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„Edukacja nigdy si� nie ko�czy. 
 To nie jest tak, �e czytasz ksi��k�, zdajesz egzamin i ko�czysz nauk�.  

Całe �ycie, od momentu narodzin a� do �mierci, to proces uczenia si�”.  
 Jiddu Krishnamurt 
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Uzasadnienie  

 

         Przez całe swoje �ycie wci�� przyswajamy now� wiedz� z najró�niejszych dziedzin. Nie 

zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w sytuacjach, gdy chodzi o tematy, które nie le�� w zakresie naszych 
zainteresowa�. Jednak podczas edukacji szkolnej wci�� musimy stawiać czoło coraz bardziej 

zró�nicowanym wyzwaniom zwi�zanym z procesem uczenia si�. To wła�nie szkoła ma przygotować 

ucznia do uczenia si� przez całe �ycie, gdy� umiej�tno�ć uczenia si� zwi�ksza kapitał, który ucze� 
powinien wynie�ć ze szkoły. Natomiast zdolno�ć uczenia si�, która wci�� jest doskonalona pozostaje 

na całe �ycie. 

       Umiej�tno�ć uczenia si� charakteryzuje tak�e �wiadomo�ć własnego potencjału i potrzeb                       

w zakresie zdobywania wiedzy. Wspomniana umiej�tno�ć zaliczana jest do najwa�niejszych                         

z kluczowych kompetencji. Wiedz�c w jaki sposób uczmy si� i co jest niezb�dne do osi�gni�cia 

obranego przez nas celu, jeste�my w stanie w efektywny sposób rozwijać pozostałe kompetencje. 
Wszak przy�wieca nam konkretny cel - osi�gniecie sukcesu. Gotowo�ć jednostki do korzystania                    

i wcze�niejszych do�wiadcze� oraz umiej�tno�ć stosowania dotychczas posiadanej                                        

i ugruntowanej wiedzy jest istotnym elementem, który stanowi uzupełnienie cało�ci. 

       Prezentowany program ukierunkowany jest na podejmowanie działa� słu��cych podnoszeniu 

skuteczno�ci kształcenia. Zapoznanie dzieci ze znanymi technikami uczenia si�. Pobudzaniu do 

kreatywnego my�lenia, anga�uj�c stymulacj� obydwu półkul mózgowych w zabawach 
dostosowanych do wieku. Usprawnianiu wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiej�tno�ci 

czytania, koncentracji na zadaniu, czy tworzeniu czytelnych notatek.  

 

Proces uczenia si� ma być dla ucznia przyjemno�ci� oraz motywacj� do samokształcenia si�. 

 

 

Cel ogólny: 

Głównym zało�eniem programu jest kształcenie umiej�tno�ci wykorzystywania metod 
uczenia si�. Rozwijanie ciekawo�ci poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Podniesienie skuteczno�ci kształcenia. Kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki. 

 

2. Rozwijanie wyobra�ni i kreatywno�ci oraz twórcze wykorzystanie w procesie 
zapami�tywania. 
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3. Zaprezentowanie narz�dzi umo�liwiaj�cych stworzenie własnego systemu 

pami�ciowego. Zach�cenie do �wiadomego samokształcenia opartego na 
umiej�tno�ciach ucznia. 

 

4. Doskonalenie umiej�tno�ci tworzenia wła�ciwych warunków do nauki i 

organizowania własnej pracy. 

 

5. Wspieranie w rozpoznawaniu własnych predyspozycji oraz pomoc w odkryciu 

zasobów ucznia. 

 

6. Rozbudzenie ciekawo�ci poznawczej i aktywno�ci umysłowej. 

 

7. Promowanie korzystania z technik uczenia si�. 

 

8. Rozwijanie koncentracji, lepszego skupienia uwagi. 

 

9. Kształcenie my�lenia matematycznego i logicznego. 

 

10. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiej�tno�ci czytania, pisania  

i wypowiadania si�. 

 

Formy i sposoby realizacji: 

Ř Miejsce:  sale edukacji dla klas IV w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma                  

z Rotterdamu w Poznaniu. 

Ř Uczestnicy: uczniowie klas IV. 

Ř Formy pracy: indywidualna, w grupach, w parach. 

