj!
Ciekawość jest najlepszym sposobem na zapamiętywanie tego, czego się 
uczysz, wytwarza pozytywne nastawienie do nauki, co jest podstawą efek-
tywnego uczenia się. Ciekawość również idealnie wykorzystuje własne 
doświadczenie w trakcie uczenia się. Wykorzystaj to!
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Rys . 6 . Jak mózg uczy się nowych treści
Źródło: E. Jensen, Teaching..., op. cit.

1. Wejście zaczyna się naszymi zmysłami albo jest aktywowane myśleniem i pamięcią.
2. Informacje są najpierw przesyłane do talamu do początkowego przetworzenia.
3. Jednocześnie informacja przechodzi do odpowiednich struktur korowych do 

dalszego przetworzenia (na przykład do płata tylnego albo czołowego).
4. Jest też natychmiast przenoszona do strefy subkortykalnej (na przykład amygdali).
5. A jeżeli zaistnieje awaryjny/szczególny bodziec, to amygdala natychmiast odpowie 

i ostrzeże inne części mózgu.
6. Najpierw informacja jest przesyłana do hipokampu w celu dokładniejszej oceny 

i chwilowego zapisania.
7. Po czasie hipokamp zorganizuje, rozdzieli treść, która zostanie zapamiętana na 

długi czas w odpowiednim miejscu kory mózgowej.
Prawdopodobieństwo zapisania informacji bardziej interesującej jest wyższe niż 
informacji mniej interesującej.
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Informacje docierające do mózgu podlegają „obróbce” różnych procesów zacho-
dzących w poszczególnych strukturach mózgu (pkt. 1-7 na rys. 6). Ostatecznie są 
zapisywane przez wytworzenie połączeń tzw. synaps. Synapsy te są tym bardziej 
stabilne, im przez większą liczbę zmysłów została zapamiętana informacja docierająca 
do mózgu. Informacja jest zapisywana w mózgu w formie siły połączeń między neuro-
nami. Te siły poszczególnych połączeń synaptycznych sprawiają, że mózg w odpo-
wiedzi na określone wejście wytwarza określone wyjście. To wszystko „dzieje się bez 
jakiejkolwiek bezpośredniej zasady ujętej w słowa”49.

Mózg radzi sobie z generowaniem informacji wyjściowych za pomocą odpowied-
niej siły połączeń synaptycznych. Owe połączenia odpowiadają za to, żeby odpowiedni 
neuron został pobudzony tylko wtedy, gdy na wejściu pojawi się właściwy wzorzec, 
czy inaczej reprezentacja, która jest wewnętrzną kopią określonych cech charaktery-
stycznych i struktur otoczenia, przekazywanych z zewnątrz w formie bodźców. Repre-
zentacja to neuron z określoną siłą docierających do niego połączeń synaptycznych. 
Nasz mózg pełen jest takich reprezentacji zarówno pojedynczych zdarzeń, jak i dużych 
zbiorów. Przy czym w reprezentacjach dużych zbiorów uczestniczy nie tylko jeden 
neuron, lecz cały ich układ (zbiór). Taki zbiór neuronów, zaangażowanych w tworzenie 
reprezentacji, nazywa się populacją neuronów, w których zachodzi kodowanie popu-
lacyjne reprezentacji50.

Trzeba przy tym pamiętać, że mózg nie jest statyczny, lecz niezwykle plastyczny 
(tzn. dopasowuje się do otaczających warunków i  okoliczności przez całe życie 
jednostki). Należy go zatem uplastyczniać. Takie uplastycznianie można przeprowa-
dzać z wykorzystaniem „map pamięci”, które są odbiciem tworzących się w mózgu 
biochemicznych ścieżek elektromagnetycznych, zwanych „śladami pamięciowymi”. 
Ślad pamięciowy powstaje pomiędzy neuronami w czasie, gdy sygnały, myśli, wspo-
mnienia są przekazywane przez jedną komórkę mózgu drugiej. Sieć takich ścieżek 
tworzy swoistą mapę umysłu, których naturę – jak twierdzi Tony Buzan – dosko-

49.  Zob. M. Spitzer, Jak uczy się… op. cit., s. 57.
50.  M. Spitzer, Goist im Netz, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1996, s. 77 i następne.

Pamiętaj!
Pamięć jest ulotna – mózg zapomina to, czego nie uznaje za niezbędne do 
przeżycia, to, czego nie aktualizujesz. Dlatego jeśli chcesz coś na dłużej 
przechować w swojej pamięci, musisz systematycznie się uczyć, groma-
dzić wiedzę. Pracuj więc nad sobą. Przypominaj sobie to, czego wcześniej 
uczyłeś się, bowiem powtarzanie jest matką mądrości.
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nale oddaje koncepcja myślenia wielokierunkowego. Mapy myśli zaś są formalnym 
odzwierciedleniem owego myślenia i zarazem kluczem do jego doskonalenia51.

Przykład takiej mapy ilustrującej zasadność ich stosowania przedstawia rys. 7.
Jakość zapamiętanych informacji w znacznej mierze zależy również od tego, czy 

w czasie ich emisji towarzyszyły im pozytywne emocje, które sprawiają, że zakodo-
wane w mózgu informacje kojarzone są z pozytywnymi odczuciami i powodują, że 
informacje te są stabilniejsze, trwalsze i częściej wykorzystywane.

Doświadczenia wyniesione z badań psychologii kognitywnej wykazały, że pamięć 
uczącego się jest w różny sposób „usieciowiona”. Oznacza to, że uczący się powinien 
stosować różne strategie uczenia się, wykorzystując swoje doświadczenia, wiedzę, 
skojarzenia, wyobrażenia itp. Takie podejście jest niezbędne do tego, żeby wykorzy-
stywać, a jednocześnie doskonalić strukturę sieciową naszego mózgu.

Mówiliśmy wcześniej, że mózg jest takim organem, który potrafi pracować 
w niewyobrażalnym tempie. To prawda, ale – jak każdy organ ludzkiego organizmu 
– potrzebuje pewnego czasu na odpoczynek. Ten specyficzny organ, jakim jest nasz 
mózg, nawet w czasie snu pracuje, porządkując wcześniej nagromadzone informacje.

Postrzegając jednak ten wyjątkowy „skarb” z płaszczyzny neurodydaktyki, należy 
w procesie uczenia się (zwłaszcza wtedy, gdy chcemy, żeby skuteczność tego procesu 
była duża) stosować przerwy, bowiem, jak twierdzą autorzy cytowanej już książki Rola 
mózgu w uczeniu się – „chemia mózgu potrzebuje czasu i spokoju, żeby mózg mógł prze-
tworzyć informacje. Jest to faza pewnej konsolidacji – stabilizacji i utrwalenia (…) żeby 
mózg mógł w odpowiednim czasie przetworzyć i zapamiętać otrzymane informacje”52. 
Pozostaw więc na pewien czas problematykę, która jest przedmiotem procesu twojego 
uczenia się i wróć do niej ponownie po pewnej przerwie.

51.  T. Buzan, Mapy twoich myśli, tekst polski opracował D. Rossowski na podstawie przekładu M. Stefaniak, 
Łódź 2008, s. 30.

52.  E. Petlák, J. Zajacova, op. cit., s. 42. Problematyka zasygnalizowana w tym podrozdziale stanowi przedmiot 
szczegółowych rozważań cytowanych autorów (zob. s. 18-49).

Pamiętaj!
Im więcej informacji łączysz, tym więcej ich zapamiętujesz. Dlatego staraj 
się zapewnić swojemu mózgowi jak najwięcej okazji do uczenia się.
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Rys . 7 . Mapa myśli pt. „Dlaczego mapy umysłu działają”
Źródło: B. Lucas, Twój umysł stać na więcej. Jak szybciej się uczyć i wydajniej pracować, Warszawa 2006, s. 162.
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Źródła kształtowania zachowań uczącego się – podsumowanie

Nauczyliśmy się:
• Czym jest funkcja informacyjna 

w uczeniu się.
• Co jest istotą funkcji 

motywacyjnej w uczeniu się.
• W czym przejawia się funkcja 

wzmacniająca w uczeniu się.
• Rozpoznawać wzmocnienia 

pierwotne i wtórne; pozytywne 
i negatywne oraz określać ich 
rolę w uczeniu się.

• Istoty uczenia się przez 
modelowanie.

• Jak można modelować proces 
uczenia się.

• Określać, z jakimi czynnościami 
poznawczymi mamy do 
czynienia w procesie 
zdobywania wiedzy.

• Istoty przebiegu procesu 
poznawania rzeczywistości.

• Określania istoty procesów 
motywacyjnych.

• Jak należy rozumieć operacyjny 
kontekst poznawczy.

• Rozumieć istotę procesów 
uwagi.

• Rozumieć istotę procesu 
zapamiętywania.

• Na czym polega uczenie 
się oparte na poznawaniu 
i wykorzystaniu mózgu.

• Co jest istotą uczenia się pod 
wpływem następstw własnych 
reakcji.

• Jak można stymulować 
efektywność uczenia się.

• Jak poprawiać jakość pamięci.
• Jak należy tworzyć mapy 

pamięci.

Najważniejsze pojęcia
• Bodziec.
• Reakcje uczącego się.
• Informacja.
• Uczenie się przez wzmacnianie.
• Formułowanie przewidywań.
• Motywatory działań.
• Wzmacnianie pozytywne.
• Motywowanie zachowania.
• Modelowanie.
• Kodowanie informacji.
• Droga uogólnienia i konkretyzacji wiedzy.
• Modele wyobrażeniowe, symboliczne 

i działania praktycznego.
• Wrażenia.
• Zapamiętywanie i przechowywanie.
• Nastawienia.
• Procesy uwagi, przechowywania, 

odtwarzania i motywacji.
• Kod werbalny.
• Płaszczyzna operacyjna.
• Obrazy zmysłowe.
• Neuron.
• Synapsy.
• Populacja neutronów.

Najważniejsze metody i postawy
• Bodziec obojętny nie stanowi 

wzmocnienia.
• Całość ludzkiego poznania dokonuje 

się w dynamicznym układzie 
trójelementowym.

• Przedmiot poznania jest zawsze tylko 
cząstką całego obiektu rzeczywistego.

• W każdej sytuacji praktycznego działania 
wykorzystujemy tylko te możliwości, 
które są nam aktualnie niezbędne.

• Im więcej informacji łączymy, tym więcej 
zapamiętujemy.

• Zmysłowy i operacyjny kontakt ze 
światem jest warunkiem koniecznym dla 
pozyskania całej wiedzy.

• Stosowanie różnych strategii uczenia się jest 
jednym z warunków skutecznego uczenia się.
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1.4. Determinanty uczenia się
Umysł jest trochę jak ogród. Jeśli go nie nawozimy
i nie uprawiamy, zarosną go chwasty.

Erwin G. Hall
Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić,
lecz ogniem, który trzeba rozniecić.

Plutarch

Przytoczone motta nawiązują do tego, co już wiemy na temat uczenia się, a z wcze-
śniejszych rozważań pamiętamy, że jest to niezwykle złożona problematyka, która 
dotyczy wielu zjawisk i procesów, takich chociażby, jak: zdolność, nastawienia, zain-
teresowania, motywacja, dominujący rodzaj aktywności, inteligencja, a także pamięć, 
uwaga, emocje, postawy i poglądy, poziom aspiracji, stan zdrowia i inne.

Nie sposób w tym opracowaniu poddać szczegółowej analizie każdy z tych czyn-
ników (nie ma chyba też takiej potrzeby). Dlatego ograniczymy się jedynie do zasy-
gnalizowania informacji na temat każdego z nich, odsyłając korzystających z tego 
opracowania do stosunkowo bogatej na ten temat literatury psychologicznej i psycho-
pedagogicznej.

Zdolności

Każdy z nas ma jakieś zdolności.
Chodzi o to, jak je wykorzystujemy.

Stevie Wonder

Zdolności – to sprawnościowe atrybuty jednostki, decydujące o poziomie i jakości 
jej osiągnięć w wykonywaniu określonych działań, np. uczenia się. O tym, że jedne 
osoby uczą się szybciej i  łatwiej, a  inne wolniej i przy zaangażowaniu większego 
wysiłku, nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast nie zawsze istnieje zgoda co do 
źródła owych różnic. Jedni twierdzą, że jest to skutek wrodzonych mechanizmów 
uczenia się związanych z fizycznymi ograniczeniami struktur sensomotorycznych 
i losowych, w jakie od urodzenia wyposażone są organizmy. Twierdzą oni – jak podaje 
A. Bandura – że „informacje sensoryczne nie mogą wpływać na organizm, jeśli nie 
posiada on odpowiednich receptorów, ani też organizm nie może nauczyć się reper-
tuaru zachowań, który przekracza jego fizyczne możliwości. Ponadto system nerwowy, 
w jaki wyposażone są organizmy, ogranicza stopień centralnego przetwarzania infor-
macji organizacji zachowania, jaki organizmy te mogą osiągnąć”53. Przedstawiciele 
53.  A. Bandura, Teoria społecznego... op. cit., s. 80.
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tego podejścia uważają, że zarówno z powodu wysoce rozwiniętej zdolności do symbo-
lizowania doświadczenia, jak i ograniczonego zaprogramowania wrodzonego, ludzie 
są w stanie nauczyć się niezwykle zróżnicowanych zachowań.

Przedstawiciele drugiego nurtu wykazują, że źródeł zróżnicowania zdolności 
należy się doszukiwać nie tylko w uwarunkowaniach genetycznych, lecz również 
w różnego rodzaju wzmocnieniach zewnętrznych, które zostały nabyte i w konse-
kwencji prowadzą do ukształtowania się określonych zdolności. Można mieć wątpli-
wości, czy w tym przypadku jeszcze jest to zdolność czy już umiejętność, ale nie można 
nie dostrzegać, że istnieją różnice pod względem łatwości, z  jaką różne jednostki 
mogą nauczyć się różnych reakcji i różnych środowiskowych zależności. Należy więc 
tę możliwość wykorzystywać – „uprawiać nasz umysł”, żeby – jak zapisano w przyto-
czonym aforyzmie – „nie zarosły go chwasty”. Niewątpliwie warto rozwijać zdolności, 
bo one w uczeniu się odgrywają istotną rolę.

Zainteresowania

To, co widzimy, zależy głównie od tego, 
czego szukamy.

Sir John Lubbock

Zainteresowania – to kolejny termin, który pozostaje w bliskiej zależności z ucze-
niem się, a także w codziennym życiu człowieka, odgrywając znaczącą rolę w zakresie 
użyteczności i popularności. Psychologia wyróżnia trzy rodzaje definicji zaintereso-
wania: 1) poznawcze, 2) emocjonalne, 3) operacyjne.

Postrzegając zainteresowania w perspektywie procesu uczenia się, najbardziej 
interesuje nas aspekt poznawczy, w którym uwaga zwrócona jest przede wszystkim na 
interakcję, zachodzącą między uczącym się a otaczającą go rzeczywistością, interakcję 
tę traktujemy jako zachodzącą między pewnymi przedmiotami i skłonnościami osoby 
zainteresowanej tymi przedmiotami, które dzięki temu zainteresowaniu przykuwają 
uwagę osoby uczącej się i nadają uwadze tej właściwy kierunek.

Najczęściej jednak zainteresowania opisuje się przy pomocy tzw. modelowej defi-
nicji. W jej ujęciu „zainteresowanie jest to względnie trwała obserwowalna dążność 
do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności 
poznawczej o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosunku do 
otaczających zjawisk, to znaczy: 1) w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów 
i związków, zależności zachodzących między nimi, a także wybranych problemów; 2) 
w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania; 3) w przeżywaniu różnych uczuć 
(pozytywnych i negatywnych) związanych z nabywaniem i posiadaniem wiedzy”54.

54.  A. Gurycka, Zainteresowania [w:] Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998, s. 1078.



CZYM JEST UCZENIE SIĘ? – ROZWAŻANIA TEORETYCZNE 55

Aktywność poznawcza w tej definicji traktowana jest jako wszelka działalność 
uczącego się, zmierzająca do uzyskania lepszej orientacji w otaczającej go rzeczywi-
stości będącej przedmiotem poznania.

Zainteresowania, podobnie jak zdolności, mają zdecydowanie pozytywny wpływ 
na przebieg uczenia się i końcowe jego rezultaty. Mogą one dotyczyć zarówno odbie-
ranych informacji, jak również podejmowanych działań bądź ich mniej lub bardziej 
odległych rezultatów. Dlatego w procesie uczenia się należy je wykorzystywać, ale 
również dbać o ich rozwój, zwłaszcza wtedy, gdy przedmiot (obiekt) poznania w począt-
kowej fazie nie stanowi naszego zainteresowania. Dobrze jest wówczas znaleźć takie 
argumenty (motywy, sposoby działania), które sprawią, że to, co nas dotychczas nie 
interesowało, teraz budzi naszą ciekawość poznawczą, a docelowo może być obiektem 
naszych zainteresowań. Trzeba pamiętać, że rozwój zainteresowań – jak twierdzi 
A. Gurycka – przebiega na ogół przez następujące fazy:
• „ciekawość świata wobec wszystkiego, co nowe, nieznane, dziwne, niejasne;
• selekcja bodźców aktywności poznawczej koncentrująca aktywność badawczą na 

określonych bodźcach, mających stać się treścią zainteresowań;
• osobista satysfakcja z wyników poszukiwań i odporność na niepowodzenia w tym zakresie;
• samowzmacnianie nowych zainteresowań przez takie rozbudzanie głodu wiedzy 

w danej dziedzinie, takie podniesienie progu wrażliwości na nowość, niejasność 
w  dziedzinie budzonych zainteresowań, które zmuszają do dalszych działań 
poznawczych”55

Nastawienia

Najcenniejsze w uczeniu się jest pozytywne nastawienie.
Bobbi de Porter

Rozpoczynając naukę postarajcie się przede wszystkim
uporządkować informacje: spróbujcie zrozumieć
strukturę informacji, znajdźcie związki między ideami,
powiążcie materiał z wiadomościami, które już nabyliście itp. 
Musicie rozumieć to, czego się uczycie.

Francine Boucher

Nastawienia są pewnym stanem podmiotu, wyrażającym postawę wobec czegoś 
bądź stosunek do kogoś. W uczeniu się nastawienia odgrywają istotną rolę, bowiem 
ukierunkowują uwagę podmiotu, wprawiają go w odpowiedni nastrój (optymistyczny 
bądź pesymistyczny), rozbudzają bądź hamują entuzjazm uczącego się, a tym samym 
docelowo uwidaczniają się w zachowaniu i działaniu uczącego się. Zwykle osoby, 

55  Tamże, s. 1082.
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które przystępują do uczenia się z energią, determinacją i entuzjazmem, z przekona-
niem, że uczenie się to ma sens, dają podstawę do tego, żeby sądzić, że to, czego się 
podjęły, nie tylko zostanie osiągnięte, ale uzyskane efekty będą o wiele większe niż 
wtedy, gdyby czyniły to bez przekonania, nie towarzyszył im entuzjazm czy wiara, że 
osiągną zamierzony cel.

Nastawienia oczywiście mogą być bardzo różne. W uczeniu się mogą to być nasta-
wienia na zapamiętanie czegoś, na przyswojenie sobie określonych treści, na zrozu-
mienie istoty jakiegoś zjawiska czy odkrycie określonych prawidłowości, które można 
będzie przenieść na inne sytuacje. Dlatego najczęściej mówi się o uczeniu się zamie-
rzonym i uczeniu się niezamierzonym. Jedno i drugie oczywiście prowadzi do osią-
gania zróżnicowanych efektów. Nie można przyjąć, że zamierzone w każdej sytu-
acji prowadzi do osiągania lepszych efektów, aczkolwiek tego należałoby oczekiwać, 
bowiem nastawienie związane z zamierzonym uczeniem się wyzwala czynności, które 
sprzyjają zapamiętaniu określonych treści. Jednak należy mieć na uwadze, że nie 
zawsze nastawienie wiąże się z intencjonalnymi działaniami jednostki, stąd nie zawsze 
wywiera pozytywny wpływ na efekty uczenia się.

Nastawienie – jak sądzi Z. Włodarski – może wyrażać się w gotowości spostrze-
gania, w wybiórczym koncentrowaniu uwagi na określonym obszarze treści. Mogą one 
być chwilowe, związane, bądź nie, z postawami, z zainteresowaniami, wykonywaną 
pracą i wieloma innymi czynnikami, stąd ich zróżnicowany wpływ na efekty uczenia 
się. Dlatego ważnymi wyznacznikami są tu doświadczenia, wiedza i umiejętności56.

W związku z możliwością występowania bardzo różnych nastawień trudno formu-
łować uogólnienia czy zalecenia, niewątpliwym jednak faktem jest nieobojętność 
nastawień oraz to, że wpływają one – jak dowodzą wyniki badań dużej części badaczy 
– różnicująco na efekty uczenia się, które w konsekwencji wyznaczone są przez to, co 
dzieje się w umyśle uczącego się.

Motywacja

Zdecyduj, czego chcesz, zdecyduj, co jesteś skłonny
w zamian za to poświęcić, ustal swoje priorytety
i zabierz się do pracy!

H. Lamar Hunt

Można przyjąć za Z. Putkiewiczem, że „motywacja jest siłą pobudzającą do dzia-
łania i ukierunkowującą je na określone cele. Stanowi ona proces wewnętrzny akty-
wizujący jednostkę do działania”57. Oznacza to, że motywacja odgrywa w zachowaniu 

56. Por. Z. Włodarski, Psychologia... op. cit., s. 225-227, t. 1.
57. Z. Putkiewicz, Zależność motywów uczenia się młodzieży od sposobu oddziaływania szkoły, „Psychologia Wycho-

wawcza” 1968, nr 5.
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jednostki trojaką rolę: 1) aktywizuje organizm jednostki, zwiększając jego gotowość 
do działania; 2) dokonuje selekcji bodźców; 3) ukierunkowuje działania jednostki.

W przypadku procesu uczenia się te trzy wymienione role powodują, że pod 
wpływem określonych bodźców zmienia się poziom ogólnej aktywności uczącego 
się, także w wyniku określonego nastawienia ulega zmianie jego percepcja, podobnie 
zresztą jak na skutek wpływu różnorakich podniet zmienia się rodzaj i intensywność 
podejmowanych działań, a tym samym jednostka staje się mniej lub bardziej czynna. 
Dlatego nie ulega wątpliwości, że czynniki motywacyjne wywołujące określony rodzaj 
motywacji mają wpływ na uzyskiwane efekty uczenia się. Trzeba jednak pamiętać, że 
na proces motywacyjny (niezależnie od tego, jaki on jest) składa się cały zespół różno-
rakich motywów. Motywy te pobudzają uczącego się do działania, a co najważniejsze, 
nadają działaniu określony kierunek. Stąd motyw określa się jako stan wewnętrznego 
napięcia, od którego zależą możliwości i kierunek aktywności organizmu, a więc 
również aktywności skierowanej na proces uczenia się.

Do uczenia się – jak wykazują wyniki wielu badań z tego zakresu – może skłonić 
człowieka wiele różnych motywów, których wartość oczywiście jest różna i zależy 
zarówno od samego motywu, jak również od preferencji osoby uczącej się. Stąd w przy-
padku uczenia się może mieć zastosowanie zarówno motywacja poznawcza (związana 
najczęściej z zainteresowaniami), jak również społeczno-ideowa (związana zwykle 
z postawami światopoglądowymi i pewnymi nastawieniami jednostki) czy lękowa 
(związana z poczuciem aspiracji). „To, jaką rolę w uczeniu się odgrywa chwilowa moty-
wacja, zależy od innych cech jednostki, od zadań i od szeroko rozumianych warunków, 
w jakich odbywa się działanie”58.

W uczeniu szkolnym (a więc również w przypadku osób studiujących) szczególne 
znaczenie przypisuje się motywacji poznawczej, wywierającej wpływ na zaintereso-
wania i dzięki temu najbardziej przyczyniającej się do rozwoju umysłowego uczącego 
się. Trzeba jednak mieć świadomość, że zazwyczaj więcej niż jeden motyw pobudza 
nas do działania i dlatego ścisłe rozgraniczenie wpływu każdego z wielu motywów 
na nasze zachowanie nie jest możliwe. Natomiast możliwe jest określenie zjawisk, 
w których wyrażają się procesy motywacyjne. Są to takie zjawiska, jak: pragnienia, 
chęci, dążenia do czegoś lub obawa przed czymś. Wspólne dla tych zjawisk jest zawsze 
dążenie do osiągnięcia określonego celu, który zwykle sami sobie określamy (niekiedy 
wyznaczają go okoliczności, w których funkcjonujemy, bądź inne osoby).

Wykorzystując motywację w  procesie uczenia się, trzeba pamiętać, że istnieje 
motywacja wewnętrzna wywołana przez motywy samego uczącego się oraz motywacja 
zewnętrzna wywołana przez motywy pochodzenia sytuacyjnego (oceny, nagrody, zachęty 
innych osób, itp.). W uczeniu się i jedne, i drugie motywy pełnią zwykle rolę stymulatorów.

58.  Z. Włodarski, Psychologia... op. cit., s. 232.
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Dominujący rodzaj aktywności

Jesteśmy tacy jak to, co wielokrotnie powtarzamy.
Doskonałość nie jest więc jednorazowym aktem,
lecz stałą formą aktywności.

Arystoteles

Aktywność uczącego się – jak wykazują wyniki wielu badań naukowych - odgrywa 
ogromną rolę w uczeniu się. Można mówić o różnych rodzajach aktywności – tej, która 
przejawia się w pełni świadomych działaniach podejmowanych przez uczącego się 
(np. czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie różnego rodzaju zadań, wykonywanie 
ćwiczeń bądź zadań manualnych), jak również tej, która ma miejsce w mózgu uczącego 
się, bowiem jak wiemy z wcześniejszych rozważań, uczenie się oznacza modyfikację 
synaptycznej siły przenoszenia impulsów. Taka modyfikacja odbywa się jedynie na 
synapsach, które są aktywne. Stąd im bardziej aktywna jest tkanka nerwowa w okre-
ślonym obszarze kory mózgowej, z  tym większym prawdopodobieństwem dojdzie 
w niej do zmian siły połączeń synaptycznych, a tym samym do uczenia się.

Powracając do tej aktywności uczącego się, która przejawia się w podejmowanych 
przez niego działaniach, ograniczymy się tu jedynie do dominującego rodzaju aktyw-
ności i jej znaczenia w procesie uczenia się. Przy czym dominację można traktować 
dwojako albo jako wynikającą z prawidłowości rozwojowych, albo jako indywidualną 
cechę uczącego się. Niezależnie jednak od tego, jak będziemy ją ujmowali, będzie to 
zawsze ta aktywność, która przeważa nad innymi, bądź to pod względem większej 
częstotliwości występowania, bądź preferowanych potrzeb i stopnia ich zaspokojenia.

Nie ulega wątpliwości, że dominująca aktywność poznawcza uczącego się odgrywa 
pozytywną, a w wielu przypadkach również decydującą rolę w uczeniu się (świadczą 
o tym wyniki wielu badań – między innymi A. A. Smirnowa, E. L. Thorndike’a i in., 
W. Szewczuka59), wyznaczając w dużej mierze jego rezultaty. Najczęściej aktywność 
ta nie jest bytem trwałym; ulega zmianom w zależności od założonego chwilowego 
(okresowego) celu, do którego zmierza jednostka poprzez realizowane zadania. Dzieje 
się tak również wtedy, gdy zadanie wyznaczone jest z zewnątrz, a uczący się je przyj-
muje i realizuje. W jednym i drugim przypadku wszystko, co zostaje włączone w tę 
aktywność, jest przyswajane (poznawane) w pierwszej kolejności60. Taka prawidłowość 
zachodzi dlatego, że uwaga skierowana zostaje na określony (dominujący) wycinek 
naszej aktywności, który, działając na nasze zmysły, pobudza dokładnie te struktury 

59. Por. A. A. Smirnow, Psychologia zapamiętywania, tłum. W. Płaszyńska i M. Żebrowska, Warszawa 1951; E. L. 
Thorndike, E. O. Bregman, H. W. Tilton, E. Woodyard, Uczenie się dorosłych, tłum. F. Urbańczyk, Warszawa 
1950; W. Szewczuk, Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 1959.

60.  Por. Z. Włodarski, Psychologia... op., cit. t. 1. Dz. cyt., s. 223-224.
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nerwowe, które odpowiadają za przetwarzanie tego fragmentu, a ów wzrost aktywności 
wystarcza, by sprawić, że informacja zostanie zapamiętana.

Inteligencja

Wiele trudności, jakie natura stawia na naszej drodze,
można usunąć dzięki korzystaniu z inteligencji.

Tytus Liwiusz

Poglądy na temat istoty inteligencji, jej natury oraz struktury są różnorodne. Nie 
udało się do tej pory badaczom zajmującym się inteligencją uzgodnić stanowiska 
i wypracować jednej jednoznacznie rozumianej definicji inteligencji. Świadczy to 
zarówno o rozległości, jak również trudności zagadnienia. Mimo tych rozbieżności 
istnieje powszechne mniemanie, że efekty uczenia się są ściśle związane z inteligencją 
jednostki. Nieraz inteligencję określa się jako zdolność uczenia się61. Autorzy zgodnie 
wskazują na wyraźną zależność efektów uczenia od inteligencji jednostki. Większość 
badaczy jest zdania, że inteligencja składa się ze zdolności do: 1) myślenia abstrak-
cyjnego; 2) rozwiązywania problemów; 3) uczenia się. Te trzy najczęściej wymieniane 
składniki inteligencji są zdolnościami umysłowymi wymienianymi w większości defi-
nicji inteligencji i stanowią o jej istocie.

Twórca najpopularniejszego testu mierzącego poziom inteligencji – David Wechsler 
- definiował inteligencję jako „zdolność do rozumienia świata i umiejętność radzenia 
sobie z wyzwaniami”62. Bazując więc na tej definicji, można przyjąć, że: „Inteligencja 
jest sprawnością procesów poznawczych umożliwiającą radzenie sobie”63.

Skoro przyjęliśmy, że inteligencja jest sprawnością procesów poznawczych odgry-
wających istotną rolę w uczeniu się, a proces uczenia się jest uwarunkowany funkcjo-
nowaniem układu nerwowego, którego wyznacznikami są: 1) szybkość przewodzenia 
nerwowego; 2) sprawność układu nerwowego; 3) wielkość mózgu, to wydaje się oczy-
wiste, że efekty uczenia się są zależne od poziomu inteligencji uczącego się. Rodzi się 
tylko pytanie, czy – a jeśli tak, to na ile – uczący się ma wpływ na własną inteligencję, 
a tym samym na interakcje inteligencji i uczenia się? Odpowiedzi na tak postawione 
pytanie należy doszukiwać się zarówno w czynnikach świadczących o szybkości prze-
wodzenia impulsów w układzie nerwowym osoby uczącej się, jak również w spraw-
ności samego układu nerwowego.

61.  Tak istotę inteligencji rozumie m.in.: J. A. Drever, Dictionary of Psychology, Penguin Books 1968; H. Pieron, 
Recherches expérimentales sur les phénoménes de mémoire [w:] R. S. Woodworth, H. Schlosberg, Psychologia 
eksperymentalna, tłum. J. Ekel, A. Lewicki, E. Vielrose, Warszawa 1963; J. Ekel, J. Jaroszyńska, Mały słownik 
psychologiczny, Warszawa 1965; A. Porot, Mánuel alphabétique de psychiatie, Paris 1965; W. W. Dawydow i in. 
(red.), Psichologiczewskij słowar. Moskwa 1993; J. Strelau: O inteligencji człowieka. Warszawa 1987, i inne.

62.  D. Seligman, O inteligencji prawie wszystko. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji, Warszawa 1995.
63. Z. Sybilski, Psychologia nie dla psychologów, Bydgoszcz 2006.
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O szybkości przewodzenia impulsów decydują trzy cechy:
• czas reakcji – to ilość czasu (w zależności od poziomu inteligencji), jaką potrzebuje 

jednostka na podjęcie decyzji wywołującej określony sposób reakcji (im mniej czasu 
potrzebuje jednostka na podjęcie decyzji, tym wyższy ma ona poziom inteligencji);

• czas inspekcji – to ilość czasu potrzebna jednostce na to, żeby w  świadomości 
zakodował się określony bodziec (osoby mniej inteligentne potrzebują więcej czasu 
na podjęcie poprawnej decyzji);

• potencjały wywołane – jest to fazowa zmienna aktywności elektrycznej mózgu 
pod wpływem bodźca.

Drugim aspektem funkcjonowania układu nerwowego jest jego sprawność, która 
przejawia się w dwóch cechach: niezawodności oraz wydajności energetycznej mózgu.

Niezawodność jest wynikiem odporności na działania czynników zakłócających przekaz 
neuronalny. Wydajność energetyczna mózgu jest to zdolność do wydzielania promienio-
wania gamma, które pozwalają zlokalizować aktywny obszar mózgu.

Są to podstawowe biologiczne aspekty funkcjonowania układu nerwowego łączące 
się z poziomem inteligencji jednostki, które rzutują na różnice w funkcjonowaniu 
poznawczym jednostki. „Osoby o różnym poziomie inteligencji różnią się skuteczno-
ścią działania w sytuacjach nowych oraz tempem automatyzowania czynności poznaw-
czych. Osoby inteligentne lepiej radzą sobie w nieznanej wcześniej sytuacji, a czynności 
powtarzane szybciej ulegają automatyzacji”. Oznacza to – jak twierdzi Z. Sybilski – „że 
czynność sterowana globalnie przy udziale świadomości przechodzi na poziom lokalny, 
niewymagający wysiłku. Dzięki temu czynności mogą być wykonywane szybciej”64.

Uwaga

Bez należytego skupienia uwagi
informacja nie może być ani właściwie odebrana,
ani zapamiętana.

Jacquelina Avard

Uwaga jest procesem poznawczym, który polega na skierowaniu świadomości na 
dany przedmiot lub własne przeżycia, np. uczącego się, a także na proces przetwarzania 
informacji o tym przedmiocie lub przeżyciu. Jest to bardzo ważny proces poznawczy, 
bowiem bez skoncentrowania uwagi na konkretnych bodźcach nie może być mowy 
o uzyskaniu zadowalających efektów uczenia się, jako że do świadomości uczącego się 
docierają wówczas jedynie proste cechy fizyczne działających w danej chwili bodźców, 
takie jak barwa, wysokość dźwięku, zarys obrazu itp.

64. Tamże, s. 73.
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Podstawowym zadaniem uwagi jest selekcjonowanie i ukierunkowywanie aktyw-
ności poznawczej uczącego się, a więc selekcjonowanie i ukierunkowywanie bodźców 
docierających do świadomości uczącego się. Dzięki zdolności skupienia się na okre-
ślonej rzeczy lub czynności, uczący się ma możliwość wyboru tego, co aktualnie wyko-
nuje, albo na jakie informacje chce zwrócić swoją uwagę. Skupienie to powoduje, że 
do jego świadomości docierają głównie te informacje, które są mu potrzebne do wyko-
nania określonej czynności bądź te, które mogą zaspokoić jego aktualne potrzeby. 
Pozostałe informacje docierają z pewnym trudem a czasami wcale nie docierają. Jest to 
tzw. selekcja wczesna, polegająca na koncentracji na bodźcach o określonych cechach, 
które następnie przechodzą do tzw. pamięci krótkotrwałej. Drugi rodzaj selekcji to 
selekcja późna. Dotyczy ona wyboru reakcji właściwej i szybkiej w odpowiedzi na 
najistotniejsze bodźce, tzn. intencjonalnie kierujemy swoją uwagę na interesujące nas 
rzeczy. Przy czym pewne bodźce, a raczej ich cechy, działają automatycznie, zwracając 
uwagę na siebie bez względu na osobiste potrzeby czy dążenia. Stąd uwagę dzielimy 
na mimowolną i dowolną.

Uwagę mimowolną wywołują odpowiednio silne bodźce i sytuacje bez wysiłku 
ze strony uczącego się. U podstaw uwagi mimowolnej, zwłaszcza spontanicznej, leży 
odruch orientacyjny, będący wrodzoną reakcją na bodziec nowy lub nieznany.

Uwaga dowolna to ta, która ma związek ze świadomym zamiarem i udziałem woli 
jednostki w ukierunkowaniu procesów poznawczych. Jest to szczególnie ważny rodzaj 
uwagi, ponieważ pozwala skupić się na czynnościach niezwykle trudnych, nużących, 
czasem nawet nieprzyjemnych, a koniecznych do wykonania.

Nie w każdym przypadku uwaga w procesie uczenia się odgrywa taką samą rolę. O tym, 
jaki będzie jej udział w procesie uczenia się, decydują takie jej cechy, jak: zakres uwagi, 
natężenie i trwałość, przerzutność i podzielność. Każda z tych cech charakteryzuje inną 
zdolność. I tak zakres to zdolność do jednoczesnego objęcia uwagą kilku obiektów znajdu-
jących się w polu spostrzeżeniowym. Natężenie i trwałość to inaczej siła i intensywność 
uwagi oraz zdolność do skupienia uwagi na danym obiekcie przez dłuższy czas. Przerzut-
ność to zdolność do szybkiego skupiania uwagi i przenoszenia jej z jednego obiektu na 
drugi. Podzielność to zdolność do jednoczesnego skupiania się na kilku obiektach lub 
czynnościach. Każdą z tych cech można doskonalić poprzez jej ćwiczenie. Wraz ze wzro-
stem jakości poszczególnych cech uwagi wzrasta efektywność uczenia się.

Pamięć

Niemal dla każdego uczącego się jest sprawą oczywistą, że uczenie się i pamięć 
są od siebie wzajemnie zależne. Nie dla każdego jednak jest tak samo oczywiste, że 
pamięć jest tą właściwością psychiczną człowieka, o którą należy się troszczyć i trzeba 
ją ćwiczyć.
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Większość badaczy twierdzi, że wszystkie informacje odbierane przez zmysły, 
skupiające na sobie uwagę uczącego się, najpierw przechodzą przez pamięć krótko-
terminową, a następnie po krótkim czasie są albo zapominane, albo przenoszone do 
pamięci długoterminowej, gdzie mogą być przechowywane w bardziej trwały sposób. 
Stąd istota pamięci najczęściej jest wyrażana w sposób następujący:

Zatem pamięć jest:
• sposobem gromadzenia przez uczącego się potrzebnych mu informacji. Wprowa-

dzanie tych informacji do pamięci nazywa się zapamiętywaniem;
• procesem utrzymywania tych informacji w pamięci, który nazywamy przecho-

wywaniem;
• procesem odzyskiwania wprowadzonych do pamięci informacji, który nazywamy 

przypominaniem.

Zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie nazywa się fazami pamięci (rys. 8).
Część informacji utrzymywanych w pamięci zanika, tzn. po pewnym czasie nie 

można ich odzyskać. Proces ten nazywa się zapominaniem.
Współcześnie zakłada się, że podłożem fizjologicznym pamięci są rozmaite układy 

funkcjonalne połączeń zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym, w którym 
połączenia te miałaby się tworzyć na zasadzie odruchów warunkowych. Tworzące się 
połączenia dają początek istnienia procesu pamięci, bowiem umożliwiają wprowa-
dzenie do pamięci informacji, które wcześniej dotarły do świadomości uczącego się. 
Następuje więc zapamiętywanie, którego okres jest bardzo różny – od bardzo krót-
kiego, ograniczonego nawet do jednego spostrzeżenia czy nawet wrażenia, aż do długo-
trwających procesów. 

W zależności od udziału woli rozróżniamy zapamiętywanie mimowolne, pole-
gające na samorzutnym, niezamierzonym wprowadzeniu informacji do pamięci uczą-
cego się oraz zapamiętywanie dowolne, które opiera się na świadomym wysiłku woli 
uczącego się, by przyswoić sobie wybrane informacje.

Pamięć polega na zapamiętywaniu, przechowywaniu i odtwarzaniu treści 
doznanych uprzednio emocji, myśli, spostrzeżeń oraz dokonywanych czyn-
ności ruchowych.
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Podobnie jak czas zapamiętywania, tak również czas przechowywania informacji 
w pamięci może być zróżnicowany – od tych przypadków, w których informacje prze-
chowywane są przez całe życie, aż po te, które przechowywane są przez krótki czas.

Duże znaczenie dla skuteczności zapamiętywania i przechowywania informacji 
mają różne cechy zapamiętywanego materiału, np. przy zapamiętywaniu treści tekstu 
znaczenie wspomagające mają różnego rodzaju ilustracje związane z tekstem, kolory, 
wyróżniki graficzne tzw. ikonki, a także struktura tekstu. Dlatego problemom poświę-
conym różnego rodzaju strategiom kodowania i przechowywania informacji w pamięci 
poświęcono już bardzo wiele badań naukowych65. Nie mniejszym zainteresowaniem 
cieszą się badania poświęcone trzeciej fazie pamięci, a więc przypominaniu, czy inaczej 
odtwarzaniu zdobytych wcześniej informacji.

Warto jeszcze zdawać sobie sprawę z tego, że skuteczność pamięci zależy również od 
tego, jaki rodzaj pamięci preferuje uczący się. Psychologowie wyróżniają wiele rodzajów 
65.  Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Warszawa 1989; Z. Włodarski, 

Z tajemnic ludzkiej pamięci, Warszawa 1984; F. A. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa 1977.

Rys . 8 . Fazy procesów pamięci.
Źródło: M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża

Warto wiedzieć i pamiętać!
Organizacja procesu zapamiętywania jest ściśle związana z organizacją 
procesu uczenia się. Polega na dokonywaniu powtórek, przerw  
w uczeniu się, stosowaniu różnych strategii zapamiętywania itd.
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pamięci. Czynią to na podstawie zastosowania różnych kryteriów. Przykładem może być 
podział rodzajów pamięci proponowany przez Z. Włodarskiego66 (rys. 9).

66.  Z. Włodarski, Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania, Warszawa 1984.

Rys . 9 . Rodzaje pamięci
Źródło: Z. Włodarski, Psychologiczne… op. cit.
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Do najważniejszych cech pamięci należą:
• szybkość zapamiętywania – czas, który musi być poświęcony, aby możliwe było 

zapamiętanie danych informacji;
• trwałość pamięci – to zdolność do długotrwałego przechowywania informacji;
• wierność pamięci – to inaczej dokładność odtwarzania zapamiętanych informacji;
• gotowość pamięci – to zdolność do szybkiego odtwarzania zapamiętanych informacji.

Emocje

Niezależnie od tego, co próbujesz zdziałać lub 
kim próbujesz się stać, zawsze podchodź do 
tego z oczekiwaniem, nadzieją i optymizmem. 
Zdziwisz się, jak bardzo rozwiną się wszystkie 
twoje zdolności i jak wielka dokona się w tobie 
poprawa.

Josehp Murphy

Zdolność do przeżywania emocji jest cechą, dzięki której życie ludzkie nie jest 
pasmem zwykłych faktów, obojętnych wydarzeń czy formalnych czynności, które 
człowiek wykonuje w ciągu każdego dnia. W zasadzie każde ludzkie przeżycie ma 
swoistego rodzaju zabarwienie emocjonalne, któremu towarzyszą przyjemne bądź 
nieprzyjemne odczucia.

Procesy emocjonalne będące wytworem mózgu człowieka odgrywają ważną 
rolę w regulowaniu stosunków człowieka z otoczeniem, a więc również uczącego 
się w różnych sytuacjach edukacyjnych. Proces emocjonalny jest wyznacznikiem 
energii, jaką uczący się angażuje w uczenie się, oraz tego, czy energia ta zostanie 
właściwie spożytkowana. Dzieje się tak – jak twierdzi J. Formański i inni – ponieważ 
„emocja wyraża stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości (spraw, ludzi, 
sytuacji, rzeczy itp.)”67, a w naszym przypadku do procesu uczenia się.

Podstawowymi składnikami procesu emocjonalnego są:
• pobudzenie emocjonalne – wzrost gotowości do działania (inaczej wzrost poziomu 

aktywacji, wyrażający się przede wszystkim w formie wzrostu napięcia mięśnio-
wego i aktywności motorycznej lub we wzroście intensywności procesów umysło-
wych);

• znak emocji wyrażający stosunek, jaki przejawia człowiek wobec obiektu, który 
wywołał daną emocję. Emocja dodatnia charakteryzuje się wytwarzaniem tendencji 
do podtrzymywania kontaktu z obiektem wywołującym ją lub do podtrzymywania 

67.  J. Formański, Psychologia, Warszawa 2003, s. 93.
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aktywności związanej z taką emocją. Emocja ujemna tworzy tendencje przeciwne. 
Można zatem przyjąć, że emocje ukierunkowują nasze zachowanie;

• jakość (modalność) emocji to cecha emocji wynikająca z treści przeżyć. Treści 
te wyrażają się w zachowaniach różnie ukierunkowanych, podejmowanych pod 
wpływem emocji;

• siła procesu emocjonalnego (siła emocji) to „nasilenie tendencji do wykonania 
reakcji odpowiadającej danej emocji; tendencji takiej można przypisywać tym 
większą siłę, im większe przeszkody (wewnętrzne lub zewnętrzne) muszą się 
pojawić, aby powstrzymać wystąpienie reakcji emocjonalnej”68;

• natężenie emocji – „jest łączną charakterystyką siły emocji i poziomu pobudzenia 
emocjonalnego”69.

Podstawowym źródłem pierwotnych bodźców emocjonalnych są bodźce pocho-
dzące z narządów zmysłów, z narządów wewnętrznych oraz te, które generowane są 
przez własne czynności danej osoby (np. w naszym przypadku przez uczenie się).

Na podstawie oceny bodźców płynących ze zmysłów następuje ocena tych bodźców 
bądź sytuacji, która bodźce te wywołała, a następnie wzbudzenie emocji. Wzbudzenie 
emocji zależy więc od oceny sytuacji, a nie od samej sytuacji. Dlatego ta sama sytuacja 
może wywołać u jednych silną emocję, a u drugich słabą bądź nie wywołać żadnych 
emocji. Trzeba wiedzieć, że każda emocja jest świadomie doświadczanym stanem 
afektywnym. Nie ma emocji bez świadomości jej przeżywania. Natomiast procesy 
prowadzące do powstawania emocji mogą być nieświadome. Bez względu na to, 
czy procesy te są świadome czy też pozbawione świadomości, emocje mają wpływ na 
funkcjonowanie poznawcze. Bardzo emocjonalne zdarzenia silnie zaprzątają uwagę 
jednostki, a tym samym znacznie zmniejsza się szansa spostrzeżenia w odpowiednim 
momencie bodźców neutralnych (niezwiązanych z sytuacją wzbudzającą emocje), 
a także silne skupienie uwagi na jakimś obiekcie warunkuje jego lepsze pamiętanie.

Zbyt silne skupienie uwagi na określonym bodźcu łączy się nieuchronnie 
z gorszym przetwarzaniem i późniejszą pamięcią bodźców towarzyszących, a to może 
mieć negatywne konsekwencje w przypadku np. przetwarzania innych informacji. 
Staraj się więc kontrolować swoje emocje i mieć na nie wpływ w czasie uczenia się.

68.  J. Reykowski, Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa 1976, s. 570.
69.  J. Formański, Psychologia... op. cit., s. 96.
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Postawy i poglądy

Wielki etap w rozwoju człowieka zaczyna się 
w chwili, gdy przejmuje on świadomą kontrolę 
nad własnym umysłem i ciałem.

Matthias Alexander

Nasza postawa to sposób, w jaki podchodzimy 
do życia. A sposób, w jaki podchodzimy do niego, 
przesądza (...) o naszym sukcesie bądź porażce.

Hal Urban

Psychologowie definiują postawy jako względnie trwałe orientacje, które jednostka 
wyraża wobec znaczących dla siebie obiektów, wyrażając opinię na ich temat. Wobec tak 
rozumianej istoty postaw szczególnego znaczenia nabierają wartości, jakie jednostka 
nadaje znaczącym dla niej obiektom, wiedza o naturze tych obiektów, wyznaczone 
formy działania, wiedza o sobie i stosunek do samego siebie, ustosunkowania emocjo-
nalne wpływające na pewne utrwalone sposoby zachowania się wobec osób, rzeczy 
i sytuacji. Zatem – jak widać z przytoczonego opisu – postawy kumulują w sobie 
elementy wartości, przekonań i poglądów, jak również elementów wiedzy.

Jak łatwo zauważyć, wyliczone elementy składowe postaw składają się na osobo-
wość jednostki, zatem postawy – jak sądzi J. Formański – są swego rodzaju wypad-
kową składników osobowości. Zawierają one w sobie trzy komponenty: 1) kompo-
nent poznawczy postawy – to, co myślimy o  jej przedmiocie; 2) komponent 
emocjonalny – to, co czujemy względem niego; 3) komponent behawioralny – 
to, jak zachowujemy się w stosunku do innej jednostki bądź obiektu. Przy czym 
podmiotem postawy jest zawsze przejawiająca ją osoba, natomiast przedmiotem 
może być praktycznie wszystko.

Pamiętaj!
Smutna osoba spostrzega więcej złych rzeczy w swoim otoczeniu niż 
osoba radosna (która z kolei łatwiej zwraca uwagę na dobre strony). 
Przetwarzanie smutnych informacji pogłebia smutek, osoba dostrzega 
dalsze negatywne aspekty sytuacji i błędne koło smutku się zamyka.
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Komponent poznawczy postawy jest reprezentowany przez poglądy, przekonania, 
przypuszczenia i oczekiwania dotyczące przedmiotu postawy. Składa się na niego 
niemal cała wiedza, którą posiada jednostka na temat przedmiotu postawy.

Na komponent emocjonalny składa się cała paleta uczuć, które żywi jednostka do 
przedmiotu postawy (począwszy od uczuć elementarnych, jak np. uczucie przyjem-
ności czy przykrości jawiące się w momencie kontaktu z przedmiotem postawy, aż po 
uczucia wyższego rzędu, np. estetyczne).

Komponent behawioralny obejmuje reakcje mimiczne, gesty, słowa i wszelkie 
działania podejmowane wobec przedmiotu postawy70.

Postawy i poglądy reprezentowane przez jednostkę bardzo często mają wpływ na 
wybiórcze zapamiętywanie określonych treści. Na ogół to, co jest z nimi zgodne (odpo-
wiada poglądom i postawom), ma większe szanse na to, że zostanie szybciej przyswo-
jone przez uczącego się. W przypadku postaw negatywnych, jakie przejawia jednostka 
w stosunku do określonych treści, należy dążyć do znalezienia odpowiednich argu-
mentów na zmianę postaw, bowiem każda negacja będzie wywoływać uczucie awersji. 
Oczywiście mogą być bardzo różne siły postaw, od bardzo słabej aż po niezwykle 
silną. Im silniejsza postawa, tym trudniej ją zmienić oraz tym większa skłonność do 
zachowań z nią zgodnych. Stąd kształtowanie postaw jest procesem długotrwałym 
i nie zawsze łatwym. Trzeba jednak wiedzieć, że postawy i poglądy mają także wpływ 
na efekty uczenia się. Pamiętając o tej subtelnej zależności, należy dołożyć wszelkich 
starań do znalezienia takich argumentów, które sprawią, że nasza postawa wobec 
uczenia się będzie pozytywna.

Poziom aspiracji
Jeżeli uważasz się za nieudacznika i masz o osobie takie 
wyobrażenie, nie zdołasz zrealizować swoich zamierzeń. 
Myśl o sukcesie. Uświadom sobie, że przyszedłeś na świat, 
aby odnosić sukecsy. Wszystko, co świadomie uznajesz za 
prawdę, ucieleśnia się w Twojej podświadomości i urze-
czywistnia w doświadczeniach. Takie jest prawo umysłu, 
niezachwiane, nieodwołalnie ponadczasowe i niezmienne. 
Miej wiarę, a pokonasz wszelkie przeszkody.

Joseph Murphy

Aspiracje w potocznym rozumieniu traktowane są jako pragnienia, dążenia, 
zamierzenia, życzenia, potrzeby i zainteresowania jednostki, które wpływają na jej 

70. Więcej na ten temat zob. J. Formański, Psychologia…, op. cit., s. 139-142; Z. Sybilski, Psychologia nie… op. 
cit., s. 121-124; D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998, s. 248-254.
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zachowania i plany oraz warunkują jej dalszą drogę życiową. Aspiracje zależą od czyn-
ników natury psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej71. Podobnie termin ten 
określany jest w literaturze przedmiotu, np. N. Sillamy w Słowniku psychologii określa 
aspiracje jako „ogół skłonności popychających człowieka w stronę jakiegoś ideału, 
pragnieniu osiągnięcia czegoś znaczącego. W odniesieniu do jakiejś czynności mówi 
się o aspiracjach, gdy realizowanie tej czynności jest dla jednostki równoznaczne ze 
zrealizowaniem swoich możliwości”72.

Zbigniew Skorny uważa, że aspiracje to „zaprogramowany przez danego osobnika 
wynik własnego działania ukształtowany pod wpływem uzyskanych w przyszłości 
informacji”73.

Bronisław Gołębiowski natomiast twierdzi, że aspiracje są motywem postaw 
oraz motywem działania; określa je jako: „potrzeby, dążenia i zainteresowania, które 
jednostka planuje realizować, pretenduje do ich zaspokojenia w określonym czasie 
i warunkach, przy pomocy działania własnego, innych ludzi, bądź własnego i innych”74.

To tylko niektóre, wybrane z licznej palety propozycji, definicje aspiracji. Nieza-
leżnie od tego, którą z nich przyjmiemy do dalszej analizy związków z uczeniem 
się, należy dostrzec, że aspiracje są czynnikiem silnie determinującym zachowania 
jednostki, współdecydują o jej planach życiowych, o bliższych i dalszych zamierze-
niach czy pragnieniach, a  także wyznaczają kierunki działania, wpływają na osią-
gnięcia np. w procesie uczenia się, na wybór zawodu, aktywność jednostki, kontakty 
interpersonalne itp. Nie ulega zatem wątpliwości, że to, co jednostka chce osiągnąć 
w wyniku uczenia się, wpływa na uzyskiwane przez nią rezultaty. Jakość tych rezul-
tatów zależeć będzie od poziomu aspiracji, przy czym wyniki przeprowadzonych badań 
naukowych wskazują, że rezultaty te są najlepsze przy optymalnym poziomie aspiracji.

Jeśli aspiracje są zbyt wysokie lub zbyt niskie w stosunku do możliwości jednostki, 
to zwykle wywierają one wpływ ujemny. W przypadku aspiracji zbyt wysokich może 
wystąpić poczucie braku powodzenia, niedocenienia przez innych, utrata wiary we 
własne siły itp. Natomiast w przypadku aspiracji zbyt niskich może nastąpić zaha-
mowanie ambicji, niechęć do podejmowania większych wysiłków itp. Niepowodzenie 
powoduje frustrację, a jako reakcję na nią obserwuje się niekiedy regresję, wyrażającą 
się w pogorszeniu rezultatów uczenia się. Inną formą reakcji na frustrację jest rezy-
gnacja i agresja. Reakcje te odbijają się ujemnie na wynikach uczenia się75. Mówiąc 
o niepowodzeniach w uczeniu się – zdaniem Z. Włodarskiego – „trzeba zwrócić uwagę, 
że czasami spełniają one funkcję pozytywną, zwłaszcza gdy pojawiają się rzadko i nie 
są zbyt duże. Sytuacja, gdy człowiek zawsze odnosi sukcesy, oceniana jest jako nieko-

71. K. Musialska, Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości, Kraków 2008, s. 12.
72. N. Sillamy, Słownik psychologii, Katowice 1995, s. 25.
73. Z. Skorny, Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości, Wrocław 1980, s. 11.
74. B. Gołębiowski, Dynamika aspiracji, Warszawa 1977, s. 84-85.
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rzystna, działa bowiem demobilizująco i obniża motywację do osiągnięć. Za najbar-
dziej korzystną można uznać sytuację, gdy osoba ucząca się odnosi na ogół sukcesy, 
zna jednak z własnego doświadczenia niepowodzenia i dlatego odczuwa niepokój”75.

Trzeba jednak pamiętać, że pozytywną rolę w uczeniu się odgrywa jedynie niepokój 
umiarkowany. Zbyt silny niepokój dezorganizuje czynności umysłowe, ale również 
i motoryczne uczącego się, co przejawia się zwykle w formie stresu, który powoduje 
zwykle zwężenie pola spostrzegania, sprawiając, że jakieś ważne elementy tego pola 
mogą być pominięte. Ponadto następuje obniżenie poziomu organizacji przyswojo-
nych treści, a także obniżenie zdolności abstrahowania i giętkości myślenia. Należy 
zatem analizować poziom własnych aspiracji i odpowiednio je regulować, tak żeby 
występujący w uczeniu się niepokój stanowił czynnik motywacyjny, a nie frustracyjny.

W podrozdziale tym staraliśmy się przybliżyć istotę wybranych procesów psychicz-
nych człowieka i  ich wpływ na uczenie się. W rzeczywistości procesów mających 
wpływ na proces uczenia się jest więcej. Wybraliśmy jedynie te najważniejsze, bowiem 
w istocie przebieg i rezultaty uczenia się człowieka zależą w znacznym stopniu od jego 
cech indywidualnych, które ciągle stanowią (pomimo stosunkowo dużo już zgroma-
dzonej na ten temat wiedzy) przedmiot licznych badań psychologicznych i pedago-
gicznych, a ostatnio niezwykle rozpowszechnionych badań neuropsychologicznych 
i neurodydaktycznych.

Ponieważ jednym z czynników wywierających znaczący wpływ na uczenie się jest 
także wiedza uczącego się, która stanowi swoistego rodzaju filtr, poprzez który doko-
nuje się odbiór informacji, a następnie ich przetwarzanie i utrwalanie, stąd warto 
sięgać do wyników tych nowatorskich badań. Zachęcamy więc do korzystania z lite-
ratury poświęconej neuropedagogice i neurodydaktyce (przykładowe pozycje poda-
jemy w bibliografii)
75. Z. Włodarski, Psychologia..., op. cit., t. 1. Dz. cyt., s. 229.

Jeśli w paśmie nieustannych sukcesów, które osiągasz w procesie 
uczenia się, nagle pojawi się niepowodzenie, nie traktuj tego jako 
porażki. To chwilowe niepowodzenie wykorzystaj do zweryfiko-
wania własnego stylu uczenia się i w trakcie dalszej pracy przekuj go 
w sukces. Pamiętaj o powiedzeniu „co cię nie zabije, to cię wzmocni”.
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Determinanty uczenia się – podsumowanie

Nauczyliśmy się:
• Identyfikować podstawowe deter-

minanty uczenia się.
• Odczytywać rolę zdolności 

w uczeniu się.
• Jak wykorzystywać zaintereso-

wania w uczeniu się.
• Jak nastawienia wpływają na 

uczenie się.
• Oceniać rolę, jaką w uczeniu się 

odgrywa motywacja.
• Rozpoznawać zjawiska, w których 

wyrażają się procesy motywacyjne.
• Oceniać, jaki udział w uczeniu 

się ma dominujący rodzaj aktyw-
ności.

• Określać, czym jest inteligencja 
i co ją tworzy.

• Oceniać, jaką rolę w uczeniu się 
pełni inteligencja.

• Odczytywać, jaką rolę w uczeniu 
się odgrywa uwaga.

• Oceniać w procesie uczenia 
się rolę uwagi mimowolnej 
i dowolnej.

• Rozumieć istotę procesów zapa-
miętywania, przechowywania 
i przypominania.

• Analizować rolę emocji.
• Oceniać rolę postaw w procesie 

uczenia się.
• Odczytywać rolę, jaką odgrywa 

poziom aspiracji w procesie 
uczenia się.

Najważniejsze pojęcia
• Zdolność.
• Zainteresowania.
• Aktywność poznawcza.
• Nastawienie.
• Motywy i motywacja.
• Aktywność.
• Inteligencja.
• Sprawność układu nerwowego.
• Niezawodność.
• Czas reakcji.
• Wydajność energetyczna mózgu.
• Uwaga.
• Pamięć.
• Fazy pamięci.
• Cechy pamięci.
• Emocje.
• Pobudzenie emocjonalne.
• Postawy i poglądy.
• Aspiracje.

Najważniejsze metody i postawy
• Rozwijać zdolności, bo one decy-

dują w dużej mierze o poziomie 
i jakości uczenia się.

• Optymistyczne nastawienie 
ułatwia uczenie i czyni je procesem 
skutecznym.

• Zazwyczaj więcej niż jeden motyw 
pobudza nas do uczenia się.

• Motywacja w uczeniu się pełni rolę 
stymulatora.

• Bez należytego skupienia uwagi nie 
można oczekiwać dobrych efektów 
uczenia się.

• Emocje ukierunkowują nasze 
zachowanie.



CZYM JEST UCZENIE SIĘ? – ROZWAŻANIA TEORETYCZNE 73

1.5. Uczenie się jako przedsięwzięcie całożyciowe
Żeby przybliżyć istotę uczenia się będącego przedsięwzięciem całożyciowym, 

należy przypomnieć sobie, czym jest uczenie się? Nie jest to jednak łatwe zadanie, 
bowiem jak wcześniej wspomnieliśmy, nie dopracowano się jeszcze jednej, wspólnej 
dla wszystkich dziedzin nauki i ich przedstawicieli, definicji, która byłaby podstawą 
wszelkich (psychologicznych, pedagogicznych czy coraz częściej neuropedagogicz-
nych) rozważań dotyczących uczenia się.

Najczęściej mówi się, że uczenie się jest efektem różnych rodzajów aktywności 
ludzkiej. Takie podejście koreluje z uczeniem się postrzeganym jako przedsięwzięcie 
na całe życie, bowiem każda jednostka w ciągu swojego życia przejawia wiele form 
aktywności (aczkolwiek różne osoby w różnym okresie życia charakteryzują się różną 
pod względem rodzaju i natężenia formą aktywności). Stąd można założyć, że jednostki 
te uczą się przez cały okres własnego życia. Ale i tu jawi się problem, bowiem należy 
rozstrzygnąć, w wyniku jakiej aktywności jednostki zachodzi uczenie się?

Jeśli uczenie się jest efektem działania, to – jak twierdzi T. Bauman - należałoby 
się zastanowić nad rodzajem czynności prowadzących do uczenia się i poszukać odpo-
wiedzi na pytanie, jaki rodzaj przedsięwziętych działań prowadzi do zmiany naszego 
zachowania, świadczącego o tym, że uczenie nastąpiło76. Dalej autorka ta twierdzi, że 
warto także szukać odpowiedzi na pytanie – czy każde działanie stanowi impuls do 
uczenia się, czy może tylko działanie określone przez L. Wygotsky’ego mianem zadań 
trudnych, czyli takich, do których wykonania nie wystarcza ani nasza dotychczasowa 
wiedza, ani dotychczasowe umiejętności?77 A może uczenie się jest poznaniem – zasta-
nawia się T. Bauman – czyli taką aktywnością umysłu, w wyniku której większe zmiany 
zachodzą w umyśle podmiotu poznającego niż na zewnątrz niego?

A jeśli uczenie się nie jest efektem działania ani poznania, tylko – jak sądzi L. Bandura 
– efektem doświadczenia, to należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie doświadczenia 
sprawiają, że zachodzi proces uczenia się? Można zastanawiać się, czy tylko doświadczenie 
refleksyjne – czyli takie, któremu towarzyszy namysł podczas odkrywania związków 
pomiędzy tym, co robimy a konsekwencjami naszego działania – jak zakładał J. Dewey78 
– sprawia, że się uczymy. Czy może – jak zastanawia się T. Bauman – sprawia to doświad-
czenie hermeneutyczne, będące spotkaniem przeszłości z teraźniejszością, relacją podmiotu 
z przedmiotem, w której zachodzi „zlanie się horyzontu doświadczającego człowieka 
i doświadczanej rzeczy, a miejscem, gdzie to następuje, jest język”79.

76. T. Bauman, Dydaktyczny i społeczny status uczenia się [w:] Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Praca 
zbior. pod red. T. Bauman, Kraków 2005, s. 26.

77. Por. L. S. Wygotsky, Wybrane prace psychologiczne, tłum. E. Fleszerowa, J. Fleszer, Warszawa 1971.
78. Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Wstęp do filozofii wychowania, tłum. Z. Bastgen, Warszawa 1963.
79. Por. T. Bauman, Dydaktyczny i społeczny... op. cit., s. 26, za A. Pawliszyn, Skryte podstawy rozumienia. Herme-

neutyka a psychoanaliza, Gdańsk 1993, s. 17.
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Można również zastanawiać się nad tym, czy uczenie się jest doświadczeniem rozu-
mianym scjentystycznie – jako wszelki zmysłowy kontakt z rzeczywistością. Wówczas 
– jak twierdzi T. Bauman – głównymi odmianami doświadczenia będą: obserwacja, 
pomiar i eksperyment. „A może wszystkie te rodzaje doświadczenia wywierają wpływ 
na ludzkie uczenie się? (...) Czym zatem jest doświadczenie, czym poznanie, a czym 
działanie?” – zastanawia się autorka, pytając dalej: „Jakiego rodzaju akty, procesy 
powodują, że zachodzi uczenie się?”80

Odpowiedzi na te i im podobne pytania (bez których dalsze rozważania na temat 
uczenia się jako przedsięwzięcia na całe życie nie miałoby sensu) należy poszukiwać 
w charakterystykach poszczególnych procesów opisowych w niniejszym rozdziale.

Można polemizować z poglądami T. Bauman, która uważa, że: „uczenie się nie 
może być rozpatrywane procesualnie”, bowiem jak twierdzi dalej: „(...) procesem jest 
działanie i poznanie, ale nie uczenie się – jest ono bowiem tylko efektem doświad-
czenia, działania lub poznania, ponieważ sam ten termin nie ma żadnych odnośników 
do dziania się; nazywa jedynie – za jego pomocą – różnego rodzaju czynności, które 
prowadzą do określonego stanu. Uczenie się jest zjawiskiem mogącym się odbywać 
jedynie za pośrednictwem innych czynności, na przykład czytania, pisania, mówienia, 
liczenia, myślenia, przeżywania, słuchania, wykonywania czegoś itp., jeśli te czynności 
prowadzą do jakiejś zmiany lub też w ich wyniku zmiana się dokonała. Zmiana infor-
muje o tym, czy uczenie się zaszło”81.

Uczenie się jako przedsięwzięcie całożyciowe można traktować jako zbiór czyn-
ności, w wyniku których powstają nowe lub przekształcają się wcześniej nabyte formy, 
myśli i działania. Jest to efekt tego, co zachodzi w naszym mózgu, jak również tego, 
co przypisuje się czynnościom manualnym.

Uczenie się będące przedsięwzięciem na całe życie jest nie tylko ustawicznym 
kształtowaniem człowieka, jego wiedzy i umiejętności, lecz również jego zdol-
ności osądu i działania. Uczenie to sprawia, że uczący się coraz bardziej jest 
świadomy własnych możliwości oraz ról społecznych, które odgrywa w świecie 
pracy, życiu prywatnym, społeczności lokalnej i w całej otaczającej go rzeczywi-
stości, sprawia też, że rośnie poczucie wiary we własne możliwości, przekonanie, 
że jego umysł stać na więcej. Rośnie motywacja do działania, a tym samym moty-
wacja do dalszego uczenia się. Codzienne doświadczenie życiowe połączone z zaan-
gażowaniem umysłowym prowadzi do rozumienia coraz większej liczby złożonych 
zjawisk, procesów i struktur. Takie uczenie się jest więc również specyficzną proce-
durą kształtowania osobowości. Łączy wiedzę formalną z nieformalną, rozwój wrodzo-
nych zdolności i nabywanie nowych kompetencji – również kompetencji dotyczących 
uczenia się.

80. T. Bauman, Dydaktyczny i społeczny... op. cit., s. 26-27.
81. Tamże, s. 27.
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1.6. Uczący się student, nauczyciel,  
szkoła, społeczeństwo

W czasie dotychczasowych rozważań główną uwagę koncentrowaliśmy na wyja-
śnieniu istoty uczenia się, ukazując, jaki udział w tej niezwykle złożonej aktywności 
ludzkiej mają poszczególne procesy psychiczne, a także jak funkcjonuje mózg w trakcie 
uczenia się. Ukazywaliśmy, w jaki sposób pozyskujemy informacje, jak są one przecho-
wywane, w jaki sposób można po nie sięgać, wiązać je z innymi strukturami, tworzyć 
nowe struktury i wykorzystywać je w praktyce. Przeprowadzając analizy zamieszczone 
w niniejszym rozdziale, nie odnosiliśmy ich do konkretnego uczącego się podmiotu.

Uznaliśmy, że rozważania te dotyczą w równej mierze sytuacji, w której uczącym 
się jest student, jak również nauczyciel akademicki, uczeń określonego typu szkoły 
czy jego nauczyciel. Różnica dotyczy najczęściej treści, które są przedmiotem uczenia 
się. Student, uczeń poznaje określone fakty, pozyskuje informacje na temat określo-
nych zjawisk, procesów bądź czynności, natomiast nauczyciel uczy się nowych metod 
i technik kształcenia oraz wychowania, a także doskonali cały warsztat edukacyjny 
niezbędny do realizacji zadań zawodowych oraz w trosce o własny rozwój. Jeden 
i drugi zwykle uczy się, żeby móc zaspokajać własne, często niezwykle zróżnicowane 
potrzeby, realizować marzenia, rozwijać zainteresowania, słowem – zmierzać do osią-
gnięcia założonych celów. Przy szczegółowych analizach uwarunkowań, w których 
owo uczenie się studenta i nauczyciela ma miejsce, uwidoczni się wiele różnic doty-
czących cech (chociażby takich, jak siła, natężenie, tempo) poszczególnych procesów 
psychicznych uczącego się studenta czy uczącego się nauczyciela akademickiego. Te 
szczegółowe subtelności powinny być poddane indywidualnej analizie. Natomiast 
większość podstawowych mechanizmów biorących udział w procesie uczenia się – 
w tym również mechanizmów funkcjonowania naszego mózgu – jest taka sama bądź 
bardzo zbliżona w obu przypadkach (uczącego się studenta i uczącego się nauczyciela).

