
Skuteczna nauka
Co na ten temat warto wiedzieć?
Jakie na ten temat są mity?



Nie ma złej pamięci jest tylko brak uwagi.
Zapamiętywanie to proces, który wymaga 
od nas wysiłku.

Rodzaje pamięci:

- Sensoryczna/ to co widzimy, słyszymy tu i teraz/szybko trwale  
tracimy te wiadomości

- Krótkotrwała/ wiadomości przechowywane są ok 20 sekund ale 
pojemność pamięci to ok 7 elementów

- Długotrwała/ czasem mamy do niej chwilowy brak dostępu, ale 
przy powtarzaniu , łączeniu nabytych informacji jest ona trwała



Mit pierwszy

Nauka idzie lepiej jeżeli jest podawana w postaci zgodnej z 
preferowanym stylem uczenia się. Niestety nie ma na to 
empirycznych dowodów. Jeżeli materiał przeznaczony do nauki  
podamy na wiele sposobów tym jest większa szansa, że lepiej 
zostanie zapamiętany. 

Przy uczeniu stosuj model podwójnego kodowania: obraz + napis, 
zapis + wizualizacja.

Można wspomagać się zapachami – kiedy przypominamy sobie, 
że np. uczyliśmy się w ogrodzie gdzie unosił się zapach lawendy 
łatwiej przywołać informacje z pamięci trwałej odtwarzając 
sytuację , przypominając sobie zapach.



Mit drugi

Efekt Mozarta – czyli słuchanie muzyki poważnej zwiększa efekty 
uczenia się. Niestety nie ma na to rzetelnych badań. Mówi się o 
tym, że efekt jest słaby i krótkotrwały. Można wykorzystać 
słuchanie muzyki do wprowadzenie się w stan zrelaksowania i użyć 
jej jako kontekst do przypominania sobie informacji.

Najlepiej słuchać muzyki instrumentalnej / bez teksu. Nie 
dekoncentruje nas.



Mit trzeci

Techniki szybkiego czytania i mnemotechniki to szybkie sposoby 
na lepsze wyniki w nauce. Niestety są to metody sztuczne, których 
należy się wcześniej wyuczyć i nabyć wprawy do wykorzystywania 
ich. Nie nadają się, aby stosować je do wszystkich materiałów jakie 
mamy opanować. W tych technikach ważne jest wykorzystanie 
skojarzeń i wizualizacji.

Można nauczyć się z nich grupowania i wizualizacji. 



Mit czwarty

Procesy uczenia się można wspomagać przez środki 
farmakologiczne (z miłorzębem japońskim, lecytyną), suplementy 
diety czy witaminy. Niestety również do tego są duże wątpliwości, 
szczególnie ze względu na słabą przyswajalność. Najlepsza 
przyswajalność jest z produktów spożywczych.

Tak więc :

dieta + oddychanie+ ruch = lepsza pamięć

Jedz orzechy, wykonuj ćwiczenia oddechowe, uprawiaj sport.



Wniosek1.

Skutecznie uczenie się = 
zapamiętywanie, przechowywanie i 
łatwe przypominanie.



Wniosek 2.

Uczenie się jest umiejętnością, którą nabywamy. Skoncentruj się, 
dziel materiał na części. 

Kluczem do zwiększenia pamięci jest skondensowanie, czyli 
grupowanie informacji w sensowne całości, kategorie. 

Jeżeli twoja pamięć mieści przeciętnie 7 elementów to przy 
połączeniu jej a grupy mieści 7 grup a to znacznie więcej.

Wymyślaj skojarzenia, szukaj zależności między informacjami.



Wniosek 3.

Najbardziej skuteczne strategie uczenia są  najczęściej sprzeczne 
z naszą intuicją. Jeżeli mamy poczucie, że idzie nam ciężko to 
wcale to nie oznacza że nie nabywasz wiedzy.

Skuteczne uczenie się wymaga wysiłku.



Wniosek 4.

Uczniowie słabo orientują się kiedy uczenie idzie im dobrze a 
kiedy źle. Jeżeli mamy uczucie że szybko nam poszła nauka, to 
zły znak.

Nie poddawaj się. Nie ucz się w łóżku. Badania mówią, że dobrze 
zdaje się egzaminy w podobnej atmosferze do nauki. 

Ułatwia to przywoływanie zapamiętanych informacji.

Czyli jeżeli wiesz, że egzaminy Cię stresują w trakcie ucznia pomyśl 
o tym jakie to trudne, wprowadź się w lekki niepokój.



Wniosek 5.

Wielokrotna lektura tekstu w skomasowanym czasie czyli strategia 
najczęściej wybierana jest najmniej skuteczna- takie bezmyślne 
czytanie nie jest skuteczne.

Staraj się zastanowić co już na ten temat wiesz, powiązać nowe 
wiadomości ze starymi, umiejscowić w czasie” kiedy się to 
wydarzyło” nadać znaczenie – „Jakie konsekwencje dla mnie 
mogłoby mieć takie wydarzenie”

Szereguj, łącz w grupy, rozwiązuj testy sprawdzające, wielokrotnie 
przetwarzaj.



Co jeszcze warto?
• Skuteczną metodą jest rozłożenie w czasie zróżnicowanych 

ćwiczeń przypominania.

• Rób przerwy w uczeniu, przeplataj materiał do nauki treściami z 
innych przedmiotów.

• Rób przerwę przed zakończeniem wykonywania całości zadania 
- Twój mózg chętnie wróci do niedokończonego zadania Efekt 
Zeigarnik



Zasady wspomagania pamięci

• Koncentracja uwagi

• Grupowanie informacji

• Powtarzanie

• Schodzenie na poziom semantyczny/opracowywania/budowania sieci skojarzeń

• Uwzględnienie kolejności wydarzeń

• Wykorzystanie wyobraźni

• Odnoszenie się do ja

• Wzbudzanie emocji

• Robienie przerw

• Wykorzystywanie wskazówek / do przywoływania z pamięci



Pułapki uczenia się:
• Łatwy materiał pomijamy/ „ to umiem” nie powtarzamy ale w 

czasie egzaminu ten nie powtarzany materiał nam ulatuje z 
pamięci. 

• Często zapamiętujemy tylko to co było na początku i na końcu 
uczenia się. Dziel informacje na części ale pamiętaj żeby 
szczególną uwagę zwrócić na te elementy środkowe.

• Brak  emocji /uczymy się kiedy jesteśmy senni ogranicza to nasze 
poznanie poznawcze.

• Strategia ZZZ/”Zakuj, Zdaj, Zapomnij” mało efektywna strategia.  
Nie ma tam utrwalenia  wiadomości. Informacje nie są ze sobą 
powiązane.



Większość ludzi ma lepszą pamięć 
niż im się wydaje. Kluczem sukcesu 
jest nastawienie.

optymistycznie



Życzymy powodzenia i 
wytrwałości
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