
II spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego 

 

„Ucz swoich uczniów jak się uczyć” 
wykorzystanie nowych sposobów skutecznego uczenia się – warsztaty  

 

22 marca 2017 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

odbyło się II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego. 

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ciekawymi metodami skutecznego uczenia. Warsztatowa 

forma zajęć pozwoliła uczestnikom odczuć jak działają omawiane metody.   

 

 
 

Uczestnicy II spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 

W programie przewidziano ćwiczenia z zakresu następujących zagadnień: 

 

 rola relaksu w procesie uczenia się   

 ćwiczenia rozwijające koncentrację  

 ćwiczenia rozwijające wiedzę 

 

 
 

 

 



Zrelaksowane ciało i umysł to komfort, o który powinniśmy zadbać, zwłaszcza przystępując do nauki. 

Relaks jest traktowany jako technika wspomagająca proces uczenia się. Ćwiczenia relaksacyjne można 

prowadzić z dziećmi w każdych warunkach. Dzięki nim pozbywamy się napięcia i stresu, dotleniamy mózg. 

Systematycznie wykonywane wpłyną na wyraźną poprawę samopoczucia i koncentracji, co z kolei przyczyni 

się do lepszych wyników w pracy, ułatwi naukę. Nauczyciele wykonali proste ćwiczenia relaksacyjne 

„Budzący się kocur”, „Błogość” (ćwiczenia oddechowe), „Ministerstwo dziwnych kroków”.  

 

 
 

Kolejnym elementem było  poznanie ćwiczeń na koncentrację. Umiejętność skupienie się jest niezbędna 

w codziennych sytuacjach. Efektywna nauka jest możliwa tylko pod warunkiem, że jesteśmy naprawdę 

skupieni. Bez koncentracji nie ma mowy o świadomym uczeniu się. Obecnie wielu uczniów ma z tym 

problem. W większości przypadków nie są to poważne zaburzenia, tylko drobne kłopoty, z którymi można 

się uporać dzięki odpowiedniemu treningowi. Wiele czynników wpływa na naszą koncentrację jednym z 

nich jest nasz rytm wewnętrzny. Są wśród nas osoby preferujące naukę rano tzw. „skowronki” oraz takie, dla 

których noc będzie tą porą w ciągu dnia kiedy potrafią się najbardziej skoncentrować, czyli ”sowy”.  Jeżeli 

będziemy wiedzieli w jakich porach dnia jesteśmy najbardziej wydajni, pozwoli to nam odpowiednio 

zaplanować porę uczenia się, w rezultacie przełoży się na lepsze wyniki. W ramach koncentracji uczestnicy 

spotkania ułożyli słowa z wyrazu LOKOMOTYWA, zakreślili powtórzone liczby i liczyli w pamięci.    

 

Po wykonaniu ćwiczeń na koncentrację nauczyciele bibliotekarze przystąpili do procesu uczenia się. 

Ważne jest, aby  istotne dla naszej nauki wiadomości, zostały utrwalone i zapamiętane. Przeciętnie  pamięć 

krótkotrwała pozwala nam zarejestrować do siedmiu różnych nowych informacji. Warunkiem ich utrwalenia 

są nie tylko powtórki, lecz ciągi skojarzeń, słowa klucze, które pozwolą nam łatwiej powracać do 

opanowanego materiału. W tym celu wykonane zostały ćwiczenia, które uczą, jak nowe informacje 

zapamiętać w sposób trwały i efektywny. Metody wykorzystane podczas spotkania to: „Wyjeżdżam w 

podróż, zabieram ze sobą…”, „Łańcuchowa metoda zapamiętywania”, „Akronimy i akrostychy”, „Rzymski 

pokój”, „Metoda historyjek obrazkowych”, „Metoda słów zastępczych”, „Metoda sześciu kapeluszy 

Edwarda de Bono”.   

 

Nauczyciele zostali zachęceni do zapoznania się z zestawieniami bibliograficznymi na temat literatury 

dotyczącej metod skutecznego uczenia się, które zamieszczone są na stronie internetowej  Biblioteki 

Pedagogicznej w Słupcy: 

 

 

 

 



 www pbp.cdnkonin.pl: Metody skutecznego uczenia się /zestawienie bibliograficzne  

 www pbp.cdnkonin.pl: Nowe książki z adnotacją – 2016  

 

 
 

Na zakończenie przekazano informacje związane z następującymi sprawami bieżącymi: 

 

 Psychoedukacja w szkole / kurs on-line, 

 zajęcia Psychoedukacja w terenie w roku szkolnym 2016/2017, 

 Prenumerata czasopism w bibliotekach szkolnych w Słupcy / do informatora, 

 Konkurs poetycki ”… nie tylko zbrodnie są u nas możliwe” organizowany przez Wojewódzką 

Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 

 Targi Edukacyjne w Poznaniu. 

 

 

Oprac. Anna Chudzińska. 


