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      Proces uczenia się zgłębia neurobiologia i neuropsychologia są to prężnie rozwijające się 

dyscypliny. Obecny model edukacyjny bardzo szczegółowo określa czego uczniowie mają się 

nauczyć z drugiej strony powstały sposoby na sprawdzenie wiedzy i umiejętności. Podstawa 

programowa szczegółowo określa zakres treści. Aby podjąć trud nauki uczniowie powinni 

rozumieć po co i dlaczego mają zajmować się konkretnymi zagadnieniami. Jeśli  nie dowiedzą 

się do czego poznana wiedza będzie im przydatna poszukają innych metod lub będą symulować  

naukę. Decydujące znaczenie ma początek lekcji. Nauczyciele nie powinni zakładać, że sam 

fakt, iż dane zagadnienie znajduje się w programie, jest dla mózgu wystarczającym powodem, 

aby wyzwolić motywację wewnętrzną. Większe efekty daje pobudzenie ciekawości 

poznawczej uczniów, poprzez wykorzystanie silnej strony mózgu, pobudzenie emocji, pozwala 

uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań. Nie ogranicza się jedynie do 

czysto werbalnego przekazu, odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie 

pojedynczych informacji w spójną całość. W aktywnym uczeniu się istotne jest stawianie sobie 

pytań i operowanie materiałem. 



       Część osób uczy się poprzez  systematyczne utrwalanie wiadomości, oparte na uwadze i 

pamięci krótkotrwałej wykorzystując podejście analityczne i fragmentaryczne 

Inni przyswajają informację przetwarzając szerszy zakres materiałów kształcąc się poprzez 

zrozumienie oraz badanie wielu obszernych źródeł. Bez względu na indywidualną technikę 

zdobywania informacji, w aktywnym uczeniu się istotne jest stawianie sobie pytań i operowanie 

materiałem.  

      Początek nauki to określenie celów, warunków oraz metod uczenia się. Dzięki temu z 

łatwością opracujemy plan nauki, dobierzemy podręczniki i poświęcimy odpowiednią ilość 

czasu na przygotowanie. Równie ważna, co zaplanowanie etapów nauki, jest koncentracja. 

Należy stworzyć taką atmosferę, która zminimalizuje zewnętrzne zakłócenia. Utrwalenie 

nauczonego materiału w pamięci trwałej zachodzi w czasie snu, dlatego warto także dbać o 

wypoczynek. Powtarzanie materiału jest skutecznym sposobem na jego przyswojenie. Powtórki 

pomagają utrwalić wiedzę oraz stanowią rozgrzewkę dla umysłu przed dłuższą nauką. Po 

uczeniu się warto pozwolić sobie na nagrodę, którą można traktować także jako dobry pretekst 

do tego, aby nauka stała się przyjemniejsza. Systematyczna nauka zdecydowanie ułatwia 

szybsze opanowanie materiału, należy  zadbać o jego strukturę, zmieniając rodzaje kodowania 

i sprawdzanie zrozumienie treści . 

Przed rozpoczęciem nauki warto także dotlenić się i zrelaksować – można to zrobić, wychodząc 

na krótki spacer. Podczas nauki warto robić przerwy, ponieważ mózg najbardziej efektywnie 

uczy się przez 45 minut. Po tym czasie spada koncentracja, dlatego ważne jest, aby robić sobie 

10-minutowe przerwy w nauce. Podczas, których należy zrelaksować się, dbając także o oczy. 

Można pooglądać przyrodę, która znajduje się za oknem, (kolor zielony daje poczucie spokoju). 

 



Czynności, które powinno się wykonywać przed nauką: 

− przewietrzenie pomieszczenia; 

− zadbanie o porządek w miejscu, w którym będzie odbywał się proces nauki; 

− zaplanowanie nauki; 

− jedzenie – należy tu pamiętać, aby się nie przejadać; 

− picie wody. 

Czynności, które powinno się wykonywać w trakcie nauki: 

− uczenie się przy dziennym świetle; 

− podczas nauki powinno się siedzieć prosto, ponieważ pozycja leżąca przyczyni się 

do dekoncentracji oraz senności; 

− kontrola czasu nauki i robienie przerw; 

− pobudzenie ciała do krążenie poprzez ruch. 

Czynności, które powinno się wykonać po nauce: 

− powtarzanie materiału; 

− nagroda; 

− sen – należy pamiętać o 8 godzinach snu, aby organizm mógł się zregenerować 

i odpocząć. 



Mózg działa na podstawie połączonych systemów kodowania informacji: przestrzenno-

obrazowego i werbalno-abstrakcyjnego. Najskuteczniej zapamiętujemy tworząc i 

przekształcając własne mapy myśli, stosując rysunki, schematy, tabele oraz indeksy terminów. 

Bardzo dobre efekty daje robienie „fiszek: czyli krótkich notatek w trakcie opracowania 

materiału. Uczenie się to czynność wymagająca odpowiedniego poziomu aktywacji i 

motywacji oraz przetworzenie informacji. Aktywacja wynika z pobudzenia fizjologicznego, 

dobrej kondycji psychicznej, wyspania się i braku napięć. Łatwo osłabić aktywację poprzez 

zbyt wygodną pozycję ciała, wtedy natychmiast stajemy się. Gdy mózg sygnalizuje, znużenie 

należy go pobudzić do pracy. Trudniej jest się zmotywować bo to wiąże się z poznaniem sensu 

uczenia się. W tym momencie należy zadać sobie pytanie „Dlaczego uczę się? Do czego misięto 

może przydać?”. Ludzie są z natury ciekawi świata i chcą go rozumieć. 

 

Opracowała Teresa Pakuła 
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