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Trzy powody, by się uczyć:
1. nabyć wiedzę i umiejętności
w konkretnej dziedzinie oraz
dowiedzieć się, jak można to
zrobić szybciej, lepiej i łatwiej,
2. rozwinąć ogólną umiejętność
myślenia – jak stosować te same
lub pokrewne koncepcje
w różnych dziedzinach,
3. rozwijać indywidualne
umiejętności i postawy, tak by
można je było łatwo zastosować
we wszystkim, co robimy.
G.Dyrden, J.Vos, Rewolucja w uczeniu
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neurony tworzą się przez całe życie im więcej dostarczasz mu bodźców
i stymulujesz jego aktywnośd, tym
więcej neuronów będzie się tworzyd.
100 miliardów neuronów.
generuje około 25 watów

zużywa aż 20% energii,
którą produkujesz

myślenie to komunikacja neuronów
czyli chemia (neuroprzekaźniki)
i elektrycznośd (impulsy).
najlepiej izolowane połączenia
neuronów przekazują informacje
aż 40 razy szybciej niż te cienkie.
Dlatego im częściej wykonujesz
jakąś czynnośd, tym łatwiej Ci ona
wychodzi!

Mit o tym, że wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu to nieprawda.
Zawsze i wszędzie wykorzystujemy cały nasz mózg.
Prawdą jest natomiast, że możemy korzystad z tych 100% znacznie lepiej.
http://michalpasterski.pl

Półkule mózgowe
Mowa, czytanie
Myślenie logiczne
i racjonalne
Analiza
Szczegóły
Myślenie linearne
Krok po kroku
Myślenie abstrakcyjne
Porządek
Kolejnośd
Systematyzowanie
Operowanie liczbami
Czas
Planowanie
Operowanie słowami
Dosłownośd

Wizualizacja
Myślenie
intuicyjne
Synteza
Ogląd ogółu
Wyobraźnia
Kojarzenie
Marzenia
Kreatywnośd
Muzyka, rytm, taniec
Widzenie przestrzenne
Kolor
Uczucia, emocje
Spontanicznośd
Tworzenie obrazów
Metaforyzowanie
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Która półkula dominuje w Twoim mózgu?
Oto test:
Złóż ręce zaplatając palce.
Spójrz na poniższe zdjęcia.
Które z nich odpowiada Twojemu układowi dłoni?

Jeśli zaplatasz palce tak, że Twój prawy
Jeśli zaplatasz palce tak, że Twój lewy
kciuk jest na górze, oznacza to, że Twoją kciuk jest na górze, oznacza to, że Twoją
dominującą półkulą jest lewa.
dominującą półkulą jest prawa.

Wyjdź poza swoją dziedzinę
• Wynalazcy kolorowej kliszy Kodaka byli
muzykami
• Ladislaw Biro, wynalazca długopisu, był
kolejno rzeźbiarzem, malarzem, dziennikarzem
• K. C. Gillette (wynalazca bezpiecznej brzytwy)
był komiwojażerem sprzedającym zamknięcia
do butelek
• J.B Dunlop, wynalazca opon pompowanych
powietrzem, był chirurgiem weterynaryjnym
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Kolorowy test
• Nazwij kolory jakich użyto do napisania poniższych
wyrazów.
• Zrób to w ciągu 15 sekund!!!

Prawa półkula próbuje nazwać kolory, lewa analizuje definicje wyrazów.

Uważaj na … 3 mózgi w Twoim mózgu!

Mózg ssaczy
Mózg racjonalny

Mózg gadzi
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Piętrowa budowa mózgu wg Paula MacLean’a
Emocje pozytywne sprzyjają pracy umysłowej,

Mózg człowieka w stanie lęku, zdenerwowania...
Następuje blokada w przepływie bodźców, na poziomie pnia mózgu...
Impulsy docierają co prawda do kory mózgowej, ale w sposób chaotyczny
co powoduje, że myślenie racjonalne jest znacznie upośledzone, a kreatywne
w ogóle nie ma szans się ujawnid…...
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Odżywiaj swój mózg!

Jak się uczyd, by było szybciej, lepiej i łatwiej?
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Mnemotechnika

• gr. mneme - pamięd) - ogólna nazwa sposobów
ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie
i przypominanie sobie informacji.
• Symonides z Keos V wiek p.n.e., który jako
pierwszy stosował tzw. pałac pamięci, (rzymski
pokój)
• Metoda ta polega na wytworzeniu skojarzeo,
pomiędzy dobrze znanymi ci elementami (haki
pamięciowe), a nowymi informacjami.

Łaocuchowa metoda skojarzeo
• Masz do zapamiętania listę zakupów: ogórki,
majonez, bułki, ziemniaki, pizza, coca-cola,
pasta do zębów
• Stwórz komiczną, absurdalną historyjkę,
w której znajdą się rzeczy z listy
• Wykorzystuj zmysły
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Zamienniki cyfr: metoda obrazkowa

Akronimy
•
•
•
•
•

SWOT
ZUS
PKO
SMART
U2

Przykład: Nazwy planet.
Merkury M moja
Wenus W wiecznie
Ziemia Z zapracowana
Mars Ma mama
Jowisz J jutro
Saturn S sama
Uran U usmaży
Neptun N nam
Pluton P placki
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Mind mapping – Mapy myśli

Zasady budowania
mapy skojarzeo
• Na kartce zacznij od głównego zagadnienia, najlepiej
oznacz je symbolem na środku strony i narysuj
odchodzące od niego gałęzie
• Zapisuj słowo lub symbol jako główny temat na każdej
gałęzi
• Pokrewne zagadnienia umieszczaj na bocznych gałązkach
gałęzi
• Stosuj różne kolory, używaj jak najwięcej rysunków,
symboli
• Oddzielaj kolorową obwódką każdą uzupełnioną gałąź
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Warsztaty
• Opracujcie w grupie notatkę w postaci mapy
pojęciowej – 20 minut

• Stwórzcie własny sposób zapamiętywania
numerów telefonów lub listy zadao, czynności
do wykonania – 10 minut
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Lekkiego myślenia życzę
Hanna Micioska
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