Uczenie się najczęściej łączy się (a w zasadzie łączyło się do niedawna) z naucza-
niem, używano często terminu „nauczanie-uczenie się”. Takie uczenie się przy-
pisane było (często jeszcze jest) szkole jako instytucji realizującej zadania eduka-
cyjne (a niekiedy również obarczanej odpowiedzialnością za efekty kształcenia). Od 
niedawna jednak obserwuje się odejście od takiego łącznego rozpatrywania (także 
definiowania) uczenia się i nauczania. Coraz częściej uczenie się zaczyna być trakto-
wane jako efekt samodzielnej aktywności podmiotu, aktywności, która niekoniecznie 
wiązana jest ze szkołą. Ponadto coraz trudniej nie zauważyć – jak wskazuje w swoich 
wywodach T. Bauman – „że w samym czasowniku uczenie się niezwykle ważny jest 
zaimek zwrotny się, wskazujący na podmiot, którego owa aktywność dotyczy, nie może 
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więc odbywać się bez jego woli”82. Takie przewartościowanie myślenia może oznaczać, 
że uczenie się to problem ogólnospołeczny, którego znaczenie i zasięg daleko wykra-
czają poza szkołę. Jeśli natomiast uczenie się pozostaje w związku ze szkołą (uczelnią), 
to wyraźnie zaznacza się nurt odchodzenia od utożsamiania szkoły jedynie z naucza-
niem na rzecz utożsamiania jej z uczeniem się, traktowanym jako rozległą społeczną 
aktywność, ważną zarówno z jednostkowego, jak i społecznego punktu widzenia, doty-
czącego zarówno pojedynczego uczącego się (ucznia, słuchacza, studenta), jak również 
grup, organizacji czy instytucji83. W takich przypadkach szkołę traktuje się jako orga-
nizację uczącą się, w której uczenie się ma służyć efektywnemu wprowadzaniu inno-
wacji, dzięki którym to pracujący w takiej organizacji mają odkrywać najlepsze sposoby 
ich doskonalenia. Zadaniem uczącej się organizacji (uczącej się szkoły) jest stworzenie 
struktury sprzyjającej generowaniu nowej wiedzy oraz zwiększaniu dynamiki i efek-
tywności interakcji. Sama organizacja nie wytwarza wiedzy. Robią to zaangażowani 
w jej proces członkowie tej organizacji. Oznacza to, że przez organizacyjne tworzenie 
wiedzy rozumie się wszelkie procesy zachodzące w uczącej się organizacji, zmierzające 
do zwiększenia kapitału wiedzy84.

Ucząca się szkoła (pojmowana jako ucząca się organizacja) to organizacja, która 
zdolna jest do samopoznania, rozumienia swoich problemów i doskonalenia się. Jest 
to szkoła (uczelnia) umiejąca uczyć się na własnych sukcesach i błędach, w której 
pracująca kadra rozszerza swoje możliwości osiągania pożądanych wyników. To szkoła, 
w której powstają nowe wzorce śmiałego myślenia i swobodnie rozwijają się aspiracje 
zespołowe. To szkoła, w której członkowie jej społeczności uczą się, jak się wzajemnie 
uczyć. Jest to – jak to określa M. Zgorzelski – „organizacja, która ciągle rozszerza swoje 
możliwości kreowania własnej przyszłości”85. Trzeba jednak pamiętać, że do tego, by 
można było stworzyć uczącą się szkołę, niezbędna jest wspólna wizja. Ta wspólna 
wizja staje się realną siłą uczącej się szkoły tylko wtedy, gdy kadra tej szkoły naprawdę 
wierzy, że może kształtować własną przyszłość. P. M. Senge mówi, że „niewiele zjawisk 
dotyczących spraw ludzkich ma taką wagę, jak wspólna wizja, jeśli w ogóle istnieje 
coś, co można by z nią porównać. Organizacje uczące się mogą być utworzone tylko 
przez ludzi, którzy potrafią tchnąć ducha w to zadanie”86, ale wspólna wizja to jedynie 
początek funkcjonowania uczącej się organizacji (szkoły). Trzeba jeszcze wizję tę urze-
czywistnić, tzn. podjąć niemały wysiłek, żeby organizacja ta (szkoła), realizując przy-
jętą wizję, była szkołą uczącą się, a więc szkołą nieustannie pozyskującą nową wiedzę 

82. Tamże, s. 28.
83. Por. M. Malewski, Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności 

andragogiki [w:] Edukacja dorosłych w erze globalizmu. Materiały IV Zjazdu PTP – sekcja II. Red. nauk. A. 
Wesołowska, Płock 2002; J. Bednarek, Talent w szkole, czyli 7 wspaniałych, Warszawa 2010

84. Zob. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji uczącej się, Warszawa 2001, s. 32.
85. M. Zgorzelski, M. Peter, Senge i „learning organization”. Przedmowa do wydania polskiego [w:] P. M. Senge, 

Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków 2002, s. 13.
86. Por. P. M. Senge, Piąta dyscyplina... op. cit., s. 208-212 i 230-349.
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po to, aby dalej wykorzystywać ją do doskonalenia siebie i doskonalenia organizacji 
(uczącej się szkoły). Nauka w takim rozumieniu jest wynikiem pracy, a nie tylko 
wkładem w pracę. „Uczenie jest połączone z pracą; nabywanie wiedzy – ze zmianą 
tożsamości, gdyż nauka, jak działać, jest jednocześnie wiedzą, jak być i przynależeć”87.

Zarządzanie wiedzą to wszelkie działania podejmowane przez organizacje uczące 
się, tak aby wiedza mogła być wykorzystywana zarówno przez jednostki, jak również 
przez całą organizację do rozwiązywania problemów bieżących bądź osiągania 
sukcesów (realizacja zadań wynikających z przyjętej wizji). Głównym problemem 
zarządzania wiedzą tak w uczącej się organizacji (szkole), jak również uczącym się 
społeczeństwie – jak twierdzi M. Fic – jest „przejście od wiedzy implicite (ukrytej, 
trudnej do określenia, trudnej do formalizacji i przekazania) do wiedzy explicite (jasno 
sprecyzowanej, uzewnętrznionej, formalnej)”88. Tego też musi się nauczyć zarówno 
organizacja, jak i społeczeństwo. Stąd zarządzanie wiedzą staje się procesem, który 
oprócz kapitału intelektualnego szkole, instytucji czy przedsiębiorstwu nadaje cechy 
organizacji uczącej się.

87. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Centre for Educational Research and Innovation, 
Warszawa 2000, s. 73.

88. M. Fic, Rozwój społeczeństwa wiedzy a zmiany w zarządzaniu edukacją [w:] Zarządzanie edukacją a kierowanie 
społeczeństwem wiedzy, praca zbiorowa pod red. nauk. E. Walkiewicz, Gdańsk 2002, s. 193.





Rozdział 2. 
Uczyć się uczenia – fundamenty

2.1. Uczenie się jako umiejętność kluczowa
W dzisiejszych czasach nie wystarczy coś umieć. Nie wystarczy 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. Żyjemy w czasach ekspresowego przyrostu wiedzy (informacji 
o świecie), szybkich zmian technologicznych (do których także musimy się dopa-
sować). Musimy się uczyć cały czas, bo podstawową cechą świata - w kręgu kultu-
rowym, w którym żyjemy, jest zmiana. 
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Warto też sobie uświadomić, że – współcześnie – informacje i porcje wiedzy (lub 
quasi-wiedzy)  docierają do każdego z nas z wszystkich stron, nieustannie. Profesjo-
nalna 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 tele-
wizję (z kilkuset kanałami), a zwłaszcza Internet1. Radykalnie poszerzyła się oferta 
wydawnicza, prasowa. Nastąpiło przyspieszenie w atomizacji wiedzy – uczeni, eksperci 
zajmują się badaniami coraz drobniejszych fragmentów świata. Nikt nie ogarnia 
całości; a wiedza się raczej dezintegruje niż scala.2  

Według prognoz dotyczących rynku pracy, za 10 lat wiele zawodów zniknie, pojawi 
się zaś wiele nowych  profesji, które są jeszcze niewymyślone! Ponieważ ten okres 
będzie dla dzisiejszych studentów i uczniów czasem zasadniczej aktywności zawo-
dowej, nie pozostaje nic innego, jak opanować strategie bezkolizyjnego przystosowy-
wania się do nowych oczekiwań i warunków życia oraz pracy.  To jest właśnie to, czego 
możemy się nauczyć (względnie) na stałe: nauczyć się uczenia3.

Należy przy tym pamiętać, iż uczenie się to coś dużo, dużo więcej niż czytanie 
i zapamiętywanie tekstów z podręcznika czy wykładów! Uczenie się to proces całoży-
ciowy, którego celem jest wielostronny rozwój potencjału4 oraz optymalna adaptacja 
do środowiska. W przypadku człowieka uczenie ma podłoże neurobiologiczne, a na 

1. Początki Internetu datują się na koniec lat 60. XX wieku. Jak większość wynalazków, globalna sieć świa-
towa – Internet została wymyślona na użytek wojskowy. W Polsce Internet jest od 1991 roku! A w 1995 roku 
powstał pierwszy polski portal internetowy Wirtualna Polska.

2. Ciekawą postacią na scenie nielicznych integratorów wiedzy o świecie jest Ken Wilber  – współczesny amery-
kański filozof, socjolog, psycholog, teoretyk systemów i pisarz. Twórca integralnej teorii świadomości opartej 
na koncepcji holonów. Polecam jego książki Jeden smak, czy też Krótka historia wszystkiego.

3. Chociaż i tę umiejętność warto doskonalić nieustannie.
4. Łatwo to wyjaśnić, posługując się metaforą nasiona. Potencjał to jakby plan rozwojowy organizmu. Z nasiona 

grochu wyrośnie groch, na pewno nie wyrośnie róża ani szczypiorek. A wpływ na to, jaki to będzie groch 
(wysoki, piękny i obsypany kwieciem), będą miały starania ogrodnika: jego kompetencje – wiedza i umie-
jętności dotyczące opiekowania się grochem („grochologia”).

To ciekawe!
Wiedza średniowiecznego uczonego jest porównywalna z wiedzą współ-
czesnego licealisty. W średniowieczu człowiek podejmował średnio jedną 
decyzję w ciągu całego życia. Życie było poukładane, sformatowane 
rytuałami, ceremoniałami, stanem urodzenia i niemal absolutnie prze-
widywalne!
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jego przebieg wpływ mają niższe i wyższe procesy psychiczne, emocjonalne oraz oczy-
wiście kontekst kulturowo-społeczny. 

W tej pracy zajmiemy się uczeniem w rozumieniu kompetencji kluczowych5. 
Kompetencje zdefiniowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpo-
wiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrze-
bują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji 
społecznej i zatrudnienia. Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:
1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 
2. porozumiewanie się w językach obcych;
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
4. kompetencje informatyczne; 
5. umiejętność uczenia się;
6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
8. świadomość i ekspresja kulturalna.

„W ostatnich latach najwięcej uwagi poświęcano grupie kompetencji zwanej umie-
jętnościami ogólnymi (ang. generic skills). Umiejętności te często określa się mianem 
kompetencji niezależnych od przedmiotu nauczania lub kompetencji interdyscypli-
narnych czy też przekrojowych (ang. transversal competencies). Nie są one związane 
z żadną konkretną dyscypliną i mają zastosowanie w różnych obszarach tematycz-
nych. Wg B. Reya termin przekrojowe nie odnosi się do elementów wspólnych okre-
ślonych kompetencji przedmiotowych, tylko do treści dodatkowych, niezależnych 
od przedmiotu nauczania, dających się zastosować w różnych dziedzinach. Łatwość 
przenoszenia i elastyczność umiejętności ogólnych czyni je bezcennym narzędziem 
do radzenia sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych, w których kompetencje przed-
miotowe nie wystarczają.

Do najważniejszych umiejętności ogólnych zaliczamy: umiejętność komunikacji, 
rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, przywództwo, kreatywność, moty-
wację, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność uczenia się. Ta ostatnia umiejęt-
ność wzbudza ostatnio wiele zainteresowania w kontekście kształcenia ustawicznego. 
W czasach głębokich przemian ekonomicznych, politycznych i społecznych obywatele 
muszą aktualizować swoją wiedzę i kompetencje w odpowiedzi na nowe wymagania. 
Sami będą umieli stwierdzić, kiedy ich wiedza się zdezaktualizowała oraz wykażą 
inicjatywę w kierunku zdobycia nowych umiejętności. W tym celu muszą poszukać 
odpowiedniej placówki kształcenia oraz posiadać motywację na tyle silną, żeby chcieć 
inwestować swój czas i wysiłek w kształcenie ustawiczne. A zatem kluczem do awansu 
5. Key Competencies. A developing concept in general compulsory education. Bruksela, Europejskie Biuro Eurydice, 

2002 ISBN 2-87116-346-4. Opracowanie redakcyjne wersji polskiej Anna Smoczyńska. Wersja polska sfinan-
sowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu SOCRATES.
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osobistego i zawodowego jest intencjonalne uczenie się na wszystkich etapach życia 
– uczenie się zainicjowane i regulowane przez samą osobę zainteresowaną. W tym 
kontekście wiele uwagi poświęca się niezmiernie istotnej roli kompetencji metapo-
znawczych, umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych procesów myślowych 
i samokształceniowych. Kompetencje te czynią ludzi świadomymi faktu, w jaki sposób 
i dlaczego zapamiętują fakty i zdobywają wiedzę6. W ten sposób można dokonać 
świadomego wyboru odpowiednich metod i środowiska nauczającego, jednocześnie 
adaptując je do swoich potrzeb. Nauka staje się pożytecznym i przyjemnym doświad-
czeniem, pozbawionym ryzyka rozczarowania7”.

Jak stwierdzono w powyższym cytacie, sporo się mówi o konieczności nabycia 
umiejętności uczenia się, ale... czy w polskiej praktyce edukacyjnej ideały przekładają 
się na rzeczywistość?8

Zadajmy kilka pytań: 
• Czy uczniowie w  szkole są zapoznawani, w  jakikolwiek systemowy sposób, 

z problematyką uczenia się (np. przedstawione są im składowe procesu uczenia 
się, modele procesu uczenia się, optymalny stan uczenia się, strategie uczenia się)?

• Czy uczniowie od pierwszych klas mają lekcje z uczenia się, na których mogą 
się nauczyć efektywnych technik uczenia się, w tym technik dostosowanych do 
własnego stylu uczenia się?

• Czy w szkole modeluje się dobre praktyki uczenia się (np. lekcje przedmiotowe 
układane są zgodne z prawami i efektami uczenia się? Kształtuje się odpowiednie 
nawyki uczenia się?)

• Czy uczniowie mają sposobność rozpoznania własnych strategii uczenia się 
i najlepszych dla siebie sposobów uczenia się?

• Czy nauczyciele znają własny styl uczenia się i potrafią elastycznie przekraczać 
własne preferencje, aby nie narzucać własnego stylu uczniom i nie wykorzystywać 
własnych preferencji podczas projektowania lekcji i oceniania?

• Czy nauczyciele potrafią zdiagnozować strategie uczenia się uczniów lub rozpo-
znają te strategie tak, aby:
a. udzielać właściwej pomocy edukacyjnej w przypadku problemów w uczeniu 

się – jeśli takowe występują u uczniów; 

6. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż styl uczenia się to coś więcej niż styl poznawczy. Pojęcia czasem są 
ze sobą utożsamiane. Styl poznawczy, termin który pojawił się w literaturze amerykańskiej w latach 50. XX 
wieku,  można zdefiniować jako stałe preferencje osoby dotyczące sposobu spostrzeżeniowego organizowania 
i pojęciowego kategoryzowania świata zewnętrznego. Więcej na ten temat: Anna Matczak Style poznawcze, 
PWN, Warszawa 1982.  

7. Key Competencies. A developing concept in general compulsory education.
8. Ciekawym doświadczeniem jest przejrzenie projektów europejskich dotyczących rozwijania kompetencji 

kluczowych - o uczeniu się uczenia nie ma prawie nic.
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b. pokierować na właściwą terapię, jeśli jest taka potrzeba, aby zminimalizować 
problemy w uczeniu się ucznia i zagwarantować dziecku jak najlepszy start 
w dalszą karierę edukacyjną;

c. dopasować styl nauczania i metodykę nauczania do stylu uczenia się uczniów 
w klasie.

• Czy uczniowie, kończąc szkolną edukację, znają własną strategię uczenia się, 
własne preferencje i efektywne techniki właściwe dla siebie oraz własne ogra-
niczenia, czyli mają rozpoznane „oprzyrządowanie”, które umożliwia im dalsze 
kształcenie zgodnie z rozpoznanymi możliwościami, zdolnościami, talentami?

• Czyje cele realizują uczniowie?9

Prawdopodobnie odpowiedź brzmi: 7 razy NIE.
To raczej uczniowie muszą się dostosować do stylu uczenia nauczyciela, uczyć się 

(jakoś!), aby opanować stawiane im wymagania, rozwiązywać samodzielnie własne 
problemy, metodą prób i błędów, często na chybił trafił...

Zdaniem wielu osób zaangażowanych w działania na rzecz poprawy edukacji (także 
moim) polska szkoła jako miejsce edukacji uczniów, gdzie podstawowym procesem 
jest uczenie się uczniów, całkowicie ignoruje wiedzę na ten temat! Jest to sytuacja 
szczególnie paradoksalna – w „świątyni wiedzy” lekceważy się bazową wiedzę dla 
funkcjonowania tej instytucji10. A jest to wiedza naprawdę ogromna, poparta bada-
niami naukowymi i literaturą. Jeszcze raz zachęcamy do refleksji nad zdumiewającym 
ignorowaniem wiedzy na temat uczenia (się) w instytucji, której istotą jest uczenie się 
(uczniów) i ich nauczanie! Wydaje się, że wiedza na temat, jak działa człowiek w tym 
obszarze – w tej instytucji, powinna być podstawowa – jak fundament.

Wiemy już na pewno, że każdy człowiek ma swój styl uczenia się, własną strategię 
uczenia się (która jest w ogromnej mierze uwarunkowana neurologiczną konstrukcją 
daną przez naturę). Kiedy mamy szansę rozpoznać własny styl uczenia się i uczyć się 
zgodnie z nim, uczymy się w sposób naturalny, efektywniejszy i szybszy. Nauka jest 
wtedy naprawdę przyjemnym doświadczeniem!11  

9. A to pytanie stawiamy już jako zachętę do powszechnej dyskusji nad motywacją (niską!) uczniów do uczenia 
się.

10. Kompendium wiedzy na temat uczenia się stanowi książka Rewolucja w uczeniu autorstwa J.Vos i G.Dryden, 
która w wersji angielskojęzycznej ukazała się w 1999 roku. Jest to znakomita książka, ale raczej dla tych, 
którzy są już w temacie. Dla tych, którzy dopiero wkraczają w tematykę uczenia się – polecam przeczytanie 
samych stron plakatowych (lewych).  

11. Z psychologicznego punktu widzenia, ale też zwykłego, ludzkiego – nauka, opanowanie czegoś nowego, 
zawsze jest przyjemnym doświadczeniem! Przyrost wiedzy i umiejętności powoduje przyjemny stan posia-
dania kompetencji, pozytywną zmianę w obrazie samego siebie, samowiedzy, przyrost poczucia własnej 
wartości. Warto sobie przypomnieć swoje dzieciństwo lub poobserwować dzieci, jak się cieszą, kiedy opanują 
jakąś umiejętność – pełne zadowolenie z siebie i zachwyt! 
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To ciekawe!
Zaledwie ok. 30% uczniów ma profil uczenia się zgodny 
z tzw. oczekiwanym profilem szkolnym12, który gwarantuje 
odnoszenie sukcesów (czytaj: uzyskiwanie dobrych szkol-
nych ocen). Wynik ten zgadza się mniej więcej z wynikami 
sprawdzianów po klasie VI i egzaminów gimnazjalnych. 
Najlepsze wyniki osiągają uczniowie mający tzw. szkolne 
style uczenia się (którzy tak zostali obdarowani przez 
naturę). Uczniowie o  innych, nieszkolnych stylach uczenia 
się częściej doświadczają porażek i załamań edukacyjnych. 
Warto dodać, że szkolny styl uczenia się jest wspierany 
przez tradycyjną szkolną metodykę (sposób prowadzenia 
lekcji i sprawdzania nabytych umiejętności) oraz konstrukcję 
i treść podręczników szkolnych. Na pierwszy rzut oka nie jest 
to sprawiedliwe, a nawet sprzeczne z konstytucją13!

2.2. CO Z TYM UCZENIEM SIĘ?
Uczenie się to proces bardzo złożony, ale jakże pasjonujący!   
Nasza współczesna wiedza na temat procesu uczenia się powstała względnie 

niedawno, bo jakieś 40 lat temu.14 Oczywiście zainteresowanie mózgiem, jego struk-
turą i funkcjami (a także dysfunkcjami), umysłem, pamięcią, technikami uczenia się, 
inteligencją, zdolnościami – a więc tematami zbieżnymi z interesującą nas tu tematyką 
ma historię o wiele dłuższą. 

Przełomem w badaniach nad uczeniem się było wynalezienie urządzeń do niein-
wazyjnego badania pracy mózgu (pozytonowa tomografia emisyjna PET, magnetyczny 
rezonans jądrowy MRI, magnetoencefalografia). Technologie te umożliwiły wreszcie 
badania na żywym, funkcjonującym mózgu – jednym z najbardziej zdumiewających 
tworów natury! Rozwinęły się neuronauki (neuroscience): neurolingwistyka, neurop-
sychologia, neurofizjologia, neuroanatomia. W literaturze pojawia się też pojęcie 
neuropedagogika.

12. Co to jest profil szkolny opisane zostanie dalej.
13. Art. 70
14. Znana jest taka anegdota: Tony Buzan w kilka lat po studiach, zaszedł do biblioteki i poprosił o książki na 

temat wykorzystywania mózgu. Kiedy bibliotekarka wskazała mu dział medyczny, odparł, że nie zamierza 
kroić swego mózgu, tylko go używać. Wkrótce napisał swoją pierwszą słyną książkę Rusz głową – Move your 
head – wydanie pierwsze 1974 rok.
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Mówi się, że pierwszy na temat mózgu wypowiadał się Alkmeon – uczeń Pita-
gorasa (ten sam, który twierdził, że kozy oddychają przez uszy). Zarówno on, jak 
i późniejsi myśliciele greccy mieli mętne – cytując za „Umysłem” Anthony’ego Smitha 
– pojęcie o fizjologii mózgu. Wierzyli po prostu, że tkanka ta w jakiś sposób organi-
zuje 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. 
Mimo że niekończące się wojny średniowiecza dostarczały badaczom tysięcy rozpła-
tanych 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 obrzydziły mózg większości badaczy. 

Wiek XIX całkowicie zmienił ich podejście. Franz Joseph Gall 
wysunął wówczas tezę, że określone obszary mózgu są odpowie-
dzialne za pewne cechy psychiczne. Tak zrodziła się frenologia, 
czyli próba sporządzania dokładnych map czaszki, odzwiercie-
dlających rozmaite cechy charakteru skryte pod jej nierówną 
powierzchnią. Na jej podstawie rozwinęły się mikroskopia, 
anatomia i fizjologia. Choć frenologia odeszła do lamusa, zain-
teresowanie mózgiem nie osłabło ani na jotę. Miejsce lancetów 
zajęły lasery, a mikroskopów optycznych – elektronowe. Sprzę-

żone z komputerem urządzenia rejestrują funkcje pracującego 
mózgu. Mimo to jego poznanie i zrozumienie nadal jest najwięk-
szym wyzwaniem stojącym przed naukami biologicznymi.15

Kluczowa wiedza dotycząca problematyki uczenia się to tzw. wiedza parasolowa – 
pochodząca ze skumulowania rezultatów wielu badań naukowych. Na ich podstawie 
z całą pewnością można stwierdzić, że nie ma jednej strategii uczenia się, właściwej 
wszystkim!

Zanim opiszemy całą sprawę w szczegółach – przedstawiamy ogólny zarys proble-
matyki.
1. Ludzie bardzo się różnią między sobą (nawet bardzo!) w zakresie: przyjmo-

wania, przetwarzania informacji oraz działania.
2. Każdy człowiek (od najmłodszych lat życia) ma własną strategię uczenia się. 
3. Osobista strategia uczenia się w  znacznym stopniu jest uwarunkowana 

programem neurologicznym – danym przez naturę, dotyczy to zwłaszcza:

15. Artur Włodarski Mózg, artykuł z dnia 1.12.2000, www.zdrowie.gazeta.pl/zdrowie/1,51212,93441.html



86 UCZYMY SIĘ UCZYĆ

 3.1. preferencji sensorycznych
 U każdego z nas podczas percepcji informacji dominującą rolę odgrywa jeden 

z kanałów zmysłowych: wzrokowy, słuchowy, ruchowy lub czuciowy. Jeden 
z nich jest dominujący – inaczej, jest najsprawniejszy.  Dla każdego ważny jest 
inny zmysł. Można więc mówić o wzrokowym, słuchowym lub kinestetyczno-
-czuciowym stylu uczenia się w tym względzie. Efektywne uczenie się wymaga 
współpracy wszystkich zmysłów, powinno zatem być multisensorycze. Wtedy 
też optymalizuje się funkcjonowanie pamięci – informacje opracowane wielo-
zmysłowo pamiętamy trwalej. Kiedy znamy własne preferencje i ograniczenia 
w tym zakresie, możemy świadomie i aktywnie kreować środowisko uczenia się, 
które będzie dla nas optymalne. Osoby zajmujące się nauczaniem powinny mieć 
doskonale rozpoznany własny styl uczenia się – aby nie narzucać własnych prefe-
rencji innym! I – uwaga! – sprawiedliwie oceniać! Znając zaś różne style uczenia 
się i różne zapotrzebowanie na informację, mogą dopasowywać metody i tech-
niki nauczania16 tak, aby pasowały wszystkim. Pod kątem sensoryczności można 
zdiagnozować nie tylko style uczenia się uczniów i nauczyciela, ale też metody 
nauczania, styl ubierania się czy urządzenia mieszkania, styl zachowywania się. 
 Nasz preferowany (ulubiony) sensor daje się łatwo zdiagnozować w wypowie-

dziach (wykorzystywanych słowach, określeniach, zwłaszcza używanych przy-
miotnikach). Większość ludzi względnie swobodnie wykorzystuje wszystkie swoje 
zmysły, a więc może się dopasować do rodzaju nadawanych informacji17, pewna 
grupa – około 20% nie ma takich umiejętności. Sytuacja się radykalnie zmienia 
w warunkach przeciążenia organizmu (stanu fizjologicznego stresu: zmęczenie, 
odwodnienie organizmu, lęk). Wtedy następuje automatyczne „przełączenie” 
działania na tryb „maksimum energii na przetrwanie - minimum energii na resztę 
spraw”. Zaczynamy wówczas działać zgodnie z definicją naszych naturalnych 
konfiguracji.
 3.2. dominacji półkul mózgowych.
 W zależności od tego, która półkula mózgowa, lewa czy prawa, odgrywa domi-
nującą rolę podczas przetwarzania informacji, mamy odmienny styl przetwarzania 
danych i zachowania. Każdej półkuli przypisane są inne funkcje. Półkula lewa 
zwana jest logiczną, naukową. Półkula prawa zwana jest artystyczną, całościową.  
Możemy mówić o  lewopółkulowym bądź prawopółkulowym stylu uczenia się 
i zachowania. Najlepszym reprezentantem lewopółkulowego zachowania jest 
klasyczny naukowiec, zaś prawopółkulowego – artysta. Mniej więcej połowa ludzi 

16. Por. Aneks 1 „Metody i techniki nauczania wykorzystujące określoną modalność sensoryczną”.
17. Choć warto wspomnieć, iż ponoszą wtedy pewne koszty „przestrojenia się” z jednego kanału na inny – chwi-

lowe zamieszanie i minichaos w głowie, podobne do sytuacji, kiedy ktoś podaje nam na przywitanie lewą 
rękę, a my jesteśmy praworęczni. Proszę spróbować podać komuś praworęcznemu znienacka rękę lewą.  
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ma tendencję do lewopółkulowego, a druga połowa do prawopółkulowego stylu 
uczenia18. Podobnie jak w przypadku preferencji sensorycznych, większość ludzi 
względnie swobodnie wykorzystuje funkcje obu półkul. Sytuacja się radykalnie 
zmienia w warunkach przeciążenia organizmu, wtedy następuje automatyczne 
„przełączenie” działania na tryb półkuli dominującej. Do efektywnego uczenia się 
potrzebujemy współpracy obu półkul – obupółkulowego uczenia się. Informacje 
„obrobione” obupółkulowo zapamiętujemy szybciej i trwalej.

 3.3. pełnego profilu dominacji19

 Jest on efektem zestawienia dominującej półkuli mózgowej, oka, ucha, ręki 
i nogi. Każdy z nas ma jeden z 32 wrodzonych profili dominacji. Z profilu można 
wyczytać, jak może się zachowywać osoba znajdująca się pod wpływem stresu, 
dostęp do których informacji będzie miała otwarty, a do których zablokowany 
oraz jak osoba z określonym profilem może, wykonując pewne ćwiczenia i czyn-
ności, wpłynąć na poprawę sytuacji. Wiadomym jest, że w stresie (na ogół) gorzej 
widzimy i słyszymy, nasze ruchy pozbawione są płynności (stają się niezgrabne), 
mamy kłopoty z komunikowaniem się, myśleniem, pamięcią. Znając własny profil 
i „zestaw zaleceń”, jesteśmy w stanie podwyższyć efektywność naszego działania, 
nawet w niekorzystnych sytuacjach (jeżeli tak można powiedzieć np. o sesji egza-
minacyjnej).

 3.4. niewygaszonych odruchów pierwotnych.
 Odruchy te są zaplanowane przez naturę, występują w określonej kolejności, 
przygotowując organizm do funkcjonowania na kolejnym poziomie rozwojowym. 
Kiedy odegrają już swoją rolę, powinny wygasnąć. U części dzieci odruchy te 
jednak nie wygasają i zakłócają rozwój oraz funkcjonowanie nawet w wieku doro-
słym. Jeżeli w wieku dziecięcym albo dorosłym odruchy te nie zostaną wygaszone 
(w czasie specjalistycznej terapii), problemy w uczeniu się i funkcjonowaniu same 
nie przejdą, będą trwać przez całe życie i przeszkadzać w optymalnym funkcjono-
waniu. Problemy powiązane z przetrwałymi odruchami mogą manifestować się 
jako: problemy z zachowaniem równowagi, koordynacją ciała, problemy z orien-
tacją w przestrzeni, nadmierne, nieuzasadnione lęki, nadwrażliwość na bodźce. 

4. Wreszcie – osobista strategia uczenia się zależy także od tzw. profilu inteligencji 
wielorakich. Profil ten jest w pewnym stopniu także uwarunkowany programem 
neurologicznym – danym przez naturę, ale w dużej mierze jest efektem wpływu 

18. Instytucje edukacyjne – w tym szkoła, preferują dzieci o lewopółkulowej dominacji. W szkole dla dzieci 
prawopółkulowych praktycznie nie ma odpowiedniej oferty; dzieci te potrzebują do uczenia się: ruchu, 
zabawy, atmosfery ciekawości i pozytywnych emocji. Uczą się w sposób holistyczny, więc mają kłopoty 
z uczeniem się czytania na płaskich tekstach, bez interesującej ich fabuły, czy też uczeniem się na pamięć 
tabliczki mnożenia w tradycyjny, szkolny sposób.   

19. Carla Hannaford Profil Dominujący, Wyd. MINRRiIO, Warszawa 2003.
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środowiska, w którym przyszło się dziecku wychowywać. Każdy z nas ma osobisty 
profil inteligencji, w którym w określony, wyjątkowy dla każdego sposób układają 
się: inteligencja ligwistyczno-językowa, logiczno-matematyczna, kinestetyczna, 
muzyczna, wizualo-przestrzenna, interpersonalna i intrapersonalna. Typów profili 
jest nieskończoność i w tym znaczeniu każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy! 
Nie ma profilów lepszych ani gorszych. Można jedynie powiedzieć, iż jakiś profil 
lepiej pasuje do oczekiwań danej instytucji, zestawu kompetencji zawodowych 
itd. Profile inteligencji wielorakich prawdopodobnie powstają na fundamencie 
preferencji sensorycznych i  funkcji dominującej półkuli mózgowej przy współ-
pracy środowiska, konfigurując nasze predyspozycje, zdolności, talenty i zainte-
resowania. Profile inteligencji wielorakich nie są tak stałe jak preferencje senso-
ryczne i dominacja półkuli mózgowej; są podatne i wrażliwe na wpływ środowiska. 
Znajomość swego profilu inteligencji wielorakich pomaga w świadomym wyborze 
odpowiednio inteligentnych metod (technik) nauczania/uczenia się20. Z kolei im 
bardziej wielointeligentnie się uczymy lub nauczamy, tym lepszych rezultatów 
możemy oczekiwać.

5. Każdy z nas ma własną strategię uczenia, swoje MENU UCZENIA SIĘ, które 
w dużej mierze jest uwarunkowane neurologicznie (tak jest zbudowane i  tak 
działa nasz mózg i nasze ciało). Znając własne preferencje i ograniczenia, możemy 
świadomie tworzyć sytuacje uczenia się, która nam najbardziej odpowiada i osiągać 
świetne rezultaty. Każdy może się nauczyć wszystkiego – jeśli dobierze odpo-
wiednie narzędzia uczenia się odpowiadające jego preferencjom. Każdego można 
nauczyć wszystkiego, jeśli rozpozna się jego styl uczenia się i dopasuje odpowiednio 
techniki (metody) nauczania. Światu potrzebne są wszystkie style uczenia się.21

Tą optymistyczną wiadomością chcielibyśmy zachęcić do dalszej lektury, gdzie 
niniejsza problematyka zostanie przedstawiona szczegółowo i nieco historycznie.

Według definicji WHO – dysleksja nie dotyczy jedynie trudności 
w czytaniu i pisaniu, to niemożność nauczenia się czegokolwiek. 
Każdego można nauczyć wszystkiego, trzeba jedynie rozpoznać 
jego strategię uczenia się (znaleźć klucz) i dobrać odpowiednie 
techniki uczenia lub ewentualnie terapii.

20. Zobacz Aneks 2 „Metody i techniki nauczania wykorzystujące różne rodzaje wielorakich inteligencji”. 
21. W edukacyjnej praktyce, zwłaszcza szkole, nagradzany jest szczególnie słuchowo-wzrokowy styl uczenia się. 

Dzieci o kinestetycznych preferencjach są... najczęściej odsyłane do poradni, aby je tam wyleczono!
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2.3. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy i nie tylko...
W latach 70. poprzedniego wieku Richard Bandler i John Grinder opracowali 

koncept diagnostyczno-terapeutyczny, zwany NLP - Programowanie Neurolingwi-
styczne. Stało się to  prawdziwą rewolucją dla rozumienia istoty, struktury i dynamiki 
komunikacji międzyludzkiej, a więc także uczenia się i nauczania22. 

Bandler i  Grinder opisali, jak różnie ludzie się komunikują, opisali różnice 
w sposobie referowania świata (poprzez język). Wprowadzili pojęcia – komunikacja 
werbalna i niewerbalna (tzw. język ciała). Obliczyli udział obu typów komunikacji  
w tzw. masie przekazów (czyli jakie ma znaczenie dla odbiorcy, co i jak komuniku-
jemy). Pojawiły się bardzo ważne pojęcia dla praktyki uczenia i nauczania: model 
świata23, raport, czyli dopasowanie komunikacyjne24. Opisali także systemy repre-
zentacyjne (zwane w skrócie WAK), czyli neurologicznie uzasadnione preferencje 
w zakresie zmysłowego odbioru informacji oraz narracji. Pojawiły się pojęcia (chyba 
znane wszystkim): wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy. Sylwetki ludzi o dominacji 
wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej zostały opisane poprzez specyficzne dla nich 
zachowania, m.in.: gesty, ruchy oczu, cechy zapamiętywanych informacji i sposoby 
uczenia się. 

Zacznijmy od anegdoty.
Pewnego dnia podczas swojej wędrówki pięciu ślepców spotkało słonia. Ponieważ  

po raz pierwszy zetknęli się z  tym zwierzęciem, postanowili go dokładnie poznać. 
Każdy z nich dotknął innej części zwierzęcia, każdy był więc przekonany, że to, czego 
dotknął, to cały słoń. Pierwszy, który chwycił trąbę, uważał, że słoń ma postać węża. 
Drugi, który złapał za ucho, twierdził, że słoń ma kształt liścia palmowego. Trzeci 
obejmując nogę słonia, mówił, że słoń ma wygląd drzewa. Czwarty,  klepiąc słonia po 
boku, upierał się, że to wielka ściana. Wówczas piąty, najbardziej dominujący, chwycił 
ogon zwierzęcia i krzyknął: Ludzie, jesteście nie tylko ślepi, ale również głupi! Prze-
cież słoń ma kształt liny!

22. Nauczanie i wychowanie to przecież nieustanny proces komunikacji! Nieustanny proces porozumiewania 
się.

23. Dla każdego może być inny, bo nie ma jednego modelu świata. Każdy z nas ma swój prywatny model rzeczy-
wistości i osobiste mapy świata. Model świata jest konstruowany w umyśle i nigdy nie jest tożsamy z samą 
rzeczywistością – mapa nie jest terytorium! Żeby się z kimś dobrze porozumieć, należy starać się rozszyfrować 
owe mapy, dopasować kanał przekazu sensorycznego oraz zachowania niewerbalne. Tak czynili geniusze 
komunikacji: W. Satir, F. Perls, E. Erikson, których to właśnie zachowania skrupulatnie analizowali twórcy 
NLP. Tak też powinny czynić osoby, których istotą wykonywanego zawodu jest komunikacja z  innymi: 
negocjatorzy, terapeuci, nauczyciele.  

24. Raport dotyczyć może dopasowania modelu świata, języka werbalnego i niewerbalnego. W wydaniu mistrzow-
skim,  tj. pełnym raporcie z osobą, z którą nawiązywana jest komunikacja, dochodzi do raportu na bardzo 
subtelnych wymiarach, takich jak tempo oddechu, bicie serca. Absolutnym mistrzem w tym obszarze jest 
terapeuta Arnold Mindell, który  poprzez nawiązanie głębokiego raportu wyprowadza ludzi ze stanu śpiączki 
(coma). 



90 UCZYMY SIĘ UCZYĆ

Który z nich miał rację? Każdy i żaden. Każdy, ponieważ każdy poznał tylko frag-
ment rzeczywistości. Żaden, bo żaden nie potrafił ogarnąć całości. My także dotykamy 
w tej chwili jakiejś części „słonia”, być może łapiemy za część trąby, chociaż woleli-
byśmy, aby to był jego solidny grzbiet!

Poniżej przedstawione zostaną sylwetki osób, przedstawicielki i przedstawiciele 
wzrokowców, słuchowców i kinestetyków z ich typowymi cechami. 

Ania Oczko – osoba o dominacji wzrokowej
• Zawsze dba o swój wygląd, starannie dobiera elementy ubrania i ozdoby.  
• Lubi sprzątać, mieć porządek w pokoju czy domu – wszystko musi stać na swoim 

miejscu (a uszka szklanek na półce w prawo!).
• Mówi dość szybko, wysokim głosem.
• Opowiada nieco chaotycznie, dygresyjnie (opowiadając, ma przed oczami obraz 

sytuacji).
• Płytko oddycha.
• Żywo gestykuluje na wysokości głowy („po włosku”).
• W rozmowie jest w pełnym kontakcie wzrokowym z rozmówcą, chyba że zaczyna 

coś sobie wyobrażać – wtedy wzrok ma skierowany gdzieś w dal (i do góry). Także 
w czasie wykładów cały czas patrzy na wykładowcę – lepiej słyszy, kiedy widzi. 

• Prowadzi bardzo staranne notatki, czytelne i kolorowe.
• Ładnie pisze.
• Woli pisać niż mówić. 
• Lubi czytać. 
• Jest spostrzegawcza i wrażliwa na kolory. 
• Zwraca uwagę na szczegóły wizualne rzeczywistości.
• Z filmu pamięta najlepiej szczegóły kostiumów, pejzaże, wygląd postaci.
• Lepiej pamięta kolor książki niż jej tytuł. 
• Kiedy się nudzi – rysuje, pisze, przegląda książkę albo zagapia się w okno.
• W czasie uczenia się lubi: spokój i porządek wokół siebie, ciszę.
• Ulubiona metoda uczenia się: czytanie, podkreślanie, robienie kolorowych notatek. 
• Pamięta, gdzie coś było napisane w książce.
• W stresie może mieć kłopoty z mówieniem, raczej milknie i  trwa w bezruchu 

(wzrokowy styl reagowania na stres).
• Używa wizualnych słów i zwrotów: „zobacz, kolorowy”, „to jest niejasne”, powie 

też: „Zobacz, jak to pachnie”, albo: „Spójrz, jaka to dobra muzyka” (więcej przy-
kładów wizualnych zwrotów – patrz: Aneks 3).
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Jan Uszalski – osoba o dominacji słuchowej 
• Mówi dużo, melodyjnie, bez trudu.
• Ma na ogół przyjemny, głęboko osadzony głos (głos radiowca).
• Lubi być otoczony muzyką, często zna się na muzyce i ma bogate zbiory płyt, kaset.
• Wrażliwy na dźwięki: fałszywe tony, zgrzyty.
• Chętnie bierze udział w dyskusji, ale ją dominuje.
• Ma dobry słuch, łatwo odtwarza sekwencje muzyczne, wypowiedzi innych 

(np. z filmu).
• Oddycha głęboko, przeponowo.
• W rozmowie często przerywa kontakt wzrokowy i nadstawia ucho. 
• Woli słuchać, rozmawiać niż czytać lub pisać.
• Opowiada raczej linearnie. 
• Może robić sporo błędów ortograficznych (bo pisze tak, jak słyszy). 
• Często nuci, podśpiewuje, gwiżdże, mówi do siebie.
• Z filmu pamięta najlepiej dżingle, muzykę, fragmenty dialogów.
• Czytając, powtarza sobie na głos (mamrocze lub porusza ustami). 
• Czyta raczej powoli, ponieważ jednocześnie mówi do siebie. 
• Zdecydowanie lepiej mówi niż pisze. 
• Kiedy się nudzi – nuci pod nosem, zaczyna rozmawiać z innymi.
• Hałas go rozprasza, chyba że jest to samodzielnie wybrana muzyka.
• Woli się uczyć, słuchając wykładów czy nagrań, rozmawiając, dyskutując.
• W stresie zaczyna dużo mówić, chaotycznie lub „w kółko” to samo (słuchowy 

system reagowania na stres). 
• W czasie rozmowy często używa zwrotu: „Posłuchaj, to dobrze brzmi, to mi gra”. 
• Powie też: „Posłuchaj, jak tu ładnie”, „Słuchaj, jakie to dobre” (więcej przykładów 

słuchowych zwrotów – patrz: Aneks 3).

Karol Ruszalski – osoba o dominacji kinestetycznej – ruchowej 
• Mówi raczej wolno, czasami z trudem dobierając słowa.
• Ma raczej niski głos.
• Dość żywiołowo gestykuluje, pokazując, co mówi.
• Lubi bliski kontakt - w czasie rozmowy poklepuje siebie i innych. 
• Musi się ruszać w czasie mówienia.
• Podnosi rękę do odpowiedzi, nawet jak nie zna odpowiedzi (byle się poruszać).
• Z filmu pamięta wartką akcję. 
• Pierwszy się zgłasza się do wykonania eksperymentów, pomocy, przenoszenia 

czegoś.
• Uczy się w działaniu, poprzez wykonanie czegoś, ogrywanie, rysowanie.
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• Może mieć pismo mało czytelne lub specyficzne (np. pisze drukowanymi literami).
• Ma raczej bałagan w mieszkaniu, samochodzie, dokumentach (nazywa to czasem: 

mój design).
• Wybiera ubrania wygodne, luźne, miękkie.
• Kiedy się nudzi – zaczyna się wiercić, huśtać na krześle, robi origami z papieru.
• W stresie rusza się, biega w kółko, wykonuje wiele dramatycznych gestów (kine-

stetyczny  system reagowania na stres). 
• Powie: „To mnie porusza, to mnie kręci, to mnie odpycha” (więcej przykładów 

kinestetycznych zwrotów – patrz: Aneks 3)

Bożena Wrażliwiec – osoba o dominacji kinestetycznej – czuciowej
• Mówi cicho, wolno, spokojnie.
• Gestykuluje delikatnie.
• Sprawia wrażenie osoby wyciszonej i nieśmiałej.
• Jest wrażliwa, empatyczna, uczuciowa, silnie wszystko przeżywa.
• Preferuje miejsca ciche, spokoje, dające poczucie bezpieczeństwa.
• Zbyt dużo bodźców wywołuje u niej uczucie przytłoczenia.
• Słucha często z zamkniętymi oczami.
• Z filmu pamięta lepiej emocje. 
• Ceni sobie najbardziej spokój, przyjazne klimaty. 
• Lubi się zastanawiać nad czymś, analizować, przemyśliwać.
• W stresie nie reaguje, jest jakby bez kontaktu, skóra blednie lub czerwienieje od 

wypieków (czuciowy system reagowania na stres). 
• Używa słów: „Czuję, mam wrażenie, mam poczucie, jestem przytłoczona, chaos”. 

(więcej przykładów – patrz: Aneks 3 „Językowe wyrażenia sensoryczne”)

Jak można się przekonać – po lekturze opisów postaci Ani, Jana, Karola i Bożeny 
każde z nich ma nieco inny – może nawet lepiej powiedzieć odmienny, sposób funk-
cjonowania, inne potrzeby w zakresie optymalnego środowiska uczenia się25. Gdyby 
doprowadzić do ich spotkania, mogliby odnieść wrażenie, że każde jest z kosmosu. 
Osoby, z którymi się przyjaźnimy, z którymi lubimy przebywać lub pracować, najczę-
ściej mają podobny do nas styl funkcjonowania i mówią tym samym językiem. Osoby 
spoza naszego preferowanego systemu odbierane są jako: nudne, dziwne, inne, „nada-
jące na innych falach”, a to zestaw najlżejszych z możliwych epitetów.

25. Ciekawe opisy potrzeb uczniów dotyczące preferencji sensorycznych przedstawia Jolanta Dyrda w pracy Style 
uczenia się dzieci dyslektycznych, a wymagania poznawcze szkoły. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2004.  
Zobacz też diagnozy klas przeprowadzone przez Grażynę Redlisiak (Aneks 4). Więcej w pracy M. Tarasz-
kiewicz, G. Redlisiak, W. Bednarkowa, Z. Taraszkiewicz. Jak wspierać dziecko w nauce. Niezbędnik aktywnego 
rodzica” i Metody wspierania rozwoju ucznia. Niezbędnik aktywnego dyrektora. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., 
Warszawa, 2009.  
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Czasami jednak warto nauczyć się „nadawać na innych falach”, aby uzyskać dobre 
efekty komunikacyjne. Podczas mówienia do grupy osób najlepiej jest mówić języ-
kami wielu tj. używać języka polisensorycznego, aby publiczność miała szansę widzieć, 
słyszeć i czuć, a także nieco poruszać emocje i ciało – choćby w wyobraźni. 

Warto wiedzieć
Istnieje oczywiście język pozasensoryczny (pozazmysłowy). Jest to 
język intelektualny, naukowy. Język naukowy to (na ogół) narracja dość 
monotonna sensorycznie – jak mówią teraz moi znajomi studenci – 
„bez endu, a zwłaszcza happy endu”. No cóż, język naukowych książek 
jest odpowiedni dla innych naukowców, którzy reprezentują pewien 
styl poznawczy, zwany teoretycznym26. Naukowców w społeczeństwie 
jest kilka procent, większość ludzi (w tym studentów) ma praktyczno-
-pragmatyczny styl poznawczy27 i w czasie lektur oraz uczenia się 
pragnie dowiedzieć się: do czego im to się przyda, jakie będą mieli 
korzyści z tego, że się czegoś nauczą, gdzie to można zastosować, jak 
to mogą wykorzystać.

Preferowany system sensoryczny ma wielki wpływ na oceny uzyski-
wane przez uczniów zarówno ustne, jak i pisemne. Po uwagach można 
rozpoznać, co denerwuje nauczyciela i  jakim językiem należałoby 
mówić lub pisać pracę, aby uzyskać dobre wrażenie (czyli dobre 
oceny!). Dotyczy to zwłaszcza oceniania np. wypracowań z  języka 
polskiego. Nauczyciele o silnej dominancie jednego ze zmysłów zmie-
niają słowa użyte przez uczniów na lepsze – lepiej brzmiące. Przypo-
minamy słynny eksperyment, kiedy to samo wypracowanie ucznia 
dano do oceny kilku nauczycielom. To samo wypracowanie zebrało 
pełną skalę ocen; od entuzjastycznych (znakomite, wspaniale opra-
cowany temat, kreatywne) do ekstremalnie przeciwnych (zupełne 
niezrozumienie tematu!, nieudolne językowo). O czym to może świad-
czyć? Między innymi może to być efekt kolizji sensorycznych między 
nauczycielem i uczniem, a ponadto także odmienności w zakresie 
wzoru typów inteligencji. 

26. Dawid Kolb wyróżnił 4 podstawowe style poznawcze: teoretyczny, refleksyjny, praktyczny i pragmatyczny. 
Więcej na ten temat dalej.   

27. Zobacz r. 2.9.
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Każdy z nas najlepiej się uczy, kiedy „świat nadaje” do niego w preferowanym 
systemie sensorycznym. Na przykład na wykładach wzrokowiec będzie odczuwał 
dyskomfort, kiedy prezentacji ustnej nie będą towarzyszyło wsparcie wizualne. Słucho-
wiec także będzie odczuwał dyskomfort, mimo że rzecz dzieje się w jego preferowanym 
paśmie sensorycznym, bowiem słuchowcy lubią sami mówić i  jeśli nie włączy się 
dyskusji (w parach lub w grupie),  ten po jakimś czasie się wyłączy (na pogawędkę 
z sąsiadem). Kinestetyk będzie cierpiał z definicji (nieco mniej, jeżeli weźmie ze sobą 
robótki na drutach, piłeczkę antystresową lub papier do origami). Metoda nauczania 
powinna być dopasowana do preferencji sensorycznych uczącego. 

Dilts28 opisuje przypadek studenta o silnej dominacie kinestetycznej, 
który nie dawał sobie rady z rozwiązywaniem zadań algebraicznych, 
dopóki nie nauczył się alfabetu Braille’a. Wtedy poszedł jak burza! 
Znamy wiele przypadków, kiedy uczniowie o tego typu preferencjach 
doznali wglądu i zrozumienia, kiedy dostali biały globus produkowany 
dla osób niewidzących zamiast płaskiej mapy lub otrzymali wskazówki, 
jak uczyć się tabliczki mnożenia metodą palcową, zamiast tradycyjnej 
tabelki do mnożenia 10x10 z rzędami równań, które dla kinestetyka 
o dominacie prawopółkulowej (którą opiszemy dalej) jest przedstawie-
niem chaosu – najwyższym z możliwych!

Czytelników, którzy jeszcze nie zdiagnozowali własnego stylu sensorycznego, 
korzystając z własnych doświadczeń, samoobserwacji i  lektury opisywanych przy-
padków, zapraszamy do wykonania testu – zobacz: Aneks 4 „Test diagnozujący prefe-
rencje sensoryczne WAK”.  

28.  Raudner J.C., Studium Practitioner, Akademia Neurolingwistycznego Programowania, Materiały szkole-
niowe 1995; Raudner J.C., Studium Master – Practitioner. Akademia NLP, Materiały szkoleniowe, 1996.
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2.4. Uczenie się jak wędrowanie po spirali 
Grinder i Bandler opracowali także bardzo praktyczny model etapów uczenia, 

rozumiany jako doskonalenie poziomów wykonań i rozumień (od nieświadomej 
niekompetencji do nieświadomej kompetencji) oraz wypracowali ciekawe modele 
budowania motywacji. 

Rys. 2 Model  rozwoju, doskonalenia się i uczenia się
(opracowanie autorskie)

Opis: 
NN – etap nieświadomej niekompetencji
ŚN – etap świadomej niekompetencji
ŚK – etap świadomej kompetencji
NK – etap nieświadomej kompetencji 
Omawianie tego modelu zaczniemy od lewej, dolnej kratki. 
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ETAP 1. Nieświadoma Niekompetencja 
To w zasadzie stan, którego bezpośrednio nie doświadczamy – jak sama nazwa 

wskazuje. Prawdopodobnie jest to stan samozadowolenia dziecka, ale też trudno 
stwierdzić, bo nikt tego nie pamięta. To stan, kiedy nie wiesz, że nie wiesz; nie wiesz, że 
nie potrafisz, masz więc błogie poczucie wystarczalności; dopóki sam, na własną rękę 
lub z czyjąś pomocą nie odkryjesz obszarów własnej niewiedzy, braku umiejętności czy 
sprawności! Twoja niekompetencja w jakimś zakresie zostaje tym samym ujawniona. 

Na ten stan rzeczy możesz zareagować na co najmniej 2 sposoby: 
1. możesz uznać, że jest to dla Ciebie obojętne (OK, już wiem, że nie znam języka 

suahili, ale nie jest mi to do niczego potrzebne), 
2. możesz uznać, że jest to dla Ciebie ważne lub użyteczne (warto byłoby to opanować, 

umieć i/lub rozumieć). 
Tworzy się zbiór spraw, które uznajesz za ważne i/lub użyteczne dla doskonalenia 

rozmaitych aspektów swego życia – gdyby to były słoiczki na półkach w spiżarni, 
miałyby etykietki: „Tego nie wiem, tego nie umiem”... jeszcze.  

ETAP 2. Świadoma Niekompetencja 
(Lewa, górna kratka oznaczona symbolem ŚN)

Patrzymy na nasze słoiczki – to dość frustrujące! Być może czytając ten tekst, 
właśnie się dowiedziałeś, że nie umiesz rozpoznać własnego stylu uczenia się? No 
cóż, żeby uzyskać w tym biegłość, trzeba sporo poczytać, sporo poćwiczyć, a przede 
wszystkim podjąć decyzję, czy „wchodzisz w ten temat”. Co może umocnić twoją 
decyzję i wzmocnić motywację do, przecież jednak, sporego wysiłku? Może i musi to 
być jakiś ważny dla Ciebie, przyciągający cel, wizja korzyści29, wizja stanu rzeczy, który 
będzie miał miejsce, kiedy opanujesz tę umiejętność! Najsilniejszym motywatorem 
do podjęcia pracy jest wizja najważniejszego dla Ciebie efektu.

Wyobraź sobie stan, kiedy znasz już na wylot własny styl uczenia oraz umiesz 
rozpoznawać styl uczenia się innych. Wyobraź sobie, że potrafisz dopasować swój 
sposób zachowania, sposób prezentacji informacji, język tak, że uzyskujesz fenome-
nalne efekty komunikacyjne – dla każdego niemal jesteś atrakcyjnym i cenionym 
rozmówcą! (Także dla swoich egzaminatorów lub studentów). Jest to atrakcyjna wizja 
dla tych, którym zależy na optymalnej komunikacji z innymi. Może Ciebie to oczy-
wiście nie poruszać. Być może bardziej przyciągająca będzie dla Ciebie wizja super-
studenta, który właśnie otrzymuje gratulacje za najlepsze wyniki albo wizja pierw-
szego dnia w wymarzonym miejscu pracy, która to zwieńczy trudy studiowania? 
Wybierz odpowiednią dla siebie wizję realizacji celu, zrób z niej krótki film, dodaj 
kolory i wyostrz obraz. Dodaj dźwięki – usłysz, co do Ciebie mówią inni, co Ty sam 
29. Niekoniecznie majątkowych!
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mówisz. Poczuj, jak się będziesz wtedy czuł, jak będziesz dumny z siebie, zadowo-
lony i szczęśliwy. Utrwalaj tę wizję – jeśli chcesz oczywiście30. Ponieważ ludzie mają 
różne potrzeby, motywującą wizję może równie dobrze wywoływać: paczka chipsów, 
zdziwiona mina sąsiadki (niemożliwe, a  jednak jemu się udało?!), uśmiech matki, 
stan własnego konta bankowego lub stan własnego rozwoju albo też  brak zagrożenia 
– jeśli się czegoś nauczę, to zdam dobrze egzaminy i przejdę na następny rok, czyli 
po prostu – święty spokój!31 

Między decyzją o uczeniu się czegoś, a wizją realizacji jest czas na pracę i wysiłek, 
w tym także niepowodzenia i porażki. Im silniejsza wizja, tym silniejsza motywacja 
do przebrnięcia przez ten trudny etap, a raczej dwa etapy, choć zasadnicze uczenie się 
rozgrywa się na scenie Świadomej Kompetencji.

ETAP 3. Świadoma Kompetencja 
(Prawa, górna kratka oznaczona symbolem ŚK)

Coraz wyraźniej odczuwasz, że coś potrafisz, ale nie wykonujesz tego automa-
tycznie. Wykonanie wymaga wysiłku, namysłu, znacznej koncentracji uwagi. Każda 
nowa czynność przebiega od etapu „wiem jak”, ale jeszcze nie potrafię tego zasto-
sować w praktyce w sposób optymalny. To faza ćwiczenia i doskonalenia umiejętności. 
Na przykład wiem jak działają wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, ale w praktyce 
ta wiedza wymyka się spod mojej kontroli, nie łączę jeszcze teorii z praktyką, np. posta-
wienie diagnozy preferencji sensorycznych moich uczniów nie jest jeszcze dla mnie 
łatwe, odruchowe. Na tym etapie czynności wykonywane są jeszcze z dużym namy-
słem, niezręcznie, błędnie, zastanawiam się nad kolejnym krokiem. Kiedy mówię 
w obcym języku, w głowie cały czas mam tabele gramatyczne. Ogólnie mówiąc, to jest 
właśnie najtrudniejsza faza w uczeniu się, bo rzeczy są dopiero opanowywane, a nie 
są opanowane, choć czasem tak się wydaje! Tu właśnie „mieszka” wysiłek i cierpli-
wość. Tu najbardziej się przydaje: poczucie własnej wartości („dam sobie radę”), wizja 
korzyści i stawianie osobistych celów (co dodaje energii do pokonywania trudności) 
oraz oczywiście – wspierające nasze starania otoczenie. Przydaje się także wiedza na 
temat różnych strategii uczenia się, właściwego doboru metod (technik) do tego, czego 
chcemy się nauczyć i znajomość naszych osobistych ograniczeń32.

30. Jest to przykład budowania silnej, pozytywnej motywacji – wizji celu z poczuciem korzyści. 
31. Motywacja – wg konceptu NLP – jest jednym z tzw. metaprogramów, które wpływają na nasze zachowania. 

Można zatem kierować się motywacją DO (aby zwiększyć jakość pewnego stanu rzeczy) albo motywacją OD 
(aby zminimalizować, zlikwidować stany niepożądane). 

32. Jeżeli nie mogę się czegoś nauczyć, ucząc się w jakiś sposób, to już WIEM, że uczenie się w ten sposób nie 
jest dla mnie efektywne. Wiem, że ta droga nie prowadzi mnie do wyników. Powinienem skorzystać z innych 
sposobów uczenia się; zaangażować więcej zmysłów, uczyć się z kimś, może obniżyć poziom stresu. (Różne 
metody uczenia się, patrz: Aneks 1)
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ETAP 4. Nieświadoma Kompetencja 
(Prawa, dolna kratka oznaczona symbolem NK)

Wiem, umiem, znam – sprawy idą płynnie i bez wysiłku. Swobodnie czytam, 
liczę, piszę rozprawki; mówię swobodnie w kilku językach, bez namysłu (odruchowo) 
dostrajam się do mojego rozmówcy, widzę zadowolenie i zrozumienie na twarzach 
studentów po moich wykładach!

Im częściej powtarzamy daną sekwencję zachowań, tym bardziej jest ona utrwa-
lona i zautomatyzowana. Na poziomie neuronalnym powstają utrwalone, pogrubione 
systemy połączeń. Sytuacja przypomina przecieranie szlaku po dużych opadach 
śniegu, np. do kolan. Pierwsze przejście wymaga dużego wysiłku, drugi raz idzie się 
nieco łatwiej po śladach, a po kilkakrotnym przejściu droga jest wydeptana i przejście 
po niej nie sprawia problemów, szlak jest przetarty, zwiększa się przepustowość – prze-
wodzenie impulsów nerwowych33. Utrwalone zostają połączenia neuronalne, aksony 
mielinizują się34 i pogrubiają.

33. Nieco humorystycznie rzecz ujmując – dlatego nauczyciele tyle wiedzą, a uczniowie nie! Jaki z tego morał?  
Kiedy chcesz się lepiej lub w ogóle czegoś nauczyć, ucz innych! 

34. Około 75% osłonki mielinowej budowane jest z nienasyconych kwasów tłuszczowych, zaś reszta – z białka. 
W chwili narodzin dziecka mielina otacza drogi nerwowe umożliwiające noworodkowi ssanie, płakanie 
i poruszanie palcami. Szlaki nerwowe odpowiadające za chodzenie, mówienie są jeszcze niezmielinizowane. 
Będą się mielinizować, kiedy dziecko rozpocznie uczenie się chodzenia, mówienia. 
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Nerw można porównać z kablem, wewnątrz którego biegnie wiązka przewodów. 
Nerwy choć pełnią rozmaite funkcje, mają podobną budowę, różnią się jedynie 
grubością i długością. Najgrubszym nerwem ciała jest nerw kulszowy – ma średnicę 
ponad jednego centymetra. Najcieńsze nerwy unerwiają palce dłoni i stóp.
Komórka nerwowa zbudowana jest z ciała komórki oraz wypustek, pajęczynopodo-
bych dendrytów i aksonów. Każdy akson otoczony jest osłonką mielinową, pełniącą 
funkcję izolatora. Im grubsza osłonka, tym szybciej przekazywana jest informacja. 
Synapsa to złącze nerwowe, umożliwiające komunikację pomiędzy komórkami 
nerwowymi – w zasadzie nikt nie wie jak to się dzieje!

Nie ma jednak tak dobrze, zgodnie z zasadą im bardziej w las, tym więcej drzew – 
im bardziej wchodzisz w jakiś temat (do nauczenia się), tym więcej  znajdujesz kolej-
nych obszarów do opanowania, doskonalenia, bo przecież:  
• istnieją nowe obszary wiedzy i  umiejętności do poznania (znowu ląduję na 

poziomie 2.);
• można coś wykonywać sprawniej, poprawniej, ekonomiczniej (ląduję na poziomie 

3. i doskonalę np. subtelniejsze techniki nawiązywania kontaktu poprzez mowę 
ciała lub techniki antystresowe).

Magazyn Wiedzy i Kompetencji jest praktycznie jak studnia bez dna. Człowiek 
może się uczyć całe życie i doskonalić siebie. 
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2.5. (Niektóre) tajemnice naszego mózgu
Badania nad mózgiem – jego rozwojem i strukturą, doprowadziły do powstania 

Triune Brain Theory autorstwa P. MacLeana z Laboratorium Ewolucji Mózgu i Zacho-
wania przy National Instytut of Mental Health w Waszyngtonie. Zgodnie z tą teorią 
mózg człowieka ma trzy części wyodrębnione biologicznie, elektrycznie i chemicznie, 
które spełniają niezależne funkcje. Te części to: (1) mózg gadzi, (2) mózg wczesnos-
saczy lub limbiczny i (3) mózg neossaczy, czyli nowa kora. 

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. Dlatego tak ważne jest, aby w czasie 

1. Mózg gadzi

2. Mózg limbiczny

3. Nowa kora
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uczenia się i prezentowania rezultatów uczenia, minimalizować możliwość wystąpienia 
czynników stresotwórczych. W stresie człowiek się nie uczy! 

W stanie stresu człowiek gorzej widzi – ma trudności ze skupieniem wzroku na 
czytanym tekście35, oczy przełączają się na widzenie peryferyjne, bowiem w sytuacji 
zagrożenia dla organizmu ważniejsze jest widzenie „dookoła głowy” i śledzenie poru-
szania się niebezpiecznych obiektów niż lektura. Słabiej odczuwa bodźce czuciowe np. 
rany,  z powodu wyrzutu hormonów, które obniżają odczuwanie bodźców bólowych.    

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 pleców36). Nasz orga-
nizm reaguje w ten sposób od 500 milionów 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 telewizorów37 i komputerów, emitujące niespójne 
fale świetlne, nadmierna stymulacja bodźcami38, nadmiar aktywności, brak snu, brak 
dotyku, długotrwały bezruch, odwodnienie organizmu, niewłaściwe odżywianie (brak 
białka, brak niezbędnych aminokwasów i kwasów tłuszczowych39, za dużo węglowo-
danów i cukru), rywalizacja w szkole i na rynku pracy, stały niepokój o przyszłość – 
chroniczny stres.40

Mitem jest, że po 21. roku życia człowiek traci komórki mózgowe, 
a ogólne możliwości mentalne słabną z wiekiem. Odpowiednio 
zasilany, karmiony i ćwiczony mózg nic nie traci, a nawet wykształca 
bardziej skomplikowane wewnętrzne połączenia.  
W stanie stresu reagujemy instynktownie, udzielamy odpowiedzi 
na chybił trafił, a żadna nowa informacja nie zostanie przez nas 
przyswojona. Ponadto w sytuacji stresu każdy człowiek zaczyna 
odruchowo funkcjonować w  paśmie osobistych preferencji, 
określonych przez dominujący system sensoryczny i dominującą 
półkulą mózgową – co na ogół znacznie ogranicza percypowanie 
informacji, o czym będzie jeszcze mowa dalej, 

35. Proszę spróbować przeczytać ze zrozumieniem znienacka otrzymany telegram lub list z Urzędu Skarbowego.
36. Dlatego osoby narażone na częsty stres odczuwają bóle mięśni nóg, pleców, barków.
37. Połączone z ogromnym wysiłkiem mózgu, aby złożyć w obraz 625 linii składających się z 800 kropek poja-

wiających się 25 razy na sekundę.
38. Do której się przyzwyczajamy i uzależniamy od stymulacji, „żądając” coraz więcej. 
39. Około 75% osłonki mielinowej budowane jest z nienasyconych kwasów tłuszczowych, zaś reszta – z białka. 

Warto więc przyjąć do wiadomości, że efektywność Twojego uczenia się zależy od tego, co jesz!
40. Chronicznie podwyższony poziom adrenaliny wpływa negatywnie na procesy myślenia i uczenia się. Gordon 

Stokes uważa, że trudności w uczeniu się są w 80% związane ze stresem, wielu innych mówi jak on – usuńmy 
stres, a znikną problemy z nauką. Gordon Stokes, One brain: Dyslexis Learning Correction, Three In One 
Concepts, Burbank 1987.
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Mózg dorosłego człowieka waży około półtora kilograma galareto-
watej 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!

Mózg limbiczny kontroluje system hormonalny, immunologiczny, emocje, seksu-
alność. Ma połączenie z nową korą, które pozwala na emocjonalno-poznawcze prze-
twarzanie. Tu ulokowana jest centrala długoterminowej pamięci. Dla nas najbardziej 
istotne jest połączenie emocji i pamięci. Pamięć odgrywa kluczową rolę w uczeniu 
się (każdy wie to doskonale!). Pamiętamy lepiej, kiedy dana informacja jest oceniona 
jako znacząca emocjonalnie np. jako interesująca, pasjonująca, zaskakująca, niezwykła 
lub wyolbrzymiona, łatwa do zrozumienia, kolorowa, zabawna, upiorna albo nawet 
grubiańska! Pamiętamy rzeczy, które są dla nas ważne, w jakiś sposób odmienne, 
wyróżniające się 

Lepiej i szybciej zapamiętujemy rzeczy wielokrotnie powtarzane (mielinizacja).
Lepiej i  szybciej pamiętamy rzeczy, których się uczymy włączając fizyczne (ruch), 
emocjonalne, sensoryczne zaangażowanie: dotyk, gesty, kolory, dźwięki, smak, 
zapach, rytm.
Badacze problematyki pamięci są zgodni, że pamięć nie jest ulokowana 
w jednym miejscu w mózgu. Pamięć jest raczej swobodnym systemem, 
który łączy informacje ze wszystkich obszarów mózgu równocześnie.
Czy wiesz, że ludzie zapamiętują...
 20% tego, co PRZECZYTALI,
 30% tego, co USŁYSZELI,
 40% tego, co ZOBACZYLI,
 50% tego, co POWIEDZIELI,
 60% tego, co ZROBILI?
JEDNAK, jeśli CZYTAJĄ, SŁYSZĄ, WIDZĄ, MÓWIĄ i ROBIĄ coś z daną 
informacją, pamiętają z tego całe 90%! 
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Nowa kora to inaczej mózg myślący, to najbardziej zaawansowany system biolo-
giczny we wszechświecie, ma możliwości nauczenia się i zapamiętania dosłownie 
wszystkiego, ale – nieco humorystycznie rzecz ujmując – o ile dobrze się go traktuje! 
Innymi słowy, kiedy układy i systemy organizmu działają i współpracują optymalnie41, 
gwarantując właściwy odbiór informacji (rejestrację) przez zmysły, właściwe ich prze-
twarzanie (modulację)42 i ekspresję informacji (odpowiedź) przez układ wykonawczy 
(eferentny). 

Twoje ciało zasila mózg informacjami przez sieć 500 000 czujników 
dotyku, 200 000 czujników temperatury i 4 000 000 struktur wrażliwych 
na ból.

Spośród wielu badaczy struktury i  funkcjonowania mózgu warto zapamiętać 
nazwiska Roberta Ornsteina i Rogera Speary. Za opis funkcji prawej i lewej półkuli 
mózgowej Speary otrzymuje w 1981 roku Nagrodę Nobla. Od tej pory – co jest logiczne 
– przyrasta wiele interesujących informacji wynikających z badań naukowych na ten 
temat.

