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 Nie wiem czy wiesz, ale: 

    Człowiek uczy się zawsze i wszędzie.  

    Człowiek jest podmiotem własnych działań. 

    Aby uczenie się było efektywne, uczący się musi lubić 

uczyć się, chcieć uczyć się i umieć uczyć się. 

    Umiejętność uczenia się może być rozwijana. 

Dla uczenia się niezbędne jest, aby uczący się lubił,  

chciał i umiał uczyć się. 
Fragment przedstawia poglądy Jeana Berbauma, który specjalizuje się w propagowaniu i rozwijaniu 
umiejętności uczenia się; pochodzi z książki Marii Ledzińskiej i Ewy Czerniawskiej Psychologia nauczania. 
Ujęcie poznawcze, Warszawa 2011(s.174-175) 



oznacza przejawiać zainteresowanie, ciekawość, 

osobisty stosunek do tego, co ma podlegać uczeniu 

się, doceniać dostępne sytuacje uczenia się. 



oznacza, że jednostka czuje się zdolna do 

uczenia się i wprowadzania skutecznie  

w życie danego sposobu działania. 



oznacza być zdolnym do zaplanowania i 

zorganizowania sposobu działania, do 

postawienia określonego celu, do wyboru 

sytuacji i ich wykorzystania tak, by zbudować 

właściwą reprezentację treści  

podlegających uczeniu się. 



Mapy Myśli  

jako narzędzie  

konstruowania  

zasobów osobistej wiedzy 



Organiczna technika studiowania 

narzędzie uczenia się i studiowania,  

opisane i rozpropagowane przez  

Tonego Buzana. 

Nieodłącznym elementem tej techniki 

są Mapy Myśli. 



















terazedukacja 

Przepis na: 

znajdziesz na kanele: 

na 



   

   Synteza wiedzy – obraz całości 

   Łatwiejsze wiązanie faktów 

   Sprawne zapamiętywanie 

   Szybkie notowanie 

   Szybkie znajdowanie informacji 





    Streszczenia tekstów 

    Zapis własnych myśli 

    „Rozgrzewka” – ćwiczenie przed pisaniem rozprawki, opowiadania, 
eseju… 

    Plan pracy pisemnej, zebrania, organizowanej imprezy… 

    Systematyczne organizowanie wiedzy np. przed maturą, sesją… 

    Projektowanie własnej ścieżki rozwoju, planu na wakacje, remontu… 

…i wiele, wiele innych 











•  buduje Twoją autonomię w pracy i nauce, 

•  wyzwala autentyczną motywację, 

•  rozwija samodzielność oraz indywidualne 

strategie uczenia się. 









Treść książki (spis treści) 





Warsztaty:  
Mapy Myśli w edukacji wczesnoszkolnej 



Mapy Myśli „ uczenie się”  
z gazetowych wydzieranek 



„Żywa” Mapa Myśli – 1 osoba = 1 pojęcie 



Wspólna Mapa Myśli zrobiona w 6 zespołach 























wielu studentów  
zostaje tylko  
na tym etapie 



Wyszukaj  
kluczowe  
informacje  
i kategorie  
pojęć 







Podręcznik do historii – 1 klasa gimnazjum 





Prowadź dialog  
z książką  
w trakcie czytania 



ustal relacje między pojęciami 



I mamy syntezę całości! 







Uczysz się mówić – mówiąc 

Chodzić – chodząc 

Jeździć – jeżdżąc  



Owocem stosowania tego narzędzia jest jeden, nie do 

przecenienia efekt, z którym nie spotkałam się przy innych 

sposobach studiowania, uczenia się.  

 Kiedy już zrobimy naszą Mapę Myśli:   

•  wyszukamy kluczowe informacje,  

•  ustalimy relacje i zależności między nimi,  

•  ułożymy w taki sposób na kartce papieru, stosując znaki, 

symbole, słowa i rysunki, by mieć obraz całości 

przedstawianego zagadnienia, to tak naprawdę już wszystko 

umiemy. 





Publikacja 
dostępna  
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