Ř Pomoce dydaktyczne: kserokopie, rzutnik, ksi��ki („ Trening intelektu” P. Mechło, J. 

Grzelka; „Rusz głow�” T. Buzan; „ Mapa twoich my�li” T. Buzan; „Podr�cznik 
szybkiego czytania” T. Buzan – ksi��ki w 13. egzemplarzach).  

Ř Metody nauczania: metody praktyczne, metoda podaj�ca. 
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Zasady prowadzenia zaj�ć: 

         Na realizacj� zaj�ć przewidziana jest jedna dodatkowa godzina w tygodniu przez pół roku 
szkolnego 2019/2020 dla klas IV. Zaj�cia przeznaczone b�d� na przedstawienie wybranych 

metod samodzielnego uczenia si�, nauk� robienia czytelnych notatek, elementy szybkiego 
czytania oraz ćwiczenia relaksacyjne, zwalczaj�ce stres. Lekcja b�dzie prowadzona w  formie 

warsztatów z dostosowaniem do grupy wiekowej. W celu uatrakcyjnienia, zaj�cia b�d� 

wspomagane poprzez wykorzystanie tablicy multimedialnej, materiału wy�wietlanego przez 

rzutnik, kart pracy.  

 

Te�ć kształcenia: 

Tre�ci nauczania programu s� dostosowane do grupy wiekowej. 

 Spis tematów 

 

Zakres Wiadomo�ci 

 

 Koncentracja 

 

- zdolno�ć koncentracji: czynniki sprzyjaj�ce 

zapami�tywaniu; 

- mechanizmy zwi�zane z zapami�tywaniem; 

- ćwiczenia poprawiaj�ce koncentracj�. 

Wprowadzenie elementów ćwicze� 

poprawiaj�ce sprawno�ć umysłow� 

(kinezjologia edukacyjna) 

 

- Metoda Paula Dennisona; 

- ćwiczenia relaksacyjne; 

-  ćwiczenia stabilizuj�ce układ nerwowy 

wpływaj� na zmniejszenie objawów 

nadruchliwo�ci wyst�puj�cych u dzieci.   

Nauka tworzenia czytelnych notatek 

 

- notatka Cornella,; 

- technika sporz�dzania map my�li; 

- kodowanie kolorami: metoda przy u�ycia 

kolorów; 

- tworzenie notatek za pomoc� obrazków: 
sketchnotka. 
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Techniki szybkiego czytania- elementy - ćwiczenia poprawiaj�ce efektywno�ć 

szybkiego czytania; 

- omówienie powszechnych problemów 

zwi�zanych z czytaniem. 

Techniki zapami�tywania - zró�nicowanie funkcji półkul mózgowych; 

- opis technik pami�ciowych w nauce- 

wybrane metody; 

- mnemotechniki; 

- ćwiczenia usprawniaj�ce pami�ć. 

Poj�cie kreatywno�ci w nauce - ćwiczenia rozwijaj�ce umiej�tno�ć 

twórczego my�lenia; 

- sposoby na twórcze podej�cie do sytuacji     

i rozwi�zanie problemu zwi�zanego z nauk�.  

Organizacja czasu - strategie zarz�dzania czasem; 

- organizowanie procesu nauki; 

- znaczenie snu dla organizmu. 

 

Efekty działa� edukacyjnych: 

Po zrealizowaniu programu ucze�: 

· ucze� potrafi wymienić czynniki zewn�trze oraz wewn�trzne rozpraszaj�ce uwag� 
podczas nauki oraz zna ćwiczenia poprawiaj�ce koncentracj�; 

· potrafi zaplanować czas potrzeby do nauki; 

· zna sposoby radzenia sobie ze stresem; 

· potrafi wymienić techniki pami�ciowe usprawniaj�ce nauk�; 

· potrafi sporz�dzić czyteln� notatk�;  

· zna ćwiczenia pobudzaj�ce kreatywno�ć.  

 

Ewaluacja 

Ewaluacja odbywać si� b�dzie przez: 

- porównanie uzyskanych wyników w nauce na bazie przerobionego materiału  

(współpraca z nauczycielem wybranego przedmiotu); 
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- narz�dziem ewaluacji stanie si� równie� obserwacja uczniów i ich zachowa� podczas zaj�ć. 
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