Półkula lewa nazwana zostaje półkulą naukową, albo inaczej: logiczną, anali-
tyczną. Półkula prawa nazwana zostaje półkulą artystyczną lub holistyczną, Gestalt. 
Obie półkule są ze sobą połączone tworem zwanym corpus callosum (spoidłem wielkim 
mózgu). Każda półkula w specyficzny dla niej sposób rozwija i przetwarza infor-
macje.  W rozwoju człowieka najpierw rozwija się półkula Gestalt, a potem półkula 
logiczna (miedzy 7. a 9. rokiem życia). Między dziewiątym a piętnastym rokiem 
życia następuje pełna specjalizacja półkul. Dalsze badania, prowadzone przez wielu  
naukowców (czołowe nazwisko w tym obszarze to Carla Hannaford - neurofizjolog 
i pedagog), doprowadziły do znaczących odkryć dla rozumienia procesu uczenia się, 
różnic międzyludzkich w tym względzie oraz pomocy edukacyjnej i terapii. W związku 
ze specyfikacją funkcji mózgowych pojawiły się pojęcia prawopólkulowy lub lewopół-
kulowy typ funkcjonowania i uczenia się43. 
41. Nasz mózg pracuje efektywnie, kiedy ma zagwarantowany tzw. OLS (Optimal Learning State) – Optymalny 

Stan do Uczenia się. Składowe tego stanu to m.in.: optymalnie funkcjonujące zmysły, optymalna dawka infor-
macji sensorycznych, współpracujące, skoordynowane układy, ale także odpowiednie odżywianie i nawod-
nienie.  

42. Np. niskie zdolności przetwarzania informacji mają osoby dotknięte autyzmem.
43. Prawopólkulowy lub lewopółkulowy typ funkcjonowania i uczenia się – podkreślam - wynikający z neuro-

logicznej konstrukcji danej przez naturę, to zupełnie inne sposoby funkcjonowania. Aby to sobie wyobrazić 
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Poznajmy zatem podstawowe funkcje prawej i lewej półkuli.
• Półkula lewa „jest ambitna”, nastawiona na staranie się i kontrolę, jest odpowie-

dzialna, tworzy  plany, projektuje przyszłość.
• Prawa nastawiona jest na działanie spontaniczne, kontrolę naturalną, na bycie 

TU i TERAZ.
• Półkula lewa radzi sobie świetnie z  językiem (po tej stronie zlokalizowany jest 

ośrodek mowy)44.
• Prawą – interesują obrazy.
• Półkula lewa wyszukuje sens i znaczenie.
• Prawa – odczytuje rytm, podtekst psychologiczny i emocjonalny.
• Półkula lewa kieruje się logiką przyczynowo-skutkową, organizuje działania 

w sposób linearny. 
• Prawą charakteryzuje logika mozaikowa – wszystko na raz. 
• Półkula lewa odpowiada za zdolności matematyczne, analizę.
• Prawa – za zdolności humanistyczne i syntezę.
• Półkula lewa preferuje przestrzeń dwuwymiarową, czaro-białą, abstrakcyjną.
• Prawa – przestrzeń trójwymiarową, kolorową, obrazową.
• Półkula lewa robi listy, plany, wykazy
• Prawa snuje marzenia.

można przywołać obraz typowego naukowca i typowego artysty oraz ustawić ich obok siebie w wyobraźni. 
Żaden z tych stylów funkcjonowania nie jest ani lepszy, ani gorszy, ale jest na pewno inny! 

44. W zasadzie powinno się pisać: półkula logiczna – zwykle po lewej stronie oraz półkula Gestalt – zwykle po 
prawej stronie. Taka lokalizacja funkcji jest najczęściej spotykana, jedynie niewielki procent ludzi ma prze-
stawione funkcje na odwrót.
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Do efektywnego działania niezbędna jest dobra współpraca obu półkul i swobodne 
korzystanie z określonych funkcji, w zależności od stawianego nam zadania. Zatem 
najlepiej być obupółkulowym45. Obupółkulowość daje nam wyższą odporność na 
stres, zatem umożliwia sensowe działanie nawet w warunkach niekorzystnych (zobacz 
Profile dominacji, r. 2.6.).

Mówi się, że kultura zachodnia jest lewopółkulowa, zaś kultura wschodu –  
prawopółkulowa.

Na co dzień możemy zaobserwować, iż ludzie przejawiają określone cechy, dzięki 
którym można ich zakwalifikować do lewo- lub prawopółkulowców.

Ludzie z dominującą półkulą lewą preferują analizę, szczegóły, konkretne treści 
i zadania. Cechuje ich podejście intelektualne, chłodne, ocena bez angażowania emocji. 
Cechuje ich logiczne, naukowe myślenie (logika sekwencyjna), punktualność, staran-
ność. Myślą o przyszłości. Przywiązani są do norm, zasad i wzorów. Robią to, co 
powinni, co muszą. Są ambitni i nastawieni na wyniki. Raczej odtwarzają. Czasem 
mistrzowsko! 

Ludzie z dominującą półkulą prawą preferują ruch, muzykę, obrazy, emocje, 
zabawę. Cechuje ich logika mozaikowa, poczucie humoru, wyobraźnia i kreatywność. 
Myślą promieniście, „wybuchowo”. Łamią normy i wzory, zmieniają je. Kierują się 
intuicją. Nie przejmują się czasem i obowiązkami. Funkcjonują w perspektywie „tu 
i teraz”. Robią to, co lubią. Są nastawieni na relacje. Tworzą. Czasem mistrzowsko!

Lewopółkulowcy widzą drzewa w lesie. 
Prawopółkulowcy widzą las z drzewami.
W praktyce to czyni wielką różnicę w postrzeganiu świata!

Przyjrzyjmy się teraz dwóm sylwetkom przedstawicieli osób o dominacji funkcji 
lewej lub prawej strony mózgu.

Adam Lewański
• Bardzo się stara i kontroluje, nastawiony jest na wyniki, interesują go pierwsze 

miejsca na podium.

45. Rozwijać „obupółkulowość” można aktywnie, świadomie ćwicząc ich funkcje. 
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• Jest punktualny, obowiązkowy, odpowiedzialny, nie zrobi nic ad hoc, jeżeli to jest 
niezaplanowane. 

• Dba o szczegóły, nie przepuści żadnej niedoróbki, jest krytyczny i oceniający.
• Lubi tworzyć plany i myśleć o przyszłości w kontekście pracy, ubezpieczeń, zabez-

pieczeń emerytalnych.
• Dobry w analizie, ma zdolności językowe i matematyczne. 
• Myśli logicznie i linearnie. Mówi „to ma sens” lub „to nie ma sensu”.
• Jest nieco chłodny i trudno mu mówić o uczuciach. 
• Nie przekonują go argumenty emocjonalne.
• Nie posługuje się intuicją.
• Odpowiada mu tradycyjny, teoretyczny sposób uczenia się, skupianie się na deta-

lach, analizowanie, werbalizacja i pisanie.
• Ulubione pytanie – dlaczego?
• Ulubione powiedzenia: „to ma sens (to nie ma sensu), tak nie można (nikt tego 

tak nie robił), nie wypada”.
• Działa planowo, żeby iść musi mieć cel.
• Mógłby powiedzieć – życie to praca, w której trzeba się wykazać.
• Grożą mu: pułapki myślenia logicznego46, nadmiernie poważny stosunek do życia, 

brak dystansu i miejsca na humor i zabawę.

Jerzy Prawowicki 
• Jest nastawiony na działanie, ale angażuje się w to, co lubi, co sprawia mu przy-

jemność. 
• Odbiera sytuację całościowo, nie dostrzega i nie interesuje się szczegółami. 
• Bardzo elastyczny: w kwestii obowiązków, bez problemu się usprawiedliwia.
• Elastyczny w kwestii czasu, punktualności, bo robiąc coś, jest silnie zorientowany 

na bycie TU i TERAZ. 
• Żyje raczej z dnia na dzień, jest „w czasie”, nie wykracza i nie przejmuje się przy-

szłością.
• Cechuje go logika mozaikowa, intuicyjna.
• Myśli przestrzennie, trójwymiarowo. 
• Mistrz spontaniczności, swobodny w kwestii zmiany planów.
• Najlepsze środowisko uczenia to nauka poprzez ruch, działanie, w połączeniu 

z muzyką, obrazami, zabawą, w pozytywnym klimacie emocjonalnym z wizją 
angażującego osobiście celu i w interakcjach z innymi bratnimi duszami – czyli 
praktyczno-pragmatyczny typ uczenia się47.

• Pytania o szczegóły denerwują go.
46. Określenie według Edwarda de Bono – światowego eksperta od myślenia logicznego i promienistego.
47. Zobacz  model Kolba, str. 128.
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• Cechuje go duża wyobraźnia i kreatywność. Dlaczego nie?
• Ulubione powiedzenia: „będzie niezła zabawa, wszystko można, wszystko jest dla 

ludzi”.
• Odbierany jako „luzak”, dusza towarzystwa.
• Działa mało systematycznie, raczej pod „dead line”.
• Mógłby powiedzieć – życie to zabawa, śpiew i taniec!
• W szkole: manifestował opór bierny i czynny wobec rzeczywistości szkolnej, 

gubił się przy poleceniach złożonych, dręczyła go cisza w klasie i brak kontaktu 
z innymi.

• Grożą mu: pułapki nadmiernego fantazjowania i mieszania wyobrażeń z rzeczy-
wistością, myślenia życzeniowego oraz nadmiernie niepoważny stosunek do życia, 
hurraoptymizm48

Warto zauważyć, iż generalnie system edukacji preferuje osoby o dominacji lewo-
półkulowej. Funkcje lewej półkuli w szkole są wręcz ekstremalnie eksploatowane! 
Preferowani uczniowie to ci, których cechuje: dobre posługiwanie się językiem, 
logiczne, abstrakcyjne myślenie, naukowa ciekawość wyrażana pytaniem dlaczego? 
oraz zdolności do analizy. A więc przetwarzają informacje poprzez analizowanie, 
werbalizację i pisanie; w sposób strukturalny i systematyczny. 

Także najbardziej popularne metody nauczania wykorzystywane w szkole wskazują 
na preferencję lewopółkulowego typu uczenia się: wykład, czytanie, dyskusja, pytania 
i odpowiedzi, rozwiązywanie zadań i pisanie wypracowań angażuje funkcje lewej 
półkuli. W szkole uczniowie mają siedzieć i słuchać nauczyciela, uczą się samotnie 
(każdy pochylony nad swoją książką czy zeszytem), interakcje międzyludzkie na lekcji 
są wręcz zakazane (lub natychmiast skomentowane uwagami). Istotą  tradycyjnego 
uczenia się jest względnie dokładne odwzorowanie porcji informacji z podręcznika. 
Uczniowie uczą się bez uwzględniania osobistych celów (bo tak trzeba i już!), mają 
realizować cele nauczyciela (czy też szkoły), aby uniknąć zagrożenia w przyszłości!  

W tej sytuacji, już od pierwszych lat w szkole, dzieci o dominacji prawopółku-
lowej  mają niewielkie szanse na manifestację tego, co naprawdę potrafią, na ekspresję 
własnych – danych przez naturę cech. Raczej lądują na pozycjach najgorszych uczniów 
w klasie i zasilają szeregi pacjentów poradni psychologiczno-pedagogiczych, aby tamci 
specjaliści jakoś ich usprawnili. Tymczasem wystarczyłoby wzbogacić środowisko 
i metody nauczania, aby były odpowiednie dla wszystkich dzieci – w naukę wpleść 
zabawę, ruch, emocje, interakcje, wspólne uczenie się. Zaowocowałoby to pożytkiem 
dla wszystkich dzieci, bowiem obupółkulowe uczenie się przynosi najlepsze efekty!

48. „Niepoważny stosunek do życia/ figla Ci w końcu wypłatał/ nadmiar kolorów, brak idei/ zawsze się kończą 
wstydem i/ są wekslem bez pokrycia/ mój ty niprzypiął niprzyłatał”. K.I. Gałczyński.
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Prawopółkulowcy na ogół obdarzeni są kreatywnością. 
Dzieci o  tej dominancie są nawet odbierane jako zagrożenie 
dla szkoły! Kreatywność nie jest ceniona w  polskiej szkole. 
Uznanie ma myślenie dywergencyjne – podawanie jednej 
właściwej odpowiedzi. A tymczasem bez kreatywnych dzieci 
(ludzi) nie ma postępu na świecie! Ani koła, ani komputera, ani 
stron internetowych nie odkrył, nie wymyślił grzeczny uczeń, 
o dywergencyjnym – ulubionym przez szkołę – stylu myślenia! 
Grzeczne dziecko obdarzone inteligencją szkolną nie wymyśli 
też sposobów na ratowanie świata od zagrożeń, nie wytworzy 
wielkich dzieł kultury i nie zaprojektuje szkoły na miarę potrzeb 
świata w XXI wieku!

Uczenie się przy pomocy myślenia holistycznego (całościowego), z wykorzysta-
niem intuicji i emocji, ruchu, tańca, dźwięków, kolorów – mówiąc kolokwialnie – nie 
jest wysoko cenione. Wystarczy porównać liczbę godzin przeznaczonych np. na przed-
mioty ścisłe i artystyczno-ruchowe (plastykę, muzykę czy zupełnie niewystępującą 
w polskich szkołach jako oddzielny przedmiot – dramę).
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Myślenie obupółkulowe tworzy najlepsze wykorzystanie całego potencjału naszego 
mózgu. Znany wszystkim Walt Disney – twórca ponadczasowego bajkowego imperium 
– znakomicie to wykorzystywał. Jego sposób myślenia został zamodelowany przez 
twórców NLP i nazwany jego nazwiskiem – jako strategia Walta Disney’a. Disney 
zaczynał od tego, że wchodził w postać Marzyciela – jako Marzyciel uruchamiał swoją 
wyobraźnię, podgrzewał pomysły i wizje. Kiedy już jego wizja była „niemal reali-
stycznie” wyświetlona na ekranie mentalnym, przechodził do etapu zwanego Realistą. 
Jako realista zastanawiał się nad swoimi zasobami (pieniądze, czas, ludzie, kontakty), 
na ile to przedsięwzięcie można uznać za realne. Ciął lekko wizję Marzyciela i dalej 
zaczynał myśleć jako Krytyk. Na tym etapie robił coś na kształt analizy SWOT, szukał 
potencjalnych barier w realizacji tego pomysłu, szukał słabych punktów. Potem prze-
chodził do realizacji albo znowu siadał na fotelu Marzyciela.

Test diagnozujący preferencje funkcji półkuli mózgowej – Aneks 5.

2.6. Jaki masz profil dominacji?
Pokaż mi jak się zachowujesz w sytuacji stresu, a powiem Ci, jaki masz profil 

dominacji.
Dr Carla Hannaford jest autorką diagnostycznego konceptu zwanego „profilami 

dominacji”. Profil dominacji49 polega na ustaleniu dominacji preferowanej przez 
człowieka półkuli mózgowej oraz dominującego oka, ucha, ręki i nogi. Z możliwych 
kombinacji można uzyskać jeden z trzydziestu dwóch profili oraz wskazówki, jak się 
uczyć zgodnie z posiadanym profilem. Dr Hannaford jest też autorką badań doty-
czących wpływu doświadczanego stresu na uczenie się oraz wielką popularyzatorką 
zestawu określonych ćwiczeń  fizycznych, które pomagają się uczyć – przygotowują 
ciało do uczenia się, wspierają procesy integracji funkcji obu półkul mózgowych oraz 
prawej i lewej strony ciała50 .

49.  Carla Hannaford Profil dominujący Wyd. MIK, Warszawa 2003.
50. C. Hannaford w naukowy sposób zbadała intuicyjne założenia Kinezjologii Edukacyjnej opracowanej przez 

Dennisonów. Paul Dennison sam cierpiał w dzieciństwie z powodu głębokiej dysleksji i całkowitego niezro-
zumienia jego problemów przez system edukacyjny. Podobne problemy miały jego dzieci. Zajął się więc 
sprawą systemowo i opracował wraz z żoną Gail (choreoterapeutką) system diagnostyczno-terapeutyczny 
usprawniający blokady w uczeniu się, a w tym zestaw ćwiczeń zwany „Gimnastyką mózgu”. Dennison sfor-
mułował słynne powiedzenie: „Ruch to drzwi do uczenia się”.
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Uczenie się nie przebiega tylko w głowie. W uczenie zaangażowane jest całe ciało51! 
Pięć zmysłów, które importują informacje sensoryczne ze świata: wzrok, słuch, węch, 
smak i dotyk oraz trzy układy: przedsionkowy, dotykowy i proprioceptywny52, które 
muszą ze sobą zgodnie współpracować. Bodaj najciekawsze jest to, że dla uczenia się 
najważniejszy jest układ przedsionkowy (układ ten jest już widoczny u 2-miesięcznego 
embrionu), który kontroluje poczucie ruchu i równowagi. Kiedy się nie poruszamy, 
a więc układ przedsionkowy nie jest stymulowany, nie przyjmujemy informacji 

z otoczenia! Z innej perspektywy nie ma uczenia bez ruchu, bowiem 
czynności wykonywane podczas uczenia się (mówienie, czytanie, 
pisanie) wymagają tysięcy ruchów i koordynacji układów, w tym – co 
już było powiedziane wyżej – równowagi. Na przykład – kiedy piszemy, 
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! 

Specyficzne funkcje każdej z półkul mózgowych przedstawione były w poprzednim 
rozdziale. W zasadzie każdy z nas ma jedną półkulę dominującą, druga zaś pracuje 
w stopniu wybiórczym. Dominacja jednej półkuli rzutuje na sposób pojmowania 
świata. Powoduje lepsze przyswajanie pewnych wiadomości, ustalając preferencje 
w percepcji faktów. 

Dla prawidłowego, optymalnego analizowania i syntetyzowania danych pochodzą-
cych z naszych zmysłów niezbędny jest udział obu półkul. W sprzyjających warunkach 
możliwe jest, byśmy posługiwali się obiema półkulami. Jednak w stresie pierwszeń-
stwo ma nasz profil dominacji podstawowej powstały ze wzoru preferowanej przez 
człowieka półkuli mózgowej oraz dominującego oka, ucha, ręki i nogi.

Profil dominacji podstawowej odzwierciedla nasz naturalny styl uczenia się 
i pojawia się natychmiastowo w chwilach stresu (dla organizmu każde nowe uczenie 
się wywołuje stan fizjologicznego stresu!). Wtedy to tylko jedna, ta dominująca półkula 
i związane z nią zmysły funkcjonują efektywnie. 

Funkcje prawego i lewego oka, ucha, ręki i nogi przedstawione są w tabeli poniżej.

51.  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 proste i te bardziej złożone, aż do wysokiej koordynacji wielu precyzyjnych ruchów włącznie – czyli, 
aby dobrze się uczyć!

52. Czucie wewnętrzne.
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Tabela 
LEWA RĘKA 
odpowiada za następujące funkcje:
• duża motoryka;
• mowa wewnętrzna i zrozumienie;
• emocje, uczucia.

PRAWA RĘKA 
odpowiada za następujące funkcje:
• motoryka precyzyjna;
• mowa zewnętrzna – komunikacja;
• plany, przyszłość.

LEWA NOGA
odpowiada za następujące funkcje:
• mechanizm integracji sensoryki i moto-

ryki;
• odległy dystans.

PRAWA NOGA 
odpowiada za następujące funkcje:
• ruch na krótki dystans;
• precyzyjny kontrolowany ruch.

LEWE OKO widzi:
• daleko;
• struktury, całość;
• kolory;
• asymetrię;
• 3D;
• obrazy;
• od ogółu do szczegółu.

PRAWE OKO widzi:
• blisko;
• detale;
• czarny, szary, czerwony;
• symetrię;
• 2D (książki, film);
• od szczegółów do ogółu.

LEWE UCHO 
zbiera informacje na następujące tematy: 
• muzykalność;
• tembr;
• tempo;
• cisza;
• hałas;
• szum;
• pauza;
• głośność;
• podtekst.

PRAWE UCHO
zbiera informacje na następujące tematy:
• logiczność;
• struktura języka;
• analiza;
• znaczenie słów;
• dekodowanie języka.

Do uczenia się, sprawnej komunikacji i celowego działania potrzebujemy dobrej 
koordynacji i współpracy całego ciała: obu półkul mózgowych, obu oczu, uszu, rąk 
i nóg. Jak już było podkreślane – uczenie się to proces, który nie zachodzi tylko 
w głowie. W uczenie się zaangażowane jest całe ciało, a zwłaszcza rzeczone oczy, uszy, 
ręce i nogi, poprzez które zdobywane są informacje przekazywane do mózgu, infor-
macje o konkretnym przedmiocie uczenia się i na temat okoliczności, w jakich orga-
nizm w danej chwili się znajduje. 
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Warto zapamiętać, że w uczeniu się ogromną rolę odgrywa zmysł równowagi53, 
stabilizacja w polu grawitacji. Zakłócenia funkcjonowania zmysłu równowagi powo-
dują stan silnego stresu fizjologicznego i automatyczne włączenie profilu dominacji 
podstawowej, który dla danej osoby jest najbardziej naturalnym, a więc najmniej 
kosztownym energetycznie systemem funkcjonowania, choć nie zawsze korzystnym 
ze względu na typ sytuacji edukacyjnej czy życiowej.

Każda półkula zawiaduje przeciwną stroną ciała.
Lewa półkula kontroluje prawe oko, prawe ucho, rękę i nogę.
Prawa półkula kontroluje lewe oko, ucho, rękę i nogę. 
Możemy mieć dominującą prawą lub lewą półkulę mózgową i dowolne oko, ucho, 

rękę i nogę. Z możliwych układów powstają 32 profile. 
Warto poznać własny profil dominacji. Znając go, można świadomie oddziaływać 

na środowisko uczenia się, adaptować je do własnych potrzeb. Co to znaczy? Podamy 
kilka przykładów praktycznych. 

Kiedy znamy własny profil, możemy:
• tak siadać w czasie rozmowy czy wykładów, aby nadstawiać dominujące ucho 

z odpowiedniej strony, zachowując pole widzenia;
• kiedy w sytuacji przeciążenia (np. czwarta godzina wykładów), mamy ograniczone 

możliwości słyszenia i rozumienia, możemy w czasie słuchania ugniatać piłeczkę, 
robić na drutach swetry;

• kiedy w sytuacji przeciążenia (np. stres egzaminacyjny) mamy ograniczone możli-
wości mówienia, możemy wykonać ruchy naprzemienne (energiczne chodzenie 
lub bieganie) lub poprosić, aby móc chodzić podczas mówienia (lub choćby stać, 
co umożliwi kołysanie się na stopach);

• możemy wreszcie wykonywać ćwiczenia obniżające napięcie, stres, które popra-
wiają pracę zmysłów i współpracę półkul mózgowych, aby przyjmować informacje 
wielozmysłowo i obupółkulowo.54

Ludzie z  dominującym okiem lewym (a  więc prawdopodobnie także 
o prawopółkulowej dominacji mózgowej) często swobodnie czytają tekst 
do góry nogami. Mogą mieć także tendencję do czytania książek i czaso-
pism od tyłu.

53. Będzie na ten temat więcej w następnym rozdziale, r. 2.7.
54. Opis ćwiczeń r. 3.3.
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Dla lepszego funkcjonowania w stresie, w pewnym sensie, lepiej jest, kiedy nasze 
dominujące ucho, oko, ręka i noga są po przeciwnej stronie niż dominująca półkula. 
Nie tracimy wtedy dostępu do informacji. W sytuacji, kiedy nasze dominujące oko, 
ucho, ręka i noga jest po tej samej stronie co nasza dominująca półkula mózgu, wystę-
pują blokady w transferze informacji, uczenie się staje się trudniejsze. 

W przypadku oka – mamy zablokowane widzenie; np. trudności z czytaniem.
W przypadku ucha – zablokowane słyszenie (i np. kłopoty ze zrozumieniem 

mówionego tekstu czy polecenia).
W przypadku ręki – zablokowaną komunikację, kłopoty z werbalną ekspresją, 

gestykulacją, pisaniem w sensie fizycznym.
W przypadku nogi – zablokowane poruszanie się, niezręczność, niezgrabność, 

co uruchamia alarm w systemie przedsionkowym i przełącza funkcjonowanie orga-
nizmu na tryb walka – ucieczka, co w sytuacji wykładowo-egzaminacyjnej jest dość 
niepraktyczne.

 

Wykładowcy, egzaminatorzy podlegają tym samym prawom natury,  
co studenci i doświadczają w sytuacjach przeciążenia podobnych efektów.

Dominujące ucho u naszego interlokutora można rozpoznać po obserwacji 
podniesionego kącika ust w czasie mówienia. 

Poznamy teraz trzy bardzo charakterystyczne profile – układy dominacji półkul 
mózgowych, oka, ucha, ręki i nogi z opisem funkcjonowania ich przedstawicieli55. 

55. Carla Hannaford, ibidem.
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Profil A

Dominująca półkula – logiczna (lewa)
Dominujące oko, ucho, ręka i noga – prawe
W tym przypadku dominujące prawe oko czyta od lewej strony do prawej, prawe 

ucho rozróżnia dobrze części wyrazów, prawa ręka i noga są bardziej precyzyjne – 
można rzec, tak jak tego wymaga szkoła. 

Osoba o profilu A z łatwością analizuje, werbalizuje i pisze. Skupia się na detalach, 
preferuje systematyczną kolejność informacji. Łatwo podąża za słuchowo i wzrokowo 
podanymi instrukcjami. Planuje swoje działanie. W uczeniu się języka obcego skupia 
się na poprawności i gramatyce. Sytuacje stresowe nie osłabiają rozumienia i wyko-
nania zadań. Może być bardzo krytyczna wobec własnych lub cudzych rozwiązań, 
idei. Natomiast w stresie może mieć kłopoty z widzeniem całości („widzi drzewa, 
zamiast lasu”) oraz opracowaniem informacji w sposób emocjonalny i kinestetyczny. 
Taki profil ma zaledwie 20% populacji.

Dla wzbogacenia możliwości uczenia się (dostęp do wyobraźni i kreatywności) 
osobom o takim profilu zaleca się: dużo kontaktu ze sztuką (taniec, muzyka, chór), 
dostarczenie dawki ruchu i okazji do spontanicznie przeżywanej radości. 
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Profil M

Dominująca półkula – artystyczna (prawa)
Dominujące oko, ucho, ręka i noga – lewe
Osoba z takim profilem uczy się najlepiej, gdy może się ruszać. Myśli holistycznie, 

co znaczy, iż zanim przejdzie do szczegółów, musi mieć wyraźny obraz całości. Żeby 
układać puzzle, musi mieć przed oczami cały obrazek. W uczeniu się chętnie korzysta 
z metafor, skojarzeń. Podczas uczenia się języka obcego może nie dbać o poprawność 
gramatyczną, ale dobrze odtworzy intonację i emocjonalne brzmienie tekstu. Cechuje 
ją logika mozaikowa, nielinearność, co znaczy, że nie odtwarza informacji w podanej 
kolejności oraz nie lubi postępować zgodnie z instrukcją.

Osoba z profilem M może mieć kłopoty z czytaniem i pisaniem (odwraca, prze-
stawia litery i cyfry). To efekt dominującego lewego oka, które chciałoby czytać od 
strony prawej ku lewej, czyli przeciwnie do kierunku właściwego dla naszej tradycji. 
Może mieć trudności z  pisaniem (dominująca lewa ręka), zarówno jeśli chodzi 
o kierunek pisania, jak i  techniczną organizację procesu pisania. Podczas uczenia 
się nowych rzeczy lub w sytuacji stresu – ma kłopoty z logicznym opracowywaniem 
informacji oraz werbalizacją (ośrodek mowy jest w półkuli lewej). Dla wzbogacenia 
sposobu uczenia się i profilaktyki trudności w uczeniu się zadań szczególnie wyma-
gających wysiłku poznawczego zaleca się m.in.: umożliwienie ruchu w czasie uczenia 
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się, ćwiczenia gimnastyki mózgu, zwłaszcza z grupy integrujących pracę obu półkul 
mózgowych (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki); ponadto – tworzenie list, tworzenie 
map mentalnych, umowy społeczne (w celu narzucenia sobie dyscypliny) i możliwość 
współpracy w grupie. 

Profil L

Dominująca półkula – artystyczna (prawa)
Dominujące oko, ucho, ręka i noga – prawe
Osoba z  takim profilem uczy się najlepiej, gdy może się ruszać. Myśli holi-

stycznie, co znaczy iż zanim przejdzie do szczegółów, musi mieć wyraźny obraz całości. 
W uczeniu się chętnie korzysta z metafor, skojarzeń. Podczas uczenia się potrzebuje 
minimum bodźców – spokoju i ciszy. Kiedy osoba o takim profilu uczy się w warun-
kach jej odpowiadających, ma dostęp do obu półkul; jej kreatywność wzmocniona 
jest myśleniem abstrakcyjnym i logicznym. W sytuacji stresu osoba o profilu L jest 
całkowicie zablokowana – nie widzi, nie słyszy, niemożliwa staje się werbalizacja 
i komunikacja, występują trudności z płynnym poruszaniem się. Taki profil prawdo-
podobnie miał Albert Einstein. Dla wzbogacenia sposobu uczenia się i profilaktyki 
trudności w uczeniu, osoby o profilu L powinny mieć możliwość uczenia się w ciszy 
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i spokoju, z wykorzystaniem ruchu. Zaleca się dużo ruchów, zwłaszcza naprzemien-
nych i oburęcznych (np. malowanie niedominującą ręką), ćwiczeń relaksujących 
i wyciszających, kontakt z muzyką i sztuką, ponadto – tworzenie list, map mental-
nych, umowy społeczne (w celu narzucenia sobie dyscypliny) i możliwość współpracy 
w grupie o nierywalizacyjnym charakterze.

Pamiętajmy, profile dominacji uaktywniają się zwłaszcza w sytuacji stresu. Kiedy 
czujemy się bezpiecznie, jesteśmy zrelaksowani, zainteresowani tematem bądź infor-
macje docierają do nas w atrakcyjny, wielokanałowy sposób, przyswajanie wiedzy jest 
obupółkulowe. 

Informacje na temat określenia własnego profilu dominacji zawarte są w Aneksie 6 – 
„Test Profilu Dominacji”.

2.7. Czego Jaś się nie nauczył...
Kolejna porcja informacji na temat uczenia się pochodzi z badań nad wcze-

snym rozwojem dziecka i zaburzeniami rozwoju. Kluczowe nazwiska badaczy w tym 
obszarze to Peter Blyth, który założył w 1975 roku Instytut Psychologii Neurofizjo-
logicznej, A. Jane Ayres56, Sally Goddard. Podstawowe pojęcie z tego obszaru badań 
to integracja sensoryczna – neurologiczny proces organizujący wrażenia docierające 
z ciała i środowiska57, umożliwiający celowe działanie. Inaczej rzecz przedstawiając, 
integracja sensoryczna to proces pozwalający poskładać wszystko w całość i rozpocząć 
sensowne działanie. 

Integracja sensoryczna to proces, który istotnie wpływa na losy dziecka, 
które rozpoczyna naukę w szkole. Część dzieci oczywiście dobrze sobie 
radzi, ale część – te dzieci, które mają problemy z integracją sensoryczną 
– zaczyna brnąć w kłopoty, które z czasem zostają nazwane specyficz-
nymi trudnościami w uczeniu się i manifestują się jako: dysortografia, 
dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia uwagi i zachowania– nadpobudliwość 
lub nadmierna wrażliwość na bodźce, kłopoty z organizacją itd. 

56. Ayres napisała w latach 70. pierwszą książkę popularyzującą zagadnienia dysfunkcji sensorycznej – Integracja 
sensoryczna i dziecko. 

57. Powszechnie mówi się o 5 zmysłach. Rivilin i Gravele poszerzyli listę zmysłów do co najmniej 19, a wśród 
nich są m.in.: zmysł równowagi, ciepła i chłodu, suchego i mokrego, orientacji magnetycznej, ciśnienia 
magnetycznego, promieniowania kosmicznego, zmian jonowych w powietrzu, orientacji w przestrzeni 
różnych przedmiotów.
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Omawiana grupa badaczy reprezentuje podejście neurorozwojowe. Przedmiotem 
ich zainteresowania są odruchy pierwotne, gwarantujące dziecku przeżycie, w czasie 
porodu i do około 1 roku życia. Odruchy te są zaplanowane przez naturę, występują 
w określonej kolejności, przygotowując organizm do funkcjonowania na kolejnym 
poziomie rozwojowym. Kiedy odegrają już swoją rolę, powinny wygasnąć. Ale u części 
dzieci odruchy te nie wygasają, zakłócając rozwój i funkcjonowanie. Jeżeli dziecko nie 
zostanie poddane terapii, problemy w uczeniu się i funkcjonowaniu same nie przejdą, 
trwają przez całe życie. Wymienimy w skrócie te odruchy58:

Odruch Moro59

Ta instynktowna reakcja na zagrożenia, powinna wygasnąć ok. 4 miesiąca 
życia. Potem tworzy bazę selektywnej uwagi, która umożliwia skupienie i koncen-
trację. Niewygaszony odruch Moro powoduje, że dziecko (lub człowiek dorosły) ma 
tendencję do nadmiernie przesadnych reakcji, jest nadwrażliwy, żyje jakby w stałym 
alercie, odczuwając niepokój (niezwiązany z rzeczywistym stanem sytuacji), łatwo się 
rozprasza, przeżywa silne wahania nastrojów, przejawia brak poczucia bezpieczeństwa, 
ma poczucie zagrożenia i potrzebę silnej kontroli rzeczywistości, cierpi na nadmierne 
napięcie mięśni. 

Przyczyną niewygaszenia odruchu Moro jest m.in. niewystarczająca 
ilość doświadczeń ruchowych powodująca zaburzenia pracy układu 
przedsionkowego. Odruch przetrwały wywołuje kłopoty z równo-
wagą, koordynacją pracy oczu, słuchem i problemy zwane dysleksją. 
Ciekawe jest, że w Danii niemal nie ma dorosłych z dysleksją. Kiedy 
tylko tego typu kłopoty zostaną zaobserwowane u dziecka, odsta-
wiana jest klasyczna nauka, a rozpoczyna się pracę polegającą na: 
kołysaniu, wirowaniu na karuzelach i huśtawkach, wykonywaniu 
różnych ruchów naprzemiennych, śpiewaniu (chór).

Toniczny Odruch Błędnikowy
To pierwotna reakcja na grawitację, opanowanie kontroli ciała i pozycji głowy – co 

jest ważne dla koordynacji ruchów ciała. Odruch ten powinien wygasnąć około 3-3,5 
roku życia. Odruch przetrwały powoduje zaburzenia równowagi, brak stabilności 
grawitacyjnej, kłopoty z orientacją, oceną  przestrzeni, dystansu, głębokości i pręd-

58. Sally Goddard, Odruchy, uczenie i zachowanie wyd. Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju 
Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa 2004.

59. Jest to jedyny odruch, który wpływa na profil emocjonalny człowieka; pozostałe odruchy wpływają na 
konkretne umiejętności.
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kości, kłopoty z percepcją wzrokową (co może polegać na odwracaniu liter i  liczb, 
piśmie lustrzanym). 

Wiele razy w  tekście pojawiły się określenia – równowaga 
i grawitacja. Równowaga i stabilność grawitacyjna są potrzebne, 
aby mieć właściwą orientację w przestrzeni, właściwie odczuwać 
swoje ciało w przestrzeni, rozróżniać kierunki (prawy-lewy, 
góra-dół, przód-tył). W przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma 
grawitacji, astronauci piszą w odwrotnym kierunku, odwracają 
liczby i litery, pismo ich jest lustrzane.  

Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny
Odpowiada za napięcie mięśniowe po obu stronach ciała. Jest odpowiedzią na 

odwrócenie głowy na bok – po tej stronie następuje wyprost ręki i nogi. Wspiera dzia-
łania porodowe, ochrania przed uduszeniem. Wygasa około 6. miesiąca życia. Niewy-
gaszony – powoduje zaburzenia równowagi (zachwiania ciałem przy obracaniu głową), 
zaburzenia koordynacji ruchowej, utrudnia czytanie (osłabiona płynność wodzenia 
wzrokiem po linii tekstu) oraz pisanie (obniżona jakość pisma, pisanie wymaga ogrom-
nego wysiłku). 

Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny
Odpowiada za układ głowa do góry – wyprost rąk, zgięcie nóg i  vice versa, 

niezbędny do pełzania i raczkowania oraz uczenia się nowych możliwości ruchu – 
w celu podniesienia się z ziemi. Powinien wygasnąć po 12. miesiącu życia. Niewy-
gaszony manifestuje się w postaci syndromu „niezdarnego dziecka”, powoduje trud-
ności w czytaniu i pisaniu, utrzymaniu równowagi, koordynacji wzrokowo- ruchowej. 
Niewygaszony odruch STOS stwierdzono u 73% badanych dyslektyków.

Odruch grzbietowy Galanta
Wspiera przebieg porodu. Wygasa około 9. miesiąca  życia. Odruch niewyga-

szony skutkuje nadwrażliwością okolicy lędźwiowej na dotyk, którą może powodować 
oparcie krzesła, metka na ubraniu, pasek, gumka; wywołuje to niepokój ruchowy 
(ciągłe wiercenie się), zaburza równowagę i koordynację ruchową, osłabiona też zostaje 
pamięć krótkoterminowa i zdolność do skupienia się.
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Przyczyną problemów z  integracją sensoryczną (i uczeniem się) są: 
zakłócenia pracy układu przedsionkowego, będące następstwem 
m.in. infekcji ucha środkowego, alergii, degeneracji układu przed-
sionkowego, która powoduje długotrwałe sztywne trzymanie głowy 
(np. podczas oglądania telewizji przez dziecko) oraz infekcje matki 
w okresie ciąży, kiedy rozwija się układ przedsionkowy (drugi kwartał 
ciąży). Swój wkład w zakłócenie rozwoju w tym względzie mają też 
wynalazki cywilizacyjne dla dzieci, jak nosidełka, chodziki i  foteliki, 
w których dzieci spędzają wiele czasu w unieruchomieniu, zamiast 
pełzać, raczkować, czyli rozwijać wzorce ruchowe.

Jeżeli osoba dorosła ma objawy wskazujące na zakłócenie pracy układu sensorycz-
nego, powinna skonsultować się ze specjalistą i poddać się terapii, aby poprawić jakość 
swego życia i możliwości uczenia się.  

Lista objawów zakłócenia integracji sensorycznej w dzieciństwie i dorosłym życiu 
zawarta jest w Aneksie 7. 

2.8. Inteligencja na wiele sposobów
W latach siedemdziesiątych XX wieku prace Howarda Gardnera, Tony’ego Buzana 

i Roberta Ornsteina wywołały rewolucję w dotychczasowych poglądach na inteligencję60. 
Zdegradowano dominację ilorazu inteligencji (IQ), wskazując, że nawet kiedy 

stwierdzono wysoki wskaźnik, nie ma to związku z powodzeniem osobistym i sukce-
sami w życiu osób badanych. Ujawniono natomiast wiele różnych typów (rodzajów) 
inteligencji, udowodniono, że wszystkie jej rodzaje mogą być kształtowane i rozwijane, 
co znakomicie powiększa możliwości uczenia się. 

60. Warto wiedzieć, że rozumienie pojęcia „inteligencja” nie jest uniwersalne, jest zróżnicowane kulturowo. 
Definicja zależy od potrzeb i celów danej kultury. Amerykański psycholog Edwin Boring stwierdził, że 
„inteligencja to to, co mierzą testy inteligencji”. Na początku XX wieku Charles Spearman wprowadził 
pojęcie „czynnik g” rozumiany jako ogólną zdolność poznawczą, silnie korelującą z szybkością przetwarzania 
danych, pamięcią i orientacją przestrzenną. Najbardziej popularnym testem inteligencji ogólnej są Matryce 
Progresywne Ravena. Raymond Cattell – w latach 70. XX wieku wyróżnił inteligencję płynną (zdetermino-
waną biologicznie) i skrystalizowaną (nabyta w wyniku osobistych doświadczeń). Oba te składniki mierzy 
Test Wechslera WAIS. John D. Mayer, David R. Caruso i Peter Salovey wprowadzili pojęcie „inteligencji 
emocjonalnej”, którą rozpropagował w swoich pracach Daniel Goleman, definiując ją jako „zdolność moty-
wacji i wytrwałość w dążeniu do celu mimo niepowodzeń, umiejętność panowania nad popędami i odłożenie 
na później ich zaspokajania, regulowanie nastroju i niepoddawanie się zmartwieniom upośledzającym zdol-
ność myślenia, wczuwania się w nastroje innych osób i optymistycznego patrzenia w przyszłość”. (Więcej 
w Aneksie 9.).   
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Gardner ostatecznie mówi o 7 rodzajach inteligencji, z których każda ma odpo-
wiednik w korze mózgowej61.

Omówimy je po kolei wraz z krótką charakterystyką:
Inteligencja lingwistyczno-językowa (inaczej werbalna) cechuje ludzi zaintere-

sowanych językiem, wyrażaniem się przy pomocy słów. Posiadają oni bogaty słownik 
i intuicję językową, przy pomocy słowa komunikują się niezwykle sprawnie, często 
mistrzowsko. Ich ulubione zajęcia to czytanie, pisanie, mówienie, tłumaczenia. 

Osoby o tym rodzaju inteligencji to: wybitni pisarze, poeci, dziennikarze, przy-
wódcy polityczni, lingwiści, tłumacze, korektorzy, prawnicy, nauczyciele, negocja-
torzy, sprzedawcy, ale także miłośnicy literatury („pożeracze książek”), osoby z zami-
łowaniem oddające się łamigłówkom językowym (np. grający w Scrabble, rozwiązujący 
krzyżówki), zasypujący innych listami i pocztówkami z wakacji, zbieracze ciekawych 
sentencji, przypowieści i anegdot.

Inteligencja logiczno-matematyczna (inaczej numeryczno-logiczna) jest 
właściwa ludziom, których porywa świat abstrakcji i precyzji logicznego myślenia 
oraz  zamiłowanie do nauk ścisłych. Fascynuje ich świat teorii, badanie poprawności, 
wynikania, stawianie hipotez, analiza i synteza obrazów całości. Inteligencję logiczno-
-matematyczną posiadają nie tylko wybitni przedstawiciele nauk ścisłych, detektywi, 
prawnicy, księgowi, bankierzy, statystycy, metodolodzy, analitycy, planiści, progra-
miści komputerowi, ale także czytelnicy książek detektywistycznych, miłośnicy testów 
i  rozwiązywania problemów logicznych, gier umysłowych, szachów oraz wypełniania 
PIT-ów, obliczania liczby potrzebnych kafelków w łazience i planowania domowego 
budżetu.

Inteligencja muzyczna to domena osób, którzy odznaczają się niezwyczajną wraż-
liwością na dźwięki i ich konstelacje. Słyszą więcej i poprzez dźwięki wyrażają swój 
obraz świata. Inteligencja muzyczna cechuje wybitnych kompozytorów, śpiewaków, 
dyrygentów, producentów instrumentów muzycznych i  konserwatorów sprzętu 
muzycznego, recenzentów wydarzeń muzycznych i dobrych mówców oraz imita-
torów dźwięków, fanów muzyki klasycznej i nie tylko, koneserów opery czy operetki, 
kolekcjonerów płyt i kaset z muzyką oraz wszystkich ludzi z potrzebami posiadania 
wysokiej klasy sprzętu hi-fi, wrażliwym uchem na hałasy, trzaski i brzmienie świata. 

Inteligencja wizualno-przestrzenna cechuje ludzi, którzy z łatwością poruszają 
się w przestrzeni trójwymiarowej. Interesuje ich konstrukcja, rekonstrukcja lub dekon-
strukcja rzeczywistości. Są elastyczni, innowacyjni i otwarci na nowe sytuacje i rozwią-
zania w tym obszarze. Inteligencja wizualno-przestrzenna wybija się znacząco u wybit-
nych architektów, malarzy, rzeźbiarzy, konstruktorów, projektantów mody, krawców, 
a także strategów, nawigatorów, przewodników, fizyków teoretycznych i szachistów. 
Ujawnia się u uzdolnionych  przestawiaczy mebli w domu i samodzielnych dekora-
61. Howard Gardner Inteligencje Wielorakie, Wyd. Laurum, Warszawa 2010. 
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torów wnętrz, projektantów altan w ogródkach i dekoracji swojego otoczenia oraz tych, 
od których jako prezent dostaniesz samodzielnie wykonaną zabawkę przestrzenną lub 
latawiec opakowany w piękne pudełko z kokardą. 

Inteligencja kinestetyczna (inaczej inteligencja ciała) jest charakterystyczna 
dla osób, którzy mają zamiłowanie do ruchu. Odznaczają się niezwykłym poczuciem 
równowagi i harmonią ruchów (cechuje ich tzw. zręczność, gibkość, elastyczność) oraz 
precyzją w wyrażaniu swoim ciałem różnych stanów psychicznych i w ogóle narracji 
(wysoka umiejętność ekspresji). Niezwykłe zdolności dotyczą także manipulacji, 
ruchów rąk. Tych ostatnich – podobnie jak osoby o inteligencji wizualno-przestrzennej 
– interesuje konstrukcja i dekonstrukcja rzeczywistości oraz innowacyjność, choć 
w nieco innych obszarach. Inteligencja kinestetyczna „wypełnia” świetnych tancerzy, 
aktorów, sportowców, rzeźbiarzy, chirurgów i mechaników. Posiadają ją ludzie o dużej 
koordynacji ruchowej i znakomitej kondycji fizycznej. Na co dzień przejawia się 
w zamiłowaniu do wszelkiej aktywności ruchowej: tańca, aerobiku, spacerów, upra-
wianiu sportu, majsterkowaniu, robótkach na drutach i zabieraniu całej rodziny na 
przejażdżki rowerowe. 

Inteligencja interpersonalna jest właściwa ludziom o bardzo wysokiej wrażli-
wości na relacje międzyludzkie. Cechuje ich: wysoka empatia, nadzwyczajne zain-
teresowanie i rozumienie innych, nastawienie usługowe, wspieranie różnorodności. 
Obdarzeni są cechami liderów – potrafią uczyć i naturalnie wpływać na innych, łago-
dzić konflikty, naturalnie przewodzą, tworzą więzi, współpracują. Inteligencja inter-
personalna jest właściwa wybitnym przywódcom (politycznym, społecznym i reli-
gijnym), sprzedawcom, psychoterapeutom, nauczycielom, menadżerom, dyrektorom, 
negocjatorom, sekretarkom, pracownikom socjalnym, lekarzom i pielęgniarkom. Na 
co dzień przejawia się to w zainteresowaniu kontaktami z różnymi ludźmi, posiadaniu 
dużej liczby znajomych i przyjaciół, uznaniu przez otoczenie za osobę bezpośrednią, 
komunikatywną i kontaktową, obdarzaną zaufaniem. Mają dobry kontakt z rodziną, 
dziećmi. Potrafią wyrażać swoje uczucia, mają zasadniczo pozytywny stosunek do 
życia. Ten rodzaj inteligencji cechuje także osoby, które czytają poradniki typu „Jak 
lepiej zrozumieć drugiego człowieka”, a nabyte umiejętności stale doskonalą. Są 
wrażliwi na różne typy ludzkich osobowości, potrafią pomagać. Często obdarzeni 
są talentem Pigmaliona - znakomicie wspierają innych w rozwoju! 

Inteligencja intrapersonalna (zwana też duchową) jest właściwa osobom obda-
rzonym tzw. bogatym życiem wewnętrznym. Cechuje ich nadzwyczajna samoświa-
domość, zdolność do rozpoznawanie swoich emocji, uczuć, wartości, przy zacho-
waniu dystansu do siebie, wysoka samoregulacja, spolegliwość. Interesuje ich spójność 
i harmonia wewnętrzna. Prawdopodobnie wśród tej grupy znajdują się osoby obda-
rzona tzw. inteligencją moralną opisaną przez R. Colesa, która charakteryzuje osoby 
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o dużej wrażliwości moralnej, spójnych w słowach i czynach. Inteligencja intraperso-
nalna dominuje u wybitnych filozofów, mistyków, psychoterapeutów, pisarzy, poetów, 
kompozytorów. 

Cechuje każdego, kto ma tzw. życie wewnętrzne, kto rozumie swoje emocje, uczucia, 
wartości, motywacje, stany psychiczne; ma do nich dystans i poczucie humoru, a także 
interesuje się osobistym rozwojem, doskonaleniem dyspozycji psychicznych poprzez 
lektury, medytacje, ćwiczenia umysłowe, udział w rozmaitych treningach. Swoje 
refleksje nad sobą i swoim życiem notują w prowadzonym pamiętniku. Także tu 
mieszczą się osoby zainteresowane prawem, przestrzeganiem reguł, zasad, kodeksów, 
tropiące naruszenia prawa i dyscypliny. Osoby o wysokiej inteligencji moralnej stają 
się w tym zakresie autorytetami.

Każdy z nas ma specyficzny układ rodzajów inteligencji, zwany profilem inteli-
gencji. Profil inteligencji manifestuje osobnicze zasoby, możliwości, charakterystyczne 
obszary wrażliwości na elementy składowe świata – zainteresowania, uzdolnienia, 
talenty, które istotnie konfigurują sposób funkcjonowania człowieka, w tym także  
strategię uczenia się. 

Można mieć profil tzw. laserowy, gdzie w wyraźny sposób dominuje jeden albo 
dwa rodzaje inteligencji, albo profil mniej lub bardziej rozproszony. 

Każdy profil jest dobry! Nie ma profilów lepszych lub gorszych! Wszystkie razem 
stanowią kapitał zdolności i talentów – bogactwo narodowe, o ile oczywiście jest wyko-
rzystywany. 

Może on być jedynie niedopasowany do oczekiwań innych, np. typu studiów lub 
miejsca pracy, a nawet wykonywanego zawodu62.

Jak ten temat traktuje tradycyjna szkoła? Jak traktowane są różne inteligencje 
w szkole.

62. W Polsce podobno 80% ludzi jest niezadowolonych ze swojej pracy, czują, że są albo nie na właściwym 
miejscu, albo że ich potencjał jest słabo wykorzystywany. Polska ma jeden z niższych wskaźników wykorzy-
stywania kapitału ludzkiego. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 2008 r. 

Profil – może – poligloty, tłumacza
Nazwa typu inteligencji
1. Logiczno-matematyczna
2. Językowa
3. Ruchowa
4. Muzyczna
5. Interpersonalna
6. Wizualno-przestrzenna
7. Intrapersonalna
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Inteligencja lingwistyczno-językowa
Dzieci o tej dominancie są mile widziane w szkole i spełniają na ogół szkolne ocze-

kiwania: dobrze i dużo czytają, mają dobre pióro i dobre oceny.
Inteligencja logiczno-matematyczna (inaczej numeryczno-logiczna) 
Dzieci o tej dominancie są także bardzo mile widziane w szkole i spełniają na ogół 

szkolne oczekiwania: nie mają kłopotów z realizacją programu nauczania. 

Inteligencja muzyczna
W tradycyjnej szkole dzieci o tej dominancie nie mają zbyt dużych możliwości 

rozwoju swojego talentu. Okazjonalnie – kiedy szczęśliwie dziecko o tej dominancie 
zostanie dostrzeżone, wykorzystuje się jego talent do okolicznościowych występów 
artystycznych. Pewną szansą dla tych dzieci jest istnienie w szkole chóru lub muzycz-
nych zajęć dodatkowych. 

Inteligencja wizualno-przestrzenna
Dzieci o tej dominancie także nie mają zbyt wielu okazji do wykorzystania swego 

talentu, chyba że za takie uznamy prace dekoracyjne i przygotowywanie okoliczno-
ściowych uroczystości.

Profil wynalazcy z wyobraźnią i ADHD
Nazwa typu inteligencji
1. Logiczno-matematyczna
2. Językowa
3. Ruchowa
4. Muzyczna
5. Interpersonalna
6. Wizualno-przestrzenna
7. Intrapersonalna

Profil szkolny – inteligencja szkolna
Nazwa typu inteligencji
1. Logiczno-matematyczna
2. Językowa
3. Ruchowa
4. Muzyczna
5. Interpersonalna
6. Wizualno-przestrzenna
8. Intrapersonalna
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Inteligencja kinestetyczna (inaczej inteligencja ciała, małej i dużej motoryki) 
Ta dominanta jest rzadko wykorzystywana w szkole lub traktowana jako przejaw 

talentu u dziecka. A nawet dzieci o tej dominancie są niemile widziane w szkole, 
zwłaszcza kiedy przejawia się ona w nieustającej potrzebie ruchu. Na lekcjach rzadko 
wolno się poruszać i wykorzystywać ciało do uczenia się, toteż inteligencja ta nie ma 
praktycznie nagradzanej przez szkołę manifestacji, chyba że przejawy tej inteligencji 
zostaną zauważone przez nauczyciela wychowania fizycznego i odpowiednio zago-
spodarowane. 

Inteligencja interpersonalna
Dzieci o tej dominancie mogą mieć nawet spore problemy w szkole, gdyż mimo 

głoszonych haseł o stymulowaniu postaw prospołecznych, współpracy itp., w prak-
tyce, np. na lekcji, promowana jest cały czas praca indywidualna. Nawiązywanie relacji 
interpersonalnych na lekcjach, wzajemne pomaganie sobie jest wręcz zabronione 
i oceniane negatywnie („nie ściągaj”). Osoby o tej dominancie pojawiają się w samo-
rządzie szkolnym i czasem tu mogą rozwijać swoje talenty.

Inteligencja intrapersonalna (zwana też duchową) 
Dzieci o tej dominancie są na ogół niedostrzegane w szkole. Szkoła ceni wysoko 

aktywność na lekcjach, rozumianą jako pełną gotowość do natychmiastowo udzielanej 
odpowiedzi. Osoby refleksyjne oceniane są jako wycofane, nieaktywne.

Gardner mówi: „Termin szkoła ujednolicona dobrze brzmi i  kojarzy się ze 
sprawiedliwością – w końcu wszystkich traktuje się tam tak samo. Jednak kilka lat 
temu przyszło mi do głowy, że owo ujednolicenie jest całkowicie niesprawiedliwe. 
Oferta ujednoliconej szkoły skierowana jest do pewnego rodzaju umysłu, który 
możemy roboczo nazwać „szkolnym”. Czasami nazywam go umysłem przyszłego 
profesora prawa. Jeśli jednak twój umysł pracuje inaczej – a nie tak wielu z nas ma 
zadatki na profesora prawa – szkoła z pewnością nie traktuje cię sprawiedliwie.

Jest podejście alternatywne, które chciałbym przedstawić, prowadzące do 
zupełnie odmiennej koncepcji szkoły. Jest to podejście pluralistyczne, które 
opiera się na założeniu, że różni ludzie mają różne zdolności poznawcze 
i odmienne style poznawania. Chciałbym przedstawić koncepcję szkoły 
skoncentrowanej na jednostce, w  której poważnie traktuje się to 

wieloaspektowe podejście do inteligencji. Ten model szkoły jest częściowo 
oparty na odkryciach nauk, które nie istniały w czasach Bineta63 – na nauce 
kognitywnej (badaniu umysłu) i neurologii (badaniu mózgu). Jedno z takich 
podejść nazwałem Teorią Inteligencji Wielorakich”.

63.  Alfred Binet (1857 - 1911) – psycholog francuski, twórca (wraz z Teodorem Simonem) pierwszego zestawu 
testów do pomiaru inteligencji.
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Współczesny francuski pisarz Daniel Pennac mówi: „Na lekcjach nie rozumiałem nic. W pierwszej 
klasie nauczyłem się tylko literki «a»”. Obecnie jest nauczycielem literatury w paryskim liceum, a swoje 
bolesne przeżycia szkolne opisał w autobiografii „Dziennik Szkolny”.
Nauczyciele Tomasza Edisona uważali go za niewyuczalnego, co jest jednym z najlżejszych epitetów, 
jakim go obdarzano jako dziecko, a  tymczasem Edison okazał się jednym z najbardziej znanych 
i twórczych wynalazców świata oraz założycielem prestiżowego czasopisma naukowego „Science”. 
Ludwig van Beethoven swoją edukację matematyczną zakończył na dodawaniu, a  jeden z  jego 
nauczycieli orzekł, że jako kompozytor jest beznadziejny. 
Rzeźbiarz August Rodin, prekursor nowoczesnego rzeźbiarstwa, należał do grupy najgorszych 
uczniów w szkole i trzy razy nie dostał się do akademii sztuki. 
Albert Einstein – jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku – nie mówił do 3. roku życia, jako 
7-latek z trudem się uczył i miał złe stopnie z matematyki, a jego nauczyciel określił go jako „umysłowo 
opóźnionego, zagubionego w swoich głupich marzeniach”. 
Król laptopów Nicholas Negroponte jest dyslektykiem i do dziś nie lubi czytać, jego historia szkolna 
to pasmo traumatycznych doświadczeń. 
Peter J. Daniel (jeden z obecnych szefów Forda) usłyszał od swojej nauczycielki: „Peter, nic nie jesteś 
wart, jesteś zgniłym jabłkiem i nigdy nic dobrego nie zdziałasz”. (Aby uporać się z traumatycznymi 
wspomnieniami z lat szkolnych, opublikował książkę „Pani Philips się myliła!”).
Bardzo złym uczniem był Zbigniew Religa (groziło mu niezdanie matury).
Maja Komorowska miała ogromne kłopoty z dodawaniem i odejmowaniem, nie mogła się także 
nauczyć tabliczki mnożenia. 
Johnny Deep – jeden z najbardziej utalentowanych i najlepiej opłacanych aktorów   na świecie – został 
wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat.
Profesor Robert J. Sternberg z Tufts University, uznany za jednego z najwybitniejszych psychologów 
poznawczych, ekspert od kreatywności i  inteligencji64, wspomina, że przez 3 lata nauki w szkole 
podstawowej był miernym uczniem, a w testach osiągał fatalne wyniki IQ. Gdy miał 10 lat, trafił na 
nauczyciela, który – z niewyjaśnionych dla niego powodów, jak sam mówi – uwierzył w niego i odtąd 
zaczęło mu iść coraz lepiej. 
Gillian Lynne – twórczyni choreografii do musicalu „Cats” i „Upiór w operze” – w dzieciństwie została 
wysłana przez nauczycieli do psychologa w nadziei, że pomogą na jej ADHD – nadruchliwość i brak 
koncentracji. Na szczęście psycholog dostrzegł w niej potencjał oraz talent i zamiast ritalinu dostała 
skierowanie do szkoły tańca. 
Pisarz Marcel Proust w szkole nie potrafił napisać wypracowania. 
Agatha Christie nie chciała uczyć się pisać. 

Carla Junga przerażały lekcje matematyki. 
Pablo Picasso nienawidził szkoły i zdawało się, że nie jest zdolny nauczyć się czytać ani pisać, gdy 
inne dzieci w jego wieku osiągnęły w tym biegłość. 
Emil Zola otrzymał zero na końcowym egzaminie z literatury.

Morał – na uczelniach amerykańskich popularne jest powiedzenie – szanuj swoich studentów, 
bo może... którychś z nich będzie twoim pracodawcą.65

64. Mówi on, iż istnieje niemal tak wiele definicji inteligencji, jak wielu ekspertów zapytanych o jej zdefinio-
wanie.

65. Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa, Jak wspierać zdolnego ucznia, WSiP, Warszawa, 2009.
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Każdy ma naturalne predyspozycje do określonego rodzaju inteligencji, na ogół 
jest to zestaw kilku inteligencji, tworzący pewien indywidualny wzór, który w całości 
daje obraz naszych osobistych inklinacji, zainteresowań i obieranej drogi zawodowej. 
W każdym zawodzie trzeba być inteligentnym inaczej! Prawdopodobnie studenci 
określonego kierunku kształcenia mają podobne profile inteligencji co najmniej 
w zakresie kluczowych inteligencji.

Gardner podkreśla, że na szczęście nie jest tak, że pewien rodzaj czy pewne rodzaje 
inteligencji są dane raz na zawsze i niezmienne. W wyniku samodoskonalenia, uwagi, 
ćwiczenia można je rozwijać i powiększać swój potencjał w tym zakresie! Barierę 
jednak stanowią predyspozycje neurologiczne66, naturalna budowa organizmu, okre-
ślająca tzw. wydolność; na szczęście pozostają jeszcze technika i taktyka, a tego można 
się nauczyć67, oraz poczucie humoru68

Test diagnozujący profil wielorakich inteligencji znajduje się w Aneksie 8.

2.9. Style działania 
Ludzie się od siebie różnią sposobem uczenia się – to już wiemy. Różnimy się nie 

tylko tym jak szybko się uczymy, na jakich cechach informacji naturalnie koncentru-
jemy podczas uczenia się, w jaki sposób informacje przetwarzamy, ale także tym, jakie 
mamy specyficzne podejście do otrzymywanych informacji.

66. Na chromosomie 6 znajduje się gen kodujący receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu-2 (M6P/IGF2R), 
który odpowiada za wielofunkcyjne białko związane z transportem lizosomów, organogenezą płodową, 
hamowaniem wzrostu nowotworów i apoptoz wywołaną przez cytotoksyczne limfocyty T. Mikrosatelity 
przy jego końcu 3’ zawierają zmienną liczbę powtórzeń i od tej liczby wydaje się zależeć inteligencja. Inny 
gen podejrzewany o związek z inteligencją to gen kodujący enzym katepsynę D. Jego produkt prawdopo-
dobnie bierze udział w wielkiej akcji wybijania zbędnych neuronów w mózgu, zachodzącej między 6. a 14. 
rokiem życia. Taka „eutanazja neuronalna” sprzyja rozwojowi inteligencji i zapobiega powstaniu otępień 
starczych. Jeszcze inne geny odpowiadają za białka mające znaczenie dla różnych aktywności związanych 
z inteligencją: geny kodujące mózgowy czynnik wzrostu nerwów BDNF (pamięć długotrwała i plastyczność 
mózgu), enzym odpowiedzialny za niszczenie noradrenaliny w przestrzeni synaptycznej COMT (pamięć 
robocza) oraz receptor dopaminowy D4 i enzym rozkładający aminy biogenne MAO -A (kontrola uwagi). 
(za Jerzym Vetulanim, Neurobiologia Inteligencji, Inteligencja. Numer specjalny „Wiedza i Życie”, 2/2008.)

67. Osoby zajmujące się profesjonalnie projektowaniem systemów oświatowych powinny znać tzw. Efekt Flynna, 
który polega na zwiększaniu się inteligencji społeczeństw z pokolenia na pokolenie (o kilka punktów IQ), 
w wyniku dostrajania się mózgu do coraz bardziej zróżnicowanych wymagań środowiskowych. 

68. Roland Berrill i Lancelot Ware założyli w latach 50. XX wieku Stowarzyszenie MENSA – klub geniuszy. 
MENSA obecnie działa w kilkudziesięciu krajach i należy do niej ok 100 tysięcy osób. W Polsce – 800. Aby 
się tam dostać, trzeba uzyskać odpowiedni wynik IQ, tj. 146 punktów. W MENSA Polska  IQ mierzy się 
testem Cattella. W opozycji do MENSY, jako jej parodia, działa Stowarzyszenie DENSA, zrzeszające osoby, 
które w testach inteligencji wypadły słabiutko. Należy do niej wielu uczonych, dziennikarzy, polityków 
i przedstawicieli innych elit intelektualnych, których łączy poczucie humoru! Na stronie DENSY można 
pobawić się oryginalnymi quizami.
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Dawid Kolb69 wyróżnił cztery odrębne podejścia:
• teoretyczne – teoretyk
• refleksyjne – typ refleksyjny
• aktywne – działacz
• pragmatyczne – pragmatyk

Ludzie mają różne preferencje w zakresie sposobu uczenia się. Aby to lepiej zrozu-
mieć opiszemy najpierw cztery typy idealne.

Podejście teoretyczne – teoretyk
Osoby o tym podejściu lubią teorie, modele, konstrukcje intelektualne. Dbają 

o ich formalną poprawność i elegancję. Teoretycy chętnie i łatwo myślą w abstrakcyjny 
sposób. Lubią logiczne myślenie. Często dążą do perfekcji w budowie teorii. Jeśli coś 
jest w niej mało doskonałe, pracują nad nią dalej. Lubią analizę i syntezę. Podczas 
wykładu pytają się o to:
• kto jest autorem danej koncepcji czy teorii?
• jak się ma ta teoria do innej?
• na jakich teoretycznych podstawach oparta jest wypowiedź rozmówcy?
• jakie są główne założenia?
• czy to ma sens?

69. David Kolb, Learning Style Inventory. Wyd. McBer & Co, Massachusetts 1976.
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Są obiektywni, bezstronni, racjonalni. Nie lubią subiektywności. Powierzchow-
ność i bałagan w myśleniu ich razi. Chętnie używają skomplikowanego języka. Raczej 
unikają argumentów emocjonalnych i emocjonalnego sposobu mówienia. Mogą anga-
żować się w polemikę, zanim w pełni poznają zdanie rozmówcy. Jeśli są przeko-
nani o wyższości swoich teorii (podejście doktrynalne), mogą przerywać i atakować 
rozmówcę, zanim w pełni poznają jego rozumowanie i argumenty.

Teoretycy niechętnie biorą udział w ćwiczeniach, jeśli nie znają ich celu, prze-
biegu. Chcą wpierw rozumieć, aby następnie robić. W naukę angażują głównie umysł 
i logikę.

Podejście refleksyjne – typ refleksyjny

Osoby o tym podejściu lubią osobiście „przetrawić” informacje. Więcej słuchają 
niż mówią, do czasu, aż zrozumieją dobrze. Muszą przemyśleć to, z czym się zetknęli. 
Starają się dokładnie zebrać dane i gruntownie je przemyśleć. Ponieważ zabiera im to 
dużo czasu, często odwlekają podjęcie decyzji. Rzadko spontanicznie włączają się do 
dyskusji. Lubią rozpatrywać sprawy z różnych perspektyw. Potrzebują czasu na zapo-
znanie się z materiałem. Lubią obserwować innych z dystansu. Na wykładach mogą 
wyglądać na wycofanych. Potrzebują tego dystansu, aby dobrze i osobiście zapoznać się 
z prezentowanym materiałem. Rzadko sprawiają kłopoty wykładowcy. Mogą zadawać 
pytania pogłębiające zrozumienie problemu. Uważnie słuchają odpowiedzi. Wygodnie 
wypowiadają się na tematy, które mają rzetelnie przemyślane. Najczęściej mają wtedy 
swoje zdanie. W naukę angażują głębokie procesy myślenia, emocje a często i intuicję.
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Podejście aktywne – działacz

Osoba taka najlepiej uczy się poprzez działanie. Uściślimy teraz znaczenia, jakie 
mają w tym tekście słowa „aktywne” i „działacz”. Działają przedstawiciele wszystkich 
czterech typów. Aktywność teoretyka jest głównie intelektualna. Aktywność typu 
refleksyjnego jest związana z myśleniem, odczuwaniem i intuicją. pragmatyk też jest 
aktywny. Jego aktywność jest ukierunkowana na rozpoznawanie korzyści i ich urze-
czywistnianie. 

Aktywność działacza jest innej natury. Są to osoby lubiące eksperymenty. W naukę 
angażują się cali. Jeśli nauczyciel powie: „A teraz zrobimy doświadczenie, które 
pozwoli nam lepiej zrozumieć to zagadnienie. Kto chce je zrobić pierwszy?” to, dzia-
łacz będzie już na środku klasy. (No chyba, że nie lubi nauczyciela lub widowni). Oni 
chcą robić to, czego się uczą. W ten sposób uczą się dzieci – angażując się całym sobą, 
wszystkimi zmysłami w to, czego się uczą. Takie osoby są najczęściej ruchliwe, dyna-
miczne. Lubią być pochłonięci przez to, co się aktualnie dzieje. Są otwarci i entuzja-
styczni. Rzadko zachowują się sceptycznie. Lubią eksperymentować, wypróbowywać 
nowe rzeczy. Aby coś dobrze zrozumieć, potrzebują to zrobić. Wolą najpierw zrobić, 
a później to przemyśleć, niż na odwrót. Są bardzo aktywni. Lubią ruch i zmiany. Lubią 
współpracować z innymi. Szybko rozpoczynają działanie. Mogą mieć trudności przy 
długotrwałych monotonnych działaniach. 
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Podejście pragmatyczne – pragmatyk

A do czego to można zastosować? Czy to mi się przyda? Co dalej mogę z tym 
zrobić? To są typowe pytania, które zadają sobie i innym pragmatycy. Ich motywację 
do uczenia się uruchamia praktyczna wartość materiału. Najpierw chcą znać korzyści, 
a następnie angażują się w naukę. Lubią sprawdzać praktyczną wartość teorii. Prak-
tyka i jakość efektów jest dla nich punktem odniesienia i wartościowania. Działają 
szybko, sprawnie i nade wszystko celowo. Nie przeszkadza im, że teoria jest niespójna, 
a nawet nielogiczna (tak jak teoretykowi). Nie będą się angażowali w refleksję (tak jak 
typ refleksyjny), zanim nie sprawdzą korzyści z tego procesu. A sam proces refleksji 
będzie u nich silnie zorientowany na korzyści. Mogą mieć różne pojęcie korzyści, ale 
zawsze chcą mieć to, co za korzyść uważają. Umieją sprawnie działać, ale nie będą tego 
chętnie robili bez wizji korzystnych efektów swojego działania. Jeśli chcemy mieć ich 
uwagę, to musimy im owe korzyści uświadomić na początku. Są ludźmi, którzy mocno 
stoją na ziemi. Praktycznie patrzą na życie. Lubią problemy i trudności. Traktują je 
jako wyzwania.

