
„TRENUJ SWÓJ UMYSŁ”

Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem
                                                                           Konfucjusz

Należałoby się zastanowić nad tym, co wpływa na efektywność uczenia się. Każdy nauczyciel dąży 
do tego, aby uzyskać wysokie efekty nauczania, co ujawnia się przede wszystkim w zdobytej przez 
uczniów wiedzy, ale także w otrzymywanych przez nich ocenach.

Według Dale'a ludzie generalnie pamiętają:
10% tego, co czytają,
20% tego, co słyszą,
30% tego, co widzą,
50% tego, co widzą i słyszą,
70% tego, co mówią,
90% tego, co mówią podczas wykonywania.

Aby uczenie się przyniosło efekty, osoba zdobywająca wiedzę powinna:
wierzyć w wartość zdobywanej wiedzy,
wierzyć w swoje umiejętności i w to, że jest w stanie opanować wiedzę.

Takie myślenie wytwarza gotowość do podejmowania wysiłku umysłowego, zmniejsza wątpliwości 
oraz obniża poziom stresu, co z kolei zwiększa motywację i zaangażowanie w proces uczenia się.

Dzisiaj  chciałybyśmy  zwrócić  Państwa  uwagę  na SŁUCHOWCA.  Styl  uczenia  się 
słuchowy zwany często  AUDYTYWNYM charakteryzuje  się  tym,  że  osoba ucząca się,  często 
powtarza  po  cichu  słowa  wypowiedziane  przez  prowadzącego  lub  energicznie  potakuje  głową 
podczas  słuchania.  Kiedy  próbuje  przypomnieć  sobie  jakiś  materiał  to  jakby  „odsłuchuje 
w  głowie”  „nagraną”  informację,  patrząc  przed  siebie.  Mówi  głębokim,  czystym,  melodyjnym 
głosem, ma słabe napięcie mięśni. Często używa zwrotów: słucham cię, to dobrze brzmi, gdzieś mi 
dzwoni, coś mi to mówi itp. 

Słuchowiec : 
lubi, gdy ktoś powtarza mu wcześniej przeczytane treści, 
potrafi skupić uwagę na wykładzie,
dużo zapamiętuje z treści, które słyszy, 
często uczy się przy muzyce, która jest tłem, 
lubi czytać na głos lub półgłosem, 
lubi dyskusje więc dobrze radzi sobie w pracy grupowej,
lubi  programy  CD-ROM  i  wszelkie  materiały,  zawierające  efekty  dźwiękowe,  głosy 
i muzykę.
często szybko uczy się języków obcych,
doskonale zapamiętuje i lubi demonstracje na żywo z racji znakomitej pamięci wizualno-
przestrzennej,
radzi sobie dobrze z danymi ścisłymi,
potrzebuje nieustannych bodźców dźwiękowych,
pracuje w sposób sekwencyjny, uporządkowany. 



Jak powinien pracować SŁUCHOWIEC, aby osiągać efekty?

NIE ZAPOMINAJ! O MAPACH MYŚLI – PODCZAS ICH TWORZENIA 
GŁOŚNO ODCZYTUJ TO, CO PISZESZ.

                                                      

  

                                              Pozdrawiamy serdecznie       Joanna Hajduk i Katarzyna Rosa.

Wykorzystana lektura: Bożena Kubiczek ” Metody aktywizujące”.

SŁUCHOWIEC

UTRZYMUJ 
PORZĄDEK
NA BIURKU

NAGRYWAJ SIĘ
I ODSŁUCHUJ

TEN MATERIAŁ
BIERZ UDZIAŁ 

W PRACY
GRUPOWEJ,
PODEJMUJ 
DYSKUSJĘ

OGLĄDAJ FILMY,
KORZYSTAJ

Z PLIKÓW AUDIO 
NP. AUDIOBOOKÓWMATERIAŁ,

KTÓREGO SIĘ 
UCZYSZ

 POWTARZAJ 
GŁOŚNO

CZYTAJ
NA GŁOS,

PODCZAS CZYTANIA 
ZADAWAJ PYTANIA