ZALETY I ORGANICZENIA STYLU:
Podejście teoretyczne – teoretyk
ZALETY: 
• myślą w sposób logiczny;
• obiektywnie;
• dobrze analizują i syntetyzują;
• zdyscyplinowani wewnętrznie i konsekwentni.
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OGRANICZENIA:
• potrzebuje wpierw wiedzieć aby działać;
• źle znoszą bałagan, wieloznaczność, niepewność;
• uważają, że to, co subiektywne i intuicyjne, nie jest wystarczająco pewne;
• normatywni w  podejściu, używają słów: „powinien”, „należy”, „musi”, 

„trzeba”.

Podejście refleksyjne – typ refleksyjny
ZALETY:
• rozważni;
• niezależni w sądach;
• dobrze słucha, zadaje pytania;
• wnioski są starannie przemyślane.
OGRANICZENIA:
• często trzyma się z boku;
• długo myślą i podejmują decyzję;
• unikają ryzyka;
• powolni w działaniu.

Podejście aktywne – działacz
ZALETY:
• szybki w działaniu;
• otwarty i elastyczny;
• optymistyczny i zaangażowany;
• angażuje się „cały” w to, co robi.
OGRANICZENIA:
• może działać bez koniecznego przygotowania;
• niepotrzebnie podejmuje ryzyko;
• zbyt wiele robi samemu;
• mało czasu przeznacza na dobre przygotowanie się.

Podejście pragmatyczne – praktyk
ZALETY:
• jeśli może sprawdza, testuje w praktyce,
• trzeźwy, realistyczny,
• odrzuca niepotrzebne gadżety i ozdobniki,
• sprawnie zmierza do celu.
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OGRANICZENIA:
• jeśli nie zna zastosowania, traci zainteresowanie;
• bierze pierwsze nadające się rozwiązanie;
• mało zainteresowany podstawami, założeniami itp.;
• może pomijać teorię i ludzi na rzecz efektów.

Dylematy nauczyciela. Wyobraź sobie, że na sali siedzi grupa osób. Mają 
różne preferencje w stylu uczenia się. Jak prowadzić lekcję, aby wszyscy 
na niej skorzystali? Jeśli jedni są zachwyceni (np. Teoretycy), to inni 
(np. działacze) się nudzą i grają w okręty lub inne gry zespołowe. Jak 
odkryć preferencje do uczenia się poszczególnych osób? A zwłaszcza w 
jaki sposób zrobić to szybko w gronie nieznanych uczniów? A potem – 
jak budować konstrukcję lekcji, aby była atrakcyjna dla wszystkich? Jak 
rozpoznać własne preferencje? Jak nauczyć się cenić te osoby, które mają 
inne preferencje niż my sami? Jak nauczyć się docierać do wszystkich, 
a nie tylko do tych, którzy są do nas podobni?

Profil działania w tym względzie powstaje z charakterystycznego dla osoby układu 
cech. Mogą pojawić się różne profile. Każdy profil jest obiektywnie dobry, pozostaje 
tylko kwestia, do jakich zadań i w jakich warunkach jego właściciel będzie skuteczny 
a w jakich mniej.

Warto sobie zadać kilka pytań i... znaleźć na nie odpowiedzi.
• Do czego mam predyspozycje, a z czym mam kłopoty?
• Co dalej warto z tym robić?
Profile różnych osób można podzielić na dwie grupy: profile symetryczne i profile 

niesymetryczne. Ludzie, którzy mają zrównoważone profile mają podobną swobodę 
używania każdego z czterech stylów. Taki profil umożliwia poruszanie się z podobną 
łatwością w sferze teorii, refleksji, działania oraz zastosowań. Co więcej, osoba taka 
może dobrze współpracować z reprezentantami innych stylów, ponieważ rozumie 
i używa każdego z czterech sposobów uczenia się. 

Nasza umiejętność korzystania z każdego z poszczególnych stylów uczenia się 
może być różnej jakości. Teoretyk teoretykowi nierówny. Praktyk praktykowi również. 
W tej pracy nie zajmujemy się zdolnością do korzystania z pełnego zakresu możliwości, 
jaki daje każdy styl uczenia się. Zajmujemy się proporcjami, w jakich używamy ich 
w swojej praktyce edukacyjnej. Profile niesymetryczne mają ci ludzie, którzy silniej 
preferują jedne style niż inne. 

Poniżej omówimy kilka wyraźnych profili uczenia się.
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Profil symetryczny70 T – 25%  R – 25%  D – 25%  P – 25%
Osoba taka używa każdego z czterech stylów uczenia się z podobną łatwością. 

Może się uczyć z każdej sytuacji. Umie się dostosować do jej specyfiki. Jeśli chce, 
może poddać teorię refleksji. Wyniki refleksji sprawdzić w działaniu, a działanie 
ukierunkować na pragmatyczne rezultaty. Może też swobodnie dokonywać innych 
przejść pomiędzy stylami uczenia się. Np. zbudować teorię na bazie przeprowadzo-
nych działań lub poddać refleksji jakość pragmatycznych zastosowań. Może też poro-
zumiewać się ze wszystkimi reprezentantami stylów niesymetrycznych z podobną 
swobodą. Dobrze rozumie każdego z nich. Umie się dopasować do jego sposobu 
myślenia i działania. Umie mówić jego językiem. Umie dotrzeć do tego, co go intere-
suje i motywuje do uczenia się. Nie ma wyraźnych upodobań i antypatii.

Omówimy teraz przykładowe niesymetryczne profile. Wartości procentowe 
udziału każdego stylu zostały arbitralne wybrane w taki sposób, aby ich wartość 
poglądowa była jak największa. Wyostrzyliśmy postawy i różnice po to, aby materiał 
ten był łatwiejszy do zrozumienia. Zastosowaliśmy typowy dla podejścia teoretycz-
nego zabieg idealizacji rzeczywistości, która jest zawsze nieco bardziej złożona. Warto 
o tym pamiętać, tworząc i korzystając z teorii.

Skrajny teoretyk T – 70%  R – 10%  D – 10%  P – 10%
Osoba taka ma większość swoich kompetencji w sferze budowania i używania 

teorii. Osoba o tak zdecydowanym profilu będzie się chętnie angażowała w prace teore-
tyczne i niechętnie lub najczęściej niekompetentnie w pozostałe. Dobrze to ilustruje 
sytuacja, która zdarzyła się naprawdę. Na zebranie grona pedagogów został zaproszony 
pan, który uzyskał ciekawe rezultaty w zakresie teorii gier. Przedstawił pedagogom 
swoje osiągnięcia. Byli zainteresowani. Jeden z nich zapytał: „A jak to, co pan stworzył 
można zastosować w naszej praktyce pedagogicznej?” Zaproszony pan odpowiedział: 
„Nie wiem. Mnie interesuje teoria, a reszta należy do was.”

To była modelowa rozmowa teoretyka z pragmatykami. Spotkanie to nie miało 
kontynuacji, ponieważ nikt nie zdołał zbudować pomostu pomiędzy skrajnie odle-
głymi postawami. Teoretyk nie chciał (a może i nie umiał) opuścić świata swojej teorii 
i zastanowić się nad tym, jak ludzie mogliby z niej skorzystać. Zgromadzeni Prag-
matycy nie zadali sobie trudu (a może i nie umieli) zrozumieć prezentowanej teorii 
i samodzielnie wyprowadzić z niej zastosowania do swojej działalności. Obie strony 
straciły okazję. Stracili też uczniowie, którzy mogliby mieć dużo ciekawsze zajęcia. 
(Tylko autor skorzystał, bo ma dobry przykład do zilustrowania swojego tekstu).

Czysty typ teoretyczny będzie miał problemy w porozumieniu się i współdziałaniu 
z osobą zorientowaną na Działanie. Dlatego oba te typy są umieszczone na przeciwle-
głych stronach tej samej osi. Jeden uczy się, głównie myśląc, drugi – działając. Jeden 

70.  T – teoretyczny, R – refleksyjny, D – działanie, P – pragmatyczny.
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najpierw potrzebuje zrozumieć, aby zrobić, drugi najpierw chce zrobić, aby móc lepiej 
rozumieć. 

Typ teoretyczny będzie też miał trudności z typami refleksyjnymi. Osoby reflek-
syjne są dla niego zbyt subiektywne i zbyt wolne w dochodzeniu do rozwiązań. Prag-
matycy zaś zajmują się czymś tak trywialnym, jak zastosowania. Żeby zaś zajmować się 
zastosowaniami, trzeba znacznie zmniejszyć poziom abstrakcji, słowem „zejść z teorii 
na ziemię”. Typ teoretyczny najlepiej porozumiewa się z innymi typami teoretycznymi. 
Mogą się zgadzać lub kłócić. Mają jednak wspólny język. Poruszają się w świecie teorii.

Typ refleksyjno – teoretyczny  T – 40%  R – 40%  D – 10%  P – 10%
Dobry teoretyk może zaniedbywać uczenie się poprzez działanie i zastosowania. 

Jeśli jednak zaniedba refleksję, to będzie miał problemy. Przede wszystkim nie będzie 
tworzył własnych teorii, gdyż te wymagają rzetelnego procesu refleksji. Jest wielce 
prawdopodobne, że będzie dogmatycznie korzystał z teorii stworzonych przez innych. 

Refleksyjny Teoretyk jest już inną konstrukcją. Dysponuje dwoma stylami uczenia 
się. Jeśli dobrze ich używa, to tworzą one spójną całość. Refleksja weryfikuje teorię. 
Teoria tworzy oparcie dla refleksji. Takie osoby świetnie sprawdzają się w pracy 
naukowej. 

Jeśli jednak brakuje im umiejętności działania i umiejętności przełożenia tego, co 
stworzyli na zastosowania, to mogą mieć problemy ze zdobyciem funduszy na konty-
nuację swoich badań.

Teoretyk – aktywista  T – 40%  R – 10%  D – 40%  P – 10%
Bardzo rzadki profil. Pełen wewnętrznych sprzeczności. Oba najsilniejsze wymiary 

mogą być jednak stosowane naprzemiennie, np. teoria, następnie działanie. Jeśli tu 
jednak nie pojawia się refleksja, to nie da się teorii rozwijać. Jeśli nie pojawia się 
Praktyka, czyli dbałość o zastosowania, to nie wiadomo czy teorię odrzucić (bo się 
nie sprawdziła), czy stosować nadal. Taka osoba będzie miała kłopoty we współpracy 
z typem refleksyjnym i Praktykiem.

Typ teoretyczno – praktyczny  T – 40%   R – 10%  D – 10%  P – 40%
Rzadkie zestawienie. Osoba taka lubi konstrukcje teoretyczne i jednocześnie chce, 

aby miały one swoje praktyczne zastosowanie. Jest świetna w tworzeniu pomostów 
pomiędzy światem teoretyków i światem tych, którzy uwielbiają, jak coś działa i przy-
nosi rezultaty.
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Typ refleksyjny  T – 10%  R – 70%  D – 10%  P – 10%
Czysty typ refleksyjny będzie miał najwięcej kłopotów w porozumiewaniu się 

z Praktykami, czyli ludźmi nastawionymi na praktyczne rezultaty. Jest dla nich zbyt 
wolny w sposobie dochodzenia do rozwiązań, zbyt subiektywny i dokładny w zbie-
raniu i przetwarzaniu informacji. Praktyk nie chce czekać na rezultaty dłużej niż to 
jest konieczne i wcale nie musi mieć wszystkiego gruntownie przemyślanego.

Współpraca z pozostałymi typami będzie także rodziła kłopoty. Relacje z teorety-
kiem omówiliśmy już powyżej. Ci, którzy uczą się poprzez działanie, będą mieli duże 
trudności podczas współpracy z zatopionym w sobie typem refleksyjnym.

Typ aktywno – refleksyjny  T – 10%  R – 40%  A – 40%  P – 10%
Taki profil występuje rzadko. Uczenie się poprzez działanie i jednoczesna głęboka 

refleksja raczej się wykluczają. Mogą jednak występować naprzemiennie. Refleksja 
wzbogaca doświadczenie wynikające z działania i nadaje mu inny wymiar. Działanie 
dodaje refleksji dynamiki i siły.  Problemy będą występować we współpracy z teore-
tykami oraz z osobami silnie zorientowanymi na praktykę. Występuje tu zbyt mało 
zbieżnych obszarów.

Typ refleksyjno – praktyczny  T – 10%  R – 40%  D – 10%  P – 40%
Rzadkie zestawienie dominujących stylów uczenia się71. Jeśli to połączenie jest 

udane, otrzymujemy osobę, która jest silnie nastawiona na praktyczną przydatność 
procesu uczenia się i nauczania i ma to bardzo gruntownie przemyślane. To, co robi, 
jest weryfikowane przez jej wewnętrzną mądrość. Refleksja sprawdza i wzmacnia 
praktykę. Praktyka pobudza refleksje i dostarcza jej wartościowych inspiracji. Osoba 
taka ma swoje własne zdanie i na tym nie poprzestaje. Woli dochodzić do rozwiązań 
poprzez praktykę i refleksję, niż korzystać z gotowych teorii.

Typ aktywny  T – 10%  R – 10%  D – 70%  P – 10%
Jeśli ktoś ma silną tendencję do uczenia się poprzez działanie, a słabe zaintereso-

wanie refleksją, teorią i zastosowaniami, to będzie dużo pracował i bardzo niewiele 
się nauczy. Będzie pracowicie powtarzał te same sukcesy i te same błędy. Mimo tych 
ograniczeń osoby te mają z reguły wysoki poziom optymizmu, żywiołową chęć dzia-
łania i współdziałania. Lubią działanie dla samego działania.

71. Ale jakże cenne w podejściu tzw. refleksyjnego Praktyka – optymalnej strategii działania, zwłaszcza w obsza-
rach, gdzie nasze działanie może mieć znaczenie dla jakości życia innych ludzi (np. dla nauczycieli). Opisuje 
je Donald Schon, The reflective practitioner: how professionals think in action, Basic Books, 1983.
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Typ aktywno – pragmatyczny  T – 10%  R – 10%  A – 40%  P – 40%
Jest to często występujący profil – mówi się, że taki profil ma ponad 90% ludzi. 

Osoby takie lubią i umieją działać. Są też silnie zorientowane na osiąganie tych prak-
tycznych rezultatów, które sobie cenią. Oba te wymiary silnie się wspierają. Osoby 
o takim profilu świetnie się sprawdzają w praktyce.

Braki w teorii i refleksji uniemożliwiają im jednak pełen rozwój. Część z nich jest 
jednak wystarczająco pragmatyczna, aby zapewnić sobie wsparcie ze strony refleksyj-
nych teoretyków.

Typ pragmatyka  T – 10%  R – 10%  A – 10%  P – 70%
Wysoce pragmatyczny typ. Uczy się tylko wtedy, gdy dostrzega praktyczne 

korzyści, które z tego płyną. Jeśli trafnie ocenia użyteczność poszczególnych rodzajów 
wiedzy, zajdzie daleko. Będzie miał jednak szereg konfliktów w zetknięciu z typowymi 
instytucjami edukacyjnymi. Nie chce się uczyć tylko dlatego, że coś jest w programie. 
Nadaje się świetnie na samouka. 

Powyżej omówiliśmy krótko 12 profilów. 

Warto ćwiczyć różne style uczenia się. Najlepiej te, które są różne 
od twojego. Wybierz sobie zagadnienie, np. bitwa pod Grun-
waldem. Zbuduj jakąś teorię na jej temat albo znajdź taką teorię. 
Zastanów się nad tym, czym ta bitwa była dla ówczesnych ludzi. 
Czym by była dla Ciebie, gdybyś w niej uczestniczył? Poćwicz 
jakiś fragment z tej bitwy, np. zrzucanie rycerza z konia. Pomyśl 
wreszcie, co Ty masz z tego, że kiedyś rozegrano bitwę pod Grun-
waldem72? 

Znajomość własnego stylu pozwala na zrozumienie, gdzie masz rezerwy w swoim 
sposobie uczenia się. To, czy je wykorzystasz, zależy od Ciebie. Trening słabiej rozwi-
niętych preferencji i przeplatanie stylów rozwinie twój potencjał i bardzo uelastyczni 
sposób, w jaki się uczysz. Lepiej zrozumiesz tych, którzy mają inne niż twoja strategie 
uczenia się. Będziesz mógł lepiej współpracować z ludźmi o odmiennych preferen-
cjach.

Będziesz mógł wzbogacisz sposób, w jaki uczysz innych. Gdy będzie to poje-
dyncza osoba, dobierzesz strategie uczenia do jej preferencji. Gdy będzie to grupa 
osób, będziesz stosował zrównoważony styl uczenia. Dzięki temu skorzystają oni 
więcej z twoich lekcji.

72. Więcej kreatywnych ćwiczeń r. 3.2.
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Ci, których uczysz, będą Cię bardziej lubili, ponieważ twój sposób postępowania 
będzie szanował ich predyspozycje.

Czwórka dzieci bawi się w  ogrodzie. Znajdują dżdżow-
nicę. Zosia (teoretyk, lat 8) mówi, lekko się wymądrzając: 
„A  wiecie, że ona ma takie cechy, że jak się jej oderwie 
kawałek, to odrośnie?”. Na to Marysia (pragmatyk, lat 7): 
„To co – rozerwiemy ją!” Jaga (Praktyk, lat 5) szybko podaje 
Marysi łopatkę, a  refleksyjna Tosia (lat 6) zasłania twarz 
rękoma i przygląda się rozwojowi wypadków przez palce73.
Test diagnozujący Style działania wg Kolba jest w Aneksie 9.

73. Ponieważ matka zabroniła im rozrywać dżdżownicę, zmieniły cel działania i przeszły do kopania dołu „na 
drugą stronę Ziemi”. Kopały prawie godzinę, opowiadając sobie niesamowite historie. W tym miejscu warto 
podjąć temat obniżania sprawności koncentracji uwagi co 15-20 minut, który to temat jest lansowany w lite-
raturze. Takie obniżanie koncentracji i poziomu wykonania ma miejsce wtedy, kiedy wykonuje się czynność 
monotonną, powtarzalną, nudną (np. praca przy taśmie lub czasem... odrabianie lekcji). Żadne dziecko ani 
dorosły nie ma osłabionej koncentracji nawet po godzinie i więcej, jeżeli to, co robi, pasjonuje go, wciąga, 
pobudza wielozmysłowo – jednym słowem, jest interesujące!
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2.10. Równanie z wieloma (jednak) wiadomymi
W światowych badaniach dotyczących problematyki uczenia się od ponad 30 lat 

podkreśla się zagadnienia indywidualnych stylów uczenia się. Każdy człowiek ma 
osobistą strategię uczenia się, która jest uwarunkowana „neurologicznym skonfiguro-
waniem” systemów odpowiedzialnych za procesy uczenia się od urodzenia. Strategia 
uczenia się zależy więc od:
• dominującego zmysłu (wzrok, słuch czy ruch-dotyk-czucie);
• dominacji półkuli mózgowej (prawej lub lewej), oka, ucha, ręki i nogi;
• oraz profilu różnych rodzajów inteligencji.

W wyniku tej naturalnej konfiguracji tworzy się określony styl funkcjonowania 
i osobista strategia uczenia się, która powoduje, że każdy ucząc się po swojemu, uczy 
się efektywniej, szybciej i łatwiej. 

Każdy ma własne menu uczenia się: dzieci, uczniowie, studenci, wykładowcy 
i pozostała część ludzkości.

Żaden styl uczenia nie jest lepszy ani gorszy. Jedyny problem polega na tym, 
że szkoła preferuje pewien określony styl uczenia się (tzw. szkolny styl uczenia się 
lub szkolną strategię uczenia się), co powoduje, że pewien typ uczniów – uczący się 
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w inny sposób – jest odbierany jako problemowy. Uczniów mających profil uczenia 
się odpowiadający typowym preferencjom szkoły jest około 20%. Uważa się, że jest to 
jedna z przyczyn ulokowania Polski na dalekim miejscu w rankingu wykorzystania 
potencjału ludzkiego74! 

W dokumentach europejskich uczenie się uczenia wraz z rozpoznaniem własnej 
strategii uczenia się i osobistych motywów zostało uznane jako ważna kompetencja 
kluczowa.

Problematyka ta powoli dociera do polskich szkół, bowiem jest to ważny element 
podwyższania jakości nauczania. Zrozumienie istoty strategii uczenia się pozwoli 
w praktyce na odpowiednie dopasowanie oferty edukacyjnej, udzielanie właściwej 
pomocy edukacyjnej i zwiększenie szansy na sukces każdemu uczniowi. W literaturze 
tematu powstał termin „edukacja skonfigurowana”, „edukacja na miarę XXI wieku”. 

Podstawą edukacji skonfigurowanej jest diagnostyka edukacyjna.
Tak więc diagnostyka edukacyjna (diagnoza strategii uczenia się uczniów) jest 

ważną kompetencją zawodową dla każdego nauczyciela, ale umiejętnością zdiagnozo-
wania własnej strategii uczenia się powinien być żywotnie zainteresowany po prostu 
każdy, od małego.

Do diagnostyki edukacyjnej – rozpoznania strategii uczenia się (własnej czy 
uczniów), wchodzi co najmniej:
• umiejętność rozpoznania strategii uczenia się ucznia/uczniów w konkretnej sytu-

acji edukacyjnej;
• umiejętność dopasowania odpowiednich metod nauczania do potrzeb i preferencji 

osób uczących się;
• umiejętność rozpoznawania specyficznych problemów w uczeniu się osoby uczącej 

się i stosowanie doraźnie interwencji edukacyjnej lub kierowanie do pomocy 
specjalistycznej75;

• umiejętność wykorzystywania innych czynników wpływających na efektywność 
uczenia się, które tworzą tzw. OLS (Optimal Learning State – Optymalny Stan 
Uczenia się), o którym będzie mowa w rozdziale 3.2. 

Każdy z nas ma własne, oryginalne MENU UCZENIA SIĘ, które manifestuje 
się charakterystycznym sposobem percypowania i przetwarzania informacji, prefe-
rencjami odnośnie metod uczenia się oraz charakterystycznymi cechami funkcjono-
wania, także na co dzień, w tym zwłaszcza w sytuacjach przeciążenia i stresu. MENU 
UCZENIA SIĘ  przejawia się także w naszych preferencjach tematycznych, zaintere-
sowaniach, zdolnościach i talentach.

74. Polska zajmuje drugie miejsce od końca, na 18 badanych krajów. Więcej na ten temat: np. Analiza Polska 
2030, zwana też „Raportem Boniego”.

75. Ta umiejętność jest szczególnie ważna na początku edukacji szkolnej, ew. nawet edukacji przedszkolnej – 
podczas określania tzw. gotowości szkolnej dziecka. 
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Ponieważ nie da się zmienić innych, lepiej zająć się samym sobą:
• pogłębiać samowiedzę i zostać specjalistą od samego siebie;
• rozwijać swoje możliwości uczenia się;
• doskonalić tolerancję dla innych stylów działania – a jeszcze lepiej od nich się 

uczyć, podpatrywać, jak oni to robią, modelować się i korzystać z coraz bogatszego 
MENU UCZENIA SIĘ.





Rozdział 3. 
Wszyscy się uczymy – praktyka

3.1. Sytuacja egzaminacyjna – co się tu dzieje?
Style uczenia się manifestują się w komunikacji międzyludzkiej – wiele na ten 

temat było w rozdziale poprzednim. W tej części chcemy zademonstrować w prak-
tyczny sposób, co może zachodzić w jednej z charakterystycznych sytuacji edukacyj-
nych, jaką jest rozmowa egzaminacyjna, egzamin realizowany w formie ustnej. 

Rozmowa egzaminacyjna jest z natury rzeczy formą komunikacji w bardzo okre-
ślonym celu, jakim jest dowiedzenie posiadania określonych kompetencji przez osobę 
egzaminowaną. Osoby (grupy osób), które z ramienia funkcji mają zadecydować, czy 
tak właśnie jest, powinny na równi z innymi kluczowymi kompetencjami (formalno-
-prawnymi i merytorycznymi) posiadać kompetencje komunikacyjne. 
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Komunikacja to temat rzeka, w  której większość z  nas zaledwie płynie po 
powierzchni. W tej części przedstawimy – wykorzystując metaforę rzeki, meandry 
i głębiny komunikacji. Zwłaszcza te, które decydują o jej efektywności, czyli dobrym 
porozumiewaniu się. 

W potocznym ujęciu komunikacja polega na mówieniu i słuchaniu. Gdyby tak 
było niemal wszyscy byśmy się świetnie porozumiewali, bowiem każdy mówi i  łyszy. 
Jak wiadomo z codziennej praktyki, wcale tak nie jest. Z jednymi osobami rozmowa 
nam płynie i mamy poczucie pełnego porozumienia bez granic1. Z innymi ludźmi nie 
możemy się w ogóle dogadać, a nawet wpadamy w wiry nieporozumień i konfliktów. 
Ale są ludzie, którzy potrafią się porozumieć niemal z każdym; są też tacy, którzy w tym 
obszarze przeżywają wiele porażek. Czym oni się różnią? Właśnie ową kompetencją 
komunikacyjną, na którą się składają: właściwe nastawienia, umiejętność diagnozy 
sytuacji komunikacyjnej, umiejętność bycia w tzw. raporcie (co inaczej można określić 
jako „nadawanie na tej samej fali” lub bycie w dobrym kontakcie – o czym było wiele 
w poprzednim rozdziale) oraz cel, a dokładniej tegoż celu się trzymanie.

Rozmowę egzaminacyjną można by sprowadzić do zadawania pytań weryfiku-
jących posiadanie określonych kompetencji i odpowiadania na nie. Jeśli mówimy 
o sztuce rozmowy egzaminacyjnej na osoby biorące udział w tej rozmowie, a zwłaszcza 
ekspertów, nakładamy powinność (konieczność) wysokiej kompetencji komunika-
cyjnej, a więc: nastawienia prokomunikacyjnego, wiedzy o komunikacji i doskonałych 
umiejętności w prowadzeniu procesu komunikacyjnego oraz wysokiej samoświado-
mości w tym względzie.

Zanim przejdziemy do tej części, nieco uwagi poświęcimy problematyce sytuacji 
egzaminacyjnej, bowiem interesujący nas proces komunikacji dzieje się dla (na rzecz) 
szeroko rozumianego egzaminu, a więc i klimatu szacowania kompetencji, czy wręcz 
oceniania. To wywołuje szczególne cechy, strukturę i dynamikę tej sytuacji.

3.1.1. Psychologiczne aspekty sytuacji egzaminacyjnej 
Trzy kluczowe zagadnienia wybrane tu dla charakterystyki psychologicznej sytu-

acji egzamincyjnej to: stres, kompetencje oraz nienaturalność. Czwarte kluczowe 
zagadnienie to problematyka oceniania (szacowania, ewaluacji) – immanentna cecha 
sytuacji egzaminacyjnej.

1. Już wiemy, że prawdopodobnie z tymi osobami mamy podobny styl funkcjonowania:podobne preferencje 
sensoryczne, preferencje półkuli mózgowej i podobne profile inteligencji wielorakich.
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Dlaczego na ogół egzamin powołuje stres?
Sytuacje egzaminacyjne (lub paraegzaminacyjne) towarzyszą człowiekowi niemal 

od początku wstąpienia na ścieżkę sformalizowanej edukacji, czyli rozpoczęcia nauki 
w szkole. Zdajemy różne egzaminy i para-egzaminy w szkole (klasówki semestralne, 
egzaminy poprawkowe, maturę, egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, egzaminy 
z konkretnych przedmiotów wykładanych w czasie studiów). Ludzie – w zależności od 
osobistych potrzeb, zainteresowań i planów życiowych – zdają też inne egzaminy, które 
są konieczne, aby uzyskać formalne poświadczenie kompetencji w jakimś zakresie, np. 
zdają egzamin w celu uzyskania prawa jazdy, uprawnień ratownika wodnego, poświad-
czenia znajomości języka obcego lub czegokolwiek innego.

Ludzie owe egzaminy zdają lub nie zdają, jednakże w efekcie kumulują określone 
doświadczenia. W zależności od przebiegu i wyników egzaminów oraz przeżywanych 
stanów emocjonalnych, pojawiają się przekonania na temat sytuacji egzaminacyjnej 
w ogóle. Jakie to są przekonania? Zanim na to odpowiemy - zapraszam do osobistej 
refleksji wokół poniższych pytań:

Jak według Ciebie ludzie generalnie reagują na sytuację egzaminacyjną? Czy 
swobodnie i z radością oczekują na egzamin, traktując tę sytuację jako okazję do zapre-
zentowania własnej kompetencji? Czy może przeciwnie – przeżywają lęki, niepokoje, 
zdenerwowanie, aż do paniki i paraliżu intelektualnego, na samą mysl o egzaminie, 
przed nim lub w czasie? Jakie mamy powszechne kulturowe doświadczenie w tym 
względzie? 

Wydaje się, że bardziej powszechną sytuacją jest ta druga. Być może wynika to ze 
złych tradycji oceniania szkolnego; powszechnego długotrwałego doświadczenia bycia 
ocenianym w sposób demaskatorski, który można jeszcze inaczej opisać jako „przy-
łapywanie na błędach”. Powszechnie tak właśnie rozumiane jest ocenianie: wychwy-
tywanie obszarów niekompetencji, niewiedzy i nieumiejętności. W efekcie takiego 
oceniania człowiek coraz lepiej rozpoznaje swoje obszary niekompetencji, swoje braki, 
coraz lepiej wie, czego nie umie, nie potrafi, nie wie. W dodatku tej tradycyjnej proce-
durze na ogół brak jest drugiej składowej części oceny, czyli informacji o tym, co jest 
wykonane lub zrozumiane właściwie oraz trzeciej, czyli co zrobić, aby ten stan rzeczy 
poprawić (np. jak się tego nauczyć inaczej, skoro dotychczasowe sposoby są nieefek-
tywne). 

Kiedy dowiadujemy się o naszych mankamentach i brakach, bez tych pozostałych 
części, powstaje bardzo przykra psychologicznie sytuacja: wiemy, co jest niedobre, nie 
wiemy co jest dobre i w dodatku często także nie wiemy, co mamy dalej zrobić, aby 
daną sytuację poprawić. 
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Pełna ocena składa się z co najmniej 3 istotnych elemetów: 
• informacji o obszarach, w których stwierdzono zaistnienie oczekiwanych umie-

jętności lub kompetencji;
• informacji o obszarach niespełniających tych oczekiwań;
• zasugerowania programu korygującego. 

Krótko mówiąc, w zależności od osobistych doświadczeń bycia ocenianym, osoba 
egzaminowana może przeżywać mniejszy lub większy stres. Stres u większości ludzi 
obniża poziom rozumień i wykonań, działa demobilizująco, a więc obniża jakość dzia-
łania człowieka. Jako egzaminatorzy, nie mamy wpływu na egzaminowanego przed 
egzaminem2, zatem należy zadbać o obniżanie stresu w czasie egzaminu. Nie jest 
to przecież symulacja ataku terorystycznego, nie wymaga od egzaminowanego goto-
wości bojowej. Jak zatem można obniżać stres? 

(Więcej na ten temat w rozdziale 3.2).

Kompetencje 
Niemal każdy egzamin można zdefiniować jako sprawdzian (test, weryfikację) 

pakietu wiedzy i umiejętności kogoś, kto ma przekroczyć jakiś konkretny próg eduka-
cyjny, przez kogoś, kto tenże próg już przekroczył i posiada odpowiednie kompetencje 
(i formalne, i merytoryczne), aby o tym zadecydować, w wyniku analizy stanu rzeczy. 
Nieuchronnie powołuje to sytuację: uczeń i mistrz. Precyzując dokładniej pozycję 
mistrza, należy dodać, iż jest to oczywiście mistrz w kontekście pewnego, wybra-
nego pola kompetencji ucznia. Warto sobie uświadomić (i pamiętać), że w stosunku 
do innego pola kompetencji sytuacja może wyglądać zgoła odwrotnie i role mogą się 
dokładnie odwrócić.

Proponuję poddać analizie tradycyjnie rozumianą sytuację egzaminacyjną, 
wykorzystując czteroetapowy model uczenia się, czyli etapów osiągania kompetencji 
w rozmaitych  zakresach3.

Na bazie tego modelu warto sobie przemyśleć co najmniej dwie sprawy dotyczące 
kompetencji. 

Po pierwsze: gdzie lokalizujesz siebie jako eksperta, biorąc pod uwagę trzy 
konieczne obszary eksperckich kompetencji: formalno-prawne, merytoryczne i komu-
nikacyjne? Czy jest to pole czwarte (NK)? 

Druga sprawa dotyczy osoby egzaminowanej lub poddawanej procesowi kwali-
fikacji. Gdzie lokalizujesz jej pozycję? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna 
i  raktycznie determinuje styl komunikacji, który będzie panował w czasie rozmowy. 

2. Chociaż to zależy od relacji przedegzaminacyjnej. 
3. Opis r. 2.4.
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Wydaje się, że tę sytuację (egzaminacyjną) można by traktować jak spotkanie eksperta 
merytorycznego z osobą, która się uczy, ale nie jest jeszcze „uczonym”.

Przekonanie na temat pozycji zajmowanej przez osobę egzaminowaną silnie 
wpływa na charakter czy styl komunikacji. Ludzie mają tendencję do wyznaczania 
psychologicznych granic wobec innych ludzi. Wobec osób, które odbieramy jako 
podobne do nas pod jakimś względem (na przykład tu: kompetencji merytorycznych) 
przesuwamy nasze granice, włączając te osoby w nasze terytorium. W praktyce oznacza 
to, że jesteśmy wobec nich bardziej pozytywnie i przyjaźnie nastawieni, lepiej i dłużej 
ich słuchamy, przypisujemy im różne pozytywne cechy,  wyżej oceniamy, inaczej 
interpretujemy (na ogół na korzyść) ich zachowania oraz jesteśmy bardziej gotowi do 
udzielania pomocy i włożenia pewnego wysiłku w dobre porozumienie się niż wobec 
osób, które znajdują się za granicą naszego psychologicznego terytorium.

Nienaturalność
Warto sobie także uświadomić, iż niemal każda sytuacja egzaminacyjna ma 

cechy nienaturalności. Nienaturalność przejawia się w co najmniej dwóch aspektach. 
Pierwszy aspekt dotyczy pewnej nieodwracalności zdarzeń w sytuacji egzaminacyjnej. 
Trzeba coś napisać lub powiedzieć dokładnie TU i TERAZ (na egzaminie), w ograni-
czonym czasie, posiadając określone zasoby na tę chwilę (np. intelektualno-emocjo-
nalne) uszczuplone w wyniku przeżywania stresu. Po drugie – na egzaminach wykorzy-
stywana jest wiedza teoretyczna, wiedza, która nie istnieje jednoznacznie w praktyce, 
w codziennym życiu. (Chyba, że jest to egzamin praktyczny, jak np. egzamin na prawo 
jazdy z  jazdy po mieście). W codziennym życiu, pracy, wobec sytuacji, w których 
jesteśmy autentycznie zaangażowani, posługujemy się tzw. wiedzą gorącą4. Jest to – 
w dużym skrócie, mieszanka fragmentów wiedzy na pewien temat, informacji, danych 
mniej lub bardziej spójnych, z bardzo różnych źródeł z osobistymi doświadczeniami, 
to nasze zasoby pragmatyczne. 

Odnosząc się do sytuacji egzaminacyjnej, która jest przedmiotem naszych 
rozważań, należy postawić pytanie: co powinno być tu podstawą mierzenia kompe-
tencji merytorycznych: czysta i spójna teoria czy efektywność stosowanych procedur 
i rozwiązań praktycznych, które niekoniecznie muszą tworzyć spójne struktury? 
A może jest możliwa opcja to i to?  

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, bowiem od tego zależeć może 
charakter rodzaj pytań stawianych w czasie egzaminu i oczekiwanych odpowiedzi. 
Do tego tematu wrócimy dalej.

Żadna wiedza naukowa nie da się nałożyć na rzeczywistość. Jest to zawsze model 
świata lub model pewnego jego wycinka. W życiu nie da się zaobserwować jednej 

4. Józef Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka.
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teorii, ponieważ wszystko działa jednocześnie i nie przejmuje się paradygmatami 
naukowymi. (Dlatego być może teoretyków nie interesują praktyczne zastosowania). 
Praktyków, a zwłaszcza pragmatyków, najbardziej interesuje skuteczność działania, 
uzyskane efekty, nie zaś spójność teorii. Osoby zorientowane praktycznie mogą mieć 
spore problemy w rozmowie z egzaminatorami zorientowanym teoretycznie, ale przy-
pominam, iż to egzaminator powinien mieć wysoką kompetencję komunikacyjną, 
wobec tego także powinien znać dobrze własny styl uczenia się i działania pod tym 
względem, aby rozpoznać styl egzaminowanego i dopasować się do sytuacji. Omówmy 
więc w skrócie ten aspekt.

Rozmowa jako rodzaj interakcji 
„Rozmowa jest czynnością wykorzystującą kompetencję komunikacyjną (nie 

tylko kompetencję lingwistyczną), zachowaniem przebiegającym w obecności i przy 
współudziale innego człowieka, jest ona zarówno czynnością, polegającą na przesy-
łaniu i odbieraniu językowych komunikatów, jak i specyficznym rodzajem interakcji 
pomiędzy ludźmi, mającym na celu najczęściej uregulowanie lub podtrzymanie pożą-
danych relacji z innymi ludźmi, pośrednie osiągnięcie pewnych praktycznych celów, 
zmianę sytuacji rozmawiających, czasem rozwój psychiczny uczestników rozmowy”5.

Warto zdawać sobie sprawę, iż komunikujemy się całym sobą. W masie sygnałów, 
które nadajemy ku drugiemu człowiekowi, wypowiadane świadomie słowa stanowią 
tylko pewną część przekazu. Do odbiorcy dociera ponadto wiele sygnałów pozawerbal-
nych, które mają kolosalne znaczenie dla procesu porozumiewania się i wzajemnego 
zrozumienia – bo przecież w procesie komunikacji o to właśnie chodzi! Omówimy 
teraz najważniejsze czynniki, które wpływają na proces komunikowania się. 

Komunikacja międzyludzka
Komunikowanie się z  innymi nie jest jedynie aktem akustycznym, za który to 

odpowiedzialne są tylko nasze i cudze uszy! To w zasadzie łamigłówka złożona z bardzo 
wielu różnych elementów, z których to znakomita większość zupełnie nie dotyczy 
słuchu! „Słuchamy” bardziej oczami, naszymi wrażeniami czuciowymi, pamięcią, 
potrzebami i stanem, w którym się aktualnie znajdujemy.

Na początek – podstawowe elementy gry w porozumiewanie się, czyli z czego 
składa się proces komunikacji.

5. Jerzy Bobryk, Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 58-59
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Nadawca jest to osoba, która chce poinformować odbiorcę o tym, co myśli lub 
czuje w związku z określonym stanem rzeczy. Kieruje swój komunikat z określoną 
intencją. Pragnąc wyrazić się jak najlepiej i zostać zrozumianym, ową intencję ubiera 
w słowa, które znajdują się w jej zasobach pojęciowych oraz słownikowych i najlepiej 
odpowiadają temu, co pragnie wyrazić. Jest to proces kodowania informacji6. 

Nadawca w trakcie kodowania informacji może się kierować możliwości percep-
cyjnymi odbiorcy i starać się tak kodować, aby uwzględnić intelektualne i emocjo-
nalne predyspozycje odbiorcy. Kiedy nadawca zaczyna owe zakodowane już infor-
macje wyrażać, rozpoczyna się przekaz do odbiorcy. Przekaz odbywa się w warstwie 
werbalnej (wypowiadane słowa) i  pozawerbalnej (transmisja sygnałów mimiką, 
ruchami i postawą ciała, a także strojem, architekturą kontaktu).

To wszystko dociera do odbiorcy, który stara się rozszyfrować przekaz (zdeko-
dować), zrozumieć intencję nadawcy i odpowiednio zareagować. Staje się w ten sposób 
nadawcą komunikatu i tak dalej.

Warto pamiętać, iż odbiorca nie odbiera informacji „na czysto”. Niedosłyszenia 
i inne zniekształcenia informacji przypominają efekt znanej zabawy w głuchy telefon. 
Zdarza się, że informacja, przechodząc przez sznur osób, zmieniała się nie do poznania! 
W zabawie jest to śmieszne, ale w życiu (np. na egzaminie) podobne efekty są już nieco 
mniej zabawne.

Skąd się biorą zakłócenia? 
Otóż w procesie komunikacji w grę wchodzi całe mnóstwo czynników niezwiąza-

nych bezpośrednio z konkretną sytuacją odbywającej się komunikacji tu i teraz. Do 
komunikacji włączamy całą swoją osobistą historię i domniemaną historię drugiego 
człowieka. Intensywnie zaczynają pracować filtry percepcji. 
6. Tu przypominam o trzech językach sensorycznych: wzrokowym, słuchowym, kinestetycznym oraz intelek-

tualnym. 
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Jak działają filtry percepcji?
Realna, obiektywna rzeczywistość jest filtrowana przez:
1) wyobrażenia i wartości kulturowe;
2) wyobrażenia i wartości przejęte w procesie wychowania;
3) własne doświadczenia;
i kształtuje nasz osobisty model świata.

Model świata jest pewnego rodzaju Atlasem Osobistych Map Przeróżnych 
Aspektów Życia. I tak jak w atlasach geograficznych są tam mapy ogólne i szczegółowe: 
mapy granic, mapy klimatów i nastrojów, mapy zasobów naturalnych i bogactw (zdol-
ności i talentów), mapy potrzeb i naszych życiowych celów, mapy-projekty przyszłości 
i oczywiście mapy przeszłości i naszych ulubionych „zamrożonych problemów”, mapy 
ważnych miejsc (nasze Rzeczy i Obiekty Ważne). Mamy też mapy tabu, mapy lądów-
-niespełnionych marzeń, i wiele innych.

UWAGA: Część map może być nieaktualna! Może odzwierciedlać wartości, prze-
konania, emocje i myśli z czasów (i wydarzeń), kiedy człowiek miał 5, 10 lub 15 lat! 
Takim właśnie nieaktualnym mapom zawdzięczamy wiele swoich problemów! 

Jaki jest model świata — tak będzie ci się działo!
Akt komunikacji między dwiema osobami to spotkanie dwóch światów lub mówiąc 

nieco dokładniej – dwóch modeli świata. Owe modele tworzone są, rozbudowywane 

9 Małgorzata  Taraszkiewicz   poprawiony

Model świata jest pewnego rodzaju Atlasem Osobistych Map Przeróżnych Aspektów Życia. I tak w

atlasach geograficznych są tam mapy ogólne i szczegółowe: mapy granic, mapy klimatów i

nastrojów, mapy zasobów naturalnych i bogactw (zdolności i talentów), mapy potrzeb i naszych

życiowych celów, mapy-projekty przyszłości i oczywiście mapy przeszłości i naszych ulubionych

„zamrożonych problemów”, mapy ważny miejsc (nasze Rzeczy i Obiekty Ważne). Mamy też mapy

tabu, mapy lądów-niespełnionych marzeń...i wiele innych.

UWAGA: Część map może być nieaktualna! Może odzwierciedlać wartości, przekonania, emocje

i myśli z czasów (i wydarzeń) kiedy człowiek miał 5, 10 lub 15 lat! Takim właśnie nieaktualnym

mapom zawdzięczamy wiele swoich problemów! 

Rys. 20

Kodowanie i dekodowanie

realna obiektywna rzeczywistość
jest „filtrowana” przez:

1) wyobrażenia i wartości przejęte w procesie wychowania
2) wyobrażenia i wartości kulturowe

3) własne doświadczenia

i kształtuje

wewnętrzną mapę rzeczywistości
„nasz model świata”

Jaki jest model świata — tak będzie ci się działo!

Akt komunikacji między dwiema osobami to spotkanie dwóch światów,  lub mówiąc nieco

dokładniej - dwóch modeli świata. Owe modele tworzone są, rozbudowywane i (na szczęście!)

przebudowywane  przez całe życie każdego człowieka. A powstają przy udziale właśnie filtrów

percepcyjnych.  Najgrubszymi filtrami percepcji i tym samym bazą dla opisu i rozumienia świata (i

konstruowania swoich map) są kolejno: doświadczenia kulturowe, wychowawcze i osobiste.
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i (na szczęście!) przebudowywane przez całe życie każdego człowieka. A powstają przy 
udziale właśnie filtrów percepcyjnych. Najgrubszymi filtrami percepcji i tym samym 
bazą dla opisu i rozumienia świata (i konstruowania swoich map) są kolejno: doświad-
czenia kulturowe, wychowawcze i osobiste.

(A) Doświadczenia kulturowe – charakterystyczne dla miejsca, w  którym 
żyjemy. Wynikają one z ogólnej koncepcji świata, która opisana jest w megaprzepi-
sach w najważniejszej dla określonej kultury Księdze Mądrości (np. Biblii, Koranie, 
Torze). Przejawia się także w mitach, baśniach i  legendach, kształtując taki a nie 
inny wizerunek świata i relacji w nim panujących, a więc w określony sposób walo-
ryzuje świat, ustala hierarchię wartości, powołuje postacie symboliczne, tłumaczy się 
na przysłowia ludowe, metafory, a dalej na ogólne i szczegółowe przepisy zachowań 
w różnorodnych sytuacjach: od nawyków żywieniowych, po rytuały i zachowania 
wobec ludzi starszych, kobiet i dzieci. Różnicę w widzeniu świata na tym poziomie 
odczujemy natychmiast, kiedy staniemy twarzą w twarz z osobami z innej kultury czy 
wyznawcami innej religii. 

(B) Doświadczenia wychowawcze – normy i  wartości kręgu kulturowego, 
w którym odbywało się nasze dorastanie i wchłanianie stylu życia. Oczywiście – 
w stosunku do pierwszego filtra – tu funkcjonują informacje przetworzone: uprosz-
czone, zniekształcone, czasem zagubione. Pojawiają się dodatkowe uzasadnienia 
i odstępstwa na rzecz potocznej interpretacji różnych stanów rzeczy. To są wartości 
domu rodzinnego, przekonania na temat świata pochodzące od naszych rodziców 
i nauczycieli. To jest potężny strumień informacji o tym, co, jak i dlaczego jest tak 
i tak na świecie, jakie jest nasze w nim miejsce według świata naszej rodziny. Możesz 
wyrosnąć w przekonaniu, że świat jest niesprawiedliwy i działa w nim tylko prawo 
silniejszego i sprytniejszego lub że świat jest przyjazny, ludzie w zasadzie mili, a ze 
wszystkim można sobie poradzić. W każdym razie na tym poziomie docierają (bardzo 
silnie na nas oddziałujące) definicje „domowe” różnych pojęć, które określają nasz 
stosunek do np.  świata, pracy7, pieniędzy, bogactwa, honoru, odpowiedzialności, 
a także czystości, sprawiedliwości, prawdy, dobra, uczciwości, uczenia się i tak dalej. 
Także kształtowana jest ogólna podstawowa relacja: My-Świat i potem w wyniku 
tego: Ja-Świat. Tu uczymy się sposobów rozwiązywania konfliktów i przeróżnych gier 
społecznych. Tu kształtuje się nasz rodzinny wzór szczęścia oraz zdrowia.

(C) Doświadczenia osobiste – nasz bagaż doświadczeń, który zgromadziliśmy 
w indywidualnej wędrówce po życiowych ścieżkach i w wyniku osobistych perypetii; 
w efekcie rozwoju osobistego i zawodowego. To efekt tego, czego się o sobie nauczy-
liśmy i jakich nabraliśmy przekonań o sobie samych. Doświadczenie osobiste to jakby 
nakładka na tamte pozostałe filtry. Nasz osobisty, funkcjonalny atlas życiowych map, 
7. Niektórzy uważają, że w życiu trzeba ciężko pracować, aby do czegoś dojść. Inni zaś mówią – gdyby ciężka 

praca prowadziła do bogactwa, to najbogatsi byliby niewolnicy.
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który powstał w wyniku sukcesów, porażek i  innych eksperymentów życiowych, 
a także jest efektem naszych właściwości osobniczych i neurologicznych preferencji 
(takich jak: typ temperamentalny, typ inteligencji, typ sensoryczny, zainteresowania 
itp.) oraz potrzeb. Ta mieszanka tworzy aktualną mapę, która jest uruchamiana tu 
i  teraz, i która stanowi matrycę do percepcji świata lub jego fragmentów, do jego 
widzenia, słyszenia i odczuwania. Dlatego tak często dwie osoby znajdujące się w tej 
samej sytuacji inaczej ją referują, co innego widzą, słyszą, inaczej ją oceniają, co innego 
jest dla nich ważne. Od tej mapy rozpoczynamy odruchowo każde życiowe działanie.  

Kolizje Map Świata: efekt różnic międzyludzkich wynikających z  indywidu-
alnej odmienności w zakresie m.in. wartości, przekonań, zainteresowań, doświadczeń 
subkulturowych i osobistych. 

Świat jaki jest – każdy odbiera... inaczej8. 

Podobno starożytna chińska encyklopedia dzieliła zwierzęta w sposób 
następujący:
• stanowiące własność cesarza;
• zabalsamowane;
• oswojone;
• prosięta;
• syreny;
• bajeczne;
• dzikie psy;
• włączone do tej klasyfikacji;
• zachowujące się jak szalone;
• nieprzeliczone;
• narysowane cieniutkim pędzelkiem z  wielbłądziej sierści;  
 i im podobne;
• te, które stłukły dzban;
• te, które z daleka wyglądają jak muchy.

8. Ostatnio byłam świadkiem zdarzenia w sklepie, które świetnie ilustruje tę tezę. Otóż pan poprosił o proszki 
do prania: „Duży do prania kolorowego i małe opakowanie do prania biało-czarnego”. Rozbawiona spytałam,  
kim jest z zawodu. Oczywiście był fotografem.
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     „Dlaczego kura przeszła przez ulicę?”
– przykład mnogości odpowiedzi na zdawałoby się proste pytanie, które aktualnie 
znajduje się w Internecie.

Platon: Dla wyższego dobra.
Arystoteles: Taka jest natura kur, że przechodzą przez ulicę.
Karol Marx: To było historycznie nie do uniknięcia.
Tony Halik: Żeby pójść tam, gdzie jeszcze żadna kura nie była.
Dowolna globalna firma konsultingowa: Deregulacja na dotychczasowej stronie ulicy 
zagrażała dominującej pozycji rynkowej kury. Rozpoznała on swoje wyzwanie w rozwinięciu 
kompetencji, które są niezbędne do przetrwania na nowych rynkach, nacechowanych 

wysoką konkurencją. W partnerskiej współpracy z klientem nasza firma pomogła 
kurze przemyśleć fizyczną strategię dystrybucji i procesów przetwórstwa.
Martin Luther King, Jr: Widzę świat, w którym wszystkie kury są wolne 
i mogą przechodzić przez ulicę, nie będąc pytanymi o motywy.
Mojżesz: I Bóg zstąpił z niebios, i Bóg przemówił do kury: „Masz przejść 
przez ulicę!”. I kura przeszła przez ulicę.
Machiavelli: Decydujące jest to, że kura przeszła przez ulicę. Kogo interesują 

powody? Przekroczenie ulicy usprawiedliwia wszelkie motywy.
Bill Gates: W nowej wersji będzie to robić szybciej i lepiej. 
Einstein: To czy kura przeszła przez ulicę, czy też ulica się pod kurą przesunęła, 

zależy od twojego punktu odniesienia. 
Ernest Hemingway: Aby umrzeć. W deszczu.

Z takim oto ładunkiem startujemy i uczestniczymy w każdym akcie komunikacji. 
Osoby z tego samego kręgu (kulturowego, subkulturowego, zawodowego) mają dużą 
szansę na mówienie tym samym językiem o tym samym. Im większa odległość w tym 
wymiarze, tym pojawiać się mogą coraz większe rozbieżności w osobistych definicjach 
różnych wymiarów świata, interpretacji zasad, norm, zwyczajów i ocenie sytuacji, 
a szanse na porozumienie maleją9.

To, co nas najbardziej interesuje w tym obszarze, to sprawność komunikacyjna 
(kompetencje komunikacyjne). Z tego punktu widzenia do najistotniejszych zagad-
nień należy zaliczyć: 
• rozumienie konieczności dostosowania przekazu werbalnego do odbiorcy, jego 

możliwości, doświadczeń  rozwojowych, uwzględnienie jego predyspozycji i prefe-
rencji osobistych; 

• rozumienie roli komunikacji niewerbalnej.

9. Chociaż w życiu, które jest bogatsze niż jakakolwiek teoria, zdarzają się sytuacje pełnego porozumienia 
lekceważące tę zasadę – to wtedy,  kiedy działają hormony wyzwalane na rozkaz niższych partii mózgu. 
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W zakresie dostosowania przekazu werbalnego do odbiorcy możemy mówić 
o różnicach w relacjonowaniu świata w zależności od tzw. stylu uczenia się. Wiele 
składowych już znamy z poprzedniego rozdziału. Pamiętajmy, iż egzaminatorzy także 
posiadają osobiste preferencje w tym zakresie i mogą, nie będąc tego świadomi, oceniać 
egzaminowanych podług własnych preferencji, czyli podobieństwa do samych siebie. 

Kolejna porcja informacji, które należy uwzględnić zanim ocenisz, aby nie oceniać 
po prostu podobieństwa do samego siebie, to zagadnienie tzw. metaprogramów. Meta-
programy to programy naszego mózgu, przejawiające się poprzez charakterystyczne 
różnice osobiste w relacji i  interpretacji stanów rzeczy, ujawniane w stosunku do 
rzeczywistości i w jej opisie. Ważne jest, aby świadomie zdawać sobie sprawę z ich 
funkcjonowania w praktyce międzyludzkiej. 
• Metaprogramy są to indywidualne wzorce zachowań, najczęściej nieświadome.
• Metaprogramy to wewnętrzne filtry percepcji, które kierują naszą uwagą i sortują 

w pewien sposób napływające do nas i wychodzące od nas informacje. 
• Metaprogramy są nawykami psychicznymi10.

Dla wspierania procesu oceniania i szacowania innych warto wiedzieć i umieć 
rozpoznawać u innych i u samego siebie przynajmniej trzy metaprogramy11:
• obrazy myślenia (szczegółowość – ogólność);
• matryce opiniowania (podobieństwa – różnice);
• przeszłość – przyszłość.

Obraz myślenia: szczegółowość – ogólność 
tendencja do zainteresowania dla szczegółów lub obrazu całości

Są ludzie „szczegółowi” i ludzie „ogólni”. Wypowiedzi tych pierwszych przypomi-
nają rzeki informacyjne, są pełne detali, nawiązań do czegoś mniej lub bardziej istot-
nego dla przedmiotu wypowiedzi, anegdot, dygresji. Każdy człowiek jest w niektó-
rych sprawach ogólny, zaś w innych – szczegółowy. Z tej sumy wynika tendencja 
do bycia bardziej ogólnym lub szczegółowym. Potocznie mówi się o ludziach gadu-
łach, swobodnie operujących szczegółami, i ludziach „lapidarnych”, mało wylewnych 
i konkretnych. 

10. Pamiętajmy, że nawyki mogą być zmienione. Zwracanie uwagi na działanie określonego filtra wydobywa go 
z nieświadomości  i wtedy zmiana jest możliwa (przekracza się ograniczenia określonego metaprogramu).

11. Knight S., NLP w działaniu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 1997; O’Connor J., Seymour, J., NLP. Wprowa-
dzenie do programowania neurolingwistycznego, Wyd. Zysk i S-ka., Poznań 1996; Programowanie Neurolingwi-
styczne. Nowa technologia osiągania sukcesów, Wyd. MEDIUM, Warszawa 1996; Raudner J.C., Studium Prac-
titioner. Akademia Neurolingwistycznego Programowania, Materiały szkoleniowe 1995; Raudner J.C., Studium 
Master – Practitioner. Akademia NLP, Materiały szkoleniowe, 1996.
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Zastanów się, jak to się ma do sytuacji egzaminacyjnej. Egzaminator prze-
cież także ma własne preferencje w tym zakresie – może woli odpowiedzi 
konkretne, krótkie, treściwe lub długie i sfabularyzowane?

Matryca: podobieństwa – różnice 
Podczas analizy określonego stanu rzeczy jedni od razu dostrzegają podobieństwa: 

ten dom jest podobny do domu naszej babci, nasze dzieci są w zbliżonym wieku, chcia-
łabym kupić sobie nową sukienkę podobną do tej czarnej, ta osoba myśli tak jak ja, 
czytamy podobną literaturę, rozwiązujemy podobne problemy. Inni są bardziej nasta-
wieni na wychwytywanie różnic w stosunku do wyobrażonego wzorca: ta myśl jest 
wyrażona inaczej niż chciałbym słyszeć, w tym samochodzie brakuje ładnej tapicerki, 
w tej dokumentacji jest wiele braków, na liście szkoleń zabrakło mi...   

Osoby nastawione na podobieństwa będą mówiły o  częściach wspólnych ze 
wzorcem, zaś osoby nastawione na wychwytywanie różnic od razu zauważą to, co 
wystaje poza przykładany wzorzec. Nastawienie na różnice jest absolutnie niezbędne 
dla pracy, którą wykonują księgowe, korektorzy, kontrolerzy (lotów, jakości, finansów). 
Dlatego inaczej będzie się zachowywał egzaminator nastawiony na różnice, a inaczej  
nastawiony na podobieństwa.

Matryca: przeszłość – przyszłość 
To bardzo ciekawa matryca filtrująca nasze preferencje w zakresie podtrzymy-

wania tradycji – tradycyjnych rozwiązań lub przeciwnie – eksperymentów, wdrożeń 
o charakterze innowacji. Osoby zorientowane na przeszłość będą dociekać: czy gdzieś, 
ktoś i kiedy podejmował takie działania i co z tego wynikło. Osoby zorientowane na 
przyszłość będą bardziej zainteresowane rozwojem określonego wdrożenia, kreatyw-
nymi ideami, nowymi pomysłami.

Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna doczekała się już bardzo bogatej literatury, więc tu 

przypomnimy tylko najbardziej istotne sprawy. Uznaje się, iż ponad 2/3 informacji 
uzyskiwanych w czasie rozmowy nie pochodzi z wypowiadanych świadomie słów, 
natomiast płynie z nieświadomie nadawanych sygnałów poprzez mimikę, kontakt 
wzrokowy, przybierane postawy ciała i wykonywane gesty; płynie z tonu i tempa głosu 
oraz wzajemnego układu w przestrzeni, w której odbywa się spotkanie (architektura 
kontaktu).



156 UCZYMY SIĘ UCZYĆ

Uwaga – pierwsze minuty kontaktu mają znaczenie krytyczne dla wyrobienia sobie 
ogólnej opinii i tzw. pierwszego wrażenia. W masie komunikatów emitowanych przez 
ludzi w czasie pierwszych chwil spotkania udział komunikatów werbalnych i niewer-
balnych przedstawia się następująco.

Wypowiadane słowa, ich znaczenie 7%

Ton głosu i tempo mówienia 38%

Tzw. język ciała (m.in. mimika, postawa ciała, gesty, 
kontakt wzrokowy, ubiór, wzajemny układ osób w prze-
strzeni)

55%

Język werbalny i język ciała może być wzajemnie spójny lub niespójny. W pierw-
szym przypadku — komunikat werbalny jest wzmocniony „prawdziwością” (potwier-
dzeniem) w  języku ciała i odebrany jako wiarygodny. Czujemy, że wszystko jest 
w porządku i wierzymy w to, co słyszymy.  W drugim (w przypadku sprzecznych 
informacji z tych dwóch źródeł), komunikat werbalny odbieramy jako niewiarygodny. 
Czujemy, że coś jest nie tak, coś nam nie gra, coś budzi niepokój. 

Przykład z życia:
Pewien manager zwykł powtarzać „Ja naprawdę chcę z wami współpracować”. Tylko, 
że w tym samym czasie:
• stał za biurkiem (które go oddzielało jak mur od pozostałej grupy);
• ręce miał mocno skrzyżowane na piersiach, a dłonie ukryte (co sygnalizowało 

blokadę dostępu);
• mówił wysokim, nerwowym głosem bez cienia uśmiechu – co w żaden sposób 

nie uwiarygodniało tego, co wynikało ze słów.

Nie każdy jest w stanie precyzyjnie poddać analizie to, co się dzieje w sposób 
podobny do tego podanego wyżej, ale każdy odczuje niespójność i nieprawdę komu-
nikatu werbalnego przy zaprzeczających temu sygnałach niewerbalnych.

Warto jest rozumieć język ciała (mowę ciała), aby rozumieć zarówno to, co się 
dzieje z naszym rozmówcą, jak i z nami samymi. Warto jest świadomie korzystać 
z mowy ciała dla tworzenia warunków dobrej komunikacji12.

12.  Dimitrius J., Mazzarella M., Sztuka obserwacji, czyli jak poznać prawdę o drugim człowieku, Rebis, Poznań 
2000; Głodowski W., Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Wyd. HANSA COMMU-
NICATION, Warszawa 1999; Gunther R., Naturalna mowa ciała w socjotechnicznych metodach osiągania celu, 
Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999. Hamlin S., Jak mówić, żeby nas słuchali, Wydawnictwo petit, Warszawa 1994; 
Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest, Wyd. ASTRUM, Wrocław 1996.
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Rozumienie języka ciała zacznijmy ab ovo, czyli od dzieci, które nie kryją swego 
języka gestów i emocji.
• Jeżeli dziecko przeżywa złość – tupie nogami i wymachuje pięściami, czerwieni się 

i krzyczy lub zaciska usta, źrenice się zwężają a oddech przyspiesza.
• Kiedy przeżywa lęk – kuli się i chowa, przytula do matki, zaciska oczy lub ucieka, 

blednie i wstrzymuje oddech, usta wykrzywiają się w podkówki.
• Kiedy kłamie – zaciska usta lub zakrywa je rękami, przestępuje z nogi na nogę, 

nabiera rumieńców i spuszcza wzrok.
• Jeśli nie chce słuchać – zakrywa uszy, odwraca się, unika kontaktu wzrokowego 

i chce wyjść.
• Kiedy jest zawstydzone – udaje że go nie ma całym ciałem, pochyla głowę, robi 

się mniejsze, blednie lub czerwienieje.
• Kiedy je coś interesuje – zbliża się i pochłania całym sobą, oczy otwierają się 

szerzej, podnoszą się brwi, oddech staje się lekko przyspieszony.
• Kiedy jest znudzone – ziewa i odchodzi.
• Kiedy jest zadowolone i szczęśliwe – twarz promienieje uśmiechem, oczy błyszczą, 

ciało jest dynamicznie napięte.

Dorośli reagują tak samo, tyle że ekspresja gestów jest zmniejszona, pełne gesty 
zamienione są na mikroruchy. Jest to efekt treningu społecznego. Nie dotyczy to 
jedynie oczywiście odruchów autonomicznych, takich, jak: czerwienienie się, pocenie, 
blednięcie, zwężanie bądź rozszerzanie źrenic czy ziewanie. Nad tym zapanować 
bardzo trudno.  

Przeczytaj opisy sześciu scenek i spróbuj rozszyfrować, co dana osoba wyraża 
poprzez sytuację. Zaznacz właściwe odpowiedzi:
1. Ktoś siedzi z założoną nogą na nogę i tą górną cały czas porusza, trzęsie:

a. chce coś/kogoś kopnąć, odrzucić – problem, swego rozmówcę,
b. denerwuje się (chce uciec);
c. rozluźnia mięśnie nóg.

2. Ktoś mówi, że Cię słucha, a co chwila patrzy na zegarek i bębni palcami po stole: 
a. nie jest zainteresowany rozmową z Tobą;
b. oczekuje na coś ważnego;
c. lubi wiedzieć, która godzina.

3. Ktoś mówi: „Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego”. Widzisz, że jego 
ramiona są uniesione w górę, pięści zaciśnięte, czoło zmarszczone, a brwi nastro-
szone: 
a. kłamie, jest nastawiony wręcz przeciwnie – bardzo negatywnie;
b. obawia się powiedzieć, co naprawdę myśli i czuje;
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c. razi go słońce.

4. Ktoś mówi płaczliwym tonem: „Nie dziękuję za pomoc, poradzę sobie sam!”. 
Oddech urwany, gło wa opuszczona i wzrok wbity w ziemię:
a. tak naprawdę nie potrafi wykrztusić: „Pomóż mi, proszę”;
b. chce, aby rozmówca domyślił się sam, że potrzebuje pomocy;
c. jest zmęczony i śpiący.

5. Ktoś patrzy Ci prosto w oczy, brwi ma lekko uniesione, źrenice poszerzone, a całe 
ciało pochylone w twoim kierunku, uśmiech nie schodzi z ust:
a. jest bardzo zainteresowany tym, co mówisz;
b. jest zakochany w Tobie;
c.  bardzo mu się spieszy.

6. Ktoś ma twarz skierowaną w twoją stronę, ale jego ciało i stopy zwrócone są 
w kie runku drzwi: 
a. chce (musi) wyjść;
b. tak naprawdę nie chce Cię słuchać;
c. ćwiczy skręty szyją.

Prawidłowe są odpowiedzi a i b, zaś nieprawidłowe – odpowiedzi c.

Ciało reaguje spontanicznie (prawdziwie). Gesty, mimika, ton głosu, kontakt wzro-
kowy, oddech, kolor skóry, napięcia w ciele powiedzą prawdę o tym, co przekazujemy, 
mimo słów, które są wypowiadane.

Najbardziej decydujący element wpływający na nasze samopoczucie podczas 
rozmowy to kontakt wzrokowy. Utrzymywany na około 15% znaczy, że nie interesuje 
nas temat prowadzonej konwersacji. W 60% – informuje, że temat stał się interesu-
jącym, zaś w 90% – że interesuje nas raczej mówca. Zakochani oczywiście dochodzą 
do stuprocentowego kontaktu. Osoby skłócone, nastawione do siebie nieprzyjaźnie, 
unikają swego wzroku. 

Wzrok wbity (nieruchomy) zwiastuje agresję. Wzrok „rozlatany” – niepokój, 
wzrok nieruchomy, skierowany przed siebie – może wskazywać, że człowiek myśli 
intensywnie ob raza mi (jest jakby w transie). Wzrok skierowany w dół informuje o tym, 
że człowiek jest skoncentrowany na przeżywaniu własnych uczuć. Im bardziej rozsze-
rzone źrenice, tym bardziej coś nam się podoba. Im bardziej zwężone - tym więcej 
w nich informacji o przeżywanej złości. Profesjonalny kontakt wzrokowy polega na 
patrzeniu w trójkąt oczy-czoło.

Oddech przynosi wiele informacji: urywany, płytki – informuje o przeżywanym 
niepokoju, świszczący – złości, lekko przyspieszony – zainteresowaniu i podnieceniu, 
głęboki, miarowy – jest dowodem opanowania i spokoju. 
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Kolor skóry: bladość lub wypieki – to wyraz złości, niepokoju lub przeżywanego 
stresu; odcień normalny, zaróżowiony – spokoju.

Dystans fizyczny, jaki dzieli osoby rozmawiające ze sobą, to także źródło informacji 
o ich wzajemnej relacji. Obliczono nawet w centymetrach, jak odległość charaktery-
zuje typ kontaktu. Każda strefa jest przeznaczona dla innych relacji. 
• strefa społeczna: odległość od 1,2 m do 3,6 m (relacje służbowe, dystans między 

nieznajomymi ludźmi);
• strefa osobista: odległość 46 cm do 1,2 m (odległość dla przyjaciół13);
• strefa intymna: odległość 46-15 cm i mniej (odległość, a raczej bliskość zarezer-

wowana dla rodziny i naszych życiowych partnerów).

Naruszenie tych granic powoduje ogólny niepokój, niezadowolenie, czasem nawet 
wywołuje agresję!

Sprawdź odległość, która łączy (dzieli) osobę egzaminowaną od egzami-
nowanego. Optymalna odległość dla rozmowy to ok. 1,2 - 1,5 m. Daje 
to bezpieczny dystans i dobrą wzajemną słyszalność. Przy okazji warto 
zbadać także miejsce dla egzaminowanego. Czy siedzisko krzesła jest 
na tej samej wysokości co siedziska krzesła egzaminatora? W żadnym 
wypadku nie powinien to być fotel, te meble są na ogół tak skonstru-
owane, że człowiek się w nie zapada: zaczyna z większym trudem 
oddychać i może odczuwać spory dyskomfort (nawet stres). 

Postawa ciała – naturalna postawa polega na tym, że całe ciało jest przyjaźnie zwró-
cone w stronę rozmówcy. Kiedy nie mamy ochoty na prowadzenie konwersacji, nasze 
ciało po prostu „opuszcza” tę sytuację. Może to przybrać formę skręcenia ciała w ten 
sposób, że nogi skierowane są do wyjścia, albo ręce i nogi krzyżują się, co znaczy nic 
innego jak zamknięcie kontaktu. 

Kiedy przeżywamy pozytywne stany emocjonalne, ciało prostuje się, „rośnie”, 
energetyzuje, a twarz rozjaśnia i uśmiecha. 

Przy przeżyciach negatywnych charakterystyczne są ruchy w dół: opadanie głowy, 
ramion, pochylenie pleców, opadnięcie rysów twarzy, ogólne zmniejszenie napięcia 
ciała jak po wypuszczeniu powietrza.

Zbyt duże, nienaturalne przegięcie ciała do tyłu, ewentualnie jeszcze usztywnienie 
karku świadczy o sztywności poglądów i chęci dominacji. Sylwetka przygarbiona, 

13. Dlatego tak niezręcznie i lekko zestresowani czujemy się w windzie. 
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pochylona, skulona informuje nas o tym, że człowiek przeżywa lęk, niepewność, 
niepokój. Jest przytłoczony” problemami.

Warto wiedzieć, że także ubranie wysyła sygnały o naszym stanie ogólnym i sytu-
acyjnym – fryzura, buty, torebki (ich rodzaj, typ, wielkość, ciężar, kształt) – to cała 
masa informacji o człowieku. 

Ton głosu i tempo mówienia to kolejna porcja informacji o przeżywanych emocjach, 
nastroju, zaangażowaniu. Przypominam, iż ton głosu jest bardzo istotnym wskaźni-
kiem przekazywania innym naszego nastroju. Dlatego właśnie w zwykłym 2-sekun-
dowym „dzień dobry” sprzedajemy całą masę informacji o tym, co się z nami dzieje 
lub możemy odebrać informację, co się dzieje z naszym rozmówcą.

Jeśli chcesz – wypróbuj, jak to działa!
Powiedz jakieś proste, zwyczajne zdanie np. „dzień dobry” albo 
„jak się masz”, wyrażając kolejno: obojętność, złość, zaintere-
sowanie, zmęczenie, niepokój, miłość i bardzo dobry humor. 

Ciało wyraża przeżywane nastroje. Można powiedzieć, że niezależnie od tego, co 
mówimy, ciało nadaje nieustannie audycję na temat autentyczności naszego stanu 
emocjonalnego i przeżywanych uczuć. 

Ściągawka z mowy ciała,
czyli co prawdopodobnie oznaczać może określony gest

Spojrzenie w okolice trójkąta oczy + czoło Spojrzenie „intelektualne”

Spojrzenie w okolice trójkąta oczy + usta Spojrzenie towarzyskie

„Przeszywanie” nieruchomym wzrokiem Pragnienie dominacji, wyrażany brak aprobaty

Szerokie rozwarcie powiek Zdziwienie, zaskoczenie, przerażenie

Spojrzenie w oczy + przekręcenie głowy 
na bok

Zainteresowanie

Uważne patrzenie w oczy + bliski dystans 
+ pochylenie do przodu + brak blokad  
+ miękki ton głosu

Przyjaźń, otwartość, sympatia

Pocieranie oka w trakcie mówienia Być może mijanie się z prawdą

Palce na ustach, gryzienie paznokci
Niska samoocena, lęk, obawa przed 
odrzuceniem
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Usta zasłonięte dłonią, ew. palec na 
wargach

Może oznaczać mijanie się z prawdą

Częściowe przysłanianie twarzy rękami
Lekkie zakłopotanie, ukrywanie się (np. po 
komplementach), kłamanie

Mocny uścisk dłoni przy przywitaniu się  
+ potrząsanie do góry i do dołu

Przywitanie oficjalne lub wyrażające radość, 
nadzieję na dobry interes; traktowanie 
partnerskie

Mocny uścisk dłoni z objęciem dłoni 
partnera drugą ręką 

Oferta sympatii, opieki lub dominacji 

Założone, skrzyżowane ręce Niezgadzanie się, tłumienie wrogości 

Jedna ręka opuszczona wzdłuż ciała  
+ druga trzyma ją za nadgarstek

Gest obronny, brak kontaktu

Obydwie ręce założone z tyłu głowy  
+ odchylenie tułowia do tyłu 

Pewność siebie, wywyższanie się

Ręce założone na biodrach Gotowość do działania, agresywność

Ramiona skrzyżowane + kciuki do góry Postawa wyższości

Palce złączone w tzw. wieżyczkę Przekaz typu „wiem lepiej”, pewność siebie 

Pocieranie szyi w trakcie słuchania Niezgadzanie się  

Pocieranie tyłu szyi  Sygnał frustracji

Bębnienie palcami o stół Niecierpliwość, nuda

Skrzyżowane ręce i nogi Sprzeciw, niechęć, odrzucenie

Przechylenie głowy w bok Początek zainteresowania

Głowa opuszczona
Postawa negatywna lub poczucie winy, 
obniżony nastrój, rezygnacja

Głaskanie brody Namyślanie się, podejmowanie decyzji

Zasłonięcie całej twarzy dłońmi Chęć wyłączenia się lub zebrania myśli

 Wzrastająca ruchliwości gałek ocznych 
+ coraz częstsze drapanie się w głowę + 
częsta zmiana położenia głowy i reszty ciała

Narastające zdenerwowanie

Opuszczone ramiona + przygarbienie się Dawanie za wygraną, rozczarowanie

Oszczędna mimika + oszczędna 
gestykulacja + spokojne oczy nawiązujące 
kontakt

Dojrzałość, dyscyplina wewnętrzna, skupienie, 
panowanie nad emocjami

Te objawy można obserwować u siebie w czasie egzaminu i  innych sytuacjach 
życiowych. Jeżeli nauczymy się je wyłapywać, wtedy możemy je korygować14. 

14. Treningi z mowy ciała przechodzi wiele osób ze sceny politycznej. U niektórych z nich można zaobserwować 
opanowanie wykonań na poziomie Świadomej Kompetencji, wykonywane gesty są jeszcze „niezautomaty-
zowane”, są niespójne z całym ciałem i wyglądają sztucznie, a całość jest nieprzekonująca.
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Generalna zasada w interpretacji języka ciała jest taka: obserwując jakiś ruch, 
wzmocnij go w wyobraźni 10-100 razy, a odkryjesz, jaką niesie informację, co dany 
człowiek przeżywa, o czym informuje naprawdę15. 

Zachowania niewerbalne wspierające 
kontakt i ew. zmniejszające przeżywany 
stres przez egzaminowanego

Zachowania niewerbalne utrudniające 
kontakt i zwiększające przeżywany stres 
przez egzaminowanego

• profesjonalny kontakt wzrokowy
• lekkie wychylenie ciała w kierunku egza-

minowanego
• lekki życzliwy, uśmiech na twarzy
• kiwanie głową (wyrażanie akceptacji)
• raport emocjonalny wyrażany mimiką 

(jako reakcja na opisywane sytuacje)
• cierpliwe słuchanie
• dyplomatyczne gesty wskazujące upływ 

czasu i konieczność zakończenia wypo-
wiedzi czy prezentacji

• brak kontaktu wzrokowego lub surowe, 
przeszywające spojrzenia

• kamienna twarz (bez uśmiechu)
• stałe notowanie lub przerzucanie 

dokumentacji
• zwracanie się tzw. porozumiewawczym 

wzrokiem do innych członków komisji
• odruchy zniecierpliwienia (potrząsanie 

nogą, stukanie palcami, wiercenie się na 
krześle)

• słuchanie z odwróconym ciałem w innym 
kierunku 

• zdejmowanie i zakładanie okularów
• zakładanie tarczy z ramion (krzyżowanie, 

zwłaszcza z ukrytymi dłońmi)
• nieustające patrzenie na zegarek
• wzdychanie, ziewanie
• stawianie przed sobą teczki, torby 

(oddzielanie się)
• nadmierne zmniejszanie lub zwiększanie 

optymalnego dystansu fizycznego
• posadzenie egzaminowanego na niskim 

krześle lub fotelu

15. Dimitrius J., Mazzarella M., Sztuka obserwacji, czyli jak poznać prawdę o drugim człowieku, Rebis, Poznań 
2000; Głodowski W., Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Wyd. HANSA COMMU-
NICATION, Warszawa 1999; Gunther R., Naturalna mowa ciała w socjotechnicznych metodach osiągania celu, 
Wyd. ASTRUM, Wrocław 1999; Hamlin S., Jak mówić, żeby nas słuchali, Wydawnictwo petit, Warszawa 1994; 
Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna. Postawa. Mimika. Gest, Wyd. ASTRUM, Wrocław 1996.
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Błędy percepcji wpływające na szacowanie, opiniowanie, ocenianie
Efekt pierwszeństwa tworzonych hipotez

Nauczyciele wyżej oceniają prace uczniów, jeżeli więcej błędów jest na końcu 
pracy, a mniej lub w ogóle na początku. Tworzona na początku sprawdzania pracy 
hipoteza łagodzi osąd później rejestrowanych błędów. Sędziowie, którzy rozpatry-
wali sprawy ułożone w kolejności od najpoważniejszych przestępstw do mniejszych 
wykroczeń, ferowali wyższe, surowsze wyroki, niż ich koledzy, którzy rozpatrywali 
sprawy w odwrotnej kolejności. Osoba, która wywoła określone wrażenie, odbierana 
jest później w sposób spójny do pierwotnie postawionej hipotezy. 

Efekt aureoli
Kiedy przypisujemy komuś pozytywne cechy w jednej dziedzinie, ulegamy pokusie 

by także pozytywnie oceniać tę osobę w innych obszarach. Uczeń zdyscyplinowany 
na ogół oceniany jest wyżej także w takich wymiarach, jak: kompetencja, dobra wola, 
sumienność i uczciwość. Szczególnie skuteczną aureolę ma atrakcyjność fizyczna. 
Łatwo sprawdzić, że osobom atrakcyjnym chętniej przypisujemy serdeczność, wraż-
liwość, towarzyskość, a także inteligencję. 

Efekt diabolo
Odwrotnością efektu aureoli jest efekt diabolo – w wyniku zidentyfikowania 

u kogoś jakiejś nieakceptowanej przez nas cechy (wyglądu, zachowania) wnioskujemy 
o istnieniu innych cech, których nie lubimy (a których na pewno nie zaobserwowa-
liśmy). 

Efekt Mateusza
Efekt Mateusza polega na tym, że jeśli autorem pewnej opinii (np. recenzji) jest 

osoba znacząca w danej dziedzinie (autorytet), jest ona wyżej ceniona niż opinia osoby 
mniej znanej. Udział w kursach prowadzonych przez osoby o znanych nazwiskach jest 
wyżej ceniony niż prowadzonych przez specjalistów nieznanych (oczywiście nieza-
leżnie od ich efektów). Na oszacowanie wartości wpływa autorytet, marka, logo. 

Efekt świeżości
Opisuje stan przeciwny do efektu pierwszeństwa. W tym wypadku opinia pocho-

dząca z ostatniej informacji czy zdarzenia konfiguruje naszą ocenę ogólną.
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Samospełniające się proroctwo
Efekt opisujący wpływ założeń początkowych na dziejące się wydarzenia – staje 

się tak, jak tego oczekujemy; ludzie i zdarzenia niejako dostosowują się do naszych 
oczekiwań. Pozytywna wersja tego efektu zwana jest „efektem Pigmaliona”. 

Moi ludzie lub efekt granic
Osoby wywodzący się z własnej grupy lub bliższego otoczenia są oceniane pozy-

tywniej, łagodniej niż inni. Faworyzujemy osoby, które lokujemy wewnątrz naszego 
terytorium. Są to osoby, które pod różnym względem odbieramy jako podobne do 
nas samych – mówią tym samym językiem, mają podobny lub tożsamy model świata. 
Osoby wykluczone poza nasze terytorium odbierane są i oceniane gorzej, niżej, suro-
wiej. W praktyce, np. w sytuacji egzaminacyjnej, osoby spoza granic mają mniej 
czasu na tzw. zastanowienie się (jesteśmy skłonni dłużej czekać na odpowiedź osoby 
„swojej”), otrzymują mniej wzmocnień i  zachęt wyrażanych językiem ciała oraz 
znacząco mniej podpowiedzi lub pytań naprowadzających. 

Trudno o obiektywizm, efekt następstwa wypowiedzi, prace, wytwory otrzymują 
noty zawyżone, jeśli występują po wytworach bardzo słabych, a zaniżone, jeśli poprze-
dzały je wytwory bardzo dobre. Tak samo przeceniamy naszą ocenę sytuacji, kiedy 
porównujemy ją z określonym stanem rzeczy16.

3.1.2. Rola egzaminatora  w rozmowie egzaminacyjnej 
Kluczowym słowem sytuacji egzaminacyjnej jest kompetencja, egzamin polega na 

przedstawieniu dowodów uzyskania odpowiedniego, koniecznego poziomu rozumień 
i wykonań17. To, czy egzaminowany opanował poziom konieczny, jest szacowane przez 
egzaminatora, który do mierzenia stanu rzeczy wykorzystuje: 

16. Świetnie to ilustruje taka historyjka: Koniec roku szkolnego. Pod wieczór matka zagląda do pokoju córeczki 
i znajduje na łóżku następujący liścik: Droga Mamo! Nareszcie koniec szkoły. Dla mnie już na zawsze. Jestem 
od dawna zakochana i postanowiliśmy z moim chłopakiem wreszcie się urwać. Wiem, że Tobie się to nie 
spodoba, ale on jest taki słodki! Te jego tatuaże i piercing na każdym kawałku ciała. A ten jego motocykl! Ali 
(tak nazywa się mój miły) twierdzi, że jazda na nim w kasku to grzech. Ali jest kompletnie na moim punkcie 
zwariowany. Mówi, że go uratowałam, bo ten alkohol by go w końcu zabił... Aha, i najważniejsze. Będziesz 
miała wnuka! Tak się cieszę! Kolega Alego ma gdzieś w lesie drewniana chatkę. Trzeba ja wyremontować 
i nie ma w niej światła ani wody, ale to będzie nasz nowy dom. Nie martw się! Będziemy mieli z czego żyć. 
Ali ma kapitalny pomysł. Będziemy uprawiać marihuanę i sprzedawać ja w mieście. Ma być z tego kupa forsy. 
Tak się cieszę! I nie martw się proszę. Wkrótce będę miała 14 lat i naprawdę mogę na siebie sama uważać. 
Mam tylko nadzieję, że szybko pojawi się ta szczepionka przeciwko AIDS. Alemu bardzo by to pomogło... 
Twoja ukochana córeczka. PS Wszystko bzdura! Jestem u Krychy i oglądamy telewizję. Chciałam Ci tylko 
uświadomić, że są gorsze rzeczy niż to świadectwo, które znajdziesz na nocnym stoliku. Buziaczki!

17. Autorem tego pięknego określenia jest prof. M. Gogacz.
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• po pierwsze – oczywiście własne kompetencje związane z merytorycznym aspektem 
egzaminowanych zagadnień;

• po drugie – indywidualne umiejętności komunikacyjne. 

Wydaje się, iż rolę egzaminatora w rozmowie egzaminacyjnej najlepiej oddaje 
porównanie do reżysera sytuacji. Wyraz „reżyser” pochodzi od  francuskiego régisseur, 
co znaczy zarządca, i od régir – „rządzić”. Jest to więc osoba zarządzająca daną sytu-
acją. Zarządzać może procesami, relacjami, informacjami i czasem, dbając przy tym 
o obiektywizm, bezstronność i procesualną poprawność przebiegu zdarzeń.

Sztuka rozmowy egzaminacyjnej polega zatem na znakomitym reżyserowaniu 
spotkania, z wykorzystaniem wszystkich możliwych parametrów sytuacji, na które 
reżyser–egzaminator ma wpływ. 

3.1.3. Filtry percepcji – dlaczego każdy odbiera   
rzeczywistość inaczej?

Filtry percepcji to główne mechanizmy, w oparciu o które porządkujemy napły-
wające informacje, to procesy generalizacji, zniekształcania i kasowania. Wymienione 
procesy działają w oparciu o nasze przekonania i wartości. Ich zadaniem jest ochrona 
świadomości przed niepotrzebnymi, względnie nieważnymi informacjami. Procesy 
te nie są ani dobre, ani złe. Są po prostu sposobem funkcjonowania naszego umysłu.

Generalizacja jest procesem, w którym wyciągamy ogólne wnioski w oparciu 
o jedno, dwa lub kilka doświadczeń. Generalizacja pełni ważną rolę w procesie uczenia 
się. Nasze doświadczenie i wiedzę porządkujemy w ogólne kategorie. Dziecko, które 
spostrzeże, że wróbel lata, będzie wiedziało, że latają też inne ptaki. Czasem jednak 
myślenie w  kategoriach ogólnych byłoby niejasne i  nieodpowiednie. Jeśli wiele 
różnych doświadczeń zgrupowanych zostanie w ramach jednej kategorii, istnieje 
niebezpieczeństwo dostrzegania tylko cech łączących, bez dostrzegania różnic. Przy-
zwolenie na wyjątki pozwala uzyskać bardziej realistyczną percepcję – pingwin nie lata. 

Generalizacja  jest procesem, który może pełnić też negatywną funkcję. 
W oparciu o uogólnienia kilku zachowań dziecka możemy postawić mu diagnozę 

(dobrego lub gorzej, jeśli złego ucznia), która wpłynie na nasz osobisty sposób komuni-
kowania się z nim, stabilizując na długo jego sytuację na dobre lub na złe. Generalizacje 
ujawniają się w języku, kiedy wypowiadamy zdania typu: „zawsze są z tobą kłopoty”, 
„nigdy się tego nie nauczysz”, „wszyscy tak robią”, „nikt nie jest tak niemądry jak 
ty”, „każdy to wie”. 

Kolejnym filtrem percepcyjnym jest zniekształcanie, które polega na błędnej 
interpretacji rzeczywistości. Z tym rodzajem filtrów percepcyjnych mamy na przy-
kład do czynienia w procesie twórczym. Wyobraźmy sobie poetę, który patrząc na 
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kwitnącą jabłoń, widzi pannę młodą w bieli i pisze poemat. Przykładem negatywnego 
zniekształcenia jest sytuacja, gdy osobie prowadzącej w nocy samochód wydaje się, że 
to, co jest na drodze, to jest torba miotana wiatrem, a jest to człowiek. Innym przy-
kładem zniekształcenia jest zapisanie trudnego (nieznanego nam wyrazu), aby miało 
ono jakieś sensowne dla nas znaczenie. Mój komputer nieustająco dostarcza mi tego 
typu zniekształceń, bo w jego słowniku nie mieści się słowo „kinestetyk”, proponuje 
mi „estetyka kin”; zamiast „dramy” proponuje mi pisanie „rama”... 

Im bardziej jakaś rzecz (idea) jest nieoczywista, niejasna, nowa, abstrakcyjna, 
tym łatwiej może ulec zniekształceniu. Uczenie się nowych rzeczy (z  jakim mamy 
nieustająco do czynienia w życiu) jest wdzięcznym obszarem dla pojawienia się wielu 
zniekształceń18. 

Trzeci filtr percepcyjny to jest proces kasowania. Kasowanie pojawia się, kiedy 
selektywnie zwracamy uwagę na pewne aspekty doświadczenia, a na inne nie. Kaso-
wanie oznacza, że pomijamy pewne informacje. Humorystycznie mówiąc proces 
kasowania informacji podczas zdobywania wiedzy jest szczególnie popularny wśród 
uczniów. Mówiąc poważniej, jest to niezwykle ważne zjawisko, z którego trzeba 
sobie zdawać sprawę podczas np. oceniania postępów uczniów, czyli podczas procesu 
o istotnej wadze dla szkolnej kariery ucznia i formułowania się jego poczucia wartości. 
Wyrażenie „studenci nic nie umieją” jest idealnym przykładem kasowania informacji. 
Studenci na pewno coś umieją, ale być może nie to i nie tak, jak chcieliby tego ich 
nauczyciele.

Proces kasowania informacji ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjono-
wania człowieka – bez niego mielibyśmy do czynienia ze zbyt wielką ilością informacji 
odbieranych świadomie. Gdy pracujemy nad czymś, kasujemy dźwięki i wydarzenia, 
które się dzieją wokół nas, po to, aby sprawnie wykonywać jakąś czynność (np. pisanie 
tekstu). Innymi słowy koncentrujemy się na jednych sprawach, a eliminujemy inne, 
nieistotne w danym momencie. Możemy nawet nie słyszeć intensywnego dzwonka 
telefonu. Kiedy wygłaszamy wykład, możemy być tak skoncentrowani na tej czynności 
i samym sobie, że kasujemy wszelkie informacje płynące ze strony naszych słuchaczy, 
nawet to, że wykończeni nudą dawno już wyszli z sali. Możemy też kasować informacje 
o zmianach. Powodowani pewnym utrwalonym obrazem wychowanka nie zauwa-
żamy zmian, jakie się w nim dokonują. Niektórzy rodzice nie zauważają, że ich dzieci 
z niemowląt zamieniły się w podlotki, zaś niektórzy nauczyciele nie zauważają zmian 
na lepsze czy gorsze u uczniów, mimo ich ewidentnego zachodzenia! 

18. Co rzadko spotyka się ze zrozumieniem i raczej bardzo irytuje nauczycieli. Z kolei zniekształcenia świata 
uczniów dokonywane przez nauczycieli irytują uczniów.
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Łatwo jest nie zauważać – z różnych powodów. 
Aby się o  tym przekonać, zapraszam do wykonania krótkiego 
ćwiczenia: w poniższym tekście zaznacz wszystkie litery „F”.

„The necessity of training farmhands for first class farms in the fatherly 
handling of farm livestock is foremost in the minds of farm owners. Since 
the forefathers of the farm owners trained the farmhands for first class 
farms in the fatherly handling of farm livestock, the farm owners feel they 
should carry on with the family tradition of training farmhands of first class 
farms in the fatherly handling of farm livestock because they believe it is 
basis of good fundamental farm management.” 

(Ile liter udało się znaleźć? Czy jest ich 36?)

Działanie filtrów percepcji wpływa na tworzenie naszych osobistych map świata. 
Wyobraź sobie, że spędzasz wakacje nad jeziorem. Możesz zauważyć, że różne 

osoby będą spostrzegały różne aspekty tego miejsca. Dla rybaka – przekonanego, że 
najlepszą formą relaksu jest siedzenie w łódce z wędką – najważniejsza będzie możli-
wość łowienia ryb. Dla osoby uprawiającej windsurfing najważniejsze będą wiatr i fale. 
Matka z małymi dziećmi będzie szukała bezpiecznego miejsca do zabawy. Każda z tych 
osób będzie spostrzegała rzeczywistość pod kątem własnych potrzeb i w oparciu 
o własne przekonania. Dlatego ich filtry percepcji będą tworzyć odmienny obraz 
sytuacji nad jeziorem. 

Innym filtrem, w oparciu o który budujemy nasz model świata, są nasze przeko-
nania. Są one naszymi wiodącymi zasadami, wewnętrznymi drogowskazami porząd-
kującymi otaczający nas świat. Wszyscy mamy pewne przekonania, poglądy, wpojone 
nam w procesie wychowania, wynikające z kultury, w której żyjemy. Przekonania są 
hipotezami na temat otaczającego nas świata, które nie zawsze możemy zweryfikować. 
Jednakże dla nas są one prawdziwe. Kiedy wierzymy w coś, działamy tak, jakby to była 
prawda. To powoduje, że często nie mamy potrzeby sprawdzania ich. Matka przeko-
nana, że świat jest pełen niebezpieczeństw, będzie otaczała swoje dziecko nadmierną 
opieką, nie pozwalając mu na samodzielne poznanie świata i  zmianę tego przekonania. 

Przeprowadzono kiedyś badania na dziećmi, które losowo podzielono na dwie 
grupy. Nauczycielom powiedziano, że jedna z nich wykazuje wyższy poziom inteli-
gencji, wobec czego oczekuje się od nich lepszych wyników. Podstawowym czynni-
kiem różnicującym obie grupy było przekonanie nauczycieli o lepszych możliwościach 
uczniów, co w efekcie spowodowało takie funkcjonowanie filtrów percepcji, że grupa 
o wyższym IQ istotnie okazała się lepsza.
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Warto zbadać, jakie mamy przekonania na temat edukacji. Spotkałam wielu 
nauczycieli, którzy mieli głębokie (uzasadnione ich zdaniem) przekonania, że nie da 
się nic zmienić w szkole.

I im się to sprawdzało i sprawdza. Z kolei inni (na szczęście jest to grupa licz-
niejsza) mają przekonanie, że wszystko zależy od nich, że jeżeli coś chcą, to mogą i... 
im się także sprawdza to w życiu! 

Jak mawiał Ford: „Jeśli myślisz, że potrafisz – masz rację. Jeśli myślisz, że 
nie potrafisz – też masz rację. Wszyscy mają (swoją) rację”.

Oto lista przykładowych przekonań blokujących lub wzmacniających działania 
z punktu widzenia nauczyciela (N) i ucznia (S).

Przekonania ograniczające Przekonania wzmacniające

N: Studenci są słabi
N: Dzięki moim kompetencjom, umiem 
nauczyć każdego

N: Na uczelni trudno wprowadzać 
zmiany

N: To ja dokonuję zmiany!

S: Nauka to mozół bez sensu S: Nauka jest ciekawa
S: Uczymy się rzeczy niepotrzebnych S: Uczymy się rzeczy użytecznych  

S: Nauczyciele są niesprawiedliwi
S: Nauczyciele oceniają mądrze 
i pomocnie

Najbardziej nieświadomym filtrem są nasze wartości. Dzięki nim decydujemy, 
czy nasze działania są dobre, czy złe, prawidłowe lub błędne. Wartości uosabiają to, 
co jest dla nas istotne i wsparte są przez nasze przekonania. Wartości są generaliza-
cjami głębokiego systemu przekonań, tworzą fundamentalne zasady, według których 
żyjemy. To one są stolicami na naszej mapie świata. Według nich orientujemy się, 
w którą stronę chcemy iść lub od czego chcemy  uciec. Dostarczają nam motywacji 
i nadają kierunek naszemu działaniu. 

Człowiek, dla którego naczelną wartością są dobra materialne, inaczej postrzega 
świat, niż ktoś, dla kogo najważniejsze są relacje międzyludzkie. Ten pierwszy 
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spotkanie towarzyskie potraktuje jako okazję do poznania wpływowych osób, drugi 
będzie nastawiony na spędzenie czasu w miłej atmosferze. 

Inaczej będzie się zachowywał nauczyciel, dla którego najważniejszym elementem 
jego działania jest uczeń i jego rozwój, inaczej ten, dla którego najważniejsza jest reali-
zacja programu, a jeszcze inaczej ci, dla których zawód ten jest sposobem zarabiania 
pieniędzy na życie.

Przekonania i wartości są bardzo często nieuświadomione, a ludzie nie zdają sobie 
sprawy, co jest dla nich de facto najważniejsze.

Spróbuj teraz poddać analizie swój system wartości. 
Być może sam się zadziwisz rezultatami!
Wymień 10 najważniejszych wartości dla Ciebie, uporządkuj je i wpisz do tabeli — 
pozycja nr 1 to wartość dla Ciebie najważniejsza.

punkty nr wartość p o r ó w n a n i a :
1 .........    1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
2 .........    2/1 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
3 .........    3/2 3/1 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10
4 .........    4/2 4/3 4/1 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10
5 .........    5/2 5/3 5/4 5/1 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10
6 .........    6/2 6/3 6/4 6/5 6/1 6/7 6/8 6/9 6/10
7 .........    7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/1 7/8 7/9 7/10
8 .........    8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/1 8/9 8/10
9 .........    9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/1 9/10
10 .........    10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/1

Poddawaj analizie kolejną wartość z pozostałymi – zadając pytanie, co jest ważniejsze 
w tej parze?
Podkreśl wartość ważniejszą w danej parze.
Gdy wykonasz już całe zadanie, tj. dokonasz już wszystkich porównań i wy bo rów –
policz częstotliwość wyborów „1” na poziomie 1, „2” na poziomie 2, „3” na poziomie 
3 itd. Po lewej stronie tabelki wpisz tę liczbę.
Liczby te zilustrują faktyczną hierarchię twego systemu wartości.

Wartości przyswajamy w procesie wychowania i w procesie modelowania od 
innych znaczących osób. Nie wiemy, dlaczego coś robimy, z jakiego powodu dokona-
liśmy takiego, a nie innego wyboru. Przekonania zawsze są prawdziwe i wpływają na 
to, co możemy, a czego nie możemy zrobić. Znamy już powiedzenie: „Czy uważasz, 
że potrafisz czegoś dokonać, czy też uważasz, że nie potrafisz – zawsze masz rację”. 
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Niektóre z wartości i przekonań mogą nas ograniczać. Przekonanie „nigdy mi się 
nie uda” lub „nie potrafię rysować” ogranicza możliwości wyboru zachowań, które 
mogłyby przynieść nam korzyści. Cierpienie jako wartość, wyrażająca się w przeko-
naniu „cierpienie uszlachetnia”, powoduje dążenie do negatywnych stanów emocjo-
nalnych, zawężając nasz sposób odbioru i przeżywania świata. Człowiek mający prze-
konanie, że pieniądze szczęścia nie dają, a uznający szczęście za wartość, do której 
dąży, odnosząc sukces finansowy będzie w konflikcie z samym sobą. Stanie on przed 
dylematem wartości: dobra materialne czy szczęście. 

W jaki sposób powstaje tego typu dylemat? Otóż dla wyrażania wartości bardzo 
często stosujemy nominalizacje, czyli zamieniamy czasownik opisujący działanie 
w  abstrakcyjny rzeczownik, którego nie można zobaczyć, usłyszeć lub dotknąć. 
Nominalizacje nie są niczym złym, jednak trzeba pamiętać, że kryją one największe 
różnice pomiędzy mapami świata różnych osób. Dla jednej osoby wolność może 
oznaczać możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, dla kogoś innego to samo 
słowo może oznaczać brak jakichkolwiek ograniczeń. Kiedy chcesz uzyskać wspólne 
znaczenie przed Tobą trud ich praktycznego zdefiniowania. 

Bez dobrego opanowania sztuki komunikowania się (lub lepiej – porozumiewania 
się), bardzo trudno nam będzie pracować z ludźmi. A to dopiero początek. Fakt, że 
najtrudniejszy. W tym miejscu powinniśmy zdziwić się, że mimo wszystko jakoś się 
porozumiewamy!

Do dalszego studiowania struktury procesu komunikacji i  pozostałych jego 
tajników odsyłamy do lektur (patrz: bibliografia).

Na zakończenie – postulat praktyczny, choć futurystyczny: 
1. Egzaminator ujawnia swoje oczekiwania i profile, wyraźnie precyzuje, co jest dla 

niego „wzorcem metra”.
2. Szanuje potrzeby egzaminowanych – pozwala np. chodzić w czasie mówienia.
3. Pozwala korzystać z map mentalnych19.
4. Pozwala się uczyć techniki zdawania egzaminu, więc np. nagrywać rozmowę egza-

minacyjną20 lub komentować prace w świetle uzyskanego wyniku (aby otrzymać 
informację zwrotną – merytoryczną i techniczną).

5. Dba o jakość komunikacyjną w sytuacji egzaminacyjnej (i innych także).
6. I... woda dla wszystkich!

19. Na temat map – zobacz Aneks 9. 
20. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaczyna rozważać takie rozwiązanie na maturalnych egzaminach ustnych.



WSZYSCY SIĘ UCZYMY – PRAKTYKA 171

Na Uniwersytecie Colorado w Boulder studenci wymieniają się odpo-
wiedziami na pytania egzaminacyjne i konfrontują je z arkuszem kolegi 
z  ławki. Co więcej, robią to, żeby dostać lepszą ocenę i  faktycznie ich 
wyniki poprawiają się. Wykładowcy sami ich do tego zachęcili. Od lat 
wykorzystują niepozorne, ale niezwykle użyteczne narzędzie o nazwie 
Clicker. Oczywiście tego, co dzieje się na uczelni, nikt nie nazywa ściąga-
niem. „Uczniowie uczą się po prostu od siebie nawzajem”, zauważa Tin 
Tin Su, profesor pracująca na wydziale biologii. Jest współautorką opraco-
wania, którego tematem jest to, jak wykorzystywać urządzenia o nazwie 
Clicker (kliker) do wspierania dyskusji między studentami i wykorzy-

stywania jej do nauki, której nie zapewni zwykły wykład. Metoda ta wykorzystuje 
proste urządzenie podobne do pilota telewizyjnego, które pozwala na głosowanie 
zgromadzonych studentów na odpowiedzi do pytań przedstawionych w formie testu 
wielokrotnego wyboru. Uczniowie odpowiadają na nie indywidualnie, a instruktor 
często zachęca ich do dyskusji i uzasadnienia wyboru. Kiedy wysłuchają opinii innych 
uczestników zajęć, mogą jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie. Zazwyczaj radzą sobie 
lepiej niż na początku21.

Jak zauważa Mark Prensky (amerykański badacz nowych mediów 
i Internetu oraz twórca pojęć „cyfrowi tubylcy” i „cyfrowi imigranci”), 
dzisiaj nauczyciele mają zupełnie nowe możliwości przekazywania 
wiedzy studentom. Zamiast spędzić z każdym z nich pół dnia na 
tłumaczeniu najważniejszych funkcji każdego programu, wystarczy, 
że przygotują cykl wideo i umieszczą filmy w YouTube. „Można 
uczyć się przez całe studia z zasobów You Tube – wiele z nich 
powstało właśnie po to, aby służyć edukacji”. Pod koniec 2007 
r. Centrum Berkmana dla Internetu i Społeczeństwa przy Szkole 
Prawa Uniwersytetu Harvarda wspólnie ze szwajcarskim Uniwer-
sytetem w St. Gallen, uruchomiły blog Digital Natives22, w którym 
publikują informacje dla edukatorów, w jaki sposób powinni się 
oni dopasowywać w nauczaniu do umysłów i oczekiwań cyfrowych 
tubylców.

21. Tł. Agnieszka Andrzejczak na podstawie Science Daily Your Source for the Latest Research news, Discoveries, 
and Breaktroughts in Science, http://www.sciencedaily.com/

22. http://blogs.law.harvard.edu/digitalnatives/
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3.2. „Szwedzki stół” sposobów uczenia się
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... zechce1. 
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!  

Optymalny Stan Uczenia się (OLS - Optimal Learning State) jest dostępny dla 
każdego! 

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. zrelakso-
wanej aktywności, kiedy to ciało jest zrelaksowane, a umysł spokojny. Można się 
oczywiście nauczyć wchodzenia w taki stan.

• Po drugie – jako zestaw wypracowanych osobistych nawyków – programu przy-
gotowującego 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.

PRZED wykonujemy rozruch2 „odpalający” pożądane stany sprzyjające uczeniu 
się (lepsze widzenie, słyszenie, skupienie i  lepszą koordynację, wyższą motywację, 
kreatywność itd.).

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.

1. Oczywiście jeżeli chce, jak mawiał poeta K.I. Gałczyński: „Nie mówię żem jest geniusz/lecz i nie „dupa”/też 
bym napisał „dziady”/gdybym się uparł”. 

2. Który 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 usta-
wiający odpowiednio pracę zmysłów (np. oczu przed czytaniem, uszu przed słuchaniem), poziom energii, 
integrację ciała (prawej i lewej strony – umożliwiającej wykorzystywanie wszystkich funkcji półkul mózgo-
wych, oczu, uszu, rąk i nóg; góry i dołu ciała – co odpowiada za skupienie oraz przodu i tyłu ciała – co odpo-
wiada za poczucie równowagi). 
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Umysł ludzki wytwarza fale elektromagnetyczne o częstotliwości3:
• 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 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 (widocz-
nych na EEG)4. 

Michaił Czikszentmihalyi nazwał ten stan „przepływem5”. Potocznie można go 
nazwać byciem na luzie, kiedy rzeczy dzieją się bez wysiłku tak, jak powinny. Pytanie 
jak ten stan osiągać? 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 są niebagatelne! Pamiętajmy, że uczenie się nie przebiega tylko w głowie, 
którą ciało przyprowadza na egzamin! 

3.2.1. PRZED – dobre ustawienie to (więcej niż) połowa sukcesu. 

Grupa ćwiczeń relaksacyjnych
W stanie aktywnej relaksacji każdy działa lepiej! Dlatego zaczynamy od kilku 

ćwiczeń relaksacyjnych, antystresowych. 

Relaks dla ciała

Przeciąganie się na siedząco. Ćwiczenie polega na maksymalnym rozciąganiu rąk, 
nóg i kręgosłupa.

3. Łatwo zapamiętać kolejność, układając w specyficzny sposób wyraz, tu proponuję wyraz BeATa D. (Jest to 
przykład mnemotechniki wzrokowo-słuchowej, ułatwiającej zapamiętanie pewnego ciągu logicznego). 

4. Carla Hannaford, Serce dziecka, MINRRiIO, Warszawa 2004.
5.  Michaił Czikszentmihalyi, Creativity; Flow and the Psychology of Discovery and Invention, New York, Harper 

Collins, 1996.
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Przeciąganie się na stojąco, w dół i w górę.
Na stojąco wykonujemy swobodne skłony z dotykaniem dłońmi podłogi, przy 

zachowaniu wyprostowanych kolan (bez wysiłku) oraz luźne skłony do prawej i do 
lewej stopy.

Luźna główka 
W pozycji stojącej lub siedzącej wykonujemy swobodne ruchy głową we wszyst-

kich 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.

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 umysł6.

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 chęt-
nego 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 spadają kłopoty, problemy, 
lęki. Wykonujemy kilka energicznych ruchów strząsających napięcie z pleców i rąk.  
Po czym – już w pozycji wyprostowanej – kilka relaksujących oddechów w następujący 
sposób: powolny wdech przez nos (licz do czterech), zatrzymanie na chwilę, powolny 
wydech przez usta (jak dmuchanie). 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 (poprzez obser-
wację sylwetki, mimiki, oddychania, tego, co robią ręce, gdzie patrzą oczy) i komen-
tarz, np. wyprostuj plecy, więcej pewności siebie. Róbcie „strunę” zawsze, kiedy 
6. Wszystko zależy od osobistych skłonności. Jednych krótka drzemka regeneruje, innych – jak jest w moim 

przypadku – demobilizuje na następne kilka godzin. Sprawdź więc, jak to działa u Ciebie.
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dopadnie was niepokój, trema, czujecie pewne osłabienie energetyczne – „struna” to 
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, prze-
bywamy w zadymionych pomieszczeniach.

Rysowanie oczami  
Obrysowujemy wzrokiem powoli zarys budynku, drzewa, chmury, przedmiotów 

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. 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;
• 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 o 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.
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Obrazki trójwymiarowe, 3D
Bardzo przyjemny relaks dla oczu, doświadczanie wyraźnej ulgi, kiedy wejdziemy 

już w głębię obrazka. Ćwiczenie wymaga rozluźnienia oka, inaczej nic nie zobaczysz.

Pomrugaj. Kilkusekundowe mruganie oczami po przeczytaniu jakiegoś fragmentu 
tekstu, powoduje naturalne nawilżenie gałki ocznej (często wysuszonej patrzeniem 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. Poru-
szamy mięśniami oka w drugą stronę, co powoduje oczywiście dotlenienie gałki ocznej 
i mózgu oraz usprawnia całościowy ruch mięśni oczu.  Ćwiczenie to ma podwójne 
zastosowanie: jest relaksacyjne dla oczu, ale także należy do zestawu ćwiczeń integru-
jących pracę obu stron półkul mózgowych.

Akwarium lub liście
Patrzenie na rybki pływające w akwarium lub lekko poruszane na wietrze liście. 

Tylko tyle. 

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 minieksperyment: 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 wyko-
nywania ćwiczeń oraz o oddychaniu!

Relaks dla uszu

Hałas męczy i dezorganizuje funkcjonowanie mózgu, a nawet uszkadza jego deli-
katne struktury. Zakres spotykanych w środowisku poziomów dźwięku jest dość 
rozległy, począwszy od wartości progowych, tj. poziomu 0 dB (próg słyszalności) do 
wartości powodujących fizyczne odczucie bólu – 130 dB (granica bólu). Przy warto-
ściach powyżej 65 dB ma miejsce wyraźne nasilenie stanów irytacji i napięć emocjo-
nalnych (pojawia się reakcja stresowa). Hałas ma wpływ na funkcjonowanie układu 
krążenia, układu pokarmowego, układu ruchu, układu dokrewnego i układu nerwo-
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wego. Hałas podczas oglądania telewizji lub gier 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. Oto kilka ćwiczeń, które pomagają w lepszym słyszeniu, które warto wyko-
rzystać przed wykładem, planowaną dyskusją, oglądaniem filmu czy słuchaniem 
nagrań.

Masaż uszu7

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 wykony-
wane jest właściwie.

Muszelki na uszy. Wielka cisza, wytchnienie dla uszu.
Ćwiczenie wykonujemy na siedząco, łokcie oparte o stolik. Nakładamy dłonie 

złożone w muszelki na uszy – jak słuchawki. Zamykamy oczy i delektujemy się przy-
jemnym cichym szumem, podobnym do szumu morskich fal. Ćwiczenie warte zasto-
sowania, 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.

Grupa ćwiczeń integrujących pracę obu półkul mózgu 
Pora teraz omówić ćwiczenia integrujące, które otwierają nas na uczenie cało-

ściowe, obupółkulowe, ułatwiające swobodny dostęp do wszystkich funkcji prawej 

7. Tzw. Kapturek Myśliciela, ćwiczenie z zestawu Gimnastyki Mózgu opracowane przez Paula Dennisona.
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i lewej półkuli mózgu oraz funkcji lewej i prawej strony ciała. Można je też wykonywać 
w fazie W CZASIE, kiedy zachodzi taka potrzeba, aby zebrać myśli, podsumować coś, 
znaleźć jakieś kreatywne rozwiązanie. 

Myślenie o X 8/patrzenie na X. X to symbol integracji pracy półkul mózgowych. 
Przygotowujemy obrazek – duży, czarny X, narysowany czarnym flamastrem na białej 
kartce, co najmniej formatu A4, przyklejamy go do ściany. Przed uczeniem się przez 
kilka minut patrzymy na X, swobodnie oddychając. Przed egzaminem – już wystarczy 
sobie wyobrażać X (zamknąć oczy). 

Dyrygowanie obiema rękami.
Można wybrać jakiś rytmiczny, optymistyczny utwór lub coś z zestawu muzyki, 

która pomaga się uczyć i odpowiednio synchronizuje pracę półkul mózgowych9. 
Stajemy i przez kilka minut dyrygujemy, wykonując zamaszyste ruchy rękoma.

Muzyka, która sprzyja nauce, np.: 
J.S.Bach  – largo z koncertu G-dur na flet i smyczki, largo z koncertu F-dur na harfę
A.Corelli – Sarabanda (largo) z koncertu D-dur nr 7, preludium (largo) do koncertu a-mol 
nr 9
G.Haendel – largo z koncertu nr 1 na instrumenty dęte, Concerti Grossi op.3 i op.6
G. Philip Telemann – 6 fantazji na harfę, largo z koncertu g-moll na wiolonczelę i smyczki
A.Vivaldi – 6 koncertów na flet op.6

Muzyka dobra do podsumowania i powtórki wiadomości:
J.S.Bach – Koncerty Brandenburskie nr 2 i nr 5
A.Vivaldi – „Cztery pory roku”

Tworzenie pozytywnego nastawienia do nauki, np.:
Louis Armstrong – „What a Wonderful World”

  
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. 
8. Ćwiczenie opracowane przez Paula Dennisona z zestawu Gimnastyki Mózgu.
9. Na fenomen wpływu muzyki na pracę mózgu w 1993 r. zwrócili uwagę naukowcy z University of California 

w Irvinie (Gordon Shaw, F. Rauscher, i K. Ky). Przeprowadzili oni szereg eksperymentów na ten temat, np. 
przed testami na rozumowanie przestrzenne jedna grupa studentów słuchała sonaty fortepianowej K 448 
Mozarta. Druga grupa czekała na test, słuchając muzyki relaksacyjnej, a  trzecia grupa – w ciszy. Grupa 
Mozartowska uzyskała najlepsze wyniki z testu. Efekt ten zwie się „Efektem Mozarta”. Słuchanie muzyki 
Mozarta, Czajkowskiego, Bacha, Haendla wpływa pozytywnie na funkcjonowanie mózgu – wpływa na osią-
ganie spójności fal elektromagnetycznych. 
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Rysowanie leżącej ósemki10 

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 

uwagi11.

Pogotowie ratunkowe – kiedy potrzeba więcej energii 
Musimy się nauczyć rozumieć stan swego organizmu. Czasem potrzeba nam więcej 

spokoju, a czasem więcej energii! Kiedy czujesz, że opadasz z sił, procesy myślowe 
funkcjonują marnie, a twój stan jest bliski omdlenia np. w wyniku przeżywanego lęku 
przed egzaminem napij się wody i zacznij się ruszać!

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

10. Ćwiczenia opracowane przez Paula Dennisona  z zestawu Gimnastyki Mózgu.
11. W stanie dekoncentracji mózg przypomina widok rozjarzonego światłami miasta w nocy. W stanie koncen-

tracji „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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Struna i ruch
Potrzebujesz więcej energii? Po pierwsze wyprostuj się. Spędzanie czasu np. przed 

egzaminem w pozycji skulonej, zwiniętej, trzęsąc się z zimna, nie służy poprawie pracy 
szarych komórek. Lepiej pobiegać po schodach, poskakać lub zrobić kilka pajacyków 
(podskoki z klaśnięciem nad głową). 

Punkty na myślenie
Aby pokonać chaos myśli, lekko uciskamy punkty leżące pod obojczykiem (wyczu-

walne dwa dołki, czasem kiedy jesteśmy w dużym stresie, uciskanie tych punktów 
wywołuje nawet ból, co jest nieszkodliwe). Uciskanie powoduje „pompowanie” krwi 
do mózgu, a więc dotlenienie i poprawę myślenia.

Humor i śmiech
Znakomicie dodaje energii, poprawia nastrój i dotlenia cały organizm. Śmiej się 

jak najwięcej (nawet z głupich dowcipów jak ten: kobieta idzie do sąsiadki, aby poży-
czyć wałek. Sąsiadka odpowiada: nie mogę – też czekam na męża). 

Za dużo lęku – trzymanie się za głowę
Wyprostować kręgosłup, jedną dłoń przyłożyć do czoła (jak opaskę), a drugą 

położyć z tyłu głowy w miejscu, gdzie czuje się zakończenie czaszki – łokcie uniesione 
na boki. Zamknąć oczy i wykonać kilka głębokich oddechów. 

Poklepywanie grasicy
Grasica u osób dorosłych odpowiada za stany lękowe. Organ ten jest położony pod 

obojczykiem. Należy obiema rękoma lekko palcami oklepywać to miejsce.

Gra w jak gdyby...
Wyobraź sobie, co by zrobiła w tej sytuacji osoba, którą uważasz za opanowaną, 

pewną siebie itd. Odegraj tę rolę – zacznij się tak zachowywać. Uwaga – ta gra działa 
dobrze jak jest już nieco wyćwiczona wcześniej.

Przy odczuwaniu chaosu myśli
Jeśli odczuwasz stan chaosu, gonitwę myśli, zacznij mruczeć jakąś melodyjkę (bez 

słów), np. „Happy Birthday to you”, „Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal” lub 
„Jak dobrze wstać skoro świt”.

Sztywność mięśni policzkowych 
Pomaga żucie gumy i ziewanie, robienie min (wykrzywianie się na wszystkie 

strony). 
Jeśli w stresie doświadczasz sztywności mięśni policzkowych, z trudem wydoby-

wasz głos (krtań w stresie), pamiętaj o mówieniu na głos w czasie uczenia się – w ten 
sposób przygotowujesz „gotowce” – aktywne wzory kinestetyczne układu artykula-
cyjnego.
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Suchość języka
Pomaga przygryzanie języka, żucie kawałeczka cytryny, gumy, czasem coca-cola. 

Organizacja miejsca uczenia się
Najlepiej gdy wykreujemy sobie stałe miejsce do uczenia się. Kiedy systematycznie 

będziemy siadać w tym miejscu, wytworzy się nawyk (inaczej zwany kotwicą), który 
nasz umysł poinformuje: „Aha, zabieramy się do nauki”. Stan aktywnej relaksacji 
i niezbędnej koncentracji – nasz ulubiony stan skupienia – będzie tu osiągany coraz 
szybciej, wyzwoli swoistą reakcję łańcuchową12.

Budując takie miejsce do nauki, zadbaj o jego wyposażenie:
• biurko i odpowiednie krzesło, które jest dopasowane do Twojego wzrostu;
• wszystkie potrzebne rzeczy pod ręką (aby się niepotrzebnie nie dekoncentrować);
• dla chętnych: kominek z olejkami na lepszą koncentrację (po jakimś czasie sam 

zapach wywoła odpowiednie ustawienie ciała i umysłu do nauki);
• właściwa temperatura pokoju i jego wywietrzenie;
• zapas wody do picia;
• jeśli jesteś wzrokowcem, poustawiaj wszystko na biurku w słusznym porządku 

(czasem porządek warto też zaprowadzić w pokoju, bo bałagan będzie Cię rozpra-
szał i domagał się uporządkowania);

• jeśli jesteś słuchowcem, możesz włączyć jakiś miły uchu podkład muzyczny;
• kinestetykom polecam zaopatrzenie się w piłeczki do ugniatania i ewentualnie 

gumę do żucia.

Czas
Każdy z nas najlepiej wie, o jakiej porze dnia działa najsprawniej. Jesteś „skow-

ronkiem” czy „sową”? Jeżeli lubisz wstawać skoro świt – ucz się rano; jeżeli wolisz 
późne godziny popołudniowe czy nocne – ucz się wtedy, kiedy czujesz, że jest to dla 
Ciebie optymalne. Dla „sów” pewnym problemem są egzaminy poranne, kiedy jeszcze 
są w stanie półsnu. „Skowronki” mogą doznawać spadku energii na popołudniowych 
wykładach. W tego typu sytuacjach polecamy ćwiczenia energetyzujące i picie wody. 

Nastawienie do nauki
Żeby nam się chciało uczyć, potrzebne jest odpowiednie nastawienie. Zatem 

skontroluj swoje myśli i przekonania, czy słyszysz (1) jak jęczysz: „Och, jak ja tego 
nie lubię”, „Ale to nudne”, „To nie do ogarnięcia”, „Po co mi to w ogóle jest”... czy 
też (2) odczuwasz ciekawość, użyteczność i zapał do uczenia się? Sytuacji drugiej nie 
trzeba komentować – to właściwe nastawienie! Co robić w sytuacji pierwszej? Myśli 

12. Wytworzenie nawyku trwa przy systematycznym powtarzaniu około 14 dni. Nie ma tu żadnej magii – działa 
prawo powtórzeń i neurofizjologia. Prawo powtórzeń działa zarówno podczas uczenia się, jak i mycia zębów. 
Spróbuj myć zęby niedominującą ręką, po 14 dniach osiągniesz w tym biegłość. Zmiana nawyku kosztuje 
nieco zachodu i pracy; muszą powstać nowe połączenia nerwowe i się zmielinizować. 
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takie lub podobne wpływają oczywiście demobilizująco. Z takim nastawieniem szkoda 
marnować czasu. Popracuj więc na swoją motywacją i odszukaj jakąś korzyść, która Cię 
pozytywnie nakręci. Każda motywacja, każda wizja korzyści jest dobra, jeżeli działa! 
Przypominam, że motywacja działa OD i DO, motywuje nas pewna korzyść, nagroda, 
którą osiągniemy w wyniku podjęcia jakiegoś działania: od paczki chipsów do świe-
tlanej przyszłości. Może to być nawet święty spokój.

W przypadku słabszej motywacji koniecznie:
• umów się sam ze sobą, jak nagrodzisz swój wysiłek (np. Jak się tego nauczę, to... 

dopisz właściwe);
• umów się sam ze sobą, ile czasu poświęcasz na naukę (np. 2 godziny);
• umów się sam ze sobą, że się czegoś nauczysz, opracujesz, napiszesz do określonej 

godziny (np. nauczę się... do 17.00); 
• powiedz to sobie na głos: „Nauczę się... do godziny 17.00 a potem (wstaw nagrodę)”. 

Twój umysł będzie wiedział, co ma robić i czego oczekiwać. 

Jest to niezbędna wprawka (aż do osiągnięcia wprawy – czego wszystkim życzymy) 
do zarządzania własnym uczeniem się. Jesteśmy przyzwyczajeni, że w kwestii uczenia 
się ktoś za nas decyduje – taki szkolny tryb działania. Ale to TY tu rządzisz i zarzą-
dzasz! Nikt się za Ciebie niczego nie nauczy! Wreszcie - inni mogą to ja też! Nie 
jestem gorszy! 

Pamiętaj – uważaj na to, co myślisz o sobie i swoim uczeniu się. Mózg działa 
zgodnie z zasadą „garbage in, garbage grows”, działa synergicznie, wprowadzone do 
niego śmieci (demobilizujące myśli) – rosną13. 

Dystraktory
Zadbaj o to, aby nikt i nic Ci nie przeszkadzało. Na drzwiach przyczep kartkę 

„Uczę się – nie przeszkadzać”, na dzwoniące telefony odpowiadaj „Uczę się, zadzwonię 
po 17.00”. Wyłącz telewizor i rockową muzykę (nie wpływa dobrze na uczenie się).  
Czasami jednak grająca muzyka pozwala nam odciąć się od dobiegających hałasów. 
Sprawdź więc, co działa na Ciebie najlepiej. Jeśli chcesz mieć zagwarantowany spokój 
w czasie uczenia się, lepiej spełnić też fundamentalne prośby płynące od otoczenia 
(wyrzuć śmiecie, pozmywaj naczynia, zadzwoń do mamy, zaproponuj jakąś ciekawą 
aktywność swemu dziecku).  

Zatrzyj ręce i zabieraj się do pracy!

3.2.2. W CZASIE – korzystaj ze swego menu uczenia się 
Wiesz już, że każdy ma swoje MENU UCZENIA się, które powoduje, że ucząc się 

w pewien sposób, uczymy się łatwiej i trwalej. Dalej opisane zostaną rozmaite metody 

13.  Mówi się, że stos śmieci rośnie, ale nigdy się nie rozwija.
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i techniki uczenia się. Potraktuj je jak menu w restauracji i wybierz te, które Ci odpo-
wiadają. A jeśli dbasz o zdrowie (czytaj: uczenie całościowe, z wykorzystaniem wszyst-
kich zmysłów), ucz się także innymi metodami, co umożliwi Ci rozwijanie Twojego 
warsztatu uczenia się. Skorzystaj także z  innych rozwiązań, popróbuj, posmakuj, 
dołącz do swego ulubionego zestawu!  

Włącz autopilota 
Komentuj i mów sam do siebie, co się dzieje w czasie uczenia się. Będzie jeszcze 

na ten temat dalej, tu tylko pragniemy zwrócić uwagę, aby pewna część uwagi była 
skupiona na tym, jak się czujesz. Po prostu co jakiś czas sprawdź, czy nie potrzebujesz 
się lekko przeciągnąć, napić wody, poruszać głową, zawinąć w koc, otworzyć okno, albo 
przypomnieć sobie umowę z samym sobą. To też jest elementem zarządzania własnym 
procesem uczenia się.

Czytanie
Czytanie jest najbardziej uniwersalną metodą zdobywania wiedzy, ale bardzo wiele 

osób nie lubi czytać. Jeśli z motywacją jest OK, a mimo to czytanie Cię męczy, prawdo-
podobnie zawodzi technika czytania. Zmierz szybkość swego czytania – ile wyrazów 
czytasz na minutę. Czytelnik wolny czyta 100 wyrazów na minutę; przeciętny do 200 
wyrazów na minutę; dobry – do 400 wyrazów na minutę, a szybki – 1000 słów i więcej. 
Mózg pracuje najwydajniej przy prędkości rzędu 400 i więcej słów na minutę. Przy 
tym tempie mamy zwiększoną zdolność rozumienia czytanego tekstu.

Czytaj ze wskaźnikiem (przesuwanym w pionie!), ogarniając wzrokiem cały blok 
tekstu, nie zaś poszczególne wyrazy. Poczytaj poradnik opisujący techniki szybkiego 
czytania lub najlepiej zapisz się na kurs. To inwestycja na całe życie. Kiedy opanujesz 
technikę szybkiego czytania, będziesz mieć wybór – możesz czytać szybko potrzebne 
książki i teksty lub wolniej, jeśli chcesz się delektować językiem np. poezji.

Szybkie czytanie zwiększa rozumienie tekstu!
Samo czytanie aktywizuje kanał wzrokowy i pamięć wzrokową, a jeśli w czasie 

czytania dodasz inne aktywności – pozyskiwanie informacji będzie coraz lepiej opra-
cowywane i zapamiętywane!

Uwaga techniczna: czasem niektórzy narzekają, że tekst podczas czytania 
blikuje (pojawiają się świecące punkciki), co utrudnia czytanie. Blikowanie to 
efekt najsilniejszego kontrastu w przyrodzie – książki są w większości druko-
wane czarnym tuszem na białym tle. Aby zlikwidować blikowanie można 
nałożyć na strony książki przycięty kawałek przezroczystej folii w kolorze 
jasnoniebieskim lub żółtym.
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Tworzenie szuflad
Zanim zaczniesz czytać podręcznik, nawet jeśli Twoim zadaniem jest opanowanie 

jednego rozdziału, przejrzyj całość! Przekartkuj całą książkę, przeczytaj spis treści, 
zakończenie, przejrzyj ilustracje i wytłuszczone fragmenty. W ten sposób tworzysz 
obraz całości, budujesz też szufladę pamięci na przechowywanie informacji z  tego 
źródła. Kolejne informacje będą tu doklejane. Możesz też zacząć rysować MAPĘ 
MENTALNĄ (MM) jako formę osobistej notatki. W czasie przeglądania mów na głos, 
prowadź autonarrację – „a to ciekawe, a tego nie rozumiem, jaki interesujący wykres, 
nigdy tak nie myślałem, no w to, to nie uwierzę...”. Rozmawiasz z książką, z jej auto-
rami – tworzy się emocjonalne połączenie z czytanym tekstem. Osoby o dominacji 
prawopółkulowej mają swój ulubiony obraz całości, a pozostali – strukturę do wpro-
wadzania danych.

Przetwarzanie informacji podczas czytania
Co jakiś czas przerwij czytanie i zastanów się, czego się dowiedziałeś; o czym to 

było, czy coś Cię zdziwiło. Zrób z tego małą notatkę, ale nie przepisuj całych zdań! 
Notatkę wpisz w MM lub zrób małe streszczenie na kartce formatu A5 w formie 
punktów, diagramu, linii czasu.

Możesz też zamiast notatki sformułować kilka pytań, które utworzą coś na kształt 
banku pytań. Przydadzą się podczas powtórek przed egzaminem (zwłaszcza jak się te 
pytania zestawi od kilku osób). Można opracowywać słownik terminów, zaleca się na 
tzw. fiszkach, kartkach formatu pocztówki. Te techniki sprzyjają wzrokowemu opra-
cowywaniu informacji. Możesz dodać też stymulację słuchową – mów na głos, wygłoś 
streszczenie na głos sam do siebie lub do lampy na biurku. Uwaga – to jest bardzo 
ważne, aby nie mówić „w głowie”, w myślach mówi się na ogół płynnie, na głos – nieco 
gorzej. Przy mówieniu na głos aktywizujemy kanał słuchowy i pamięć słuchową oraz 
całą kinestetykę aparatu artykulacyjnego. Mówienie na głos pozwala na opracowanie 
tzw. „gotowców kinestetyczno-werbalnych”, opracowujemy całe ciągi wypowiedzi. Na 
egzaminie – w stresie – przydadzą się jak znalazł. 

Dramatyzacja
Ważne rzeczy odczytuj na głos, czytaj w sposób dramatyczny, np. dużo głośniej, 

cicho, wolniej lub szybciej. Trudne słowo lub wzór matematyczny wycedź ironicznym 
tonem, zaśpiewaj operowo albo wykrzycz na głos!  

Wizualizacja 
Może oprócz notatek wykorzystasz wizualizację – wyobrażenie, jak coś działa, jak 

jest zbudowane w formie statycznej (w bezruchu) lub w ruchu. Wiele informacji da 
się zamienić na plakat, komiks, filmik. Jeśli w materiale do nauczenia się jest np. opis 
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jakiegoś sporu, możesz sobie wyobrazić osoby, które wykrzykują piskliwie swoje tezy 
i rosną lub maleją jak postacie z kreskówek. 

Im więcej do obrazu dołożysz koloru, ruchu i dźwięku, tym lepiej zapamiętasz. 

Obserwacja 
Obserwacja to metoda, której istotą jest świadoma percepcja wzrokowa. Wykształ-

cenie umiejętności postrzegania to wielkie zadanie edukacyjne! Jak wynika z codzien-
nego doświadczenia, a także praktyki szkolnej, ludzie patrzą, a nie widzą! Są ślepi, 
mimo że ich organ wzroku jest absolutnie w porządku, są nieuważni, nie potrafią 
patrzeć aktywnie. Mamy kłopoty z odtworzeniem szczegółów najzwyklejszych przed-
miotów, opisem drogi do pracy, którą przemierzamy tysiące razy, opisem twarzy 
naszych przyjaciół. Oczywiście człowiek musi się bronić przed atakującymi go zewsząd 
informacjami wizualnymi – inaczej jego umysł po prostu nie pracowałby sprawnie. 
Ale czym innym jest neurologicznie uzasadniona obronność percepcyjna, a czym 
innym sztuka świadomego patrzenia (obserwacji) – zwłaszcza kiedy zależą od niej 
efekty naszej edukacji!

Patrzenie więc nie jest tym samym co widzenie! Z kolei widzenie nie zawsze znaczy 
widzenie tego samego! Na widzenie różnych rzeczy wpływają: wiedza i doświad-
czenie, które osoby posiadają na dany temat (np. zwykły codzienny obraz nieba nocą 
jest czymś innym dla kosmologa, astrologa i artysty)14 oraz osobiste potrzeby i prefe-
rencje. Większość mężczyzn zauważy bardzo wiele cech przejeżdżającego obok super-
samochodu, kobieta – prawdopodobnie zarejestruje kolor lakieru i ewentualnie tapi-
cerki. Być może zwróci też uwagę na kierowcę... Kierowca zauważy (oby!) wszystkie 
znaki drogowe i zagrożenia na drodze, pasażerowie – mijane pejzaże. Nie wolno więc 
zakładać, że jak ja coś widzę, to inni widzą to tak samo! Jeśli uwaga nie zostanie skie-
rowana na określone aspekty obiektu, każdy zobaczy ów obiekt po swojemu. Widzenie 
nie jest tylko aktem optycznym. Pamiętajmy, że generalnie mamy tendencję do leniwej 
obserwacji obiektów, zwłaszcza tych, które wyjściowo nie są dla nas interesujące.

Umiejętność postrzegania jest potrzebna, aby korzystać właściwie z  pomocy 
dydaktycznych, w których aktywizowana jest percepcja wzrokowa. Są to: plansze, 
mapy, wykresy, schematy, ilustracje, plakaty, modele (płaskie i przestrzenne, statyczne 
i ruchome), filmy oraz badania i obserwacja w terenie.

Niektórzy wykładowcy – zgodnie z hasłem wizualizacji, wykorzystują tzw. folie 
asystujące. Cały wykład jest mówiony na tle obrazków, wykresów, haseł, które rzuto-
wane są na ekran. To oczywiście bardzo wspomaga percepcję wykładu, ale tylko 
wtedy, gdy folie są odpowiednio przygotowane. Inaczej zamiast wspomagać, denerwują 
odbiorców! Byłam niejednokrotnie świadkiem rzutowania na ekran stron maszyno-
14. Czytałam ostatnio o tym, że na jednym z wydziałów geologicznych wprowadzono ćwiczenia z obserwacji 

terenu z wykorzystaniem specjalnych okularów z kamerą monitorującą ruchy oczu studentów. W ten sposób 
uczy się ich patrzenia w szczególnie właściwy sposób dla tej dyscypliny nauki. 
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pisu tekstu wygłaszanego przez wykładowcę. Zwyczajnie cała strona tekstu pisana 
drobnym drukiem (czcionką nie większą niż 12 punktów), bez światła, bez wyróżnień. 
Uwaga – wszystkie pokazywane ilustracje, wykresy, teksty przygotowywane do pokazu, 
prezentacji czy wykładu muszą być inaczej przygotowywane niż np. do umieszczenia 
w tekście książki. 

Najmniejsza czcionka powinna mieć około 40 punktów, tekst powinien być tak 
zorganizowany, aby można go było czytać blokowo (jednym rzutem oka). Słów nie 
można przenosić, należy także zadbać o odpowiednie duże marginesy i przestrzeń 
między wersami. Kolory należy stosować oszczędnie. Jeśli mamy możliwość korzy-
stania z kolorowej drukarki, najlepiej jest korzystać z granatowego i zielonego tuszu. 
Kolor czerwony – podświadomie odbierany jako ostrzegawczy – można wykorzystywać 
do podkreślania bardzo ważnych rzeczy.

„Wybitny uczony, Agassiz, z niezwykłym powodzeniem kształcił swych uczniów 
obserwacji. Znakomicie wyszkolony zmysł obserwacyjny, jaki w nich rozwinął, bez 
wątpienia przyczynił się później w znacznej mierze do zdobycia przez większość z nich 
wysokich stanowisk i wielkiego imienia”.15 Oto opis nauki obserwacji: Agassiz dał 
(studentowi) naczynie z rybą i kazał mu dobrze ją studiować, a następnie zdać sprawę 
z tego, co zaobserwował. Uczeń znał już ten gatunek ryb i dziwił się, że profesor dał 
mu takie łatwe zadanie. Obserwował więc rybę, ale nie znalazł w niej nic interesu-
jącego. Nie mógł jednak znaleźć profesora i musiał ku swemu rozdrażnieniu siedzieć 

nad nią kilka godzin, nudząc się straszliwie. W końcu dla rozrywki 
wyjął rybę z naczynia i zaczął ją odrysowywać. To było dość łatwe, 
dopóki nie doszedł do szczegółów. I tu zrobił ciekawe odkrycie, ryba 
nie miała powiek a oprócz tego zauważył jeszcze parę nieznanych 
sobie szczegółów. Dalej w tej opowieści okazało się, że profesor nie 
był dość zadowolony z  tego, że uczeń odkrył tak mało i kazał mu 
siedzieć jeszcze kilka godzin nad rybą. W końcu uczeń siedział nad 
rybą całe trzy dni, wynajdując masę interesujących rzeczy i stawiając 
coraz to nowe pytania. To doświadczenie nauczyło go uważnej obser-
wacji, zagłębiania się w szczegóły nie tylko ryby, ale we wszystkich 
jego późniejszych studiach.

Zapamiętywanie dat, liczb
Chcesz zapamiętać datę – odnieś ją do swego życia np. (np. urodziłem się 600 lat 

po bitwie pod Grunwaldem).16

Zbuduj z niej wzrokowy hak pamięciowy.
15. W.W. Atkinson, Kształcenie pamięci. Nauka o obserwacji, pamięci i wywoływaniu wspomnień, Wydawnictwo 

Interlibro, Warszawa, 1995.
16. Wydaje się, że jest to jedyna data, z którą nikt w Polsce nie ma kłopotów.
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Najpierw skojarz każdą cyfrę z jakimś wybranym symbolem, np.
1 – wędka
2 – łabędź
3 – zarys ptaka (jak kto woli biustu)
4 – krzesło
5 – jabłko
6 – granat z zapalnikiem
7 – kosa
8 – bałwan
9 – zwinięty wąż
0 – kula, balon

Najpierw narysuj sobie po swojemu te symbole i zacznij się bawić w układanie 
obrazków. Pamiętasz datę wstąpienia Polski do UE? Data jest zapisana na obrazku 
obok (wędka wbita w jabłko obok łabędzia, który siedzi na jajach i ma krzesło na 
grzbiecie). Obraz pojawia się w myślach w ułamku sekundy, zapis słowny trwa kilka-
naście sekund17.

Zapamiętywanie ciągów logicznych
Jaka jest kolejność układu planet w naszym Układzie Słonecznym? Wymień po 

kolei kolory tęczy. Kiedy księżyc idzie na nów, a kiedy zbliża się do pełni? Jeśli zapa-
miętanie takich ciągów sprawia kłopot, skorzystaj z mnemotechnik słuchowych, anga-
żujących funkcje prawej półkuli – humor, rymowanie, rytmizacja; układaj wierszyki, 
rymowanki, rapowanki, limeryki itd.

17. W ten sposób można zapamiętywać np. nr wagonu i miejsce w pociągu. Zapamiętuję te dane przy kasie 
biletowej i nie muszę jak inni podróżni co chwila spoglądać na bilet. Ponieważ każde rozwiązanie przynosi 
kolejne problemy, zaczynam się denerwować, kiedy wchodzi kontrola biletów, bo nie pamiętam, gdzie scho-
wałam bilet. 
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Tęcza
Czemu   – czerwony
Patrzysz – pomarańczowy
Żabko  – żółty
Zielona – zielony
Na   – niebieski
Głupiego – granatowy
Fanfarona – fioletowy

Układ planet
Moją – Merkury
Wolę – Wenus
Znaj – Ziemia
Matole – Mars
Ja  – Jowisz
Się  – Saturn
Uczyć – Uran
Nie  – Neptun
Pozwolę – Pluton

Fazy księżyca
Cienieje –  jest w kształcie litery C, czyli idzie na nów.
Dużeje – jest w kształcie litery D, zbliża się do pełni.

Słuchanie
Drugą uniwersalną metodą zdobywania wiedzy jest słuchanie. Słuchamy na wykła-

dach, słuchamy taśm audio, bierzemy udział w dyskusjach i rozmowach, słuchamy 
i mówimy też do siebie. Najlepiej jak słuchamy ze zrozumieniem. W tym kanale obra-
biamy docierające do nas informacje słuchowo, aktywizujemy pamięć słuchową.

Podobnie jak w przypadku czytania – zacznij od polecenia skierowanego do siebie.

Włącz Autopilota 
Komentuj – jeśli możesz na głos (jeżeli to film lub taśmy) albo tym razem w głowie 

lub w formie zapisków w notesie, to, co się dzieje w czasie słuchania. Pamiętaj, aby 
od czasu do czasu się poruszyć, wyprostować, napić wody (jeśli można18). Pamiętaj, 
cały czas zarządzasz własnym procesem uczenia się – wykorzystaj maksymalnie czas 
spędzony na wykładach. Uczysz się teraz!19

18. W wielu salach wykładowych na uczelniach widziałam znak „zakaz wnoszenia napojów”. Rozumiem jego 
uzasadnienie w sensie estetyczno-porządkowym, ale muszę wyraźnie powiedzieć, że jest to sprzeczne z zasa-
dami efektywnego uczenia się.

19. W dzisiejszych czasach uczysz się według zasady 3xW: Whatever (cokolwiek robiąc) Whenever (w każdej 
chwili) Wherever (wszędzie).
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Niektórzy wykłady traktują jako zapisywanie informacji, których się będą później 
uczyć. Powtarzam – uczysz się teraz! 

Być może wykładowca dokona krótkiego streszczenia na temat „co było w ostatnim 
odcinku”, uruchamiając tym samym link do szuflady w pamięci, być może wskaże na 
schemacie lub Mapie Mentalnej – pokazującej całość zagadnienia – w którym miejscu 
teraz jesteście. W każdym razie bądź aktywnym słuchaczem, który uczy się TERAZ.

Notatki
Co jakiś czas przerwij na chwilę słuchanie i zastanów się, czego się dowiedziałeś; 

o czym to było, czy coś Cię szczególnie zainteresowało. Pomyśl, jakie to ma znaczenie 
dla Ciebie, dla innych. Co by się stało, jakby tego nie było? Jaki to miało wpływ na 
zdarzenia świata?20 Zrób z tego małą notatkę, ale nie zapisuj całych zdań! Korzystaj ze 
skrótów, symboli, rysunków. Notatkę wpisz w swoją MM lub zrób małe streszczenie 
na kartce formatu A5 w formie punktów, diagramu, linii czasu.

Możesz też obok notatki sformułować kilka pytań i własnych refleksji (Super! Ale 
jak to działa? itp.). Zapisuj ważne pojęcia, powtórz je po cichu, poruszając wyraźnie 
ustami. 

Nagrywanie
Nagrywaj wykłady, a później słuchaj z jednoczesnym robieniem notatek i dyskusją 

z wykładowcą.

Wizualizacja21

Po prostu podążaj za słowami wykładowcy, projektując obrazy w wyobraźni.

Ruch i działanie
Stosunkowo najbardziej lekceważona metoda uczenia się (oczywiście za wyjąt-

kiem Akademii Wychowania Fizycznego, szkół baletowych i kierunków pełnych zajęć 
laboratoryjnych). 

Tutaj jednak chodzi o wykorzystanie ruchu w czasie nauki np. matematyki czy 
języków.

Mówiąc humorystycznie, pewnym ruchem jest przewracanie kartek w podręcz-
niku. Ruchem jest pisanie notatek i rysowanie schematów, ale ten ruch jest nieco zbyt 
niewyraźny dla utrwalania. Pamiętamy może, o czym było w poprzednich rozdziałach, 
że najszybciej zapamiętujemy rzeczy inne, odmienne, przerysowane? Jak więc wyko-
rzystać duży ruch podczas uczenia się?

Dramatyczne odgrywanie
Odgrywam jakiś proces wykorzystując jako materiał plastyczny własne ciało. Na 

przykład można tak odegrać zasady rozwoju ruchowego małego dziecka (rozwój cefa-
20. Wykładowcy na niektórych uczelniach robią specjalne miniprzerwy na refleksyjne utrwalenia materiału: 

opracowanie notatek lub krótką rozmowę z osobą obok.  
21. Jest wielu wykładowców, którzy mają dar opowiadania historii, zamiast dość chłodnego przedstawiania 

faktów. Dobrze skonstruowane historie działają na zmysły i angażują funkcje obu półkul.
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lokaudalny i proksymodystalny), albo nauczyć się, gdzie jest Antarktyda i Arktyka, 
zwrotnik Koziorożca i Raka22. W tym celu wyobrażamy sobie, że wyraz dłuższy – Antark-
tyda – to podstawa (jest pod naszymi stopami). Wyraz krótszy – Arktyka – jest nad głową. 
Raka – wyciętego z papieru lub wyobrażonego – kładziemy na płucach (kojarząc go 
z rakiem płuc), został nam Koziorożec, który nie ma innego wyjścia – jak być na dole. 

Możemy wykonać z własnych rąk model mózgu. Ręczny model 
mózgu: prawą rękę zwijamy w pięść, a drugą ręką kładziemy na 
wierzchu. Część nadgarstkowa prawej ręki będzie grała rolę pnia 
mózgu, zwinięta pięść – śródmózgowia, a dłoń lewej ręki – nową 
korę. 

Pisanie w powietrzu lub na dużej powierzchni
Aby szybko zapamiętać słowo, wzór lub symbol, piszemy je zamaszystymi ruchami 

w powietrzu lub na dużej powierzchni. 

Granie ról, drama, symulacja – uczenie w działaniu
To metody uczenia się, które angażują człowieka całościowo. Wymagają pewnych 

warunków i określonego przygotowania. Podamy tu kilka prostych i użytecznych 
przykładów ich wykorzystania.

Odgrywanie roli pozwala na inne opowiedzenie świata. 
• Opowiedz o swoim życiu, wcielając się w postać eugleny zielonej, postaci histo-

rycznej, państwa starożytnego. Oczywiście dopasuj ciało, gesty, głos, mimikę.
• Odegraj dyskusję dwóch filozofów (potrzebny albo kolega, albo dwa krzesła do 

przesiadania się).
• W większej grupie można odegrać procesy matematyczne (dość zabawne są ruchy 

Browne’a) lub geologiczne.

Możemy odgrywać jednocześnie:
• zachowania niewerbalne (proste i bardziej złożone);
• dialogi – zachowania komunikacyjne;
• pojedyncze scenki;
• przedstawienia według scenariusza gotowego, opracowanego samodzielnie lub 

rozwijanego w trakcie gry;
• granie ról można realizować pojedynczo, w parach, w małych grupach.

22. Naprawdę mnóstwo osób tego nie wie.



WSZYSCY SIĘ UCZYMY – PRAKTYKA 191

I tak wchodzimy w świat dramy
Istotą klasycznej dramy jest konflikt (wymyślony, wzięty z wielkiej sztuki, litera-

tury, obrazów). Dla ćwiczeń wybierane są na ogół dość typowe (archetypowe) konflikty 
ludzkie. Drama umożliwia przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych 
rozwiązań i dokonywanie wyborów. Umożliwia także ewentualną korektę zachowania 
(powrót, powtórkę — co jak wiadomo w życiu się raczej nie zdarza). Umożliwia też 
zmianę interpretacji oceny określonej przeżytej kiedyś sytuacji, zmianę doświadczenia, 
co ma ogromne znaczenie życiowe! 

Uwaga! Podobnie jak w zaawansowanym odgrywaniu ról, drama wymaga bardzo 
rzetelnego opanowania metody i bardzo świadomego kierowania grupą. Bez przygoto-
wania (i osobistego doświadczenia dramy na własnej skórze) nauczyciel może w zasa-
dzie korzystać tylko z podstawowych ćwiczeń dramowych. 

Najczęściej z dramy w takiej właśnie wersji light korzysta się podczas nauki języków 
obcych. Ludzie odgrywają scenki komunikacyjne i w naturalny sposób uczą się języka23.

Polecane ćwiczenia dramowe
• Rozwijanie scen pojedynczych. Odegranie metafor, idei.
• Improwizacje proste i złożone na kanwie opowiadań, ilustracji, studium przy-

padków. Pretekstem może być konkretne wydarzenie według scenariusza histo-
rycznego lub literackiego. Potraktowane z zachowaniem „prawdziwego scena-
riusza” lub sparafrazowane czy kreujące spotkania niemożliwe (spotkania postaci 
historycznych czy bohaterów literackich z innych epok, utworów). Rozmowa Julii 
z Romkiem. Julia mówi słowami Szekspira, Romek konwersuje z nią językiem 
współczesnego chłopaka. Spotkania niemożliwe – podróże w czasie i przestrzeni: 
Spotkanie Kolumba z kosmonautą szykującym się do kolejnego lotu w NASA. 
Spotkanie nastolatków z np. XV i XX wieku i rozmowy o rodzicach i świecie.

Symulacja 
Zaczyna się w momencie, kiedy odgrywamy konkretne role w konkretnej scenerii, 

bardzo zbliżonej do rzeczywistości, po to, aby opanować konkretne, często bardzo 
złożone umiejętności i lepiej się do nich przygotować. Możemy symulować wszystko 
– od ruchów tektonicznych ziemi do udzielania odpowiedzi na egzaminie

Supermetoda uczenia się – Mapa Mentalne MM
Mapy mentalne (z ang. mental maps lub mind-maps).
Jest to metoda wizualnego opracowywania problemów – z  wykorzysta niem 

rysunków, obrazków, zdjęć, wycinków, symboli, ideogramów i/lub słów, krótkich 
dynamicznych zwrotów, haseł. Z jej pomocą można jednocześnie linearnie i cało-
ściowo opracować pewną partię materiału do opanowania.
23. Alicja Gałązka, referat pt. „Drama - twórczą alternatywną w edukacji językowej” przedstawiony na spotkaniu 

„Twórczość uczniów – twórczość nauczycieli”, Katowice 1997. 



192 UCZYMY SIĘ UCZYĆ

Można np.:
• opracować jakieś pojęcie z różnych punktów widzenia, wraz z dyskusją, która toczy 

się w nauce na ten temat;
• opracować jakieś zagadnienie w sposób syntetyczny, np. średniowiecze;
• opracować jakiś problemu – np. przed napisaniem eseju lub przygotowaniem prze-

mówienia (jako rozgrzewka myślowa i przemyślenie struktury).

Mapy mentalne ilustrują spiralność i złożoność naszego myślenia oraz symul-
tanicznego dziania się spraw i problemów. Punktem startowym jest dowolny, złożony 
problem. Mapę rysuje się, najlepiej kolorowo, uzupełnia symbolami, dodaje rysunki, 
linki. Narysowaną MM odtwarzamy na głos, wodząc palcem po liniach – w ten sposób 
angażujemy w uczenie się wszystkie zmysły. 

MM można rysować samemu lub skorzystać z programu komputerowego. Pole-
camy wersję eko – rysowanie własnoręczne, mapa jest wtedy bardziej spersonalizo-
wana. (Jak rysować Mapę Mentalną – zobacz: Aneks 10.).

Linia czasu
Jest to metoda wizualnego przedstawienia problemu. Sprawy ukazuje w wymiarze 

linearnym, pokazuje sensu stricto następstwo czasu i jest odpowiednia w pracy z proble-
mami, które dadzą się przedstawić chronologicznie. Rysujemy linię czasu, nad linią 
wpisujemy komentarze jednego rodzaju (np. wydarzenia historyczne), pod linią – 
innego (np. wynalazki). 

Na zakończenie najbardziej efektywna metoda uczenia się.

Uczenie innych
Myślę, że komentarz jest zbędny. Kiedy uczymy kogoś innego, utrwalamy bardzo 

silnie nabytą wiedzę. Ucz więc innych – także niespecjalistów, swoje młodsze rodzeń-
stwo. Uzyskanie u nich wypowiedzi: „Aha, zrozumiałem” będzie stanowiło potwier-
dzenie Twoich umiejętności komunikacyjnych i opanowania referowanego zagad-
nienia.

Uczenie innych może się realizować poprzez opracowanie materiałów i umiesz-
czanie ich w sieci w postaci:
• prezentacji multimedialnej;
• filmów;
• blogów;
• podcastów.
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Na niektórych uczelniach tradycyjne wykłady  są zastępowane metodą hybry-
dową. Część wykładów ulokowana jest w sieci – w formie właśnie prezentacji, 
filmów, podcastów audio z nagranym wykładem. Jak wynika z badań24 w tym 
hybrydowym systemie nauczania studenci osiągają lepsze rezultaty. Metoda jest 
dopasowana do ich przyzwyczajeń technologicznych, a po drugie – korzystając 
z materiałów w sieci studenci mogą uczyć się zgodnie ze swoim stylem uczenia 
się, w swoim tempie i w dowolnym czasie. 

3.2.3. PO – to jeszcze nie koniec!
Kiedy minie czas, który przeznaczyliśmy na naukę lub zakończy się wykład, 

zastanów się „na gorąco”:
• Czego się nauczyłem?
• Doceń to i przyjaźnie poklep się po ramieniu, pochwal siebie!
• Czy rozumiem to, czego się uczę?
• Czy sposób, w jaki się uczyłem, był efektywny?
• Czy wykorzystywałem wszystkie kanały zmysłowe i różne typy inteligencji, aby 

wielostronnie opanować materiał?
• Czy jestem zadowolony z rezultatów swojego uczenia się?
• Oceń sam siebie.
• Czy ta droga doprowadziła mnie do celu?
• Czego dokładnie nie mogę się nauczyć?
• Spróbuj wykorzystać inną technikę, pomyśl, co byś zmienił następnym razem?

24. Badania prof. Briana McFarlina z Uniwersytetu Houston, http://www.edunews.pl/index.php?option=com_
content&task=view&id=304&Itemid=342
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W skrócie:
• Ucz się w każdej sytuacji – o sobie i o świecie!
• Powtórki i utrwalanie na różne sposoby to fundamenty uczenia się (mielinizu-

jesz!).
• W uczenie angażuj wiele zmysłów jednocześnie! Zobacz – usłysz – poczuj – 

odegraj  w rzeczywistości lub w wyobraźni.
• Odżywiaj się właściwie (poczytaj na temat diety, którą lubi mózg), 

konsumuj mniej cukru, żywności przetworzonej, naładowanej 
chemią, spożywaj mniej węglowodanów. Pij więcej wody, 
spożywaj więcej świeżych warzyw i owoców oraz kasz, 
ryb, dobrych tłuszczy – bo jak jesz, tak się uczysz!

• Pamiętaj o śnie, wypoczynku i  relaksie. Ruch SLOW jest 
równie modny jak FAST.

• Rób przerwy na rozciąganie się, krótki marsz lub bieg, nie 
ucz się w bezruchu!

• Zarządzaj procesem własnego uczenia się – bądź odpowie-
dzialny za efekty własnego uczenia się.

• Ćwicz wyobraźnię i kreatywność25.

Jako bonus – na zakończenie – zapraszamy na krótki kurs inteligencji emocjo-
nalnej26. Jak się okazuje z wielu badań długoterminowych, inteligencja emocjonalna 
ma ogromny wpływ na odnoszone sukcesy zawodowe i  tzw. powodzenie życiowe. 
Czego wszystkim serdecznie życzymy!

25. Przejdź do Aneksu 11. „Jak rozwijać kreatywność”.
26. Aneks 12. „Krótki kurs inteligencji emocjonalnej”.



Rozdział 4.
Korepetycje z uczenia się

•	 12	zaleceń	dla	organizacji	środowiska,	w którym	zewnętrzne	warunki	sprzyjają	
efektywnej	pracy	mózgu

•	 12	zasad	poprawy	koncentracji	uwagi	i wykorzystania	jej	w uczeniu	się
•	 12	rad,	które	ułatwiają	osiąganie	sukcesu	w uczeniu	się
•	 12	uwag	dotyczących	wykorzystania	w procesie	uczenia	 się	umiejętności	
słuchania

•	 12	zasad	skutecznego	uczenia	się	poprzez	czytanie
•	 12	reguł	dotyczących	uczenia	się	poprzez	udział	w dyskusji
•	 12	zasad	skutecznego	uczenia	się	w czasie	ćwiczeń
•	 12	uwag	dotyczących	umiejętnego	rozbudzania	i podtrzymywania	motywacji	
uczenia	się

•	 12	sugestii	dotyczących	umiejętności	sporządzania	notatek
•	 12	sugestii	dotyczących	sposobu	przygotowywania	się	do	egzaminu	i  jego	
zdawania

•	 12	zaleceń	pomocnych	w przygotowywaniu	pracy	dyplomowej
•	 12	podpowiedzi	ułatwiających	redukcję	stresu	i opanowania	technik	relaksa-
cyjnych

•	 12	zaleceń	dla	organizacji	środowiska,	w którym	zewnętrzne	warunki	sprzyjają	
efektywnej	pracy	mózgu
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Zanim zaczniemy się uczyć, powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować. 
Nasze otoczenie powinno nam sprzyjać i, co bardzo ważne, powinniśmy zadbać 
o wszystko, na co możemy mieć wpływ.

Pamiętajmy o tym, że aby nasz mózg mógł uzyskać dobre wyniki, czyli znacząco 
wpływać na uczenie się, to musimy go zrozumieć i pomagać w jego działaniach. Trzeba 
więc stworzyć mu właściwe warunki do tego, żeby widzieć w nim istotny czynnik 
oddziałujący na uczenie się.
Oto	dwanaście	podstawowych	zaleceń,	o których	warto	pamiętać	przy	organi-

zacji	środowiska,	w którym	zachodzić	będzie	proces	uczenia	się:

1.	 Zadbaj o to, żeby przestrzeń wokół Ciebie była zorganizowana w przyjazny dla 
Ciebie sposób.

2.	 Wywietrz pokój i nawilż powietrze oraz zadbaj o jego właściwą temperaturę.

3.	 Zadbaj o właściwe oświetlenie pomieszczenia, w którym będziesz się uczył. Oświe-
tlenie naturalne jest najlepszym źródłem światła. Jeśli jest ono niewystarczające, 
zastosuj miejscowe oświetlenie sztuczne, pamiętając o tym, żeby światło padało 
z lewej strony, a dla leworęcznych – z prawej i było o niemęczącej oczu inten-
sywności.

4.	 Najlepiej ucz się przy biurku lub stole o właściwej wysokości z odpowiednio 
zaaranżowaną przestrzenią dostosowaną do rodzaju wykonywanych czynności 
procesu uczenia się.

5.	 Ucząc się, siedź na wygodnym krześle o odpowiednim kształcie i wysokości. 
Dobierz odpowiednie siedzisko, pamiętając o  tym, że zbyt twarde sprzyja 
zmęczeniu, a zbyt miękkie – senności. Pozycja leżąca jest zdecydowanie nieko-
rzystna w procesie uczenia się, bowiem do efektywnej pracy umysłu potrzebne 
jest pewne napięcie mięśniowe.

6.	 Pielęgnuj porządek lub taki rodzaj nieładu, który nie powoduje dekoncentracji 
Twojej uwagi.

7.	 Pomieszczenie, w którym uczysz się, nie powinno być wyposażone w przedmioty, 
które mogą negatywnie wpływać na koncentrację uwagi bądź przyczyniać się do 
wzrostu zmęczenia.

8.	 Pomieszczenie, w którym się uczysz, powinno być wolne od wszelkiego rodzaju 
zapachów wywołujących uczucie głodu, łaknienia bądź inne odczucia zakłócające 
proces uczenia się.
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9.	 Postaraj się o  właściwe (czyli niepowodujące rozproszenia uwagi) natężenie 
dźwięków. Dla jednych osób optymalnym natężeniem dźwięków będzie cicha 
muzyka, dla innych szum drzew i śpiew ptaków, a jeszcze innych – absolutna cisza.

10.	  Zrezygnuj z towarzystwa osób, które Ci przeszkadzają.

11.	  Stosuj w czasie uczenia się krótkie przerwy i gimnastykę relaksacyjną.

12.	  Unikaj mocnych doznań, które mogą być przyczyną stresu bądź wywołują 
poczucie zmęczenia, zniechęcenia, frustracji, strachu, krzywdy itd.
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12 zasad poprawy koncentracji uwagi  
i wykorzystania jej w uczeniu się1

Żeby uczyć się skutecznie, trzeba umieć się koncentrować. Bez opanowania umie-
jętności należytego skupienia uwagi żadna informacja nie może być ani właściwie 
odebrana, ani zapamiętana, a więc nie opanujesz niczego w zadowalającym stopniu, 
a nauka zajmie Ci niepotrzebnie dużo czasu.

Brak koncentracji bierze się stąd, że myśl, zamiast skupiać się na określonym 
obiekcie, kieruje się jeszcze w stronę jednego lub wielu innych obiektów, które zacho-
wały się w twojej pamięci bądź stanowią obiekt marzeń, niezrealizowanych planów, 
myśli o pilnym bądź atrakcyjnym zajęciu itp. Są to przyczyny rozkojarzenia, które 
powodują dekoncentrację.

Niektórzy sądzą, że koncentracja jest cechą wrodzoną. Inni uważają, że skupienie 
wysiłku intelektualnego na jednym obiekcie jest zachowaniem, które rozwija się 
u ludzi wraz z ich rozwojem, a to oznacza, że zdolność tę można kształtować, aczkol-
wiek zdolność koncentracji myśli i uwagi jest przedsięwzięciem niełatwym. Chcąc 
nauczyć się nią zarządzać, należy przestrzegać wielu zasad i poddać się permanentnej 
samoobserwacji. Oto	dwanaście	podstawowych	zasad	poprawy	koncentracji	uwagi	
i wykorzystania	jej	w procesie	uczenia	się:

1.	 Jeśli stwierdzasz, że masz trudności z koncentracją uwagi, to w pierwszej kolej-
ności rozpoznaj przyczyny, które stanowią źródło rozkojarzenia.

2.	 Gdy już rozpoznasz źródła swojego rozkojarzenia, to w celu poprawy swojej 
koncentracji musisz je natychmiast usunąć. Pamiętaj przy tym, że najczęstszymi 
przyczynami rozkojarzenia są niezaspokojone potrzeby fizyczne, psychiczne lub 
intelektualne. Bodźce zewnętrzne, aczkolwiek mają wpływ na koncentrację uwagi,  
nie są ani jedynymi, ani najistotniejszymi przyczynami rozkojarzenia. Zwykle to 
my im nadajemy taką moc.

3.	 Aby osiągać maksymalny poziom koncentracji, czyli osiągać najlepsze efekty 
uczenia się przy jak najmniejszym zmęczeniu, trzeba włożyć w proces uczenia się 
tylko tyle wysiłku, ile w danym momencie jest niezbędne i pozwolić organizmowi 
odzyskać energię, zanim napięcie niezbędne dla procesu uczenia się nie spiętrzy 
się na tyle, żeby stać się przeszkodą dla efektywnego uczenia się. Pamiętaj, że zbyt 
wysoki bądź zbyt niski poziom pobudzenia nie służy uczeniu się.

4.	 W czasie uczenia się przeplataj napięcie i odprężenie. Pamiętaj, że Twoja zdol-
ność do wysiłku intelektualnego – niezbędnego w procesie uczenia się – jest 

1.  Są to zasady, które zostały sformułowane w oparciu o przemyślenia F. Boucher i J. Avard zawarte w książce 
pt. Podręcznik skutecznego uczenia się, Przeł. A. Wróblewski, Warszawa 2006, s. 71-85.
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ograniczona. Ciągły i intensywny wysiłek przyspiesza pojawienie się zmęczenia. 
Większe efekty w uczeniu się osiągniesz, robiąc regularne przerwy na odprężenie 
się, niż ucząc się bez przerwy przez kilka godzin. Przerwy uprzedzają kumu-
lację napięcia, a zatem bronią przed pojawieniem się nadmiernego zmęczenia. 
Przerwy jednakże nie mogą być zbyt długie – często wystarcza kilka minut, aby 
się odprężyć. Pamiętaj również, żeby nie uczyć się na tzw. ostatnią chwilę, np. 
przez cały dzień czy noc na jeden dzień przed egzaminem, bo w tym przypadku 
Twój organizm nie wykaże należytej zdolności koncentracji, a tym samym efekty 
uczenia się będą mizerne.

5.	 Poprawę zdolności koncentracji możesz osiągnąć poprzez stosowanie 
dwóch zasad maksymalnej wydolności. Zasada pierwsza brzmi następu-
jąco: uczyć się tylko wtedy, gdy sprzyja temu stan aktywności fizycznej. 
Należy zatem bardzo dokładnie poznać swoje cykle psychofizyczne, aby okre-
ślić, czy lepiej uczysz się np. o  siódmej rano czy o  szesnastej po południu. 
Druga zasada maksymalnej wydolności sprowadza się do odgraniczenia stanów 
napięcia i odprężenia. Polega to na precyzyjnym ustaleniu długości czasu, w ciągu 
którego zdolny jesteś do pełnej koncentracji i przerwy na odpoczynek.

6.	 Rozwijaj nawyki sprzyjające koncentracji. Pamiętaj, że przez powtarzalność 
pewnych związków niektóre bodźce zyskują moc wyzwalania określonego 
zachowania. Jeśli przykładowo zawsze będziesz uczył się w określonym miejscu 
i będziesz korzystał z niego tylko w tym celu, to może się okazać, że to sprzyja 
Twojej koncentracji myśli i uwagi.

7.	 Jeśli jesteś zmęczony, nie ucz się na siłę; idź raczej odpocząć. Nie ucz się o pustym 
żołądku; podobnie, zanim przystąpisz do uczenia się, daj sobie trochę czasu na 
odpoczynek po posiłku. Dbaj więc o zaspokojenie potrzeb fizycznych i psychicz-
nych, a Twoja zdolność koncentracji będzie lepsza.

8.	 W czasie uczenia się zawsze trzymaj pod ręką notatnik po to, żeby można było 
zapisać pomysły, które „przyjdą” Ci do głowy w trakcie uczenia się. Doświad-
czenie uczy, że sam fakt zapisania takiej myśli na papierze powoduje, że przestanie 
ona tak mocno zaprzątać Twój umysł, a tym samym dekoncentrować Twoją uwagę.

9.	 Staraj się w trakcie nauki odwoływać się do różnorodnych skojarzeń zmysłowych, 
bowiem takie postępowanie ułatwia rozumienie i zapamiętywanie informacji.

10.	Przed przystąpieniem do uczenia się określ sobie jednoznacznie cząstkowy cel 
i wyznacz czas na jego realizację. Takie postępowanie poprawia koncentrację. Jak 
uczy doświadczenie, gdy zbliżamy się do celu, zwykle zdwajamy wysiłek. Bliski 
koniec pracy działa na uczącego się jak magnes.
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11.	Nigdy nie zaczynaj uczenia się bez wcześniejszego stworzenia sobie sprzyjającego 
klimatu psychologicznego. Przed rozpoczęciem nauki zrelaksuj się tak, aby zaczy-
nając się uczyć, nie trapiły Cię negatywne emocje typu: lęk, gniew, poczucie winy 
lub frustracja. Emocje te będą obniżać Twoją motywację do nauki, a tym samym 
odrywać umysł od należytego skupienia się.

12.	Pamiętaj zatem, że koncentracja to umiejętność, której można się nauczyć i którą 
można doskonalić na rozmaite sposoby. Aby tego dokonać, trzeba szukać przyczyn 
roztargnienia, bardziej w swoim świecie wewnętrznym niż w otoczeniu, podtrzy-
mywać najbardziej korzystny poziom pobudzenia i nie zapominać o konieczności 
stosowania przemienności chwil koncentracji i odprężenia.
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12 rad, które ułatwiają osiąganie sukcesu w uczeniu się2

Uczenie się, tak jak każda inna celowa aktywność człowieka, potrzebuje zaanga-
żowania, pewnego wysiłku i wytrwałości. Wymaga również pewnej wiedzy i umie-
jętności, które powinien posiadać uczący się, żeby mógł osiągnąć sukces w dalszym 
uczeniu się. Czy jednak kiedykolwiek uczono Cię, jak się uczyć? Co wiesz o funkcjo-
nowaniu swojego umysłu? Czy wiesz, jaki preferujesz styl uczenia się, który pozwala 
Ci uczyć się szybko, skutecznie, z uczuciem radości i przyjemności, a nie tylko przy-
krego obowiązku?
Oto	dwanaście	podstawowych	rad,	które	powinny	sprawić,	że	wszystko,	co	

świadomy	umysł	uzna	za	prawdę	i w co	uwierzy,	zostanie	zaakceptowane	i urze-
czywistnione	przez	Twój	umysł:

1.	 Wszystko, co osiągasz lub czego nie osiągasz, jest bezpośrednim skutkiem Twojego 
sposobu myślenia i pragnienia. Twoje wady i zalety, „czystość i nieczystość” myśli 
zależą tylko od Ciebie. Tylko Ty możesz je zmienić, nikt inny tego nie uczyni. 
Całe Twoje szczęście i niedola rodzą się w Twoim umyśle. Jak myślisz, taki jesteś; 
jeśli będziesz dalej tak myślał, takim pozostaniesz. Oczywiście pewnych rzeczy 
nie zmienisz, możesz jednak zmienić siebie.

2.	 Jeśli będziesz pewien swoich marzeń i zdolności oraz będziesz efektywnie pracować 
nad osiągnięciem wytyczonych sobie celów, to zaprzęgniesz moc swojego podświa-
domego umysłu do pokonania wielu przeszkód w uczeniu się. Pamiętaj, że myśli 
przesyłane do podświadomego umysłu odciskają piętno w komórkach mózgo-
wych.

3.	 Naucz się, jak się spodziewać najlepszego, jak patrzeć przed siebie z oczekiwaniem 
najwspanialszej przyszłości, jak wierzyć w to, że jest to możliwe, a przekonasz się, 
że przeżyjesz radość uczenia się i osiągania zamierzonych efektów.

4.	 Jeśli w czasie uczenia się towarzyszy Ci (powstrzymuje Cię bądź dręczy) jakiś 
intelektualny lub emocjonalny problem, staw mu czoła, rozwiąż go, uciekając się 
do przeogromnych możliwości swojego umysłu.

5.	 Myśl samodzielnie. Masz moc panowania nad swoimi emocjami. Każdy z nas ma 
w sobie niewykorzystane moce, które czekają na uaktywnienie. Wykorzystaj więc 
je, a efekty Twojego uczenia się zapewne będą lepsze.

6.	 Wytyczaj sobie jasne i konkretne cele. Jak uczy praktyka, wszyscy ludzie sukcesu 
zaczynają od wyznaczenia sobie celu. Określenie celów i praca nad ich osiągnię-

2. Jest to propozycja, która została opracowana w oparciu o przemyślenia Josepha Murphy’ego zawarte w książce 
pt. Wykorzystaj potęgę podświadomości w pracy, pod red. A. R. Pella, przeł. P. Turski, Poznań 2010.
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ciem jest pierwszym krokiem na długiej drodze do sukcesu. Wiedząc, dokąd 
zmierzasz i jak planujesz się tam znaleźć, zdołasz skoncentrować energię, emocje 
i czas, aby szybko dotrzeć do planowanych celów.

7.	 Pamiętaj, że pomyślność w osiąganiu założonego celu zaczyna się w umyśle, ale nie 
urzeczywistni się, jeżeli będziesz miał do niej nieprzychylne usposobienie. Jeżeli 
będziesz dążył do określonej rzeczy, a oczekiwał innej, to skutki Twojego dzia-
łania (uczenia się) będą zgubne, bowiem wszystko najpierw powstaje w umyśle, 
a potem rozwija się zgodnie ze stworzonym tam wzorcem.

8.	 Bądź optymistą. Wypracuj sobie nawyk konstruktywnego myślenia i myśl reali-
stycznie.

9.	 Nigdy nie uważaj się za nieudacznika. Jesteś tym, za kogo się uważasz, a stworzony 
obraz własnej osoby przechowujesz w umyśle.

10.	Wiele od siebie wymagaj. Jeśli w trakcie uczenia się osiągniesz niewielki sukces, 
pogratuluj sobie. Nie jest to jednak czas, aby spocząć na laurach. Niech drobne 
sukcesy będą dla Ciebie bodźcami do poszukiwania większych doznań.

11.	Naucz się relaksować. Twórz kilkuminutowe przerwy w uczeniu się. Krótka 
przerwa odświeża umysł i pomaga sprawniej myśleć.

12.	 Szukaj nowych sposobów jeszcze bardziej efektywnego uczenia się. Podpatruj 
tych, którym uczenie się przychodzi znacznie łatwiej niż Tobie. Przejmuj od nich 
dobre przykłady i sprawdzaj je w działaniu. Nie bój się ryzyka. Jest to sposób na 
to, aby pójść do przodu.
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12 uwag dotyczących wykorzystania  
w procesie uczenia się umiejętności słuchania3

W tradycyjnym procesie kształcenia słowo mówione jest dominującym sposobem 
komunikowania się (przekaz informacji płynących od nadawcy – zwykle nauczyciela 
– do odbiorcy – zwykle uczącego się).

Skoro podczas wykładów (a często również ćwiczeń) informacje przekazywane są 
werbalnie, to oczywiste jest, że umiejętność słuchania w sposób znaczący wpływa na 
efektywność uczenia się. Niektóre badania wykazują, że umiejętność słuchania ma 
większy wpływ na efekty uczenia się niż umiejętność czytania.

Pozornie może się wydawać, że słuchanie nie jest trudną sztuką. Każdy z nas jest 
przekonany, że potrafi słuchać. Rzeczywistość jest zgoła inna. Spróbujcie poprosić znie-
nacka słuchającego, aby sformułował to, co mu przed chwilą powiedzieliście, a przeko-
nacie się, jak niewiele wie, a jeszcze mniej rozumie. Stąd umiejętność słuchania to nie 
tylko słyszenie bez zakłóceń i zniekształceń wydawanych przez kogoś dźwięków, ale 
również pewien wysiłek,który jest niezbędny do tego, aby zrozumieć przekaz nadawcy 
i zapamiętać przekazaną informację. Zatem umiejętności tej trzeba się nauczyć.
Oto	dwanaście	podstawowych	zaleceń	dotyczących	umiejętnego	słuchania:

1.	 Pamiętaj, żeby dobrze słuchać, trzeba się do tego dobrze przygotować zarówno 
mentalnie, jak i fizycznie, trzeba odgrywać rolę dobrego słuchacza, wyeliminować 
osobisty system znaczeniowy i być przygotowanym na wysiłek umysłowy.

2.	 Dobry słuchacz zwraca uwagę na wartości oraz stara się wyciągać jak najwięcej 
korzyści z tego, co wykładowca (lektor, inny mówca) mówi. Pamiętaj, że są dwa 
nastawienia, na które należy zwracać uwagę: pogląd, jaki mówiący chce przekazać, 
oraz odrębna wartość tego, co jest mówione.

3.	 Zdolność słuchania i radość słyszenia to kluczowy warunek rozwijania Twojego 
umysłu.

4.	 Poprzez umiejętne słuchanie możesz uzyskać nowe informacje, możesz poznawać 
nowy punkt widzenia, który wcześniej nie przyszedł Ci do głowy, ale możesz 
również zrozumieć, że istnieją inne punkty widzenia, które są nowe dla Ciebie, 
bądź poznać rozumowania popierające określony punkt widzenia, zupełnie różny 
od Twojego, jeśli będziesz zadawał pytania.

5.	 Zwróć uwagę na to, że w trakcie słuchania mogą pojawić się nowe spostrzeżenia 
i sposoby rozumienia, które zostały zapoczątkowane przez mówiącego i pozwalają 
Ci zobaczyć, że ludzie wyznają różne systemy wartości.

3. Są to uwagi sformułowane w oparciu o przemyślenia Francine Boucher i Jacqueline Avard zawarte w książce 
pt. Podręcznik skutecznego uczenia się, Przeł. A. Wróblewski, Warszawa 2006.
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6.	 Pamiętaj, że słuchanie może być obciążone sporą liczbą zakłóceń, których źródła są 
ukryte zarówno po stronie nadawcy (wykładowcy), jak i odbiorcy (słuchającego). 
Po stronie nadawcy źródłem zakłócenia może być pominięcie bądź zniekształ-
cenie jakiejś informacji. Przekaz może także nabierać różnych znaczeń w zależ-
ności od tego, czy nadawca (wykładowca) wyraża się jasno, czy w sposób zawiły; 
czy okazuje swój zapał, czy zdradza pewną obojętność wobec przekazywanych 
treści; czy mówi głosem donośnym, czy cichym itp. Po stronie odbiorcy (słucha-
jącego) źródłem zakłóceń może być ograniczona fizyczna zdolność słyszenia 
czy zdolność skupienia uwagi i koncentracji. Na słuchanie mają również wpływ 
reakcje emocjonalne odbiorcy. Pamiętaj, że będziesz lepiej lub gorzej odbierał 
przekaz w zależności od tego, czy nadawca wywrze na Tobie lepsze czy gorsze 
wrażenie. Jakość słuchania zależy również od poziomu Twojej empatii (tzn. zdol-
ności do rozumienia świata innej osoby i wczuwania się w jej punkt widzenia przy 
jednoczesnym zachowaniu wobec niej dystansu emocjonalnego).

7.	 Pamiętaj, że bez podjęcia świadomego wysiłku zrozumienia przekazu nadawcy 
Twoje słuchanie w procesie uczenia się może okazać się całkowicie bezużyteczne, 
może przypominać „dialog głuchych”. Staraj się więc nie tylko słuchać tego, co 
do Ciebie mówi wykładowca, ale również zrozumieć treść tego przekazu, a jeśli 
nie rozumiesz, to poproś o wyjaśnienie.

8.	 Staraj się zrozumieć główne wątki poruszanego zagadnienia, a będziesz w stanie 
lepiej odróżniać myśli ważne od szczegółów lub dygresji, a także porządkować 
informacje w taki sposób, aby w razie potrzeby łatwiej je sobie przypomnieć.

9.	 Jeśli chcesz, żeby Twoje słuchanie przyniosło zamierzony efekt w uczeniu się, 
to słuchaj z otwartymi oczami i całym ciałem. Bądź czujny i odprężony. Jeśli 
chcesz wyeliminować potencjalne źródła rozkojarzenia, czy to wizualne, doty-
kowe, słuchowe czy inne, to usiądź jak najbliżej mówiącego, zwróć się do niego 
przodem i patrz na niego.

10.	Pamiętaj, że słuchanie to gra dwóch partnerów. Sprzężenie zwrotne to podsta-
wowy warunek dobrej komunikacji. Bądź więc komunikatywnym słuchaczem. 
Patrz na wykładowcę nie tylko po to, żeby go lepiej słyszeć, ale także po to, aby 
okazać uwagę i zainteresowanie. Kontakt wzrokowy sprzyja wzajemnej komuni-
kacji. Nie wahaj się również postawić pytania, poprosić o zilustrowanie problemu 
lub powtórzenie bądź wyjaśnienie.

11.	Pamiętaj, że każdy z nas ma skłonność do odbierania przekazu żywej osoby 
w kategoriach własnego sposobu postrzegania rzeczywistości, dostosowując go do 
naszych wartości, zainteresowań, trosk lub naszego nastroju. Ważne zatem jest, 
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żeby słuchając kogoś, starać się być jak najbardziej obiektywnym i wzmacniać 
swoje skupienie uwagi w momencie, gdy uświadamiamy sobie istnienie bardzo 
osobistych systemów znaczeniowych.

12.	Podstawą dobrego słuchania jest opanowanie umiejętności odczytywania 
sygnałów werbalnych, wizualnych i ruchowych wykładowcy. Opanowanie umie-
jętności odbioru sygnałów paralingwistycznych i niewerbalnych poprawia zdol-
ność słuchania i umożliwia uchwycenie intencji nadawcy – bez której nie jesteś 
w stanie zrozumieć sensu przekazu.
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12 zasad skutecznego uczenia się poprzez czytanie4

Czytanie obok słuchania jest drugą czynnością, która ma ogromny udział w procesie 
uczenia się. Gdybyśmy zapytali: „Co to jest czytanie?”, byłbyś zapewne równie zdzi-
wiony, jak przy pytaniu: „Co to jest spanie?” lub „Co to jest jedzenie?”. Jednakże 
wielu uczonych na całym świecie bada tę zwyczajną i codzienną czynność po to, żeby 
poznać, jakie mechanizmy decydują o tym, że niektórzy z nas potrafią czytać bardzo 
szybko i rozumieć sens i znaczenie nawet najtrudniejszych tekstów, a inni nawet przy 
wolnym czytaniu takiej zdolności nie posiadają. Okazuje się, że nasz mózg nie jest 
„stworzony” do czytania. Powstał na długo przed wynalezieniem pisma i w warun-
kach egzystencjalnych, które z dzisiejszymi niewiele miały wspólnego. Dlatego czyn-
ności czytania należy się nauczyć. Czytanie, które polega na rozpoznawaniu pisanych 
symboli służących jako bodźce do przywoływania znaczeń nagromadzonych w naszym 
mózgu i tworzeniu nowych znaczeń drogą manipulowania pojęciami, które czytelni-
kowi są już znane, wymaga licznych ćwiczeń. Uzyskiwane w wyniku tych ćwiczeń 
efekty  pokazują, jak elastyczny jest nasz mózg, który potrafi się nauczyć czynności, 
do których nie został „stworzony”.

Czytanie jest szczególnym przypadkiem percepcji wzrokowej i choć na ogół nie 
jesteśmy w stanie patrzeć na wyraz (określony napis) i go nie przeczytać, to w przy-
padku uczenia się poprzez czytanie sprawa ta nie jest taka prosta. Nie wystarczy 
bowiem czytać, trzeba jeszcze to, co się czyta, rozumieć i zapamiętać w taki sposób, 
żeby można było to, co się przeczyta, zrozumie i zapamięta, w odpowiednim czasie 
i sytuacji wykorzystać. Żywimy	więc	nadzieję,	że	przywołane	tu	zasady,	które	należy	
znać	i przestrzegać,	jeśli	chce	się,	żeby	uczenie	się	poprzez	czytanie	było	skuteczne	
i efektywne,	przyczynią	się	do	tego,	że	tak	właśnie	będzie.	Oto	te	zasady:

1.	 Jeśli chcesz, żeby czytanie przyniosło Ci zamierzony efekt edukacyjny (żeby było 
czynnością, która sprawia, że się uczysz), nie zabieraj się do niego, jeśli jesteś 
zmęczony, senny, poirytowany, a Twoje myśli są zaprzątnięte innymi ważnymi 
(zwykle niezałatwionymi) sprawami. Daj sobie czas na właściwe przygotowanie się 
do tej – ważnej z punktu widzenia edukacyjnego – czynności, bądź zrelaksowany.

2.	 Pamiętaj, że prawidłowe czytanie nie polega na prostym przekazywaniu wrażenia 
optycznego do mózgu. Czytać potrafi ten, kto potrafi jednocześnie uchwycić sens 
tekstu, ocenić go krytycznie i skonfrontować z własną wiedzą. W tym znaczeniu 
czytanie stanowi jednocześnie ważny proces myślenia i zapamiętywania.

4.  Zasady te zostały sformułowane w oparciu o przemyślenia i doświadczenie M. Szurowskiego zawarte 
w książce pt. Pamięć i intelekt, tom 2, Łódź 2009, s. 183-206; J. Brothers, E. P. E. Eagan, Pamięć doskonała 
w 10 dni, przeł. M. Dutkiewicz, Warszawa 2000, s. 208-214; K. Gozdek-Michaelis, Supermożliwości twojego 
umysłu. Jak uczyć się trzy razy szybciej, Warszawa 1993, s. 115-125; L. C. Katz, M. Rubin, Neurobik. Zadbaj 
o kondycję mózgu, przeł. A. Buingoc, Warszawa 2002, s. 51-60.
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3.	 Aby ulepszyć swoją sprawność czytania, musisz chcieć czytać ze zrozumieniem. 
Zdolność zapamiętywania stanowi ważny element tego zrozumienia. Pamiętaj 
więc, że w zrozumieniu tekstu i zapamiętywaniu informacji pomagają tzw. pytania 
refleksyjne i odpowiedzi na nie (typu: „Zaraz, zaraz, czy chodzi o to, że...?” – po 
czym sam używaj innych, własnych słów, porównań, skojarzeń, określeń i metafor, 
wyjaśniając sobie, o co w tym tekście chodzi).

4.	 Kluczem do pełnego rozumienia tego, co czytasz, jest możliwie najbardziej 
realistyczne zwizualizowanie tekstu, co oczywiście będzie możliwe wtedy, kiedy 
zrobisz to zgodnie ze swoim „superłączem”. Pamiętaj, że gdy wizualizujesz, ureal-
niasz tekst, Twój mózg przyjmuje wszystkie zapisane w nim zdarzenia tak, jakbyś 
je sam rzeczywiście przeżywał, a to znaczy, że automatycznie je zapamiętujesz. 
Dlatego w trakcie czytania zadawaj sobie jak najwięcej pytań ułatwiających wizu-
alizację (pytaj siebie, co widzisz, czujesz, czego dotykasz, jaka akcja uruchamia 
się w Twojej wyobraźni). Kiedy oswoisz się z takim sposobem czytania (zajmuje 
to zwykle kilkanaście dni), proces zamiany słów na wyobraźnię stanie się auto-
matyczny i symultaniczny, a więc zadawanie wspomnianych pytań nie będzie 
już potrzebne.

5.	 Nigdy nie czytaj książki fachowej od deski do deski (co innego, gdy czytasz dla 
przyjemności), bo nie wszystko, co w niej zawarte, jest Ci naprawdę potrzebne. 
Ustal najpierw, o czym traktuje książka, jakie konkretnie porusza tematy (zagad-
nienia). Przejrzyj więc spis treści, przeczytaj wstęp (wprowadzenie) i zakończenie 
(podsumowanie). Następnie przekartkuj książkę w poszukiwaniu najbardziej 
interesujących Cię fragmentów tekstu. Zgłębiaj tylko te fragmenty, które uznasz, 
że mają związek z tym, czego chcesz się nauczyć. Czytając, na bieżąco rób mapę 
myśli.

6.	 Czytaj zawsze z ołówkiem w ręku, żebyś mógł swoje przemyślenia, spostrzeżenia, 
wyobrażenia, skojarzenia, komentarze i opinie zanotować niezwłocznie na margi-
nesie.

7.	 Chcesz lepiej zrozumieć to, co czytasz? Czytaj szybciej. Rozumienie tekstu wzrasta 
podczas większej szybkości czytania. Kształtuj więc umiejętności szybkiego 
czytania, bowiem czytając coraz szybciej i z coraz większą zdolnością percepcji 
informacji, udoskonalasz swoją pamięć. Czytając szybko, mniej energii marnotra-
wisz na samo czytanie, a tym samym więcej sił pozostaje na utrwalenie materiału 
w pamięci.
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8.	 Czytając tekst, staraj się wyczuć i zrozumieć emocje autora i samemu je przeżywać, 
bowiem rozumienie i zapamiętywanie tekstu bardzo przyspiesza tkwiący w nim 
(lub stworzony przez Ciebie) ładunek emocjonalny.

9.	 Czytaj wnikliwie i racjonalnie. Czytanie wnikliwe to takie czytanie, w którym 
tekst traktujemy jak wierzchołek góry lodowej i przez świadomy wysiłek inte-
lektualny wnikamy głęboko pod powierzchnię do tego, co taki tekst implikuje 
(„wyciskaj” z tekstu maksimum informacji, zastanawiając się, w jakim celu został 
napisany, dlaczego został napisany, co się kryje między wierszami, do czego autor 
chce nas skłonić itp.). Racjonalne czytanie polega na tym, że w pierwszej kolej-
ności odszukujemy w tekście myśli przewodnie, a dopiero ostatnim krokiem 
jest dokładne studiowanie szczegółów. Krocz zawsze w kierunku od całości do 
szczegółu, a nie odwrotnie.

10.	Naucz się przeskakiwać i omijać te partie materiału (tekstu), które nie zawierają 
potrzebnych informacji. Staraj się zrozumieć ogólny sens i strukturę tekstu; 
słowa, których nie zrozumiałeś, same staną się wówczas oczywiste, a jeśli tak nie 
będzie – sięgnij do słownika lub encyklopedii.

11.	Niekiedy dobrym sposobem na rozumienie czytanego tekstu (zwłaszcza tekstu 
trudnego) może się okazać głośne czytanie. Przy czytaniu tekstu na głos nasz mózg 
korzysta z innych połączeń niż podczas cichej lektury tekstu, a więc słowo wywołuje 
pobudzenie w innej części naszego mózgu. Dodatkowo informacje zostają przyswo-
jone z wykorzystaniem dwóch kanałów zmysłowych: wzrokowego i słuchowego. 
Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze głośne czytanie jest dobrym sposobem na 
rozumienie, bowiem energia wydatkowana na głośne czytanie jest częścią całej 
energii, którą dysponuje osoba czytająca. Stąd pozostaje jej mniej na rozumienie, 
co może sugerować, że lepsze efekty uzyskuje się przy cichym czytaniu. 

12.	Pamiętaj o usuwaniu barier, które utrudniają Ci rozumienie i zapamiętywanie 
tekstu. Takimi barierami najczęściej są: nieumiejętność kojarzenia nowego 
materiału z wiedzą już posiadaną; błędne rozumienie terminologii i słownictwa 
użytego w tekście; niezdolność dzielenia dłuższych słów na sylaby.
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12 reguł dotyczących uczenia się poprzez  
udział w dyskusji5

Pamiętając o tym, co napisaliśmy wcześniej – że uczenie się to coś dużo, dużo więcej 
niż czytanie i zapamiętywanie tekstów z podręcznika czy słuchanie wykładów – warto 
korzystać z innych możliwości uczenia się. Jedną z takich możliwości bezsprzecznie 
jest uczenie się poprzez udział w dyskusji.

Dyskusja jest formą uczenia się, która pobudza i rozwija myślenie, kształtuje 
umiejętności formułowania myśli i ich wypowiadania oraz umiejętności oceny myśli 
i poglądów innych uczestników dyskusji (np. wykładowcy, moderatora, kolegów biorą-
cych udział w dyskusji itp.), a także weryfikacji własnych poglądów. Stwarza okazje do 
lepszego, bardziej obiektywnego i wnikliwego poznawania istoty, wartości i przydat-
ności problematyki stanowiącej przedmiot dyskusji. Żeby jednak dyskusja mogła być 
taką formą uczenia się i prowadziła do uzyskiwania zamierzonych efektów, musi być 
odpowiednio przygotowana i właściwie przeprowadzona, a więc uczenie się poprzez 
udział w dyskusji musi być podporządkowane pewnym regułom postępowania.
Oto	podstawowe	reguły	uczenia	się	poprzez	udział	w dyskusji:

1.	 Dyskusja, będąc formą uczenia się, jest także formą poznawania rzeczywistości, 
spełnia więc rolę źródła wiedzy i dlatego jej przebieg powinien odpowiadać 
kolejnym etapom uczenia się. Może być taką formą uczenia się, w której będą 
przejawiać się wszystkie kolejne stadia procesu uczenia się bądź tylko jedno 
stadium, np. utrwalanie i stosowanie wiedzy bądź jej poznawanie wynikające 
z wypowiedzi innych uczestników dyskusji.

2.	 Każda zamierzona dyskusja, która ma przynieść uczestnikom konkretne efekty 
w zakresie uczenia się, powinna spełniać pewne wymagania natury organizacyjnej, 
wynikające z wewnętrznej struktury dyskusji. Przede wszystkim musi być zapla-
nowana i odpowiednio przygotowana, a jej przebieg odpowiadać tematyce, która 
jest przedmiotem poznania bądź utrwalania, albo jednego i drugiego.

3.	 Jeżeli dyskusja nie jest poprzedzona wykładem, prowadzący powinien krótko 
przedstawić istotne tezy problematyki stanowiącej przedmiot dyskusji, różne 
możliwości ujęcia istoty zagadnienia, a także plan rozważań.

4.	 Po to, żeby dyskusja mogła przebiegać sprawnie, planowo i zgodnie z założonym 
celem, prowadzący powinien wyodrębnić zagadnienia, które będą stanowić treść 
dyskusji.

5.  Reguły te zostały sformułowane po wykorzystaniu rozważań zawartych w książkach: J. Półturzycki, Dydak-
tyka dla nauczycieli, Toruń 1999, s. 139-141; M. Laguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańsk 2004, s. 
148-155; E. de Bono, Mieć piękny umysł, Warszawa 2009, s. 15-35 i 82-92; M. McKay, M. Davis, P. Fanning, 
Sztuka skutecznego porozumiewania się, przeł. A. Błaż, Gdańsk 2002, s. 40-47.
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5.	 Dyskusja jest taką formą uczenia się, w której mogą brać udział wszyscy chętni 
uczestnicy zespołu. Uczestnicy powinni wiedzieć, że biorący udział w dyskusji 
muszą przestrzegać wcześniej ustalonych zasad, dotyczących czasu i sposobu 
wypowiadania się bądź zadawania pytań.

6.	 W każdej dyskusji mogą być stosowane cztery rodzaje ekspresji: dzielenie się 
obserwacjami, przemyśleniami, wyrażanie uczuć oraz wyrażanie potrzeb. Każda 
z nich wymaga oczywiście innego stylu wypowiedzi, a często również różnego 
słownictwa. Dzielenie się obserwacjami oznacza mówienie o tym, co odbierają 
nasze zmysły – bez spekulacji, domyślania się czy wyciągania wniosków. Są to 
komunikaty zawierające fakty. Przemyślenia to konkluzje i wnioski wyprowa-
dzone z tego, co usłyszeliśmy, przeczytaliśmy lub zaobserwowaliśmy. Myśli to 
również oceny i osądy, które stwierdzają, że coś jest dobre lub złe, właściwe 
lub niewłaściwe, a także nasze przekonania, opinie i teorie. Wyrażanie uczuć to 
ukazywanie tego, jak odbieramy to, czego się uczymy, a w istocie wyrażenie tego, 
kim jesteśmy i jakimi jesteśmy. Wyrażanie potrzeb to zwykle proste stwierdzenie 
mówiące o tym, co mogłoby Ci pomóc lub sprawić Ci radość, co Cię interesuje, 
czego nie rozumiesz i chcesz, żeby było wyjaśnione. Często swoje potrzeby wyra-
żamy w formie prośby bądź pytania.

7.	 W czasie dyskusji powinno być miejsce na pełną komunikację, tzn. na połączenie 
wszystkich czterech rodzajów ekspresji: tego, co widzimy, myślimy, czujemy 
i potrzebujemy. Oznacza to, że powinno być miejsce na precyzyjne dzielenie się 
swoimi obserwacjami, jasne wypowiadanie swoich wniosków, wyrażanie swoich 
uczuć oraz formułowanie próśb i sugestii, jeśli czegoś potrzebujesz lub widzisz 
możliwość zmiany.

8.	 Zabierający głos w dyskusji powinien starać się mówić krótko, zwięźle i na temat. 
W razie potrzeby przeciwstawiać się poglądom innych, ale w uprzejmej formie 
słownej. Nie czuć się obrażonym, jeżeli inni krytykują jego wypowiedzi.

9.	 Uznaj wartość czyjegoś konkretnego doświadczenia, jeśli ono na to zasługuje 
i traktuj je jako poważną możliwość, choć niekoniecznie jedyną. Staraj się w wypo-
wiedzi drugiej osoby znaleźć punkty, z którymi się zgadzasz. Czerp przyjemność 
ze znajdywania punktów, z którymi się zgadzasz.

10.	Nigdy nie zgadzaj się z poglądami (opiniami) innej osoby tylko po to, by pokazać, 
jaki jesteś mądry, alby by podbudować swoje ego. Gdy się nie zgadzasz, rób to 
uprzejmie, łagodnie i raczej nie pokazuj, że się nie zgadzasz, tylko że masz na ten 
temat inne zdanie.
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11.	 Jeśli w czasie dyskusji czegoś nie rozumiesz bądź nie jesteś czegoś pewny, to przed 
wyrażaniem swojego zdania (opinii) poproś o wyjaśnienie, rozwinięcie, uzupeł-
nienie itp. Pamiętaj, że pytania są głównym sposobem współdziałania w każdej 
dyskusji. Ten, kto słucha, powinien starać się zadawać pytania. Pytanie to również 
sposób zwrócenia uwagi na pewną kwestię.

12.	Pamiętaj, że dyskusja zakłada wymianę poglądów, co oznacza możliwość zada-
wania różnych pytań, ale także nieunikanie odpowiedzi na trudne czy niewy-
godne pytania. Pamiętaj więc, że nie ma złych pytań (jeśli oczywiście dotyczą 
one zagadnień objętych dyskusją), są tylko złe odpowiedzi. Jeśli odpowiedź na 
Twoje pytanie jest wymijająca lub niewystarczająca, to zadaj pytanie ponownie 
bądź poproś o uzupełnienie odpowiedzi.
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12 zasad skutecznego uczenia się w czasie  
wykonywania ćwiczeń6

W procesie uczenia się mamy na ogół do czynienia z dwoma rodzajami czynności: 
czynnościami intelektualnymi i czynnościami manualnymi. Czynności te wykonujemy 
po to, aby nabyć określony rodzaj informacji (a następnie je przechować w pamięci, aby 
odtworzyć wtedy, gdy będą potrzebne, bądź poddać je określonej obróbce umysłowej) 
lub ukształtować określony rodzaj umiejętności i nawyków. Ćwiczenia w uczeniu się 
są takim rodzajem zajęć, których celem jest tworzenie warunków do operacjonali-
zacji wcześniej nabytej wiedzy lub jej utrwalenia, a także (często głównie) ukształto-
wanie określonych umiejętności, sprawności czy nawyków w działaniach umysłowych 
i motorycznych.

Mają więc one charakter zajęć, w których dominuje działalność uczącego się, a jego 
głównym celem nie jest nabywanie nowych informacji (aczkolwiek w określonym 
zakresie ma ono miejsce niemal w każdym ćwiczeniu), lecz kształtowanie umiejęt-
ności, ćwiczeń w rozwiązywaniu problemów, weryfikacji wiedzy teoretycznej w prak-
tycznym działaniu – słowem ćwiczeń tego, czego jeszcze nie potrafisz. Żeby to jednak 
mogło być możliwe, to ćwiczenia te, a także proces Twojego uczenia się, w czasie ich 
wykonywania powinny odbywać się z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad doty-
czących tego rodzaju działalności. Oto	te	zasady:

1.	 Ćwiczenia dla prowadzącego zajęcia to działalność edukacyjna służąca urucho-
mieniu wyobraźni pedagogicznej połączonej z możliwością sprawdzenia kompe-
tencji organizacyjnych.

2.	 Ćwiczenia z uczącego się czynią mistrza, bo taka jest istota uczenia się, które 
zachodzi w czasie wykonywania ćwiczeń – ale tylko wtedy, gdy będziesz ich 
czynnym, a nie biernym uczestnikiem.

3.	 Skuteczne uczenie się w czasie realizacji ćwiczeń będzie mieć miejsce tylko wtedy, 
gdy do wykonywania ćwiczenia będziesz dobrze przygotowany teoretycznie. 
Dlatego przed każdym ćwiczeniem przypomnij sobie, co już wiesz z wykładów, 
zapoznaj się z wcześniej zaleconą literaturą, przygotuj materiały, które potrzebne 
Ci będą do wykonania ćwiczenia.

4.	 Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją 
bądź poleceniami prowadzącego. Zwróć szczególną uwagę na treść zadania, jego 

6. Zasady te sformułowano na podstawie doświadczeń H. Baureis, C. Wagenmann przedstawionych w książce 
pt. Pomóż dziecku w nauce, przeł. U. Szymanderska, Łódź 2007; L. C. Katz, M. Rubin, Neurobik. Zadbaj 
o kondycję mózgu, przeł. A. Buingoc, Warszawa 2002; H. Smarzyński, Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły 
wyższej, Warszawa-Kraków 1985, s. 40-50.
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sformułowanie oraz zastanów się, jaki cel powinien być osiągnięty w wyniku 
wykonania ćwiczenia.

5.	 W czasie uczenia się możesz mieć do czynienia z różnymi rodzajami ćwiczeń 
(ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, wytwórcze, grupowe, indywidualne itp.). 
Inne ćwiczenia stosowane będą w naukach humanistycznych, ścisłych, przyrod-
niczych, medycznych, technicznych itp. Także inne ćwiczenia będą stosowane 
wtedy, gdy ich celem będzie wytworzenie modelu wyobrażeniowego czy symbo-
licznego określonego przedmiotu, zjawiska czy czynności, a inne wówczas, gdy 
ich celem będzie np. przetworzenie modelu wyobrażeniowego w plan wykonania 
określonej czynności (przypomnij sobie opis przebiegu czynności poznawczych 
uczącego się). Każde z tych ćwiczeń musi uwzględniać nieco inną metodykę, 
dlatego i Ty musisz stosować nieco inny sposób uczenia się. Jeśli nie potrafisz go 
sam określić, zapytaj nauczyciela.

6.	 Niezależnie od tego, jakiego rodzaju ćwiczenia jesteś uczestnikiem (czy jest 
to ćwiczenie audytoryjne czy laboratoryjne), bądź aktywny, nie licz na to, że 
wystarczy jedynie biernie asystować innym kolegom wykonującym zadanie 
będące przedmiotem ćwiczenia, żeby opanować określone umiejętności czy spraw-
ności. Pamiętaj, że istota uczenia się tkwi nie w aktywności zajęć prowadzonych 
w formie ćwiczeń, lecz osób realizujących to ćwiczenie. To nie ćwiczenia są akty-
wizującą metodą uczenia się same w sobie, lecz aktywizują do poszukiwania, 
myślenia, badania itp. Tylko odpowiednie ćwiczenie, powtarzane, doskonalone 
i uzupełniane, zapewnia właściwe opanowanie umiejętności.

7.	 Dobry nauczyciel musi wiedzieć, że istotą zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń 
jest „przenoszenie akcentu” z procesu nauczania na proces uczenia się i pono-
szenia odpowiedzialności za efekty uczących się. Rzecz w tym, żeby umieć zajęcia 
te dopasować do potrzeb, możliwości i preferencji uczących się, a także w tym, by 
odejść od roli nauczyciela-mistrza, nauczyciela-mentora i podjąć funkcję doradcy 
czy trenera edukacyjnego.

8.	 Podejmując decyzję o uczeniu się poprzez wykonywanie ćwiczeń (szczególnie 
tych, których celem jest kształtowanie umiejętności), musisz być świadomy, że 
opanowanie umiejętności wymaga czasu, cierpliwości, konsekwencji i kontroli. 
Nikt za Ciebie rygorów tych przyjąć nie może i tylko od Ciebie zależy, jakie będą 
efekty Twojego uczenia się.

9.	 Pamiętaj o tym, że opanowanie umiejętności wymaga czasu, cierpliwości i wytrwa-
łości, a o efektywności Twojego uczenia się decyduje również odpowiednia moty-
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wacja i wiara w swoje możliwości. Nie załamuj się, jeśli Ci coś nie wychodzi tak, 
jak powinno. Pomyśl, dlaczego tak jest i podejmij kolejną próbę.

10.	Uczenie się jako skutek wykonywania ćwiczeń, tak jak każdy inny sposób uczenia 
się, w dużym stopniu jest warunkowane pracą Twojego mózgu. Dbaj więc o jego 
kondycję. Wyniki najnowszych badań psychoneurologicznych dowodzą, że jeżeli 
chcemy zwiększyć sprawność naszego mózgu, powinniśmy stosować neurobik, 
który sprawia, że mózg staje się ogólnie sprawniejszy i bardziej „giętki”, dzięki 
czemu jest on w stanie zmierzyć się z każdym wyzwaniem, niezależnie od tego, 
czy chodzi tu o zadanie pamięciowe, zadanie wymagające rozumowania, działania 
manualnego czy też angażującego zdolności twórcze. Sięgnij więc do literatury, 
żeby zgłębić swoją wiedzę na temat neurobiku.

11.	Żeby Twój mózg mógł sprawnie kierować Twoim zachowaniem, odbiera, porząd-
kuje i rozdziela dopływające do niego informacje, a niektóre z nich przechowuje. 
Są to niezwykle ważne procesy, które zachodzą w trakcie wykonywania ćwiczeń. 
Jeśli chcesz mu pomóc i sprawić, by sprawność ta była odpowiednia, studiuj jego 
budowę i postępuj zgodnie z zasadami jego funkcjonowania.

12.	Pamiętaj również o stosowaniu w trakcie uczenia się ćwiczeń kinezjologicznych, 
one bowiem usprawniają proces uczenia się poprzez poprawę łączności pomiędzy 
Twoimi zmysłami a mózgiem oraz pobudzają naturalny przepływ energii w orga-
nizmie. Wprowadzają równowagę między fizycznym, psychicznym i emocjo-
nalnym stanem Twojego organizmu. Poprawiają współpracę półkul mózgowych, 
która jest niezbędna, aby dobrze widzieć, słyszeć i sprawnie myśleć. Łatwiej 
się wówczas skupić, ulega skróceniu czas reakcji, stajesz się bardziej sprawny 
umysłowo i bardziej pewny siebie. Ćwiczenia kinezjologiczne poprawiają wytrwa-
łość, niezbędną, by doprowadzić do końca rozpoczęte zadanie.
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12 uwag dotyczących rozbudzania  
i podtrzymywania motywacji uczenia się7

W miarę rozwoju badań dotyczących teorii uczenia się staje się coraz bardziej oczy-
wiste, że uczenie się jest procesem niezwykle złożonym i warunkowane jest wieloma 
czynnikami. Dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać, że ważną rolę w tym złożonym 
procesie odgrywa motywacja, która jest wewnętrznym zaprogramowaniem w procesie 
uczenia się, do którego zmierza uczący się.

Rola motywacji w procesie uczenia się jest trojaka. Po pierwsze, aktywizuje orga-
nizm, zwiększając jego gotowość do działania. Drugim efektem działania czynników 
motywacyjnych jest selekcja docierających do naszego mózhu bodźców i tworzenie 
odpowiednich struktur. Spostrzeganie jest procesem wybiórczym i dlatego motywacja 
ma w nim swój wyraźny udział, co oznacza, że stanowi ona ukierunkowanie dzia-
łania. Zatem należy przyjąć, że czynniki motywacyjne wpływają na efekty uczenia 
się. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze ich wpływ jest taki sam. Zwykle osoby 
uzyskujące dobre wyniki uczenia się odznaczają się silną motywacją. Przy czym siła 
motywacji powinna być optymalna, bowiem zarówno zbyt słaba, jak i zbyt mocna 
motywacja może sprawić, że uzyskiwane efekty będą niższe od możliwości uczącego 
się. Stąd ważną umiejętnością uczącego się jest programowanie motywacji – ustalenie, 
co w uczeniu się jest najważniejsze, co jest ważne dla uczącego się teraz, dzisiaj, nieco 
później, bez czego dalsza działalność edukacyjna uczącego się w jakimś stopniu może 
być zagrożona.
Formułujemy	więc	kilka	uwag,	które	w naszej	ocenie	są	ważne	przy	programo-

waniu	(rozbudzaniu	i podtrzymywaniu)	motywacji	uczącego	się.	Oto	one:

1.	 Jeśli decydujesz się na podjęcie trudu uczenia się, to czynisz to z określonych 
pobudek. Nigdy w swojej świadomości nie dopuszczaj do zrodzenia się takiej 
myśli, że uczysz się jedynie po to, żeby zdać egzamin, a lęk przed tym, że możesz 
go nie zdać, jest Twoim motywem uczenia się. Zobacz prawdziwe korzyści, które 
mogą być rezultatem Twojego uczenia się. Pamiętaj, że uczymy się, żeby się 
rozwijać, pracować zawodowo, by awansować, lepiej zarabiać, zyskać prestiż 
w środowisku, mieć satysfakcję etc.

2.	 Ustal sobie jasną hierarchię celów długofalowych, pośrednich i cząstkowych, 
które będą drogowskazem Twojego działania. Staraj się zobaczyć korzyści wynika-
jące z osiągania poszczególnych celów. Brak takich celów lub ich mglistość sprawi, 

7. Uwagi te zostały sformułowane na podstawie przemyśleń, sugestii i propozycji następujących autorów: 
Z. Włodarski, Psychologia uczenia się, Warszawa 1998, s. 230-233; E. A. Locke, Jak uczyć się efektywnie, prze-
kład R. Kirwiel, Poznań 2009, s. 127-131; A. L. McGinnis, Sztuka motywacji, Warszawa 1992; N. V. Peale, 
Możesz, jeśli myślisz, że możesz, przekład E. Czerwińska, Warszawa 1996.
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że będziesz uczył się tak, jakbyś uczył się nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. 
Ambitne i przemyślane cele oraz wizja wypływających z nich korzyści stanowią 
więc istotny składnik Twojej optymalnej motywacji uczenia się.

3.	 Pamiętaj, że im większe znaczenie będzie miała dla Ciebie wiedza będąca efektem 
Twojego uczenia się, tym łatwiej uczenie się będzie Ci przychodziło i efekty jego 
będą lepsze, bowiem większa będzie Twoja zdolność zapamiętywania i umiejęt-
ność wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Tym samym będziesz miał większą 
satysfakcję.

4.	 Pierwszym, aczkolwiek niewystarczającym warunkiem prowadzącym do rozbu-
dzenia Twojej motywacji uczenia się – poza aspiracjami i świadomością podej-
mowanych wyzwań – jest wytrwałość i konsekwencja w działaniu. Nie trać wiary 
w siebie. Dokończ każde rozpoczęte zadanie (przedsięwzięcie). Nie poddawaj 
się tuż przed metą  osiągnięcia celu, bo nie zobaczysz efektów swojego wysiłku.

5.	 Nie rezygnuj z motywów, których źródłem jest Twój własny interes. Niektórzy 
takie zachowanie kojarzą z niepożądanymi moralnie cechami, takimi jak brutal-
ność, bezwzględność i brak szacunku dla praw innych. Uszanuj te stanowiska, 
jednak nie bierz sobie ich zbyt mocno do serca. Troska o własny interes jest obiek-
tywnie niezbędna, aby przetrwać i osiągnąć zamierzony cel.

6.	 Pamiętaj, że motywację do uczenia się tworzy się przez wyrobienie właściwego 
nastawienia do uczenia się. Poznaj więc swój organizm. Zrób dobry użytek ze 
swojego dotychczasowego doświadczenia oraz wiedzy na temat funkcjonowania 
Twojego organizmu (zwłaszcza mózgu), wykorzystując również nasze propozycje, 
zalecenia i uwagi do tego, żebyś był pozytywnie nastawiony do podjęcia tego 
złożonego zadania. Wspomagaj swój organizm, stosując przerwy na wypoczynek.

7.	 Nie trać motywacji także przy chwilowych porażkach, bo często najlepsze wynika 
z trudności. Cząstkowe niepowodzenie na ogół nikomu nie szkodzi. Jedynie 
strach przed niepowodzeniem zabija motywację. Pamiętaj, że również w takich 
sytuacjach, jeśli jesteś przekonany o słuszności swojego celu i podjętego wysiłku, 
nie wolno rezygnować, trzeba podjąć ryzyko i iść dalej do celu. Pamiętaj, że strach 
przed niepowodzeniem może zniszczyć marzenia o lepszej przyszłości.

8.	 Rozwijaj swoje wewnętrzne siły. Pamiętaj, że posiadasz duże rezerwy. Wykorzystuj 
to, co w Tobie najlepsze. Stosuj sprawdzone sposoby uczenia się. Jeśli ktoś zdąża 
tam, gdzie Ty – dołącz do niego. Staraj się tak uczyć się, żebyś przynajmniej jedno 
umiał robić dobrze – uwierzysz wówczas, że z czymś innym też sobie poradzisz.

9.	 Każdy mniejszy czy większy sukces w uczeniu się uczyń okazją do wyrażenia 
Twojej radości. Pochwal się swoim sukcesem Twoim bliskim, to przecież efekt 
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Twojego wysiłku, Twojej pracy, ale często również w jakimś stopniu także Twoich 
bliskich. Przeżywaj ten sukces wspólnie, bo to pozytywnie wpłynie na Twoje 
nastawienia i motywacje do dalszego wysiłku.

10.	Pamiętaj, że często przyczyną zanikania motywacji uczenia się są błędy w sposobie 
uczenia się. Oto najważniejsze z nich: uczenie się powierzchowne, bez zrozu-
mienia, niesystematyczne, a także w stanie nadmiernego napięcia nerwowego czy 
brak umiejętności wyodrębnienia wiadomości do trwałego zapamiętywania. Nie 
lekceważ tych błędów. Koryguj swój sposób uczenia się. Nigdy nie dopuszczaj, 
aby jakiś błąd powstrzymał Cię od wiary w siebie. Ucz się na nim i krocz dalej.

11.	Bierz udział w różnego rodzaju formach współzawodnictwa, bowiem rywalizacja 
zwykle wzmacnia motywację, kształtuje wytrwałość w dążeniu do osiągania odle-
głych celów. Jest to zdolność niezwykle potrzebna w procesie uczenia się.

12.	 Jeśli nigdy dotąd nie odnalazłeś siebie samego, zrób to teraz, wtedy polubisz 
siebie i wzrośnie Twoja motywacja. Pamiętaj o cennym powiedzeniu: „Możesz, 
jeśli myślisz, że możesz”. Zapisz tę myśl głęboko w swojej świadomości. Wyrzuć 
słowa „to niemożliwe” ze swojej świadomości, ze swoich procesów umysłowych.
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12 sugestii dotyczących umiejętności sporządzania notatek8

W procesie uczenia się niezwykle ważną i użyteczną umiejętnością jest sporzą-
dzanie notatek. Notowanie jest czynnością polegającą na rejestrowaniu w możliwie 
skróconej, ale wyraźnej i jasnej formie myśli, wniosków i skojarzeń dotyczących treści 
wykładu, dyskusji bądź tekstu książki lub podręcznika, z którego się uczymy.

Robienie notatek jest bardzo pożyteczną czynnością z trzech powodów: 1) jako 
czynność zewnętrzna uczącego się zmusza go do koncentracji uwagi; 2) pomaga 
w przyswajaniu i zapamiętywaniu informacji w najbardziej dla mózgu zrozumiały 
sposób, wymuszający automatyczny przepływ informacji z pamięci krótkotrwałej do 
długotrwałej; 3) ułatwia powtarzanie, bowiem notatki są syntetyczną wersją treści, 
które stanowią przedmiot uczenia się. Notowanie jest niezwykle pożyteczną czyn-
nością również z tego względu, że większość uczących się to wzrokowcy, którzy aby 
coś zapamiętać, muszą to coś zobaczyć, aby zobaczyć, muszą to napisać. A to auto-
matycznie poprawia ich koncentrację. Kiedy usiłują na nowo to, co właśnie usłyszeli 
bądź przeczytali sformułować, to jednocześnie wykonują intensywną pracę. W konse-
kwencji jest to ciąg zdarzeń, który prowadzi do uzyskiwania lepszych efektów uczenia 
się. Nie jest to jednak prawidłowość, która zachodzi automatycznie w każdej sytuacji.

Żeby notatki i notowanie przyczyniały się do uzyskiwania lepszych efektów uczenia 
się, niezbędne jest opanowanie umiejętności sporządzania notatek. Sama notatka nie 
może być bezmyślną i małokomunikatywną zbitką informacji. Oto	niektóre	sugestie,	
które	naszym	zdaniem	powinny	pomóc	Ci	opanować	umiejętność	sporządzania	
notatek:

1.	 Pamiętaj, że notowanie jest czynnością, dlatego tak jak do wykonania każdej 
innej czynności, do notowania trzeba się odpowiednio przygotować, zarówno 
pod względem emocjonalnym, jak i intelektualnym (umysłowym) i motorycznym 
(głównie organizacyjnym). Nieco inaczej trzeba się przygotować do sporządzania 
notatek w czasie wykładu, a inaczej w czasie dyskusji czy też samodzielnej lektury 
tekstu.

2.	 Podstawowa reguła, którą należy kierować się przy sporządzaniu notatek, to 
postępowanie dostosowane do preferowanego stylu uczenia się i zgodne z zasa-
dami pracy mózgu, który pracuje w sposób nieskrępowany, ale integrujący dane 
z różnych źródeł.

3.	 Pamiętaj, że Twój mózg nie zapisuje informacji linearnie, linijka po linijce. 
Podczas czytania książki czy słuchania wykładu pomysły napływają z różnych 

8.	 Sugestie	te	zostały	poczynione	w	oparciu	o	przemyślenia	i	doświadczenia	J.	Półturzyckiego:	Dydaktyka dla 
nauczycieli.	Toruń	1999,	s.	150-153;	J.	Knoblauch:	Sztuka uczenia się.	Warszawa	2005,	s.	45-48;	R.	Linksman:	
W jaki sposób szybko się uczyć.	Przeł.	J.	Korpanty.	Warszawa	2001,	s.	221-242;	W.	Krysiak:	Metodyka pracy 
umysłowej. Wypisy.	Szczecin	1996,	s.	41-43.
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stron. Dlatego ta oczywista prawidłowość powinna znaleźć odbicie w Twoich 
notatkach, tak żeby nie umknęła żadna ważna myśl. Nie lekceważ więc własnych 
odczuć i uwag, a jednocześnie myśl krytycznie.

4.	 Wypracuj sobie własny styl notowania, który z jednej strony będzie dostosowany 
do preferowanego przez Ciebie stylu uczenia się, z drugiej zaś będzie uwzględ-
niał ogólnie postulowane zalecenia dotyczące robienia notatek. Notowanie – jak 
wykazują wyniki od lat prowadzonych badań naukowych – zwiększa poziom 
rozumienia wykładu ponad dwukrotnie (podobnie zresztą jak notowanie w czasie 
dyskusji czy w trakcie korzystania z podręczników i innych materiałów druko-
wanych), ale tylko wtedy, gdy umiejętność notowania nie stanowi zakłócenia 
procesu uczenia się. Jest to najbardziej przekonujące uzasadnienie tego, żeby 
ciągle doskonalić umiejętność sporządzania notatek.

5.	 Jeśli chcesz dobrze opanować umiejętność sporządzania notatek, tak aby stanowiły 
one dla Ciebie rzeczywistą pomoc w procesie uczenia się, to staraj się sporządzać 
notatki przy każdej okazji. Możesz robić notatki przy studiowaniu podręcznika, 
książek naukowych i popularnonaukowych, notować treści wykładów i dyskusji, 
sporządzać krótkie notatki z przeczytanych utworów literackich, artykułów, obej-
rzanych filmów i różnego rodzaju widowisk, z audycji radiowych czy wypraw 
krajoznawczych. W każdym z tych przypadków będzie to dobra szkoła, która 
zapewne będzie owocować powodzeniem przy robieniu notatek poprawiających 
efektywność uczenia się.

6.	 Robiąc notatkę, nie zapisuj dosłownie tego, co przeczytasz czy usłyszysz. Notatki 
nie mogą być zbyt szczegółowe. Notuj tylko to, co najważniejsze, głównie myśli, 
starannie unikając wszelkich rozwlekłości. Nie wyklucza to oczywiście notowania 
dosłownego bardzo ważnych partii wykładu, dyskusji i określonego tekstu. Jednak 
zbyt szczegółowe notowanie niepotrzebnie pochłania Twoją energię, zmniejsza też 
Twoją uwagę i będzie nużące przy powtarzaniu. Robienie notatek daje Ci możli-
wość zapisywania kluczowych punktów, by dzięki temu zorganizować zapamię-
tane treści w mniejszych partiach.

7.	 W celu poprawy zwięzłości notatek i szybkości notowania stosuj odpowiednie 
skróty, symbole i wypracowane przez siebie znaki. Naucz się notować sensownie 
i przejrzyście, a  także orientować się w stosowanych powszechnie rodzajach 
notatek.

8.	 Notatki z wykładów i dyskusji proponujemy sporządzać na dużych kartkach, 
które z łatwością można później włączyć do kołonotatnika, segregatora lub odpo-
wiedniej teczki i sięgnąć po nie wtedy, gdy będą potrzebne. Można również 
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dowolnie je kompletować. Notować należy tylko po jednej stronie kartki, drugą 
pozostawiając na własne uwagi, przemyślenia czy późniejsze uzupełnienia.

9.	 Używaj kartek o jednakowym formacie. Zapisuj je niezbyt gęsto, pozostawiając 
dużo światła pomiędzy poszczególnymi myślami lub definicjami, aby w każdej 
chwili można było jeszcze coś dopisać. Na każdej kartce pozostaw dwa marginesy: 
wąski (około 2 cm szerokości) u góry do zapisywania informacji formalnych (data, 
temat, nazwisko prowadzącego itp.) oraz informacji identyfikacyjnych. Drugi, 
boczny (około 4 cm z  lewej strony kartki), do umieszczania uzupełniających 
informacji szczegółowych dotyczących treści.

10.	Wyraźnie zaznaczaj w  notatkach ważne treści (np. innym kolorem, dużymi 
literami itp.), które Twoim zdaniem są niezbędne do zapamiętania. Nie skąp 
wykrzykników i znaków zapytania. Zakreślaj ważne fragmenty.

11.	Próbuj tradycyjny sposób sporządzania notatek powoli, ale konsekwentnie, zastę-
pować nowoczesnym, twórczym sposobem notowania polegającym na sporzą-
dzaniu map myśli. Jest to taki sposób sporządzania notatek, w którym temat jest 
wyeksponowany i precyzyjnie zdefiniowany, zależności między zagadnieniami 
widoczne, treści ważniejsze są umieszczone bliżej środka, mniej istotne – na 
peryferiach. Możesz do tego celu użyć również programów komputerowych np. 
Free Mind, Mind Mappa. W oparciu o tak sporządzone notatki (mapy umysłowe) 
powtarzanie i zapamiętywanie przebiega szybciej i jest bardziej efektywne.

12.	Pamiętaj, że za sprawą rozwoju technologii informatycznych i komputeryzacji 
zarówno tradycyjny sposób sporządzania notatek, jak również z zastosowaniem 
map myślowych możesz, zamiast na kartce papieru, przeprowadzić z wykorzy-
staniem komputera.
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12 sugestii dotyczących sposobu  
przygotowywania się do egzaminu i jego zdawania9

Postrzegając proces uczenia się jako działalność zamierzoną, świadomą i niosącą 
perspektywę świetności życia i dalszego rozwoju, należałoby egzamin traktować jako 
pozytywne doświadczenie, dzięki któremu możemy zaprezentować swoją wiedzę, 
umiejętności czy poczynione postępy. Tymczasem u wielu uczących się egzaminy 
wywołują strach czy wręcz panikę.

Z fizjologicznego i psychologicznego punktu widzenia sytuacja ta wydaje się 
zupełnie normalna, bowiem zawsze, gdy poddani jesteśmy ocenie, rodzi się obawa, 
że ocena ta może być niższa niż ta, którą chcielibyśmy otrzymać. Obawy te są przy-
czyną stresu, który jest zjawiskiem niekorzystnym, zwłaszcza, jeśli jego poziom jest 
zbyt wysoki, bowiem wysoki poziom lęku obniża wydolność organizmu, a więc także 
sprawność naszego mózgu. Zatem aby zdać egzamin z wiarą w sukces, trzeba nie tylko 
dobrze się do tego egzaminu przygotować, ale również umieć to przygotowanie zade-
monstrować (umieć sprzedać swoją wiedzę). Trzeba więc odwołać się do tych rodzajów 
umiejętności: odpowiedniego przygotowania się do egzaminu, kontrolowania swojego 
lęku i udzielania odpowiedzi na polecenia, pytania, zadania egzaminacyjne (zależy to 
od formy, w jakiej egzamin będzie się odbywał – egzamin ustny, pisemny, praktyczny, 
test, esej itp.) w wyznaczonym czasie.
Żywimy	nadzieję,	że	sformułowanych	12	sugestii	pomoże	Ci	przygotować	się	

do	dowolnej	formy	egzaminu	i pomyślnie	go	zdać.	A	oto	one:

1.	 Zanim zaczniesz przygotowywać się do egzaminu, powinieneś się dowiedzieć, jaki 
dokładnie materiał będzie egzamin ten obejmował oraz w jakiej formie zostanie 
on przeprowadzony. Najlepiej, żebyś informacje te uzyskał na pierwszych zaję-
ciach z przedmiotu, z którego egzamin ten będziesz zdawał.

2.	 Trudno zdać egzamin z ufnością we własne siły, gdy jest się źle przygotowanym, 
gdy nie potrafi się zapamiętywać potrzebnych informacji, odpowiednio je prze-
twarzać i wykorzystywać, gdy nie zna się zasad, które trzeba stosować, aby zdążyć 
odpowiedzieć na pytania w wyznaczonym czasie. Dlatego rozpocznij przygoto-
wanie do egzaminu od pierwszego wykładu, sporządzając notatki przy wykorzy-
staniu naszych sugestii dotyczących umiejętności ich sporządzania. Nie odkładaj 
tego istotnego zadania na ostatnie dni.

9.	 Propozycje	te	zostały	sformułowane	na	podstawie	tekstów:	E.	A.	Locke,	Jak uczyć się efektywnie,	przeł.	
R.		Irwiel.	Poznań	2009,	s.	105-113;	K.	Gozdek-Michaelis,	Supermożliwości twojego umysłu. Jak uczyć się trzy 
razy szybciej,	Katowice	1993,	s.	127-132;	R.	Linksman,	W jaki sposób się uczyć,	przeł.	J.	Korpanty,	Warszawa	
2000,	s.	242-254;	F.	Boucher,	I.	Avard,	Podręcznik skutecznego uczenia się,	przeł.	A.	Wróblewski,	Warszawa	
2009,	s.	251-277;	W.	Krysiak,	Metodyka pracy umysłowej. Wypisy,	Szczecin	1996,	s.	98-103.
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3.	 Pamiętaj, że regularna i pilna praca jest najlepszym sposobem na zrozumienie 
i zapamiętanie materiału, a tym samym przygotowanie się do egzaminu. Zalecamy 
cztery etapy przygotowywania się: systematyczna nauka wstępna, powtarzanie, 
sporządzanie notatek z przygotowań do egzaminu i programowanie pamięci. Nie 
rezygnuj z żadnego etapu.

4.	 Sprawą zasadniczą jest opanowanie całego zadanego materiału. Nie pozostawiaj 
partii materiału bez opanowania, nawet jeśli uważasz, że materiał ten nie jest 
ważny, bowiem z tego niekoniecznie wynika, że ten materiał nie znajdzie się na 
egzaminie, a na skutek jego nieopanowania powstanie luka w Twojej wiedzy.

5.	 Przystępując do drugiego etapu przygotowania się do egzaminu, musisz przede 
wszystkim dobrze rozplanować czas, który pozostał Ci do egzaminu. Tu bądź 
realistą. Znasz swój harmonogram, obowiązki, wiesz, jakim czasem dysponujesz; 
wiesz, kiedy Twój umysł jest najbardziej chłonny. Postaraj się zgrać zaplanowany 
czas ze swoim zegarem biologicznym. Pamiętaj też, że materiał szybko wyuczony 
równie szybko jest zapominany, a wkuwanie prowadzi do podwyższenia poziomu 
lęku oraz nadmiernego zmęczenia umysłowego i fizycznego.

6.	 Powtarzanie (będące drugim etapem przygotowywania się) proponujemy zaczynać 
od małych partii materiału (np. treści zawartych pod poszczególnymi tema-
tami wykładów), które następnie należy łączyć w całość. Na tym etapie duże, 
pożyteczne znaczenie mają wszelkiego rodzaju uwagi zamieszczone wcześniej na 
marginesie lektury. Liczba powtórzeń poświęconych każdej części powinna być 
wprost proporcjonalna do stopnia ważności treści zawartych w tych częściach.

7.	 Powtarzając materiał poszczególnych części, proponujemy, abyście jednocześnie 
tworzyli skondensowaną wersję materiału w formie tablicy synoptycznej, wpisując 
do niej tzw. słowa-klucze, „wyzwalacze” skojarzeń użyteczne do znajdywania 
informacji, które np. nie pojawiły się w streszczeniu.

8.	 Na pewnym etapie przygotowań (będzie to trzeci etap) pożądane jest sporządzenie 
notatek z dotychczasowego przygotowania się do egzaminu. Takie notatki poma-
gają w uporządkowaniu materiału we własnym umyśle i służą jako pomoc przy 
sprawdzaniu tego, co efektywnie zostało zaprogramowane w Twojej pamięci. 
Notatki te mogą zawierać różną liczbę szczegółów, dostosowaną do Twoich prefe-
rencji.

9.	 Czwarty etap przygotowania to programowanie pamięci, które należy przepro-
wadzić po przeczytaniu, zrozumieniu i uporządkowaniu materiału. Polega ono 
na powtarzaniu całościowej struktury materiału. Należy tu zwracać uwagę na 
najważniejsze pojęcia, nauczenie się definicji, ustalenie związków między poszcze-
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gólnymi pojęciami. Proponujemy tu stosowanie techniki głośnego powtarzania 
materiału, gdyż prowadzi to do lepszego zapamiętywania.

10.	Na jeden do dwóch dni przed egzaminem należy przerwać naukę, aby umożliwić 
umysłowi odpoczynek. W tym czasie Twój umysł odpoczywa tylko pozornie, 
bowiem następuje wtedy tzw. „leżakowanie myśli”, po którym reprodukcja treści 
na egzaminie jest łatwiejsza.

11.	Egzamin jest wydarzeniem ważnym, dlatego należy przygotować się do niego nie 
tylko „wewnętrznie”, przez dobre opanowanie materiału i właściwe nastawienie 
emocjonalne, ale także zewnętrznie – przez miły, schludny wygląd, przybycie 
w wyznaczonym czasie w pogodnym nastroju. Unikaj zbyt wczesnego lub zbyt 
późnego przychodzenia na egzamin. Zbyt wczesne przyjście sprawi, że będziesz 
podlegał atmosferze zbiorowej paniki, gorączkowych pytań o  jakieś drobiazgi 
itp. Jeśli przyjdziesz zbyt późno, to może okazać się, że się spóźniłeś – bo ktoś, 
kto zdawał przed Tobą, potrzebował mniej czasu bądź nie przyszedł na egzamin. 
Upewnij się, czy masz przy sobie odpowiednie przybory, które będą potrzebne 
na egzaminie. Aby uniknąć paniki ostatnich minut, przynieś ze sobą notatki, ale 
nie zaglądaj do nich, jeśli nie czujesz takiej potrzeby.

12.	W czasie egzaminu zachowaj spokój. Skoncentruj się na treści pytań (zadań, 
poleceń). Rozpocznij udzielanie odpowiedzi na pytanie, na które uznasz, że jesteś 
lepiej przygotowany (jeśli oczywiście istnieje dowolna kolejność udzielania odpo-
wiedzi). Jeśli przez chwilę nie jesteś pewien odpowiedzi na kolejne pytanie, pomiń 
je, nie wpadaj w panikę, udziel odpowiedzi na następne. Wracając ponownie do 
poprzedniego pytania, pomyśl przez chwilę, może znajdziesz rozwiązanie. Pilnuj 
czasu, żeby starczyło go na wszystkie pytania.
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12 zaleceń pomocnych w przygotowaniu pracy dyplomowej10

Napisanie dobrej pracy dyplomowej dla dużej liczby studentów jest prawdziwym 
wyzwaniem, które sprawia im wiele trudności. Nic w tym dziwnego, bowiem jest to 
ważny etap studiowania stanowiący poważne i znaczące wyzwanie życiowe. Efekty tego 
życiowego wyzwania determinuje dojrzałość intelektualna studenta, jak również prze-
strzeganie ogólnie przyjętych ustaleń oraz reguł, którym musi sprostać przygotowana 
praca dyplomowa. Determinuje go również nowe doświadczenie w procesie uczenia 
się, w którym student doświadczenie to zdobywa lub kształtuje bądź doskonali wiele 
ważnych umiejętności.

Celem każdej pracy dyplomowej jest zaprezentowanie dotychczasowych efektów 
uczenia się, które mają potwierdzić, że została opanowana podstawowa wiedza prze-
widziana w programach studiów, że uczący się potrafi ją wykorzystać w praktyce, że 
potrafi korzystać z literatury, przeprowadzić postępowanie badawcze w zakresie zdefi-
niowanej problematyki. Zatem każda praca dyplomowa jest swoistego rodzaju ćwicze-
niem badawczym, które służy nabywaniu sprawności w inicjowaniu i definiowaniu 
problemów naukowych, projektowaniu optymalnych procedur badawczych, prowa-
dzeniu badań, opracowaniu zebranego materiału badawczego i wydobywaniu z niego 
właściwych efektów użytkowych (naukowych i praktycznych).

Żeby jednak prace te miały taki właśnie charakter i służyły wyżej sformułowanym 
celom, przygotowujący je musi w ich przygotowanie włożyć dużo wysiłku i prze-
strzegać ogólnie obowiązujących zasad i zaleceń promotora, pod którego kierunkiem 
pracę taką przygotowuje. Żywimy	nadzieję,	że	również	sformułowanych	przez	nas	
12	zaleceń	okaże	się	pomocne	w przygotowywaniu	tych	prac,	aczkolwiek	propo-
zycji	tych	nie	należy	traktować	jako	bezwzględne	normy,	a jedynie	jako	podpo-
wiedzi.	Oto	one:

1.	 Nie traktuj przygotowywania pracy jako zadania, które można wykonać w krótkim 
czasie i nie odkładaj go na ostatnie miesiące (czy jeszcze gorzej – tygodnie) Twoich 
studiów. Pamiętaj, że aby szybko pracę napisać, trzeba najpierw długo myśleć. 
Jakość pracy zależy od staranności jej przygotowania. Zamiast od razu rozpo-
czynać od pisania, trzeba najpierw upewnić się co do stawianych wymagań, 
wybrać rozważnie temat, jaki pragniesz zgłębić, i ustalić cel, jaki chciałbyś osią-
gnąć. Wszystko po to, aby sporządzić plan działań, którego powinieneś się trzymać 
do końca wykonania tego zadania.

10.  Zalecenia	te	sformułowane	zostały	w	oparciu	o	teksty:	F.	Bereźnicki,	Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia 
z nauk społecznych,	Kraków	2010;	M.	Węglińska,	Jak pisać pracę magisterską,	Kraków	2005;	R.	Kozłowski:	
Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych,	Warszawa	2009;	F.	Boucher,	J.	Avard,	Podręcznik skutecznego 
uczenia	się,	przeł.	A.	Wróblewski,	Warszawa	2006.
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2.	 Pamiętaj, że istnieje kilka rodzajów prac. W zależności od dyscypliny i proble-
matyki może to być: raport z badań, rozprawa, krytyczny esej, sprawozdanie, 
projekt itp. Każdy rodzaj pracy ma swą szczegółową metodologię. Musisz zatem 
rozumieć istotę przygotowywanej pracy i przestrzegać jej wymogów metodolo-
gicznych i  formalnych. W tym zakresie istnieje kilka strategii, które mogą Ci 
pomóc zrozumieć istotę Twojej pracy. Sięgnij do nich – znajdziesz je w literaturze 
metodologicznej.

3.	 Uwierz, że jeden z sekretów powodzenia w przygotowywaniu pracy dyplomowej 
kryje się w odpowiednim gospodarowaniu czasem, jakim dysponujesz do jej 
przygotowania. Pamiętaj przy tym, że porządna praca wymaga namysłu, wolnego 
dojrzewania do wykonania każdego z  jej etapów i  licznych poprawek, które 
będziesz musiał poczynić w trakcie dochodzenia do ostatecznej wersji.

4.	 Wszystko oczywiście zaczyna się od wyboru tematu pracy (możesz go zapropo-
nować sam bądź wybrać z tych, które przygotował Twój promotor). Przy wyborze 
tematu nie kieruj się tym, czy jest on łatwy czy trudny. Wybierz ten, który Cię inte-
resuje. Jeśli wybierzesz temat, który Cię pasjonuje, to z zapałem będziesz zbierał 
materiał do jego opracowania. Motywacja jest ważnym czynnikiem decydującym 
o powodzeniu w przygotowaniu pracy. Przy wyborze tematu uwzględnij również 
swoje możliwości zebrania odpowiednich materiałów.

5.	 Uzgodnij ze swoim promotorem optymalne ramy tematu i zakresu pracy. Pamiętaj, 
że jeśli temat będzie zbyt szeroki, ryzykujesz, że opracowanie może być powierz-
chowne. Gdy temat będzie zbyt zawężony, możesz mieć trudności z logicznym 
przedstawieniem całej istoty problemu.

6.	 Pamiętaj, że niezmiernie ważną czynnością jest określenie celu pracy. Określenie 
celu pracy to nadanie jej kierunku. Ważne jest, żebyś określił cel pracy, zanim 
przystąpisz do zbierania materiałów, bowiem określony przez Ciebie i zaakcepto-
wany przez Twojego promotora cel pracy ukierunkuje Twoje poszukiwania i wybór 
właściwych materiałów.

7.	 Aby móc swobodnie zbierać materiały potrzebne do przygotowania pracy, musisz 
bardzo dobrze zgłębić kluczowe pojęcia, które są charakterystyczne dla tematu 
Twojej pracy. Następnie zapoznaj się z zasobami dostępnych Ci bibliotek oraz 
usługami, które biblioteki te oferują (wypożyczenia indywidualne i międzybi-
blioteczne, automatyczne wyszukiwanie informacji, dostęp do banku danych 
bibliograficznych, kopiowanie itp.).

8.	 Pamiętaj, że ważną kwestią jest właściwy dobór źródeł. Możesz spotkać się z taką 
sytuacją, że dostępna dokumentacja będzie niezwykle bogata. Musisz wówczas 
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zastosować jakieś kryteria wyboru, które oczywiście zależne będą od natury pracy, 
czasu, którym dysponujesz na przygotowanie pracy, poziomu szczegółowości 
zagadnienia itp. Ogólne zasady wyboru źródeł są następujące: przeglądaj najpierw 
wydawnictwa encyklopedyczne, podręczniki (zwłaszcza te zalecane w programach 
studiów), książki identyfikowane przez słowa kluczowe, czasopisma branżowe 
(fachowe) itp.; wybierz wydawnictwa najnowsze i przejrzyj spis treści, przeczytaj 
streszczenie lub wstęp (przez cały czas ćwicząc swój zmysł krytyczny, który powi-
nien określić, czy materiał jest rzeczowy, interesujący, wiarygodny); wybierz 
jedynie najbardziej pożyteczne źródła.

9.	 Studiuj wybrane źródła, sporządzając notatki. Przy tych czynnościach wykorzy-
staj sformułowane przez nas zasady skutecznego uczenia się poprzez czytanie oraz 
sugestie dotyczące umiejętności sporządzania notatek.

10.	Po zakończeniu etapu gromadzenia materiału trzeba zebrany materiał dokładnie 
przeanalizować. Faza ta polega na odpowiednim uporządkowaniu materiału, 
podzieleniu go na właściwe grupy i przyporządkowaniu odpowiednim rozdziałom 
i podrozdziałom zatwierdzonego przez promotora planu pracy (jeśli okaże się, 
że jest to konieczne, to plan ten należy w uzgodnieniu z promotorem poprawić), 
a następnie przygotowanie planu synoptycznego pracy.

11.	Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 10 powinieneś rozpocząć redakcję 
pierwszej wersji pracy, dochowując tradycyjnej formuły redakcyjnej: zapowiedź 
myśli głównych, które będą przedstawione w tekście, rozwinięcie każdej z tych 
myśli i na koniec podsumowanie najważniejszych informacji. W tym celu propo-
nujemy następującą kolejność działań: a) opisz najpierw w jednym zdaniu tezę 
lub cel pracy – zdanie to powinno służyć jako punkt orientacyjny w czasie całego 
procesu redagowania pracy; b) trzymaj się punkt po punkcie sporządzonego planu 
pracy; c) korzystając z przygotowanych notatek (fiszek), przedstaw w jednym 
zdaniu każdą myśl i zilustruj ją przykładami lub własnym komentarzem, faktami 
lub cytatami, kończąc podsumowaniem; d) przejdź do następnej myśli i postępuj 
tak, jak poprzednio, aż do rozwinięcia wszystkich punktów Twojego planu; 
e) zredaguj każdy akapit pod kątem zawartej w nim myśli; f) powiąż wszystkie 
akapity danej części pracy z tytułem tej części; g) zobacz, czy w tekście nie wystę-
pują słowa charakterystyczne dla języka mówionego (jeśli występują, zastąp je 
innymi); h) zredaguj wprowadzenie i wnioski końcowe.

12.	Pierwsza wersja wymaga jeszcze długiej i żmudnej pracy, żeby doprowadzić ją do 
poprawnego stanu. Zrób to w konsultacji ze swoim promotorem, który zapewne 
wniesie swoje uwagi i propozycje. Życzymy powodzenia.
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12 podpowiedzi ułatwiających redukcję stresu  
i opanowanie technik relaksacyjnych11

Stres to pewien stan, na który składają się silne negatywne emocje oraz towa-
rzyszące im zmiany fizjologiczne i biochemiczne, przekraczające normalny poziom 
pobudzenia. Wywołują go w głównej mierze niesprzyjające bądź szkodliwe dla orga-
nizmu czynniki, które nazywają się stresorami. Stres może być poważnym zakłóce-
niem naszego dobrostanu, głównie wtedy, gdy stresory oddziaływają na nasz organizm 
z dużą siłą i jest ich duży zakres, ale może również sprzyjać uczeniu się, jeśli stresory 
mają optymalną siłę i zakres. W praktyce zbyt niski poziom stresu wywołuje uczucie 
zniechęcenia, obojętności, apatii, znużenia, otępienia czy niechęci do działania. Nato-
miast zbyt wysoki poziom stresu jest przyczyną braku koncentracji uwagi, zabu-
rzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwolnionego refleksu, natłoku różnorodnych 
(najczęściej niepożądanych w danym momencie) myśli lub uczucia pustki w głowie, 
złego samopoczucia, fizycznego napięcia ciała, uczucia zmęczenia itp. Objawia się 
najczęściej drżeniem kończyn, suchością w gardle, zaburzeniami żołądkowymi, poce-
niem się, czerwienieniem lub blednięciem twarzy, podwyższonym ciśnieniem krwi, 
różnego rodzaju bólami itp.

Ważną zatem czynnością jest umiejętność rozpoznawania poziomu (stanu) napięcia 
emocjonalnego (własnego stresu) i jego regulacji. Warto wiedzieć, że stres powoduje 
również uruchomienie bardzo silnych procesów motywacyjnych, które ukierunkowują 
jednostkę na przezwyciężenie (rozwiązanie) sytuacji stresogennej.

Dobrze również wiedzieć, że są trzy podstawowe aspekty radzenia sobie z nieko-
rzystnym stresem: 1) radzenie sobie z nim, gdy już nas „dopadł”, 2) permanentna 
praca nad tym, żeby jego poziom nie przekroczył korzystnego dla organizmu poziomu; 
3) nabywanie długofalowej odporności, zgodnie z powiedzeniem: „Jeśli nie możemy 
uniknąć stresu, to powinniśmy go polubić”. Problem jednak w tym, jak i co należy 
czynić, żeby skutecznie sobie z tym, często szkodliwym stanem, radzić. Żywimy	
nadzieję,	że	nasze	podpowiedzi	w jakimś	stopniu	pomogą	rozwiązać	ten	złożony	
problem	i opanować	tę	niezwykle	trudną	umiejętność	(aczkolwiek	jesteśmy	świa-
domi,	że	nie	są	to	recepty	na	sukces).	Spróbujcie	z nich	skorzystać.	Oto	one:

1.	 Żyj ze świadomością, że stres jest nie do uniknięcia. Staraj się jednak unikać 
sytuacji, które sprzyjają temu (bądź są bezpośrednią przyczyną), że poziom stresu 
nadmiernie rośnie i staje się przeszkodą do efektywnego uczenia się. Na poziom 
stresu mają wpływ sytuacje trudne, które naruszają równowagę między potrze-

11. Do sformułowania tych propozycji wykorzystano następujące źródła: H. Hamer, Klucz do efektywności 
nauczania, Warszawa 1994, s. 232-248; Z. Sybilski, Psychologia nie dla psychologów, Bydgoszcz 2006, s. 145-166; 
M. Szurawski, Pamięć i intelekt, t. 2. Łódź 2008, s 183-228; M. MacDonald, Mózg. Nieoficjalny podręcznik, 
Gliwice 2009, s. 134-141; E. Petlák, I. Zajacova, Rola mózgu w uczeniu się, Kraków 2010, s. 45-64.
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bami, działaniem i warunkami działania. Oto pięć typowych sytuacji trudnych: 
sytuacja zagrożenia, przeciążenia, zakłócenia, deprywacji, konfliktowa. Na ich 
obecność w Twoim życiu masz wpływ ograniczony. Dlatego niech nie będą one 
dodatkowym stresorem tylko dlatego, że nie możesz ich uniknąć.

2.	 Sytuacje trudne postrzegamy najczęściej w kategoriach krzywdy, zagrożenia lub 
wyzwania. Wszystkie te kategorie oznaczają zazwyczaj zablokowanie Twoich 
dążeń lub zablokowanie możliwości zaspokojenia Twoich istotnych potrzeb np. 
osiągnięcie takich efektów uczenia się, które umożliwią Ci uzyskanie stypendium, 
awansu, itp. Są więc one przeszkodami, które mogą wywołać frustracje. W takich 
sytuacjach masz możliwość wykorzystania jednej z dwóch strategii radzenia sobie 
z nimi: 1) podjęcie działań ukierunkowanych na osiągnięcie celu przez pokonanie 
przeszkody; 2) podjęcie działań ukierunkowanych na przeszkodę, zmierzających 
do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Sięgnij do fachowej literatury, żeby poznać 
istotę tych działań.

3.	 Stres pojawia się wtedy, kiedy wiesz, co należy robić, ale robisz coś zupełnie 
innego. Problem leży więc w braku właściwego działania. Zacznij więc czynić 
to, czym wiesz, że powinieneś w danym czasie się zająć, ale tego nie robisz. 
Podejmij działanie, żeby zmienić aktualną sytuację. Może to być bolesne, kosz-
towne, a nawet żenujące. Może nie być łatwo. Jednak, mimo trudności, jest to 
lepsze rozwiązanie niż życie w stresie.

4.	 Jeśli uzmysłowisz sobie, że istotą sytuacji stresowej jest obecność wymagań 
zewnętrznych lub wewnętrznych ocenianych przez Ciebie jako obciążenie lub 
przekroczenie Twoich możliwości przystosowawczych, którym towarzyszą prze-
życia emocjonalne, niekiedy bardzo przykre i burzliwe, to zrozumiesz, że sytuacja 
ta pobudza Cię do aktywności ukierunkowanej na uzyskanie równowagi pomiędzy 
wymaganiami a możliwościami oraz na poprawę stanu emocjonalnego. Oznaczać 
to będzie, że pojąłeś istotę aktywności rozumianej jako radzenie sobie ze stresem. 
Warunkiem skuteczności tej aktywności jest opanowanie czynników powodują-
cych stres, poprzez oddziaływanie na otoczenie lub samego siebie (radzenie sobie 
instrumentalne, zorientowane na problem) oraz ukierunkowanie tej aktywności 
na własny stan emocjonalny, który polega na uwolnieniu się od sprawiających 
cierpienie przeżyć emocjonalnych.

5.	 Skuteczne radzenie sobie ze stresem wymaga opanowania umiejętności kontroli 
sytuacji stresogennych. Ćwicz więc tę umiejętność, która sprowadza się do 
opanowania czterech podstawowych działań: 1) trzeba wiedzieć, czego można 
się spodziewać (oczekiwać); 2) orientować się w tym, co jest najczęstszą cechą 
określonych sytuacji; 3) umieć podejmować działania decyzyjne; 4) być konse-
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kwentnym w podejmowaniu działań wcześniej zaplanowanych. Poczucie braku 
kontroli jest kluczowym składnikiem stresu, ponieważ mózg nie jest w stanie 
odpowiednio reagować i dlatego zużywa energię na generowanie frustracji.

6.	 Zadbaj o środowisko sprzyjające pracy Twojego mózgu. Szalenie ważne jest, co 
Twój mózg widzi, słyszy i czuje w trakcie nauki. Chodzi o to, abyś dostarczył mu 
jak najwięcej pozytywnych, inspirujących bodźców zewnętrznych. Nie mniej 
istotne jest również środowisko wewnętrzne – wysoka samoocena i wiara we 
własne siły. Pracuj nad tym. Brak tych przymiotów stanowi główny powód niepo-
wodzeń oraz przegranej walki ze stresem.

7.	 Jeśli tematyka tego, czego się uczysz, wydaje Ci się nudna, postaraj się odkryć, 
do czego ta nowa wiedza może Ci się przydać, pod jakim względem może Cię 
rozwinąć, czego dzięki niej doświadczasz, co nowego przeżywasz. Ciesz się tymi 
wyobrażonymi korzyściami.

8.	 Pomyśl, co mówisz do siebie w momencie niepowodzeń. Jeśli sam się dołujesz, 
następnym razem zmień wewnętrzny monolog na pozytywny i wspierający. Popra-
wiaj się tak długo, aż wytworzysz nowy nawyk.

9.	 W odniesieniu do tego, czym się zajmujesz oraz co Cię dręczy lub niepokoi, 
zapytaj: „Jakie to będzie miało znaczenie za dziesięć lat?”. Odpowiadając sobie 
świadomie, unikniesz robienia rzeczy błahych, myślenia o  sprawach, które 
obecnie wywołują Twój niepokój. Na pewno znacznie się uspokoisz.

10.	Zmień sposób myślenia. Stres jest skutkiem tego, co się dzieje w Twoim mózgu. Jeśli 
wyobrażasz sobie przeszkodę jako opłacalne wyzwanie, a nie jako straszną katastrofę, 
będziesz czuł się znacznie lepiej. Poza tym nie martw się o rzeczy, których nie możesz 
zmienić. Nie uważaj wszystkich swoich marzeń za superważne, które musisz mieć. 
Sprawiaj sobie drobne przyjemności. Kup sobie coś, idź na na lunch do nowej 
restauracji, na koncert czy do muzeum, zafunduj sobie masaż czy po prostu idź 
na dłuższy spacer. Skieruje swoje niekorzystne myśli na inny tor. To naprawdę 
odpręża, relaksuje, poprawia samopoczucie, przywraca energię, uwalnia organizm 
od niepotrzebnych napięć, a więc redukuje stres.

11.	Rozkoszuj się szczęśliwymi chwilami. Radość jednak jest jedynie stanem przej-
ściowym, pojawiającym się tylko w niektórych momentach. Aby stan ten trochę 
wydłużyć, możesz wykorzystać zdolność mózgu do oczekiwania i zapamiętywania. 
Jest to też sposób na redukcję stresu.

12.	Naucz się odpoczywać. Dobry odpoczynek jest najlepszym lekarstwem na 
redukcję stresu. Znasz wiele sposobów wypoczywania, od rozrywki poprzez sen, 
aż po wypoczynek czynny, np. pracę w ogrodzie czy zwiedzanie zabytków. Dobrym 



230 UCZYMY SIĘ UCZYĆ

sposobem uwalniania stresu jest programowe odwrażliwianie, polegające na 
łączeniu relaksacji z wyobrażeniem sytuacji lękowej tak długo, aż bodziec utraci 
moc wywoływania lęku czy stresu. W literaturze znajdziesz dokładne instrukcje 
różnych technik umożliwiających programowe odwrażliwianie.
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Aneks 1.
Metody i techniki nauczania, wykorzystujące 
określone modalności sensoryczne

Metody uczenia się preferowane przez osoby: 

1. Z dominantą wzrokowego kanału sensorycznego
• czytanie (technika szybkiego czytania, ze wskaźnikiem);
• oglądanie, obserwowanie;
• korzystanie z kolorów, podkreślanie ważnych lub nowych treści (uwaga – 

nie wszystko);
• wizualizacja materiału – wyobrażanie w myślach scen, filmów;
• tworzenie (rysowanie) ideogramów, obrazków, plakatów;
• zapisywanie np. słówek lub wzorów;
• nauce sprzyja: porządek w strefie uczenia się, brak rozpraszających zakłóceń 

wzrokowych (wzrokowcy powinni siedzieć w pierwszych rzędach na wykła-
dach).

2. Z dominantą słuchowego kanału sensorycznego
• słuchanie (głosu nauczyciela, innych, taśm z nagraniem własnego głosu);
• czytanie na głos (ważne rzeczy odczytywane na głos);
• powtarzanie na głos własnymi słowami;
• czytanie dramatyczne, np. dużo głośniej, cicho, wolniej lub szybciej fragmentów, 

które trzeba zapamiętać;
• mówienie: stawianie pytań i odpowiadanie na nie (na głos);
• rapowanie, rytmizacja, czyli np. mówienie do rytmu;
• tworzenie mnemotechnik słuchowych (wierszyki łatwe do zapamiętania, typu: 

„Chemiku młody...”);
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• nauce sprzyja: ulubione podkłady muzyczne, możliwość rozmawiania w czasie 
uczenia się.

3. Z dominantą wzrokowo-słuchowego kanału sensorycznego
• oglądanie filmów;
• wizualizacje z muzyką;
• tworzenie prezentacji multimedialnych; 
• w trakcie pisania/rysowania opowiadanie na głos tego, co się robi (audytywna 

nawigacja).

4. Z dominantą kinestetycznego kanału sensorycznego
• robienie  notatek (uwaga – techniki notowania);
• rysowanie np. tematyczne „ściągawki – pocztówki”, 
• ustawianie fragmentów w logiczną całość; 
• uaktywnianie fizycznie, odgrywanie – odtwarzanie ruchem (np. model mózgu 

z rąk);
• zapisywanie zamaszystymi ruchami w powietrzu treści (np. wzory matema-

tyczne);
• wykonywanie eksperymentów;
• udział w grach i symulacjach;
• słuchanie nagranych treści w czasie chodzenia lub biegania.

5. Z dominantą wzrokowo-kinestetycznego kanału sensorycznego
• tworzenie projektów, wykonywanie modeli;
• rozrysowywanie treści na linii czasu;
• rysowanie map mentalnych;
• wykonywanie diagramów, plakatów.

6. Z dominantą kinestetyczno-słuchowego kanału sensorycznego
• powtarzanie na głos treści równocześnie np. spacerując; 
• opisywanie słowne, jednocześnie przesadnie, teatralnie gestykulując, rysując 

w powietrzu to, o czym się mówi; 
• rytmizowanie, rapowanie, śpiewanie treści w rytm znanej melodii.

7. Metody uniwersalne, angażujące wszystkie zmysły
• wykorzystywanie dramy (odegraj, bądź tam, bądź tym, myśl jak…);
• wykonywanie – rysowanie kolorowych map mentalnych, treści opowiada się na 

głos, jednocześnie wodząc palcem po gałęziach mapy;
• aktywny udział w eksperymentach, symulacjach.

Jak wyżej wymienione preferencje rozkładają się w  klasie, wskazują wyniki 
diagnozy w zakresie preferencji sensorycznych w czterech klasach jednej z warszaw-
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skich szkół. Badanie przeprowadzone zostało przez Grażynę Redlisiak z Ośrodka 
Amikur. Oczywiście w każdej klasie ten obraz może być zupełnie inny.



Aneks 2.
Metody i techniki nauczania  
wykorzystujące różne rodzaje  
inteligencji wielorakich

Metody uczenia się preferowane przez osoby o dominancie w zakresie wielorakich 
inteligencji:

1. Inteligencja logiczno-matematyczna
• układanie w logicznej kolejności
• układanie i rozwiązywanie zagadek
• opracowywanie listy pytań
• opracowywanie zasad, reguł, 
• wyjaśnianie jak coś działa, dlaczego tak jest
• obliczanie
• przewidywanie

2. Inteligencja językowa
• czytanie, streszczanie
• opowiadanie własnymi słowami
• robienie notatek 
• opracowywanie słowników, definicji

3. Inteligencja ruchowa
• rysowanie schematów
• rozpisywanie etapów procesów na osobnych kartkach i układanie je w kolej-

ności 
• wykonywanie modeli
• odgrywanie ciałem 
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• odgrywanie scenek
• rytmizowanie 
• uczenie się podczas spaceru, jazdy na rowerze

4. Inteligencja muzyczna
• uczenie się na głos – dramatyzowanie swoich wypowiedzi, np. śpiewanie wzorów
• rytmizacja jakiegoś porządku (np. polskich królów)
• słuchanie muzyki podczas uczenia się (uwaga! Nie każda jest dobra!)

5. Inteligencja interpersonalna
• opowiadanie materiału komuś innemu 
• uczenie się w grupie 
• porównywanie notatek z innymi
• dyskutowanie 

6. Inteligencja wizualno-przestrzenna
• wykonywanie modeli przestrzennych
• rysowanie wykresów
• wizualizacja 
• rysowanie map mentalnych

7. Inteligencja intrapersonalna
• myślenie o tym, jakie to, czego się uczę, ma dla mnie albo dla świata znaczenie
• zastanawianie się, po co się uczę? 
• stawianie celów
• myślenie o własnym uczeniu się
• czy sposób, w jaki się uczę jest efektywny?
• czy jestem zadowolony z rezultatów swojego uczenia się?
• czy to, co robię, doprowadza mnie do celu?
• dlaczego nie mogę się tego nauczyć?



Aneks 3 
Językowe wyrażenia sensoryczne 

„Poznaj po słowie, co kto ma w głowie” 

Wyrażenia wzrokowe (widzieć): 
spojrzeć, wyobrażenie, obraz, przegląd, niejasny, punkt widzenia, przyglądać się, 

doglądać, zlokalizować, pojawić się, przewidzieć, patrzeć, widownia, widok, aspekt, 
rzucić okiem, zauważyć, pole widzenia, wizja, jasność, spoglądać wstecz, ciemny, obser-
wować, oglądać, widoczny, horyzont, obserwować, widzieć, okazały,  idea, oczywisty, 
pokazać, przewidywać, zademonstrować, iluzja, światopogląd, wzrok, zilustrować, 
spostrzeżenie, nakreślony, poza cieniem wątpliwości, wyraźnie sprecyzowany, wyświe-
tlony, mglisty pomysł, okiem wyobraźni.

Wyrażenia słuchowe (słyszeć:)
ogłosić, wspomnieć, pogłoska, stwierdzić, wypowiadać, oświadczyć, hałas, powie-

dzieć, rozmawiać, słyszalny, plotkować, ustny, krzyczeć, opowiedzieć, głośny, słyszeć, 
proklamować, piskliwy, ton, uderzać w ton, oznajmić, cisza, wymawiać, spokój, wyak-
centować, konwersować, dowiadywać się, poczynić uwagę, dźwięk, wokalny, dysku-
tować, (robić) wywiad, zdawać sprawę, mówić, głos niemelodyjny, słuchać, dzwonić, 
zaniemówić, harmonia, wyznać, głośno, ryczeć, wrzeszczeć, brzmieć, mielenie języ-
kiem, wzywać kogoś, wyrazić się,  zdobyć posłuch, gadka szmatka, głośno i wyraźnie, 
siła głosu.

Wyrażenia kinestetyczne (czuć/robić): 
aktywny, płynąć, pośpieszać, ustawić, wspierać, zmieniony, podstawa, intuicja, 

płytki, napięcie,  znośny, chwycić, letni, zmieniać, związany, odporny, załapać, ruch, 
miękko, dotykać, naładować, wiszący, pijany, twardy, nieznośny, koncentrować, 
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naciskać, przestraszony, podrażniony, niespokojny, emocjonalny, rozgrzany, nacisk, 
mieszać, roztrzepany, czuć, trzymać, pośpiech, stres, rozważyć, stanowczy, przeczucie, 
wrażliwy, uformowany, wyważyć, rozmyć wszystko, zmierzyć się z czymś, mocna 
podstawa, naładować się, zirytować kogoś, zażarty spór, w gorącej wodzie kąpany, 
wyłożyć karty na stół, nie podążać za czyjąś myślą.



ANEKS 4.
Test określający preferencje sensoryczne WAK

TEST PREFERENCJI ZMYSŁÓW czyli PREFERENCJI SENSORYCZNYCH

Przeczytaj kolejno pytania i zaznacz, które stwierdzenie opisuję Cię najlepiej, 
stawiając obok dwa plusy (++); jeżeli uznasz, że zdarza się to rzadziej, ale są przy-
padki, kiedy reagujesz w opisany sposób, postaw jeden plus (+).

Przy każdym pytaniu wybierz jedną odpowiedź na dwa plusy i ewentualnie jedną 
na jeden plus (ale niekoniecznie). 

START
1. Masz wolny czas i trzy opcje jego spędzenia – co wybierzesz:

a. oglądanie TV lub czytanie gazet, książek;
b. słuchanie muzyki lub radia;
c. spacer, rower, bieganie. 

2. Za chwilę idziesz na ważne spotkanie, co najsilniej przykuwa Twoją uwagę:
a.  jak wyglądasz i czy na pewno dobrze wszystko do siebie pasuje;
b. zastanawiasz się, co powiesz i powtarzasz to w myślach lub na głos;
c. podskakujesz i „boksujesz w powietrzu”, aby rozładować zdenerwowanie.

3. Kiedy znajdziesz się w sytuacji silnego stresu, twoja pierwsza reakcja to:
a. siadasz bez ruchu i milkniesz;
b. zaczynasz głośno mówić, opowiadać, co się wydarzyło, a nawet krzyczeć;
c. chodzisz tam i z powrotem, przesuwasz jakieś rzeczy, idziesz pobiegać.

4. Z filmu najłatwiej zapamiętujesz:
a. plenery, krajobrazy, kreacje aktorów;
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b. muzykę, dialogi;
c. sceny pełne działania, pościgi, walki. 

5. Co najłatwiej zapamiętujesz:
a. pamiętasz twarze, ale zapominasz imiona;
b. pamiętasz imiona, słowa, cyfry;
c. najlepiej pamiętasz rzeczy, które wykonałeś.

6. Czy twój pokój jest:
a. czysty i posprzątany, zharmonizowany kolorystycznie;
b. pełen muzyki;
c. urządzony tak, byś odczuwał wygodę, nie musi być posprzątany.

7. Czy w czasie rozmowy:
a. nie lubisz mówić lub słuchać zbyt długo;
b. słuchasz, ale raczej dużo mówisz;
c. żywo gestykulujesz i chodzisz w czasie mówienia.

8. Gdy musisz siedzieć i na coś czekać, to:
a. rozglądasz się dookoła, oglądasz rzeczy, czytasz wszystkie napisy wokół;
b. mówisz do siebie lub rozmawiasz z innymi ludźmi;
c. wiercisz się, obgryzasz paznokcie, przechadzasz tam i z powrotem.

9. Gdy czytasz, to:
a. lubisz opisy przyrody, scenerii, wyobrażasz sobie wyraźnie sceny;
b. lubisz dialogi, słyszysz jak bohaterowie mówią;
c. wolisz akcję albo nie czytasz zbyt dużo.

10. Jaki rodzaj odzieży lubisz nosić:
a. dobry krój i właściwe kolory;
b. wcale o tym nie myślisz;
c. luźne, wygodne, miłe w dotyku.

ODPOWIEDZI do TESTU 
Odpowiedzi te są tylko krótkim wprowadzeniem i nie powinny być brane zbyt 

poważnie. Wszystkie pytania są tylko uogólnieniem i zawsze mogą być wyjątki.
Odpowiedzi (A) odnoszą się do wzrokowców
Odpowiedzi (B) odnoszą się do słuchowców
Odpowiedzi (C) odnoszą się do kinestetyków i czuciowców
Policz, ile masz odpowiedzi typu A, B i C. 
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Możesz uzyskać 10 podwójnych plusów (liczbę tych odpowiedzi pomnóż razy 
dwa), czyli maksymalnie 20 punktów. Możesz uzyskać  10 pojedynczych plusów, czyli 
maksymalnie 10 punktów. Wyniki wpisz do tabelki i zsumuj.

Liczba 
odpowiedzi 

typu

A
preferencje  
wzrokowe

B
preferencje 
słuchowe

C
preferencje  

kinestetyczne

Wynik zbliżony do 20 wskazuje na Twój preferowany kanał sensoryczny. 
Wynik zbliżony do 10 wskazuje na drugi w kolejności kanał sensoryczny. 
Im mniej punktów, tym słabsza preferencja w danym zakresie.

1. Mój najsilniejszy zmysł to:
2. Drugi w kolejności to:
3. A ten najrzadziej używany to:



ANEKS 5.
TEST PROFILU dominacji półkuli mózgu,  
oka, ucha, ręki, nogi
1. Test dominacji półkuli mózgowej

Potrzebujemy do tego kartkę formatu A3 i kredkę. Kartkę przytwierdzamy do 
podłoża, najlepiej do podłogi, w poprzek. W prawym górnym rogu stawiamy znak 
lub podpis (aby się nie pomylić przy przypadkowym przesunięciu kartki). Siadamy na 
kolanach przed kartką, w centrum kartki stawiamy kropkę i rozpoczynamy swobodne 
rysowanie leżącej ósemki. Rysujemy „leżącą ósemkę”: prawą ręką kilka razy zaczy-
nając od środka w prawo do góry. Potem – lewą ręką, kilka razy, zaczynając od środka  
w lewo do góry i na koniec – rysujemy kilka razy ósemkę, trzymając kredkę obiema 
rękoma,  rozpoczynając od dowolnej strony. Sprawdzamy „na oko”, która część ósemki 
jest większa, ta prawdopodobnie wskazuje na dominację półkuli. Jeśli większa jest 
część ósemki po prawej stronie – wskazuje to na dominację lewej półkuli i odwrotnie.

Test na dominujące oko
Przyłóż oko do kalejdoskopu, rurki, spójrz przez dziurkę od zamku w drzwiach. 

Test na dominujące ucho
Poproś, aby ktoś stojący za twoimi plecami, klasnął w ręce na wysokości twojej 

głowy. Na pewno poruszysz głową w kierunku dźwięku. Które ucho nadstawisz?   

Test na dominującą rękę
Teraz sprawdź, która ręka dominuje (którą zwykle piszesz, myjesz zęby, odbijasz 

piłkę). 

Test na dominującą nogę
Wejdź na stołek, zacznij pedałować na rowerze, kopnij piłkę. Która noga jest 

pierwsza w akcji?
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Po zaznaczeniu na rysunku dominującej półkuli, oka, ucha, ręki i nogi – otrzy-
mamy indywidualny profil dominacji. 

Przypominam, że są 32 profile dominacji (pełny opis Carla Hannaford, Profil domi-
nujący, wyd. MIK, 2003)

Znając własny profil, możemy lepiej organizować sobie warunki do uczenia się. 
Wiedząc, które oko i ucho mamy dominujące, możemy wybrać właściwe miejsce na 
wykładzie, np. jeśli to prawe oko i prawe ucho, lepiej jak usiądziemy w sali po prawej 
stronie wykładowcy lub naprzeciwko, będziemy wtedy lepiej widzieć i słyszeć. 

Znając własny profil, możemy też lepiej radzić sobie ze stresem, lepiej kontrolować 
naszą organizację spraw, efektywniej wykorzystywać własne możliwości.



Aneks 6.
Test opisujący profile wielorakich inteligencji 
wg teorii Howarda Gardnera

Za chwilę ustosunkujesz się do 35 stwierdzeń. 
Jeśli czujesz, że zgadzasz się z tym, co przeczytałeś w zupełności – zakreślasz trzy 

kratki w tabelce odpowiedzi, w wersie zaznaczonym w nawiasie na końcu stwierdzenia. 
Jeśli czujesz, że średnio się zgadza ten opis z Tobą – zakreślasz dwie kratki. 
Jeśli zaś czujesz, że to do Ciebie zupełnie nie pasuje – nic nie zakreślasz.

Przykład: Czytam pierwszy opis z  listy. Zagadki i problemy logiczne to moje 
hobby. (1) Uważam, że to jest świetny opis mojej osoby, więc zakreślam trzy kratki 
w tabelce odpowiedzi, w pierwszym wersie, bo na końcu opisu jest (1).

Nazwa typu inteligencji
1. Logiczno-matematyczna

2. Językowa

3. Ruchowa

4. Muzyczna

5. Interpersonalna

6. Wizualno-przestrzenna

7. Intrapersonalna
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Czytam kolejny, drugi opis. Swobodnie poruszam się w świecie liczb, rachunków, 
PIT-ów, sprawozdań finansowych. (1) Uważam, że to także jest bardzo dobry opis mojej 
osoby – zakreślam kolejne trzy kratki. 

Nazwa typu inteligencji
1. Logiczno-matematyczna

2. Językowa

3. Ruchowa

4. Muzyczna

5. Interpersonalna

6. Wizualno-przestrzenna

7. Intrapersonalna

Do każdego typu inteligencji opracowano pięć opisów. Możesz więc zakreślić 
maksymalnie 15 kratek. Oczywiście jeśli wszystkie Twoje odpowiedzi są na „trzy 
kratki”.  

Kiedy skończysz opisywać pierwsze pięć stwierdzeń, kolejne odpowiedzi wpisu-
jesz do drugiego wersu.

W teście czytasz zdanie nr 6, a odpowiedź zapisujesz w tabelce w wersie 2, tak jak 
podaje numer w nawiasie na końcu zdania. Jestem dobrym rozmówcą, posługuję się 
bogatym słownictwem. (2) Uważam, że w ogóle mnie to nie dotyczy, zakreślam jedną 
kratkę

Nazwa typu inteligencji

1. Logiczno-matematyczna

2. Językowa

3. Ruchowa

4. Muzyczna

5. Interpersonalna

6. Wizualno-przestrzenna

7. Intrapersonalna

Kiedy wpiszesz wszystkie swoje odpowiedzi – otrzymasz własny profil inteligencji.
Uwaga w tym teście nie ma profilów lepszych lub gorszych! Każdy ma swój własny, 

osobisty profil, tak jak każdy ma inny wzór linii papilarnych na palcach.  
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Tu wpisuj swoje wyniki:

Nazwa typu inteligencji
1. Logiczno-matematyczna

2. Językowa

3. Ruchowa

4. Muzyczna

5. Interpersonalna

6. Wizualno-przestrzenna

7. Intrapersonalna

PYTANIA DO TESTU DIAGNOZUJĄCEGO PROFIL WIELORAKICH INTELIGENCJI
• Zagadki i problemy logiczne to moje hobby (zakreśl odpowiednio w pozycji nr 1 

w teście). 
• Swobodnie poruszam się w świecie liczb, rachunków, PIT-ów, sprawozdań finan-

sowych. (1)
• Szybko znajduję związki logiczne między różnymi sprawami. (1)
• W szkole lubiłem przedmioty matematyczno-fizyczne i techniczne. (1)
• Dobrze planuję czas, jestem dobrze zorganizowany (1)
• Lubię świat słów – czytanie książek, poezji. (zakreśl odpowiednio w pozycji nr 2)
• Lubię rozwiązywać krzyżówki, zagadki i zabawy językowe. (2)
• Mam bogaty zasób słownictwa. (2)
• Jestem dobrym rozmówcą i mówcą. (2)
• Swobodnie i bez trudu piszę. (2)
• Lubię ruch i ćwiczenia fizyczne. (3)
• Lubię się uczyć podczas działania, robienia czegoś. (3)
• Mam dobre rezultaty w różnych dyscyplinach sportowych. (3)
• Mam duże zdolności manualne, na przykład potrafię sporządzać modele, majster-

kować, szyć, szydełkować. (3)
• Dobrze tańczę. (3)
• Gram dobrze na instrumentach lub dobrze śpiewam. (4)
• Łatwo zapamiętuję wiersze, poezję i rymowanki. (4)
• Łatwo rozpoznaję melodię. (4)
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• Mam dobre wyczucie rytmu. (4)
• Czytam nuty, umiem komponować muzykę. (4)
• Jestem wrażliwy i empatyczny. (5)
• Umiem wpływać na ludzi, przekonywać ich do czegoś. (5)
• Lubię przebywać w towarzystwie innych. (5)
• Dobrze pracuję lub uczę się w zespole, w grupie. (5)
• Łatwo zawieram i utrzymuję przyjaźnie. (5)
• Mam dobry zmysł orientacji i potrafię dobrze oceniać odległości i przestrzenie. (6)
• Umiem wyobrażać sobie rzeczy w umyśle. (6)
• Jestem bystrym obserwatorem. (6)
• Umiem czytać wykresy, diagramy i mapy. (6)
• Jestem dobry w sztuce, projektowaniu, modelowaniu lub rzeźbieniu. (6)
• Jestem dobry w tworzeniu planów i określaniu swoich celów. (7)
• Lubię pracować/uczyć się samotnie i w ciszy. (7)
• Jestem dobry w uczeniu się na swoich błędach i doświadczeniach. (7)
• Prowadzę pamiętnik lub osobiste zapiski. (7) 
• Jestem bardziej wrażliwy niż inni. (7)

Profil inteligencji to znakomity materiał dla psychologa lub doradcy zawodowego.  
A my wykorzystamy go do podpowiedzi, jak się powinieneś uczyć, zgodnie ze swoimi 
naturalnymi zasobami.

Przykład:
Nazwa typu inteligencji
1. Logiczno-matematyczna
2. Językowa
3. Ruchowa
4. Muzyczna
5. Interpersonalna
6. Wizualno-przestrzenna
7. Intrapersonalna

Jest to profil osoby, która ma trzy najsilniejsze inteligencje: językową, muzyczną 
i  interpersonalną. Na pewno więc lubi język (czytanie, pisanie), muzykę (słucha 
muzyki, śpiewa) oraz ma naturalną łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, duże 
zdolności komunikacyjne. Może zostać nauczycielem języków obcych lub przewod-
nikiem wycieczek zagranicznych.

A co jest dla niej właściwe, jeśli chodzi o uczenie się? Na pewno taka osoba w czasie 
uczenia się będzie swobodnie korzystać zarówno z lektur (czytanie), jak i wykładów 
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(słuchanie), a wymieniać się informacjami i powtarzać materiał będzie chciała najle-
piej w grupie przyjaciół.

Wiele uczniów (i dorosłych też) to dziwi, ale uwierz mi, każdy jest inteligentny. 
Gdyby wszyscy mieli być tak inteligentni, jak tego chcieliby nauczyciele, po świecie 
chodziliby sami... nauczyciele i  intelektualiści, a  nie byłoby komu projektować 
ogrodów, budować domów, naprawiać samochodów, komponować nowych potraw 
i tak dalej.

Mam nadzieję, że kierunek szkoły, którą teraz kończysz, jest zgodny z Twoimi 
zainteresowaniami, talentami i predyspozycjami, które są zapisane w Twoich genach. 
Jeśli robisz coś z pasją i naprawdę czujesz, że TO JEST TO – na pewno tak jest.

Naprawdę warto jest rozpoznać swoje talenty i kierować się nimi w projektowaniu 
swej drogi zawodowej. Tylko wtedy człowiek jest zadowolony, a może nawet więcej – 
szczęśliwy. Najgorzej, jak robimy coś, do czego nie mamy przekonania, ale to tak na 
marginesie.



ANEKS 7. 
Test twój styl uczenia się wg D. Kolba

Niniejszy test ma Ci pomóc w zidentyfikowaniu preferowanego przez Ciebie 
stylu (lub stylów) uczenia się. Nabrałaś/łeś zapewne wielu nawyków w uczeniu się, 
które pomagają Ci wykorzystywać pewne typy doświadczeń lepiej niż inne. Test ten 
pomoże Ci w zidentyfikowaniu rodzaju doświadczeń najbardziej charakterystycznych 
dla Ciebie.

Wypełnianie tego testu zapewne zabierze Ci około 10 – 15 minut. Dokładność 
wyników będzie uzależniona od Twojej szczerości. 

Nie ma odpowiedzi dobrych ani złych. Jeżeli w przybliżeniu identyfikujesz się 
ze stwierdzeniami podanymi poniżej, zaznacz je ptaszkiem . Jeśli uznasz, że któreś 
z poniższych stwierdzeń nie dotyczy Ciebie, zaznacz je krzyżykiem. Postaw jeden 
z tych znaków przy każdym ze stwierdzeń.

ZACZYNAMY!

 F Mam głęboko zakorzenione przekonanie o tym, co dobre i co złe i trzymam się 
tego mocno.

 F Często zapominam w działaniu o roztropności, rzucam się w wir wydarzeń.

 F Najczęściej rozwiązuję problemy systematycznie krok po kroku, nie dopuszczając 
do improwizacji.

 F Moim zdaniem formalne procedury i sytuacje uniemożliwiają ludziom działanie 
zgodne z ich stylem bycia.

 F Mam opinię człowieka, który lubi, by rzeczy nazywać po imieniu.
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 F Często przekonuję się, że działanie zgodne z intuicją w niczym nie ustępuje dzia-
łaniu skrupulatnie przemyślanemu.

 F Lubię oddawać się zadaniom, które dają mi wystarczająco dużo czasu, by zagłębić 
się we wszystkie szczegóły.

 F Często pytam ludzi o podstawy ich działania.

 F Największe znaczenie dla mnie ma to, czy pomysł funkcjonuje w praktyce.

 F Aktywnie poszukuję nowych doświadczeń.

 F Słysząc o nowym pomyśle, natychmiast zastanawiam się, jak mogę wprowadzić 
go w życie.

 F Lubię autodyscyplinę w rodzaju dbania o dietę, regularnego uprawiania sportu, 
trzymania się codziennej dyscypliny.

 F Szczycę się wysoką jakością własnej pracy.

 F Lepiej dogaduję się z  ludźmi o  logicznym i analitycznym umyśle; gorzej zaś 
z osobami spontanicznymi, o luźniejszym sposobie myślenia.

 F Dogłębnie analizuję wszystkie dostępne mi informacje i unikam wyciągania 
pochopnych wniosków.

 F Podchodzę do podejmowania decyzji z dużą ostrożnością i zawsze rozważam ich 
alternatywy.

 F Bardziej niż pomysły praktyczne, pociągają mnie idee nowatorskie i niecodzienne.

 F Nie lubię pozostawiać spraw niezakończonych. Lubię, gdy wszystkie elementy 
stanowią zwartą całość.

 F Zgadzam się z odgórnie wytyczonymi procedurami, o ile uważam je za właściwie 
dostosowane do osiągnięcia zamierzonego celu.

 F Lubię widzieć związek mojego działania z jakąś ogólną ideą.

 F W dyskusji lubię jak najszybciej dochodzić do sedna.

 F Utrzymuję raczej luźne i formalne stosunki ze współpracownikami.

 F Potrafię pozytywnie wykorzystać wyzwania polegające na zajmowaniu się spra-
wami nowymi i niecodziennymi.

 F Lubię ludzi spontanicznych i na luzie.

 F Skrzętnie analizuję wszystkie szczegóły, zanim wyciągnę ostateczne wnioski.
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 F Niełatwo przychodzi mi wymyślanie szalonych, spontanicznych pomysłów.

 F Nie jest zwolennikiem tracenia czasu przez „owijanie w bawełnę”.

 F Jestem ostrożny w wyciąganiu wniosków.

 F Lubię mieć jak najwięcej źródeł informacji - im więcej danych do przemyśleń, 
tym lepiej. 

 F Ludzie,  którzy nie przywiązują do spraw należytej wagi, zwykle mnie drażnią.

 F Słucham opinii innych, zanim wyrażę swoją własną.

 F Jestem otwarty, jeśli chodzi o moje uczucia.

 F W dyskusjach lubię przyglądać się strategiom i manewrom stosowanym przez 
innych rozmówców.

 F Wolę reagować na wydarzenia ze spontanicznością i elastycznością i nie usiłować 
planować wszystkich szczegółów z góry.

 F Lubię stosować różne techniki podejmowania decyzji.

 F Dyskomfortem jest dla mnie konieczność pospiesznej pracy na ściśle wyznaczony 
termin.

 F Często oceniam pomysły innych na podstawie ich walorów praktycznych.

 F Nie czuję się swobodnie w towarzystwie ludzi spokojnych i refleksyjnych.

 F Często irytują mnie ludzie „w gorącej wodzie kąpani”.

 F Ważniejsze jest dla mnie cieszyć się chwilą, niż myśleć o przeszłości czy przy-
szłości.

 F Wyżej oceniam decyzje oparte na dogłębnej analizie wszystkich informacji niż 
decyzje oparte na intuicji.

 F Jestem perfekcjonistą.

 F W dyskusji zazwyczaj wychodzę z wieloma spontanicznymi i nie do końca prze-
myślanymi pomysłami, dla rozgrzania rozmowy.

 F Na spotkaniach zazwyczaj wychodzę z realistycznymi i praktycznymi pomysłami.

 F Najczęściej uważam, że zasady są po to, by je łamać.

 F Lubię przyglądać się sytuacji z dystansu i zastanowić się nad wszystkimi punk-
tami widzenia. 
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 F Często słuchając innych, dostrzegam brak konsekwencji i słabości w ich argu-
mentach.

 F W sumie, więcej mówię niż słucham.

 F Często widzę lepsze i bardziej praktyczne sposoby realizacji różnych zadań niż 
inni.

 F Moim zdaniem sprawozdania pisemne powinny być krótkie, zwięzłe i trafiające 
w sedno.

 F Uważam, że logiczne i zdroworozsądkowe myślenie powinno być zawsze górą.

 F Zamiast rozmawiać z ludźmi o pogodzie, wolę dyskutować o konkretnych spra-
wach.

 F Lubię ludzi mocno stąpających po ziemi.

 F W dyskusji niecierpliwią mnie dygresje i opowiadanie anegdotek.

 F Kiedy mam napisać sprawozdanie, najczęściej kilkakrotnie piszę je na brudno, 
zanim ustalę ostateczną wersję.

 F Lubię wypróbowywać nowe rzeczy w praktyce i sprawdzać, jak funkcjonują.

 F Lubię dochodzić do rozwiązań problemów przez logiczne myślenie.

 F Lubię być tym, który dużo mówi.

 F Bardzo często okazuję się w dyskusjach jedynym realistą, który prosi wszystkich, 
by trzymali się sedna sprawy i nie wprowadzali niepotrzebnych wątków.

 F Lubię przemyśleć wiele wariantów, zanim zdecyduję się na któryś z nich.

 F W dyskusjach z innymi często okazuję się jedyną osobą obiektywną, pochodzącą 
do spraw bez emocji.

 F W dyskusji przyjmuję najczęściej pozycję obserwatora.

 F Lubię widzieć przełożenie bieżącego działania na szerszą, długoterminową 
perspektywę.

 F Kiedy coś się nie udaje, bez większego trudu przychodzi mi traktować to jako 
jeszcze jedno doświadczenie.

 F Najczęściej odrzucam szalone i spontaniczne pomysły jako nieprzemyślane i niere-
alistyczne.

 F Uważam, że lepiej pomyśleć, niż później żałować swojego wyboru.
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 F Ogólnie więcej słucham niż mówię.

 F Często surowo traktuję ludzi, którzy nie potrafią przyjąć logicznego podejścia do 
sprawy.

 F Uważam, że najczęściej cel uświęca środki.

 F Nie mam wyrzutów sumienia, że kogoś zraniłem, jeśli w rezultacie osiągam cel.

 F Czuję się często ograniczony działaniem w ramach planów i celów strategicznych.

 F Zwykle jestem duszą towarzystwa.

 F Robię wszystko, cokolwiek sprzyja realizacji powierzonego mi zadania.

 F Szybko nuży mnie systematyczna i drobiazgowa praca.

 F Lubię analizować podstawowe założenia i zasady.

 F Zawsze interesuje mnie zdanie innych.

 F Lubię spotkania, które odbywają się według założonego planu i porządku dzien-
nego.

 F Trzymam się z dala od tematów subiektywnych i niejednoznacznych.

 F Lubię dramatyczność i napięcie wywołane sytuacją kryzysową.

 F Często jestem uważany za człowieka chłodnego, mało wrażliwego na uczucia 
innych.
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Interpretacja wyników do testu TWÓJ STYL UCZENIA SIĘ 
   
Za każdą odpowiedź pozytywną  otrzymujesz po jednym punkcie. Odpowiedzi 

zaznaczone krzyżykiem nie są punktowane. Zaznacz na poniższej liście (np. otocz 
kółeczkiem) numer stwierdzenia, obok którego jest znak  i zsumuj liczbę zakreślo-
nych stwierdzeń.

                         2              7              1               5
                         4            13              3               9
                         6            15              8             11
                       10            16             12            19
                       17            25             14            21
                       23            28             18            27
                       24            29             20            35
                       32            31             22            37
                       34            33             26            44
                       38            36             30            49
                       40            39             42            50
                       43            41             47            53
                       45            46             51            54
                       48            52             57            56
                       58            55             61            59
                       64            60             63            65
                       71            62             68            69
                       72            66             75            70
                       74            67             77            73
                       79            76             78            80
  _______   _______   _______   _______
RAZEM _______   _______   _______   _______
  Aktywista    Analityk    Teoretyk    Pragmatyk
  działacz       refleksyjny                    aplikator



Aneks 8. 
Inteligencja emocjonalna 

Czy  warto być inteligentnym emocjonalnie? 
Czy warto żyć inteligentnie emocjonalnie?  
Czy można zarządzać własnymi emocjami?

Na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi TAK!

Jeśli odpowiedziałeś w ten sposób – zapraszam do lektury tekstu i ćwiczeń.
Jeśli odpowiedziałeś chociaż w jednym przypadku NIE – zapraszam tym bardziej.

Istnieje wiele list podstawowych emocji. Zapoznaj się z ciekawą i praktyczną 
ilustracją ośmiu podstawowych emocji. Emocje leżące w kole, blisko siebie, są ściślej 
ze sobą powiązane, podczas gdy emocje leżące naprzeciwko siebie są swoim zaprze-
czeniem (np. smutek jest zaprzeczeniem radości, a wstręt zaprzeczeniem akceptacji).  
Ponadto, połączenie emocji sąsiadujących powoduje powstanie następnej (np. na bazie 
strachu i zaskoczenia doświadczamy uczucia grozy).

Dalej zapraszamy do ćwiczeń z zakresu ZARZĄDZANIA EMOCJAMI; pierwsze 
z nich będą dotyczyć EMOCJONALNEJ ERUDYCJI. Warto sobie uzmysłowić, iż 
nie każdy jest ERUDYTĄ  EMOCJONALNYM, czyli nie każdy potrafi swobodnie 
i precyzyjnie określać i nazywać odczuwane emocje oraz stany emocjonalne, ale i tego 
można się nauczyć poprzez ćwiczenia i uważną praktykę. Uczyć się warto, aby nasze 
życie nie było roztrzaskiwane emocjami i aby właśnie własnymi emocjami zarządzać, 
a nie pozwalać, by to one targały nami ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami 
dla zdrowia i życia.1

1 W materiałach wykorzystano quiz J. Segal z książki: Segal J., Jak pogłębić inteligencję emocjonalną, wyd. Jacek 
Santorski&CO, 1997. Więcej informacji na temat inteligencji emocjonalnej znajdziesz w książkach: Elias 
M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S., Dziecko emocjonalnie inteligentne, Moderski i S-ka, Poznań, 1998; Goleman 
D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, 1997; Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, 
Media Rodzina of Poznań, 1999.
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(submisja – podporządkowanie się, podległość)
Opracowanie: Robert Plutchik

MINISŁOWNIK PODSTAWOWYCH EMOCJI

EMOCJE STANY POCHODNE 

złośc
furia, wściekłość, uraza, gniew, irytacja, oburzenie, animozja, 
niechęć, obraźliwość, wrogość, nienawiść, szał

smutek
 żal, przykrość, boleść, melancholia, użalanie się nad sobą, zniechę-
cenie, przygnębienie, depresja

strach
 niepokój, obawa, nerwowość, zatroskanie, konsternacja, trema, 
zaniepokojenie, onieśmielenie, strachliwość, bojaźń, trwożliwość, 
popłoch, przerażenie, panika, fobie, ataki lęku

zadowolenie

szczęście, spokój, przyjemność, ulga, błogość, rozkosz, radość, 
uciecha, bawienie się, duma, przyjemność zmysłowa, miły dresz-
czyk, uniesienie, zaspokojenie, satysfakcja, euforia, zaspokojenie 
kaprysu, ekstaza, mania

miłość
akceptacja, życzliwość, ufność, uprzejmość, poczucie bliskości, 
oddanie, uwielbienie, zaślepienie, agape (miłość niebiańska) 

zdziwienie
wstrząs, zaskoczenie, oszołomienie, osłupienie, zdumienie, cieka-
wość

wstręt
pogarda, lekceważenie, nieprzychylność, obrzydzenie, odraza, 
niesmak, awersja

wstyd
poczucie winy, zażenowanie, zakłopotanie, wyrzuty sumienia, 
upokorzenie, żal z powodu tego, co się zrobiło, hańba i skrucha
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1. Emocje – utrzymują się kilka sekund w pełnym natężeniu. Nie możemy ich 
wybrać, ale możemy nauczyć się nad nimi panować. Emocje wpływają na nasze postrze-
ganie okoliczności (zawężając pole widzenia do minimum, np. w strachu, lub akcen-
tując wybiórczo niektóre tylko elementy, np. w stanie zakochania się ) oraz działanie 
(ograniczając do niewielu rutynowych reakcji). 

Jakie emocje najczęściej cię porywają? (skorzystaj z minisłownika emocji)
Porwania emocjonalne to zjawisko, kiedy emocje panują nad nami i wciągają 

nas w wir działań, potęgując nasilenie aż do krańca kontinuum. Na przykład coś nas 
zdenerwuje, wpadamy w złość, rozpalając się w końcu do stanu furii.

Przypomnij sobie kilka przykładów porwań emocjonalnych z życia, z własnego 
doświadczenia lub obserwacji innych.

2. Nastroje trwają dłużej, godzinami, dniami, tygodniami. Są to jakby zestawy 
wyciszonych, ale stale nami zawiadujących emocji. Tworzą klimat emocjonalno-uczu-
ciowy, także wpływający na postrzeganie świata i podejmowane działania.

Wymień 3 podstawowe nastroje, które opisują klimat  
Twojego życia osobistego i zawodowego na tu i teraz.

KLIMAT OSOBISTY KLIMAT ZAWODOWY

Osoby targane chronicznym niepokojem, nastawione pesymistycznie, pogrążone 
w smutku, odczuwające nieustanne napięcie albo wrogość, przesiąknięte pesymizmem 
są narażone na dwukrotnie większe ryzyko zapadnięcia na astmę, artretyzm, wrzody 
trawienne, choroby serca, uporczywe bóle głowy. Sercu najbardziej szkodzi złość.

3. Temperament  to pewna stała dyspozycja, którą otrzymaliśmy z genami, okre-
ślająca tendencje do zachowywania się w określony sposób. W najbardziej tradycyjnym 
ujęciu to typ choleryk, sangwinik, melancholik i flegmatyk. Prawdopodobnie każdy 
typ ma swoje preferencje do wpadania w określone emocje i stany uczuciowe.
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Wymień swoje 3 ulubione podstawowe stany emocjonalno-uczuciowe, które 
w dość charakterystyczny sposób opisują Ciebie – może skorzystasz z opinii rodziny 
i znajomych? 

Stan według Ciebie Stan według innych

To może być bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie. Jeżeli jesteś otwarty 
na uwagi innych, skłonny do refleksji, masz dystans i poczucie humoru – zapewne 
wiele skorzystasz z takiej (w końcu niebezpiecznej dla naszego obrazu samego siebie) 
konfrontacji. 

Istnieją trzy podstawowe sposoby postrzegania emocji i reagowania na nie.
1. Świadomość swych uczuć, przeżywanie ich, ale traktowanie ich z dystansem. 

Osoba świadoma swych uczuć prezentuje postawę niezachłystywania się emocjami, 
ma umiejętność nazywania tego, co przeżywa z perspektywy pewnego dystansu, 
bez rozpamiętywania. Odczuwa uczucia i myśli o nich. Posiada kilka skutecz-
nych strategii na panowanie nad sobą i unikanie porwań emocjonalnych, przeciw 
wpadaniu w przykry nastrój i demobilizujące stany emocjonalne.

2. Dawanie się porwać emocjom i wchodzenie w skrajne rejestry (porwania emocjo-
nalne i zatopienie). Osoby z tej grupy na ogół nie akceptują wszystkich emocji, 
które nimi targają, ale nic nie mogą na to poradzić. To emocje nimi rządzą. Uspra-
wiedliwiają się tym, że oni już tacy są: przewrażliwieni, kochliwi, nerwowi, smutni 
czy (uwaga modne!) depresyjni. Można powiedzieć, że dają się zwodzić na własną 
prośbę, choć nie zawsze akceptują fakt, iż za ten stan rzeczy są odpowiedzialni 
oni sami, nie zaś inni ludzie lub tzw. okoliczności, które to rzekomo wpędzają ich 
w różne kombinacje wysokich stanów emocjonalnych.

3. Akceptacja swych emocji bez próby ingerencji w sposób ich przeżywania. Ostatnia 
grupa akceptuje swoje emocje i przeżywane stany – można rzec aż do przesady. 
Tak je akceptują, że nie próbują w nie ingerować. Jest to szczególnie niebezpieczne 
w przypadku np. depresji. 
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Każda emocja jest pewnym nawykiem reagowania na określone, odbierane 
subiektywnie bodźce. 

Na przykład na wezwanie do szefa możemy reagować lękiem lub wręcz strachem ze 
wszystkimi konsekwencjami (pot na czole, przyspieszony puls, zablokowanie jasnego 
myślenia).

Kiedy zmienisz nawyk – np. zaczniesz reagować ciekawością – Twoja sytuacja 
zmieni się diametralnie. Zmiana nawyku (praktykowana) trwa od 2 do 3 tygodni, więc 
musisz się wykazać cierpliwością i zaufaniem do siebie.

Osiąganie stanu spokoju fizjologicznego jest najlepszą profilaktyką zatapiania się 
w emocjach. Jest wiele technik na przywrócenie stanu spokoju fizjologicznego. Gene-
ralnie chodzi o przywrócenie spokojnego, głębokiego oddychania. Można wykonać 
kilka ćwiczeń gimnastycznych, przejść się na szybki spacer, zastosować „kotwice 
dobrego samopoczucia”, stosować „drobne manipulacje obiektami wzbudzającymi 
lęk” i wiele innych.  

Zatopienie w emocjach – sygnał, kiedy tzw. dalsze dyskusje nie mają sensu.
Zmierz puls w stanie wyciszenia, relaksu przez 15 sekund, pomnóż razy cztery, 

a otrzymasz liczbę uderzeń serca na minutę. Zapisz ten wynik. Kiedy czujesz narasta-
jące pobudzenie emocjonalne – zmierz swój puls. Kiedy liczba uderzeń wzrasta o 10 na 
minutę, to sygnał o niebezpieczeństwie zatopienia się – ugrzęźnięcia w niekontrolowa-
nych negatywnych uczuciach, zawężeniu pola świadomości i możliwości wystąpienia 
prymitywnych reakcji, których można potem żałować. Lepiej wtedy przerwij – idź się 
przejść lub zajmij czymś uspokajającym (głębokie oddychanie, kilka ćwiczeń jogi).

Zastanów się, czy umiesz zarządzać własnymi emocjami. 
Czy umiesz dobrze wybierać to, jak się czujesz i to, co się z tobą dzieje?
Być może wydaje ci się, że to jakieś pytanie z kosmosu, bo przecież tyle rzeczy na 

nas wpływa i od tylu spraw i ludzi zależy nasze samopoczucie, a także w tym poczucie: 
siły, zadowolenia, radości, szczęścia. Ale uwierz, że to jest nieprawda! Odczuwane 
emocje to nie są sprawy, które się przydarzają (spływają na nas nie wiadomo skąd),  ale 
stany, które sam określasz, czując pewne poruszenie i napięcia w organizmie, głowie, 
żołądku, mięśniach.

Emocje wynikają z myślenia, zdefiniowania, nazwania tego, co czujemy w danej 
chwili, w określonej sytuacji. Możesz więc wybrać, jak się czujesz, zdecydować, jak się 
czujesz! No tak, tylko rzadko kto o tym wie.

Emocje, uczucia (w dużym skrócie) są fizjologiczną reakcją na myśli – jeżeli 
czerwienisz się, czujesz przyspieszone bicie serca, pocą ci się ręce – jest to sygnał 
z „centrum” myśli – umysłu, który analizuje sytuację i reaguje na nią fizjologicznie, 
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według pewnego utrwalonego wzorca. Następuje jakby dopasowanie do znanych 
stanów. Niestety – często niekorzystnych dla nas samych, demobilizujących nas. 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? 

Porozmawiajmy o stanie twojego wzroku.

Jak wiemy, emocje i stany uczuciowe, których doświadczamy, zwłaszcza te inten-
sywne, modyfikują naszą percepcję. Często na (zbyt) dobre lub na (zbyt) złe. Wszelkie 
stany przesadzone nie przynoszą nic dobrego, proponuję więc zatrzymanie się nad 
króciutkim bilansem okulistycznym. 
Zastanów się, czy nie cierpisz na:
• nadwzroczność z zazdrości lub niepokoju;
• daltonizm z lęku lub zmartwień;
• ślepotę z wściekłości lub miłości;
• a może zbyt często zakładasz czarne lub różowe okulary?
Jak ten stan wpływa na Twoje życie?  
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Dalsza część materiału poświęcona jest ogólnej prezentacji zawartości pojęcia 
„inteligencja emocjonalna”. To wykaz umiejętności i  kompetencji wchodzących 
w skład 5 podstawowych dziedzin inteligencji emocjonalnej (EQ) został tu zapro-
jektowany w postaci bardzo długiej autodiagnozy. Zachęcamy do przeprowadzenia 
autodiagnozy w sposób odważny i wnikliwy; jednocześnie z dystansem i humorem. 
Nikt nie jest doskonały! Uczestnicy jednego ze szkoleń po zapoznaniu się z podstawo-
wymi wymiarami EQ uznali, iż chyba opisujemy jakąś osobę świętą. Opinię tę spro-
stowałam, że nie świętą, ale mądrą. (Osoby święte, z tego co wiem, na ogół pracują 
w pojedynkę, więc brak im – lub nie wykorzystują – wielu kompetencji społecznych, 
które są absolutnie niezbędne do odnoszenia sukcesów we współczesnych czasach). 
Warto poświęcić na diagnozę tyle czasu, ile potrzeba.

PODSTAWOWE DZIEDZINY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ 

KOMPETENCJE OSOBISTE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. samoświadomość 4. empatia

2. samoregulacja 5. umiejętności społeczne

3. motywacja

Każda z tych kompetencji pod krótką nazwą kryje w sobie zestawy bardzo wielu 
subkompetencji i umiejętności.

Zaraz się o tym przekonamy. Pora zatem na dokładniejsze definicje.

Kompetencje osobiste
1. Samoświadomość

1.1. Świadomość emocjonalna – czyli umiejętność rozpoznawania, jak nasze 
emocje wpływają na nasze funkcjonowanie osobiste i zawodowe oraz jak są wyko-
rzystywane w  procesach podejmowania rozmaitych decyzji; rozpoznawanie 
własnych stanów emocjonalnych i uczuciowych; zdolność do akceptacji zarówno 
stanów pozytywnych, jak i negatywnych; umiejętność werbalizacji; zrozumienie 
emocji i wiedzy o nas samych, która z nich wynika; świadomość skutków dzia-
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łania i  tłumienia emocji; rozumienie komunikatów emocjonalnych płyną-
cych z  własnego ciała, umiejętność relaksacji; świadomość własnych wartości, 
ich hierarchii, celów osobistych, rozumienie własnego katalogu emocji ujaw-
nianych w  danych sytuacjach; umiejętność zmiany reakcji nieefektywnych. 
Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu wiedzą, jakie odczuwają emocje 
i dlaczego je odczuwają, są świadome związków między odczuwanymi emocjami 
a własnym zachowaniem, są świadome wpływu odczuwanych emocji na własne dzia-
łanie, mają świadomość własnych celów i wartości.

1.2. Poprawna samoocena – świadomość własnych zalet i wad oraz możliwości, 
zdolność do poczucia humoru i dystansu do siebie.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu są świadome swych silnych 
i słabych stron, skłonne do refleksji i wyciągania wniosków z doświadczenia, otwarte 
na informacje zwrotne, gotowe stale się uczyć i rozwijać, zdolne do oglądania samego 
siebie z humorem i dystansem.

1.3. Wiara w  siebie, czyli silne poczucie własnej wartości oraz świadomość 
własnych możliwości i umiejętności; poczucie pewności i spokoju, umiejętność dzia-
łania w sytuacjach wywołujących niepokój, odwaga w prezentowaniu i obronie swoich 
poglądów, nawet potencjalnie niepopularnych.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu prezentują się pewnie 
i odważnie, potrafią wyrażać kontrowersyjne poglądy, jeżeli uznają je za słuszne, są 
zdecydowane i umieją podejmować dobre decyzje (mają wysoką samoskuteczność). 

2. Samoregulacja – radzenie sobie z impulsami i negatywnymi uczuciami
2.1. Samokontrola – umiejętność panowania nad emocjami (złość, gniew, trema 

itp.), radzenie sobie z silnymi i gwałtownymi emocjami, umiejętność odraczania graty-
fikacji w dłuższym czasie, niepoddawanie się emocjom innych ludzi (np. kiedy jest się 
przedmiotem gniewu, krytyki).

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu dobrze sobie radzą z grożą-
cymi nagłym wybuchem uczuciami i niepokojącymi emocjami, zachowują spokój 
i pozytywne nastawienie w najtrudniejszych sytuacjach, zachowują zdolność jasnego 
myślenia i koncentracji mimo niesprzyjających okoliczności (presja, naciski), potrafią 
kierować własnymi emocjami (mają zdolność do uspokajania się, otrząsania się ze 
smutku, niepokoju, irytacji).

2.2. Spolegliwość, sumienność, czyli uczciwe postępowanie i przyjmowanie odpo-
wiedzialności za własne działania; uczciwość i prawość, trzymanie się zasad, odpowie-
dzialność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność za swoje działanie.



268 UCZYMY SIĘ UCZYĆ

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu postępują etycznie, budują 
wokół siebie zaufanie, przyznają się do własnych błędów, bronią wyznawanych zasad, 
są zorganizowane i wykonują swoją pracę starannie.

2.3. Przystosowalność i innowacyjność, czyli otwartość na nowatorskie pomysły 
oraz elastyczność w dostosowywaniu się do zmian; elastyczność, otwartość na nowe 
sytuacje i rozwiązania, postawa pro, rozsądna akceptacja ryzyka.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu poszukują stale nowych 
pomysłów w  różnych źródłach, poszukują rozwiązań oryginalnych, przyjmują 
nowe innowatorskie punkty widzenia, dobrze sobie radzą w  sytuacji szybkich 
zmian, nowych wymagań i priorytetów, przyjmują odpowiednie taktyki działania. 

3. Motywacja
3.1. Dążenie do osiągnięć, czyli starania o lepsze wyniki albo spełnienie kryte-

riów doskonalenia: stałe uczenie się i doskonalenie, podwyższanie aspiracji, stawianie 
sobie właściwych celów, zasięganie opinii o swojej pracy, poszukiwanie sposobów 
zwiększania wydajności

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu: są nastawione na osiąganie 
dobrych wyników, stawiają sobie cele trudne, poszukują informacji i stale się uczą, są 
zdolne do odraczania gratyfikacji.

3.2. Zaangażowanie, czyli przyjęcie celów i wizji grupy lub organizacji za własne: 
zdolność do długotrwałego wysiłku, w zgodzie z własnymi lub grupowymi warto-
ściami, celami, misją, zdolność do mobilizacji wysiłku, nawet w okresach braku 
dobrych widoków lub wykonywania czynności mało ambitnych, czy nieciekawych.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu: poświęcają własne przy-
jemności na rzecz realizacji celów grupy, utożsamiają się silnie z celami grupy (orga-
nizacji), kierują się wartościami grupy, wyszukują okazje zezwalające grupie na speł-
nienie jej misji.

3.3. Inicjatywa, czyli wykazywanie się aktywnością wyprzedzającą: aktywność, 
pomysłowość, korzystanie z sytuacji, przekraczanie oczekiwań, wykonywanie więcej 
i stale lepiej.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu są gotowe wykorzystać każdą 
nadarzającą się okazję, dążą do przekroczenia oczekiwanych rezultatów i wymagań, są 
przedsiębiorczy i tym mobilizują innych.

3.4. Optymizm, czyli wytrwałość; nadzieja i wytrwałość mimo ewentualnych 
przeszkód, niepowodzenia są traktowane jako lekcje, doświadczenie do wyciągnięcia 
wniosków i poprawy działania.  
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Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu nie ustają w dążeniu do celu 
mimo przeszkód i niepowodzeń, działają z nadzieją na sukces (nie ze strachu przed 
porażką), niepowodzenia analizują, aby usprawnić kolejne działania.
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Kompetencje  społeczne
4. Empatia

4.1. Rozumienie innych, czyli wyczuwanie uczuć i punktów widzenia innych 
osób oraz aktywne zainteresowanie innymi ludźmi; dostrzeganie potrzeb innych 
ludzi – bliskich i obcych, wyczuwanie stanów emocjonalnych i uczuć innych ludzi,  
umiejętność dobrego słuchania, przy zachowaniu asertywności i nienarzucaniu poma-
gania, radzenia. Utrzymywanie równowagi pomiędzy potrzebami innych i potrzebami 
własnymi.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu są wyczulone na sygnały 
emocjonalne i potrafią dobrze widzieć i słuchać, odznaczają się wrażliwością i zrozu-
mieniem innych, pomagają innym, opierając się na zrozumieniu ich potrzeb i uczuć.

4.2. Doskonalenie innych, czyli wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i pomoc 
w rozwijaniu ich zdolności, prawdziwe zainteresowanie innymi, dostrzeganie ich 
możliwości rozwojowych, zdolności i  talentów, wspieranie przy zachowaniu sztuki 
krytykowania i informacji zwrotnych, umiejętność wskazywania problemów bez suge-
rowania rozwiązań, talent Pigmaliona.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu: doceniają i nagradzają 
zdolności i osiągnięcia innych, trafnie opracowują plany rozwoju, udzielają odpowied-
nich, konstruktywnych wskazówek i wyznaczają odpowiednie zadania.

4.3. Nastawienie usługowe, czyli uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie 
potrzeb klientów; dbanie o potrzeby innych, prawdziwe zaspokajanie potrzeb innych 
(bez inwazji i ograniczeń).

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu rozumieją potrzeby innych, 
szukają sposobów zwiększenia zadowolenia klientów, oferują właściwą pomoc.

4.4. Wspieranie różnorodności, czyli tworzenie i  podtrzymywanie szans na 
osiągnięcia dzięki wykorzystaniu różnorodnych typów ludzi: szacunek dla ludzi 
odmiennych światopoglądów, tolerancja, akceptacja dla różnorodności, wrażliwość 
na problemy różnych ludzi, wyczucie polityczne.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu szanują ludzi z różnych 
środowisk, rozumieją odmienne światopoglądy, postrzegają różnice jako szansę dla 
rozwoju danego środowiska, występują przeciw uprzedzeniom i nietolerancji.

4.5. Świadomość polityczna, czyli rozumienie prądów społecznych i politycz-
nych. Osoby posiadające tę kompetencję w  wysokim stopniu trafnie rozpoznają 
stosunki między kluczowymi osobami z  kręgów władzy, wykrywają ważne sieci 
układów towarzyskich, rozumieją siły, które kształtują poglądy i zachowania ludzi. 
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Umiejętności społeczne
5.1. Wpływanie na innych, czyli umiejętność skutecznego przekonywania; 

umiejętność pozyskiwania zaufania innych, skutecznego przekonywania i kontaktu 
z różnymi ludźmi i grupami społecznymi, bycie emocjonalnym autorytetem

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu mają bogate strategie pozy-
skiwania sobie innych, dostosowują prezentację do słuchacza, wywierają dobry wpływ 
na innych.

5.2 Porozumiewanie się – dobre słuchanie i wysyłanie przekonywujących komu-
nikatów; otwartość w kontaktach, opanowanie, uważne słuchanie, dostosowanie 
komunikatów do możliwości odbiorców. 

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu są otwarte w kontaktach, 
potrafią dobrze słuchać, są obecne, opanowane.

5.3. Łagodzenie konfliktów, czyli pośredniczenie w sporach i łagodzenie ich; efek-
tywne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, umiejętność rozważnej 
analizy źródeł konfliktów i twórczych sposobów rozwiązań.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu są taktowne i dyploma-
tyczne, są wyczulone na sytuacje tworzące ew. konflikty, zachęcają do otwartej wymiany 
poglądów, proponują dobre rozwiązania.

5.4. Przewodzenie, czyli inspirowanie jednostek i grup oraz kierowanie nimi; 
zdolność do inspirowania innych, wzbudzania entuzjazmu dla pomysłów i projektów, 
wspólnej wizji i celów działania, przewodzenia w sytuacjach trudnych.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu wyrażają i wzbudzają entu-
zjazm dla wspólnej wizji i celów; przewodzą w sposób naturalny, niezależnie od zajmo-
wanego stanowiska, dodają energii, nadają ton, kierują pracą innych, ale bez zwal-
niania ich z odpowiedzialności za wyniki, są przykładem, dobrze organizują trudne 
sytuacje.

5.5. Katalizowanie zmian, czyli inicjowanie zmian i kierowanie nimi, obniżanie 
lęku u innych ludzi; wsparcie emocjonalne i zadaniowe.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu błyskawicznie zauwa-
żają potrzebę zmian, umiejętnie pozyskują zwolenników zmiany, mobilizując ich do 
nowych wyzwań, dostarczają im energii i optymizmu, są wzorami zmian, których 
oczekują od innych.

5.6. Tworzenie więzi, czyli pielęgnowanie stosunków z  innymi; tworzenie 
i  podtrzymywanie więzi porozumienia z  innymi, kreowanie klimatu wspólnoty 
i korzystnych stanów emocjonalnych w grupie.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu tworzą i utrzymują rozległe 
sieci powiązań, szukają korzystnych związków, nawiązują porozumienie i przyjaźnie.
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5.7. Współpraca i umiejętności pracy zespołowej, czyli organizowanie i praca 
z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu; utrzymywanie równowagi pomiędzy koncen-
tracją na emocjach i na zadaniach, umożliwianie szczerej wymiany informacji, zachęta 
i wsparcie, skuteczne planowanie i organizacja. Umiejętne podkreślanie znaczenia 
kolektywnej inteligencji i kolektywnego potencjału, dzielenie się efektami pracy 
i zasługami.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu dbają nie tylko o realizację 
zadania, ale i relacje, stwarzają atmosferę życzliwości, wzajemnego szacunku i współ-
działania, szukają okazji do współpracy.

Koszty niskiej inteligencji emocjonalnej
Kompetencje osobiste – koszty braku

1. Samoświadomość
Brak zdolności identyfikacji i rozróżniania emocji, w tym zwłaszcza swoich, prze-

noszenie swoich emocji na innych i słabe rozumienie tego konsekwencji, brak refleksji 
nad sobą i swoim działaniem. Udawanie uczuć,  zniekształcanie, tłumienie ich lub 
intelektualizacja. Brak własnej hierarchii wartości i celów, niezdolność do doko-
nywania wyborów, działanie chaotyczne, przypadkowe, nieefektywne. Niemożność 
koncentracji energii, zaniżona lub zawyżona samoocena, nieadekwatny obraz siebie, 
poczucie małej wartości,  bycia gorszym, słabe rozpoznanie samego siebie, niezdolność 
do adekwatnej samooceny. Narażanie się na stresy i frustracje, brak wiary w siebie, 
brak odwagi i lęk, samoobwinianie się, silna samokrytyka. Wycofywanie się z prezen-
tacji własnych poglądów, zmiana poglądów pod presją nacisku grupy, niezdolność do 
podejmowania samodzielnych decyzji. 

Nie wiem, kim jestem, co czuję, co przeżywam, co się ze mną dzieje.

2. Samoregulacja
Niezdolność do panowania nad sobą, niezdolność do uspokajania się i nieumie-

jętność relaksacji. Działanie pod wpływem silnych emocji, gwałtowność, impulsyw-
ność, poddawanie się nastrojom i zaleganiu emocji. Niecierpliwość, brak refleksji 
nad swoim działaniem i  jego konsekwencjami. Nierespektowanie zasad uczciwego 
działania i prawa, nadużycia, oszukiwanie, brak odpowiedzialności w wykonywaniu 
obowiązków, niepunktualność, nieobowiązkowość, brak systematyczności i umiejęt-
ności planowania oraz organizacji, utrata zdolności do dokonywania ocen moralnych 
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swego działania lub nadgorliwość, nadmierna krytyka wobec własnych pracy. Sztyw-
ność myślenia i działania, rutynowość, lęk przed zmianami. 

Nie panuję nad sobą i swoim życiem.

3. Motywacja
Brak zadowolenia z własnej działalności, brak dążenia do osiągania celów lub 

stawianie nierealistycznych celów, myślenie życzeniowe, magiczne, ślepa ambicja, 
brak chęci podwyższania swoich kwalifikacji i uczenia się, niezdolność do wytrwa-
łego działania (słomiany zapał), brak troski o jakość, brak zdolności do projektowania 
planu rozwoju osobistego, niepowodzenia traktowane jako blokady dalszego działania, 
niepodejmowanie prób, brak umiejętności poszukiwania niezbędnych informacji, 
dostrzegania możliwości i nowych rozwiązań, brak kreatywności i pesymizm, bezrad-
ność, apatia, wypalanie się. 

Nie wiem, po co to wszystko, dryfuję bez celu.

Kompetencje społeczne – koszty braku
4. Empatia

Nietolerancja, wrogość, brak asertywności, niezdolność do odczytywania stanów 
emocjonalnych i rozumienia drugiego człowieka oraz jego potrzeb, brak zaintere-
sowania innymi, brak umiejętności dostrajania się, oschłość, brak nastawienia na 
pomoc innemu, wsparcie. Nadmierne wymagania i surowe ocenianie, krytykowanie, 
niezdolność do słuchania i nieumiejętność udzielania pomocy (krytykowanie, inwazje 
psychologiczne, doradzanie), brak akceptacji dla różnic lub sentymentalizm, zlewanie 
się, utrata swoich granic.  

Dyssemia to swoista niezdolność rozumienia sygnałów niewerbalnych nadawa-
nych przez drugą osobę.

Nikt mnie nie ceni i nie rozumie!

5. Umiejętności społeczne
Brak umiejętności porozumiewania się dostosowanego do potrzeb i możliwości 

drugiego człowieka, brak ciekawości interpersonalnej, brak zdolności do godzenia 
rozbieżnych interesów, arogancja, kłótliwość, konfliktowość, inwazyjność, domi-
nacja, agresywność, nieumiejętność tworzenia pozytywnych relacji międzyludzkich 
i funkcjonowania w zespołach, niezdolność do tworzenia i korzystania z kolektywnej 
inteligencji.

Świat jest obcy i wrogi!
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Zreasumujmy koszty niskiej inteligencji emocjonalnej:
1. Nie wiem, kim jestem, co czuję, co przeżywam, co się ze mną dzieje!
2. Nie panuję nad sobą i swoim życiem.
3. Nie wiem, po co to wszystko, dryfuję bez celu.
4. Nikt mnie nie ceni i nie rozumie!
5. Świat jest obcy i wrogi!
Nie czuję się dobrze w świecie.

Jaki jest twój osobisty EMOCJONOGRAM?



ANEKSY 275

D
zi

ed
zi

na
 i 

po
dd

zi
ed

zi
na

  
in

te
lig

en
cj

i e
m

oc
jo

na
ln

ej
St

op
ie

ń 
op

an
ow

an
ia

 w
 p

ra
kt

yc
e

1.
 S

am
oś

w
ia

do
m

oś
ć 

zn
ak

om
ic

ie
do

br
ze

sł
ab

o
ba

rd
zo

 ź
le

1.
1.

 Ś
w

ia
do

m
oś

ć 
em

oc
jo

na
ln

a

1.
2.

 P
op

ra
w

na
 sa

m
oo

ce
na

1.
3.

 W
ia

ra
 w

 si
eb

ie

Ja
ki

e 
su

kc
es

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?
Ja

ki
e 

pr
ob

le
m

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?

2.
 S

am
or

eg
ul

ac
ja

zn
ak

om
ic

ie
do

br
ze

sł
ab

o
ba

rd
zo

 ź
le

2.
1.

 S
am

ok
on

tr
ol

a

2.
2.

 S
po

le
gl

iw
oś

ć

2.
3.

 P
rz

ys
to

so
w

an
ie

 i 
in

no
w

ac
yj

no
ść

Ja
ki

e 
su

kc
es

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?
Ja

ki
e 

pr
ob

le
m

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?

3.
 M

ot
yw

ac
ja

zn
ak

om
ic

ie
do

br
ze

sł
ab

o
ba

rd
zo

 ź
le

3.
1.

 D
ąż

en
ie

 d
o 

os
ią

gn
ię

ć

3.
2.

 Z
aa

ng
aż

ow
an

ie

3.
3.

 In
ic

ja
ty

w
a

3.
4.

 O
pt

ym
iz

m

Ja
ki

e 
su

kc
es

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?
Ja

ki
e 

pr
ob

le
m

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?



276 UCZYMY SIĘ UCZYĆ
4.

 E
m

pa
tia

zn
ak

om
ic

ie
do

br
ze

sł
ab

o
ba

rd
zo

 ź
le

4.
1.

 R
oz

um
ie

ni
e 

in
ny

ch

4.
2.

 D
os

ko
na

le
ni

e 
in

ny
ch

4.
3.

 N
as

ta
w

ie
ni

e 
us

łu
go

w
e

4.
4.

 W
sp

ie
ra

ni
e 

ró
żn

or
od

no
śc

i

4.
5.

 Ś
w

ia
do

m
oś

ć 
po

lit
yc

zn
a

Ja
ki

e 
su

kc
es

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?
Ja

ki
e 

pr
ob

le
m

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?

5.
 U

m
ie

ję
tn

oś
ci

 s
po

łe
cz

ne
zn

ak
om

ic
ie

do
br

ze
sł

ab
o

ba
rd

zo
 ź

le

5.
1.

 W
pł

yw
an

ie
 n

a 
in

ny
ch

5.
2.

 P
or

oz
um

ie
w

an
ie

 si
ę

5.
3.

 Ł
ag

od
ze

ni
e 

ko
nfl

ik
tó

w

5.
4.

 P
rz

ew
od

ze
ni

e

5.
5.

 K
at

al
iz

ow
an

ie
 z

m
ia

n

5.
6.

 T
w

or
ze

ni
e 

w
ię

zi

5.
7.

 W
sp

ół
pr

ac
a

Ja
ki

e 
su

kc
es

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?
Ja

ki
e 

pr
ob

le
m

y 
w

 z
w

ią
zk

u 
z 

ty
m

 p
rz

yc
ią

ga
sz

?



ANEKSY 277

ANEKS 9.
PRZEPIS NA ROBIENIE MAP MENTALNYCH

Mapy mentalne 1

ANEKS 10

PRZEPIS NA ROBIENIE MAP MENTALNYCH
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Mapy mentalne 3
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Mapy mentalne 4
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Aneks 10. 
Jak rozwijać kreatywność?

Wszyscy mają równe szanse
w wymyślaniu dobrych pomysłów!

Aby coś naprawdę  wymyślić na nowo, trzeba pokonać grawitację doświadczenia 
i pozwolić myślom pofrunąć i pofantazjować. Czasami trzeba też pokonać nawyk 
nadawania ograniczeń własnemu myśleniu. Na szczęście można swoją kreatywność 
rozwijać, tak jak ćwiczymy swoją kondycję fizyczną. Im bardziej ćwiczymy, tym się 
lepiej czujemy i piękniej wyglądamy. Tak samo jest z myśleniem. Ćwiczmy więc nasze 
myślenie! Porusz głową! Rozruszaj leniwe komórki! Pogimnastykuj we wszystkie 
strony! Daj sobie szansę! 

Ludzie owładnięci jakąś ideą są uważani za głupców... 
Dopóki ta idea nie odniesie sukcesu! (Mark Twain)

Kreatywność to zdolność do:
• dziwienia się;
• odwracania kota ogonem;
• zadawania naiwnych pytań;
• przyglądania się rzeczywistości na nowo;
• otwartości; 
• wytrwałości.

Kreatywność lubi:
• odwagę niezależnie od tego, co sobie inni pomyślą, odwagę w przekraczaniu stereo-

typów i wygodnych nawyków;
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• poczucie humoru to najważniejsza dyspozycja człowieka kreatywnego – wyobra-
żasz sobie kreatywnego ponuraka? 

• pozytywne myślenie, bez tego ani rusz, to ono uwalnia nas od grawitacji rzeczy-
wistości;

• kolorowe kapelusze, właściwe narzędzia myślenia oraz rozgrzewki polisenso-
ryczne, ale będzie o tym kiedy indziej; kto wie, ten wie. 

Co jest zabronione?

Taktyka kury
Czy wiecie, że jeżeli między kurą a kupką ziarna postawi się kawałek siatki – będzie 

ona próbowała dodziobać się do ziarna przez oczka siatki do upadłego (w pełnym tego 
słowa znaczeniu) i nie zrobi kilku kroków dalej, aby obejść siatkę?

No cóż, kura słabo myśli. A człowiek – myśli, że myśli dobrze („Myślę, więc 
jestem”) i z całym swoim oprzyrządowaniem inteligencji wali w siatkę (cokolwiek to 
znaczy)!

Mordercy pomysłów
Czy znasz morderców pomysłów? 
Nie mam oczywiście na myśli tych paru osób, które teraz przychodzą ci do głowy.  

Chodzi mi o morderców pomysłów, którzy pasożytują w naszych głowach, w naszym 
myśleniu ( brzmi to okropnie, ale może przyniesie efekt, o który chodzi).

Pomyśl o różnych pomysłach, które przechodziły Ci przez głowę, a potem prze-
czytaj listę głosów krytyczno-oceniających, które być może słyszysz w swojej głowie. 
Może któryś zwrot jest ci znajomy.
• To nie zadziała! 
• Tak nie można!
• To głupie! 
• 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 stary.
• To niemożliwe!
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• Pewien człowiek źle dobrał klej i... tak powstały pierwsze żółte karteczki, które 
przyklejają się „trwale inaczej”.

• Pewien pułkownik po przejściu na emeryturę i kilku latach wdrażania pomysłu 
założył bar „szybkiej obsługi kurczaków” – znaną dziś sieć na całym świecie.  

• Pewien kompozytor, na początku minionego wieku, patrząc na klucz wiolinowy, 
wpadł na pomysł popularnego dziś spinacza do papieru.

• W pewnym kraju, z braku miejsca przy jego zapotrzebowaniu, zaczęto hodować 
sałatę na panelach ustawionych pionowo.

• W innym kraju z pomysłu, aby truciciele środowiska stali się bardziej odpowie-
dzialni za to, co robią, wprowadzono ustawę, że ścieki przemysłowe z fabryki 
do rzeki muszą być ulokowane przed punktem poboru wody przez tęże fabrykę.

Kreatywność to nie wiedza, ale stan ducha
Każdy stan rzeczy można zmienić na lepsze. W tym wypadku nie ma punktu 

„dosyć”. Zresztą każdy układ – nawet odbierany na początku jako idealny – z czasem 
ulega zmianie: zmieniają się okoliczności, zmieniają się wymagania zewnętrzne 
i wewnętrzne, otwierają się nowe możliwości, docierają nowe informacje, wreszcie – 
ten początkowo idealny układ podlega procesom starzenia się.

Mówiąc poważniej – jeżeli dany układ, dana struktura tkwi w stanie niezmie-
nionym bardzo długo, z czasem przechodzi z kategorii nowoczesnej innowacji do 
kategorii eksponat muzealny. 

Teraz kolej na ciebie – jeśli chcesz – wymień/odpowiedz:
1. Pięć najgłupszych zasad, którymi się kierujesz.
2. Najoryginalniejszy błąd, przez ciebie popełniony.
3. Najbardziej nierozsądna idea, którą wypróbowałeś.
4. Co najdziwniejszego przydarzyło ci się w ostatnim roku.
5. Najbardziej szalona idea, która teraz przyszła Ci do głowy.

Zrób TEST „Jaki jesteś?”
1. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem przez wieś, zagapiłeś się na przelatujące 

stado bocianów i niestety... wjeżdżasz w stadko kur. Kilka z nich padło. Co robisz?
a. Zbierasz je z myślą o drobiowej kolacji.
b. Odwozisz je na pogotowie.
c. Szukasz właściciela, aby zapłacić za straty.
d. Płaczesz nad ich tragicznym końcem.
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2. Na przyjęciu zostajesz oblany czerwonym barszczykiem. Twoja kreacja (jasna-
suknia lub jasny garnitur) wygląda jak przygotowana na „wieczór z wampirem”:
a. Biegniesz szybko oddać strój do pralni. 
b. Resztką barszczu uzupełniasz kompozycję stroju, aby wyglądała jak z nowej 

kolekcji od Guiliamo.
c. Płaczesz z wściekłości. 
d. Pocieszasz sprawcę, że nic się nie stało.

3. Wybierasz się na zakupy do hipermarketu. Jak na ogół działasz?
a. Kupujesz zawsze za dużo. 
b. Kupujesz dokładnie według listy. 
c. Czasem skusi cię coś extra. 
d. Na zakupy wysyłasz kogoś innego. 

4. Dostajesz w prezencie książkę – romans, jaki jest twój sposób czytania?
a. Przeglądasz i czytasz zakończenie. 
b. Czytasz od deski do deski. 
c. Wolisz naprawić kran. 
d.  Zaopatrujesz się w pudło chusteczek. 

5. Siedzisz nad jakąś ważną pracą do wykonania na jutro. Dzwoni telefon, odbierasz 
i słyszysz, że twoja daleka rodzina chce Cię odwiedzić. Co robisz?
a. Udajesz, że to pomyłka. 
b. Rzucasz wszystko i zaczynasz sprzątać mieszkanie. 
c. Prosisz, aby po drodze zrobili zakupy. 
d. Umawiasz się z nimi za 2 godziny. 

6. Dobierasz kafelki do łazienki. Jak to robisz?
a. Wybierasz długo i starannie. 
b. Wszystko jedno, byle były seledynowe. 
c. Wybierasz takie, które łatwo myć. 
d. Szukasz niebieskich w różowe pantery. 

7. Na ulicy zatrzymuje cię policjant. Co robisz?
a. Sięgasz po dowód osobisty. 
b. Zaczynają ci drżeć ręce z nerwów. 
c. Prostujesz się i uśmiechasz szeroko. 
d. Szybko wymyślasz nowe imię i nazwisko. 

8. Czujesz niewielki, ale dokuczliwy ból w klatce piersiowej. Co robisz?
a. Zaczynasz straszliwie się zamartwiać. 
b. Kartkujesz encyklopedie zdrowia. 
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c. Rozpoczynasz serię ćwiczeń oddechowych. 
d. Bierzesz wolne i idziesz do lekarza. 

9. Ktoś robi Ci znienacka zdjęcie na ulicy.
a. Robisz głupie miny. 
b. Prostujesz się i poprawiasz ubranie. 
c. Chcesz wiedzieć o co chodzi. 
d. Zaczynasz się denerwować. 

10. Zaniosło Cię na bezludną wyspę. Czego najbardziej by Ci było brak?
a. Mapy, kompasu i telefonu. 
b. Twoich ulubionych kapci z pomponem. 
c. Możliwości wysłania pocztówek do przyjaciół. 
d. Supermarketu. 

11. Wybierasz się na spotkanie w sprawie nowej pracy. Jak się ubierzesz? Co to będzie?
a. Coś wygodnego. 
b. Coś w ulubionych kolorach.
c. Elegancko i nobliwie.
d. Charakterystycznie i ekstrawagancko. 

12. Wybierz kolor:
a. fioletowy, 
b. brązowy,
c. granatowy,
d. czerwony. 

Zaznacz swoje wyniki!

Przewaga (E) typ emocjonalny  
W życiu raczej kierujesz się emocjami. Bardzo wszystko przeżywasz. Wolisz sytu-

acje znane niż nowe, co może Ci utrudniać karierę zawodową, a także stwarzać pewne 
trudności w życiu osobistym. 

Nasz rada: Nie przejmuj się całym światem, daj światu i sobie odetchnąć. Od czasu 
do czasu zastosuj strategię „a niech tam!”, zrób coś nieoczekiwanego i przestań się 
martwić, co inni o tym pomyślą.
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Przewaga (P) typ praktyczny  
W życiu lubisz sytuacje proste, jasne, rzeczy wygodne, sprawy nieskomplikowane. 

Nigdy nie postawisz sobie na biurku szklanej kuli i nie pójdziesz do wróżki (chyba że  
ktoś zapewni Cię, że przepowiada samą prawdę). Słuchasz tylko osób kompetentnych, 
ale rzadko własnej intuicji.

Nasza rada: Spróbuj czasem pogapić się na chmury i powędrować bez celu, bo tam 
mieszkają pomysły i przygody. 

Przewaga (K) typ kreatywny
Jesteś nieco szalony, sypiesz pomysłami, które niestety rzadko realizujesz. Lubisz 

wywoływać śmiech i być w centrum zainteresowania. Niektórzy się nieco ciebie 
obawiają, ponieważ nigdy nie wiadomo co wymyślisz! 

Nasza rada: Życie to nie pole do łapania motyli Wyląduj czasem na ziemi i zrób coś 
praktycznego.

Przewaga (O) typ odpowiedzialny  
Jesteś odbierany jako osoba, na której zawsze można polegać, choć także jako osoba 

nieco sztywna. Odpowiedzialność za wszystko jest raczej męcząca, więc w skrytości 
ducha masz ochotę trochę odpocząć.

Nasza rada: Zrób coś czasem po prostu dla siebie! Zaplanuj chociaż dwa dni 
w miesiącu na wolne od obowiązków. Nieco humoru nigdy nie zawadzi!

Poczytaj o żabie i siedmiu krasnoludkach... to wcale nie bajka.
Wyobraź sobie, że ktoś, jakiś magiczny sponsor (bo dlaczego nie?!), zupełnie znie-

nacka, proponuje Ci usługę nieobliczalną – otóż chce spełnić Twoje trzy życzenia! 
Wymień szybko co to ma być i najlepiej zapisz.

Jak oceniasz własną gotowość do szybkiego udzielenia odpowiedzi na tę propo-
zycję? Czy wiesz, czego chcesz? Czy na pierwszy ogień ujawniły się twoje autentyczne 
marzenia czy też jakieś banały, które dotyczą rozwiązań codziennych, nudnych, prze-
wlekłych problemów? 

Dobrze to przemyśl, bo być może stracisz swoją szansę.
Czy wiecie, że normalna żaba da się ugotować żywcem, jeżeli proces gotowania 

będzie przebiegał powolutku? Wrzucona do wrzątku, wyskoczy natychmiast (pewnie 
z żabim wrzaskiem) i uratuje swoją skórę, ale poddawana obróbce termicznej powoli,  
przez stopniowe przyzwyczajanie się, ugotuje się, zatraciwszy swój żabi samozacho-
wawczy instynkt.



288 UCZYMY SIĘ UCZYĆ

Czy już masz może przeczucie, jaki związek istnieje pomiędzy powoli ugotowaną 
żabą i „ugotowanymi” marzeniami, ideałami i celami, które powoli zanikają pod presją 
lęku, przekonań, że tak nie można, zniechęcających opinii innych ludzi i tak dalej? 

Przyzwyczajamy się do rezygnacji z wielu ważnych spraw dla nas samych, obni-
żamy poziom oczekiwań, dostosowujemy się do wzorców innych, gubimy właściwe 
proporcje... I robi się mało śmiesznie, a w zasadzie smutno, czasem nudno. Stajesz się 
ugotowaną żabą! Na twardo.

Na szczęście zawsze jest czas, aby wszystko przemyśleć od nowa i przywrócić (się) 
do życia, które cieszy, energetyzuje, rozwija, przynosi głęboki sens i nieco prawdziwej 
magii. Za tym tęsknimy całe życie i jest to możliwe pod warunkiem (w bajkach są 
zawsze jakieś warunki do spełnienie), że: 
• szczerze przyznamy się, w jakich problemach i okolicznościach przyszło nam 

ugrzęznąć jak we mgle (lub bagnie); 
• przyłożymy się uczciwie i odważnie do przepracowania tychże problemów (w praw-

dziwych baśniach zawsze jest praca do wykonania);
• pokonamy (jak baśniowi bohaterowie) swoje ograniczenia, lęki, lenistwo;
• uwierzymy w siebie na dobre i na zawsze!

Do analizy problemów i ich rozwiązania przydadzą się różne narzędzia, techniki, 
strategie kreatywnego myślenia i działania. Takie oprzyrządowanie to nasze „magiczne 
różdżki, recepty, maści” przynoszące – jak w baśniach – cudowną przemianę. 

I tu sprawa zaczyna być poważna. Aż trudno zrozumieć, dlaczego ludzie nie wyko-
rzystują własnego potencjału kreatywności. Dlaczego nie korzystają z rozmaitych 
technik i strategii, które umożliwiają sensowne rozwiązywanie problemów i przemianę 
jakości życia na coraz wyższy poziom? Dlaczego dają się ugotować jak żaby? Przecież 
w końcu w piramidzie ewolucyjnej stoją nieco wyżej od tychże stworzeń.

Może do bezzwłocznego zapoznania się i wcielania w życie nowych kreatywnych 
zachowań zainspiruje (przez lekkie zawstydzenie) fakt, że nawet krasnoludki mają 
znakomite strategie rozwiązywania problemów i z nich korzystają na cotygodniowych 
sesjach rozwiązywania minikłopotów.

Apsik wie, że trudno jest rozwiązać problem, jeśli wszystko dusimy w sobie albo 
kiedy problem odpychamy od siebie, udajemy, że go nie ma. Apsik mówi precyzyjnie 
o tym, co uważa, że jest do powiedzenia. Po prostu wykłada kawę na ławę. Opowiada 
na czym polega problem, najlepiej osobie, z którą ten problem ma.

Śmieszek jest przekonany, że cele osiąga ten, kto w nie wierzy. Jak w coś nie 
wierzy, to szkoda jego energii. Przecież jeśli się nie wierzy, to tak jakby samemu sabo-
tować oczekiwane rozwiązanie. On jest optymistą. Tylko taka strategia dobrze ładuje 
i nastraja do zmian na lepsze.
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Śpioszek ma zwyczaj nie reagować od razu. Jego dewiza: masz problem – zrelaksuj 
się, prześpij się, nie reaguj na gorąco. Rozwiązanie być może nadejdzie w czasie snu, 
a jak nie, to i tak rano ogląd sprawy będzie nieco inny.

Gapcio ma świetnie przyswojoną lekcję, iż ignorancja jest czasami zbawienna. 
Kiedy nie wiemy, że nie możemy – możemy! To jest tak jak z trzmielem: biorąc 
pod uwagę okoliczności budowy trzmiela – on nie ma prawa fruwać, a jednak w tym 
obszarze ma się dobrze. Koncentrując się na tym, co możemy, a nie na tym czego 
nie możemy, a nawet pomijając obiektywnie istniejące przeszkody – rozwiązanie 
problemów pójdzie nam jak z płatka.

Mędrek lubi poradzić się specjalistów z danego zakresu. Prawdę mówiąc, czasem 
mogą dać jakąś sensowną wskazówkę. Warto zasięgnąć języka u kogoś kompetentnego.

Gburek to pesymista, ale przecież pesymistyczne rozwiązania są znakomite, jeśli 
potrafimy z nich skorzystać. Pesymiści bowiem podpowiedzą i rozważą dokładnie 
wszystko to, co się może nie udać. Jest to wspaniały materiał do przygotowania stra-
tegii zaradczych lub planu nr 2 „jak-by-coś-nie-wyszło”.

Nieśmiałek szuka rozwiązania na własną rękę, nie czeka na pomoc, która może 
nadejść ewentualnie od innych – bo to może być kiedyś – nigdy lub sprawa ta może 
ich po prostu nie obchodzić1.

By żyć szczęśliwie krasnale wykorzystują skumulowany efekt siedmiu strategii. 
To wystarczy na poziomie ich lasu.

W naszym świecie potrzeba więcej dobrych pomysłów, bardziej precyzyjnych 
narzędzi i technik diagnozowania przyczyn zjawisk, planowania działania i badania 
rozwiązań.  

Zatem ponarzekajmy starannie (uzbrojeni w odpowiednie narzędzia) i weźmy się 
do roboty i kreatywnego działania. Szkoda czasu.

A tak przy okazji, która strategia jest Ci najbliższa, z której najczęściej korzystasz? 
Która wydaje Ci się kompletnie bez sensu?

Może uda Ci się – weź oddech – zacząć korzystać także z tej strategii bez sensu, 
może się okazać bardzo Ci potrzebna!

A teraz o Kapeluszach myślowych2

Każdy myśli. W dodatku każdy myśli, że myśli dobrze i że ma rację.
Jak zareagujesz na pytanie: jakich narzędzi myślowych używasz? Czy zmieniasz 

narzędzia myślenia w zależności od problemu? Wiem, wywoła to ogromne zdziwienie 
i ewentualnie życzliwe popukanie się w głowę. Tymczasem pomyśl chwilę, czy nie 
jest tak, że wobec większości problemów używasz przeważnie myślowego młotka lub 
myślowej wiertarki albo, inaczej mówiąc, chodzisz w jednym tylko kapeluszu?
1. Na podstawie typologii podanej w książce Scotta Thorpe, Myśleć jak Einstein, DW Rebis, Poznań 2001.
2. Edward de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, Warszawa 1996, wyd. Medium. 
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Sześć myślowych kapeluszy wg Edwarda de Bono
W każdym kapeluszu, w zależności od koloru, myśli się nieco inaczej. Zauważ, jak 

bardzo odmiennie! I uwaga – niektórzy noszą kapelusze od stóp do głów (cokolwiek 
to znaczy) i cali są jakby w jednym kolorze.

CZERWIEŃ: EMOCJE
Czerwień to kolor namiętności, impulsywności. Kolor emocji gwałtownych; wyra-

żający się ekstremalną rozpaczą lub ekstremalnym zachwytem. 
O ludziach „czerwonych” mówi się: „On/ona jest taka emocjonalna, że aż to trudno 

znieść”. Ludzie „czerwoni” nie potrafią ukryć swoich emocji; reagują niezwykle 
silnymi emocjami: wybuchami złości, płaczem, gwałtownym śmiechem, ogromnym 
lękiem. Reagują według skali „na śmierć lub życie”. Kochają kogoś lub się gwałtownie 
zaprzyjaźniają. Po czym – równie szybko zrywają kontakty, na ogół z dość błahego 
powodu (przynajmniej patrząc na to z zewnątrz). Jak się łatwo domyślić, zachowanie 
ludzi „czerwonych” trudno przewidzieć, nie wiadomo, co im aktualnie zagra. Są 
męczący dla otoczenia, ale także dla samych siebie. Z reguły oni są albo na bardzo 
dużych obrotach, albo w stanie depresji. Wyobraź sobie tylko tę nieustanną huśtawkę 
nastrojów, te nieustające wybuchy energii. Pomyśl, czy znasz kogoś takiego? Na co 
dzień - funkcjonowanie na takich falach, jest wyczerpujące, ale warto umieć wyko-
rzystywać tę umiejętność szybkiego reagowania do diagnozy pierwszego wrażenia, 
jakie wywołuje w nas jakiś nowy pomysł, pewna propozycja, nowa sytuacja. Jeśli się 
nauczymy z tego korzystać, otrzymamy ważny wskaźnik własnego nastawienia. 

Zamiast więc reagować jak pocisk ziemia-powietrze, totalnie rujnując siebie 
i (czasem) innych – nauczmy się zakładać czerwony kapelusz w odpowiedniej chwili, 
na pewien czas, i zdejmować go, kiedy jest już zbyteczny. Kiedy taki kapelusz jest na 
głowie, mamy prawo do wyrażania emocji bez ich uzasadniania. Po prostu czujemy, iż 
jest tak i tak. W słowach brzmi to tak: „Kiedy myślę o tym w czerwonym kapeluszu, 
czuję, że jest świetny pomysł, chcę to robić” lub „To jakiś makabryczny wymysł, nie 
podoba mi się to, absolutnie, nie ma mowy, aby się z tym zgodzić!”. W czerwonym 
kapeluszu mamy prawo wyrażać swoje odczucia na gorąco, wyrażać to, to odczuwamy 
w związku z pewną sprawą, pomysłem. Mówić, czy to nam się podoba, czy nie, czy 
coś budzi niepokój lub zachwyt.

Jak już sobie uświadomisz własne emocje, przejdź do myślenia w innym kape-
luszu. Jeśli czujesz wyraźny entuzjazm, posiedź chwilę w kapeluszu czarnym; jeżeli zaś 
czujesz negatywne emocje – załóż na głowę kapelusz żółty! Przypomnij sobie, kiedy 
Ty tak właśnie reagujesz.

CZARNY: PESYMIZM 
Kolor czarny kojarzy się z krytyką, przerysowaniem sytuacji zagrożenia, niepo-

wodzenia, z widzeniem spraw jak przez czarne okulary. 
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Ludzie „czarni” uwielbiają krytykować, wskazywać wady, niedociągnięcia, poka-
zywać braki i zagrożenia, dosłownie mnożą konsekwencje niekorzystnego obrotu 
spraw. W skrajnych przypadkach potrafią rozłożyć dowolne przedsięwzięcie, udowad-
niając, że każdy ruch jest bez sensu. Wszystko już było, wszystko już zostało wypró-
bowane, „prawda jest taka, że to się nie uda, nawet nie warto próbować”. Są po prostu 
mistrzami w produkowaniu pesymizmu i szukaniu dziury w całym, ale paradoksalnie 
– właśnie tego możemy się od nich nauczyć. Tylko koniecznie zgodnie z wymogami 
psychicznego bhp! Pamiętaj, zakładaj czarny kapelusz,  w odpowiedniej chwili, na 
pewien czas, i pamiętaj o zdjęciu z głowy, kiedy jest już zbyteczny! Nie ma sytuacji 
czy rozwiązań idealnych. Przed popełnieniem błędu przeoczenia czegoś ważnego 
uchronić nas może szczypta chłodnej analizy, odrobina pesymizmu. W jakich sytu-
acjach tak reagujesz?

ŻÓŁTY: OPTYMIZM 
Entuzjazm totalny. Słoneczne, hiperradosne przeciwstawieństwo pesymistów. 

Jest coś w powiedzeniu, że „pesymiści to dobrze poinformowani optymiści”, gdyż 
ci ostatni intensywnie unikają części informacji o stanie zagrożeń i ewentualnych 
kłopotach. Ludzie „żółci” wierzą w sukces i powodzenie. Wiele im się udaje, bo nie 
załamie ich nawet trzęsienie ziemi, i ciągle próbują, próbują, próbują... Nowe sytuacje 
czy problemy oglądają tylko w świetle słonecznym. Widzą tylko zalety, korzyści, wspa-
niałe perspektywy, nowe horyzonty, świetlaną przyszłość i pasmo sukcesów. Te wspa-
niałe obrazy konstruują często (niestety) na podstawie jednego tylko aspektu sprawy, 
który ponosi ich wyobraźnię. Dla niektórych wykorzystanie żółtej perspektywy to 
bardzo trudne zadanie, zaś dla „czarnych” jest to perspektywa nie do pomyślenia! I 
znowu (pamiętając o bhp, aby nie utonąć w fantazjach i mrzonkach) posnuj złociste 
plany, piękne perspektywy i najlepsze rozwiązania, mając na głowie żółty kapelusz!  
Szczególnie wtedy, kiedy masz tendencję do widzenia świata w nieco przyciemnionych 
kolorach! Kiedy, gdzie, z kim ogarnia Cię złocisty optymizm!

ZIELONY: MOŻLIWOŚCI
Zielony to kolor innowacyjnych badaczy. To budzenie do życia nowych rozwiązań. 

To jest jak wiosna, kiedy wydaje nam się, że wszystko się może zdarzyć! To otwarcie na 
stałe udoskonalanie siebie i otoczenia. To troska, aby sprawy miały lepszy obrót, dosko-
nalszy wymiar. Ludzie „zieloni”, nie godzą się do końca, aby było dokładnie tak jak 
jest teraz. Uwielbiają wprowadzać zmiany i poprawki. Ich działanie cechuje kreatyw-
ność. Są generatorami prowokacyjnych pomysłów. Lubią odwracać kota ogonem, aby 
sprawdzić, czy tak nie wygląda lepiej. Odważnie pytają: jak może być inaczej, lepiej. 
Co by było, jakby to było mniejsze, większe, odwrócone na drugą stronę? Jakby to 
podzielić, połączyć, coś wyeliminować? Jakby dodać jakiś kolor, jakąś cechę? Jakby to 
było postawione odwrotnie, jakby to znikło, jakby to było wielkie jak góra? Z wielu 
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szalonych pomysłów, czasem na początku brzmiących zupełnie niedorzecznie, wypro-
wadzono, po obróbkach i dalszych przemyśleniach, wynalazki, które istnieją i służą 
nam na co dzień. Zatem ludzie „zieloni” to innowatorzy, bez nich nie byłoby postępu: 
koła, nożyczek, komputerów, pralek automatycznych, nowych tkanin na wiosenne 
sukienki i szybko schnących lakierów do paznokci itp. itd. Pamiętajmy, iż wszystko 
jest w jakimś sensie wymyślone (mam na myśli tzw. wynalazki cywilizacyjne). Dobrze 
jest więc nauczyć się korzystać z tego typu umiejętności i w wyobraźni wypuszczać 
„balony próbne” – obrazki pewnych stanów rzeczy lub sytuacji, z założeniem jakieś 
zmiany. Inaczej mówiąc – sprawdzić jak to coś, co mamy na myśli, wyglądałoby 
z czymś nowym lub bez czegoś. (Innowatorzy stosują rozmaite zabiegi – eksperymenty 
myślowe, prowokacje rzeczywistości aby znaleźć nowe możliwości). W jakich sytu-
acjach reagujesz w ten sposób?

BIAŁY: FAKTY
Biały to czystość, sterylność, chłodna logika oparta na faktach, które są spraw-

dzalne. Liczby, dane - zbadane, zmierzone. Ludzie „biali” operują konkretnymi zesta-
wami informacji z dokumentów, analiz, statystyk. Zdecydowanie nie oceniają zdarzeń, 
tylko je komentują i czynią to na tyle, na ile pozwalają im posiadane przez nich dane, 
konkretne przepisy.

Strzegą czystości informacji. Nie lubią emocjonalnych reakcji i sądów (według 
nich nieuprawnionych, bo bez żadnych logicznych podstaw). Za to lubią wszystko 
przeliczyć, zestawić, wykazać w odpowiednich rubrykach!

Wygląda to na nieco bezduszny chłód i  tak właśnie jest. W białym kapeluszu 
zatem sięgasz do odpowiednich analiz, sprawdzasz opisane fakty, wyrażone w liczbach, 
zyskach, wykresach i słupkach. Korzystasz z kalkulatora, przepisów i sprawdzonych, 
regulaminowych procedur. Przewidujesz chłodno i bez emocji, co może być, kiedy 
i ile – mnożąc i dzieląc, bez dodawania fantazji i pobożnych życzeń. Pracujesz trochę 
jak automat lub komputer. W jakich okolicznościach myślisz chłodno, na biało?

NIEBIESKI: RÓWNOWAGA
Niebieski jak niebo, które nad nami. To kolor chłodnego, bezstronnego obserwa-

tora, który ogląda z góry to, co się dzieje. Ludzie Niebiescy są zrównoważeni, zorga-
nizowani i refleksyjni. Lubią oglądać sprawy z różnych stron, najlepiej analizując 
wszystkie możliwe aspekty: pierwsze emocje, wady, zalety, możliwości i fakty! Kape-
lusz niebieski należy nosić stale (np. jako czapkę-niewidkę). Niech stanie się ochroną 
przed myśleniem przesterowanym w jakąś stronę, jednostronnym, więc zawsze uprze-
dzonym i niebezpiecznym!

Na ogół ludzie mają tendencję do reagowania w pewien określony sposób, niejako 
dla nich klasyczny. Np. zaczynamy omawiać nowy projekt, z góry wiemy, jak zare-
agują znane nam osoby: pan X – jak zwykle, wypowie się pesymistycznie i skrytykuje 
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wszystkie wysuwane pomysły. Pani Y dosłownie zaleje wszystkich egzaltowanym 
zachwytem. Natomiast  Z i Ż natychmiast opracują listę spodziewanych korzyści 
i ewentualnych usprawnień dyskutowanego projektu. Zgadnij, jakiego koloru są X,Y,Z 
i Ż?

Teraz pora przemyśleć własne strategie i tendencje do noszenia kapeluszy w okre-
ślonym kolorze. Proponuję krótki test.
Pomyśl, jaki kapelusz masz na głowie... (wpisz spontaniczną, pierwszą narzucającą 
Ci się odpowiedź) 

Kiedy rano wstajesz? 
_______________________________________________________________________

Kiedy oczekujesz na rozmowę z „trudnym” obiektem? 
_______________________________________________________________________

Kiedy przebywasz na przymusowym obiedzie u.... 
_______________________________________________________________________

Kiedy myślisz - „polityka”? 
_______________________________________________________________________

Kiedy myślisz - „moja przyszłość”? 
_______________________________________________________________________

Kiedy wyobrażasz sobie swoją pracę za 5 lat  
_______________________________________________________________________

W wolne miejsca wpisz samodzielnie inne obszary, które są ważne dla Twojego 
życia zawodowego i osobistego i opisz je jak wyżej.

W ramce poniżej - wpisz liczbę wyborów określonych kolorów.

TEST: czerwony __ czarny ___ żółty ___ zielony ___ biały ___ 

Jakie z  tego wynikają wnioski? Który kolor powtarza się najczęściej? Którego 
brakuje? Czy zgadzasz się z powiedzeniem, że życie jest w takim kolorze, w jakim jest 
Twoja wyobraźnia?
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Na zakończenie
Amerykańskie organizacje, Partnerstwo na rzecz Umiejętności XXI Wieku 

i  Narodowa Rada ds. Studiów Społecznych przygotowały mapę kompetencji 
społecznych na miarę wyzwań XXI wieku.

Rezultaty wielomiesięcznych badań, w których uczestniczyli przedstawiciele 
świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz ostateczną propozycję mapy 
zaprezentowano w połowie br. w Waszyngtonie. Opracowanie to uwzględnia również 
uwagi i oczekiwania amerykańskich pracodawców względem uczniów. Mapa zawiera 
katalog umiejętności społecznych, które zostały uznane za niezbędne do pełnego 
funkcjonowania w społeczeństwach XXI wieku. Ujęto w niej następujące obszary 
kompetencji:
• kreatywność i innowacyjność;
• krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów;
• komunikowanie;
• kolaboracja – współpraca w ramach grupy/społeczności;
• alfabetyzm informacyjny (umiejętność wyszukiwania, analizowania i zarządzania 

informacją);
• alfabetyzm medialny (umiejętność korzystania z cyfrowych mediów);
• sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjno-komunika-

cyjnej (czyli ICT);
• elastyczność i adaptacyjność (umiejętność dostosowywania się do zmieniających 

się warunków);
• inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu;
• umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku;
• produktywność;
• umiejętności liderskie i odpowiedzialność.3

Czego się chcesz nauczyć?

3. http://www.edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=522&Itemid=16
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