
  U C Z E N I E  S I Ę

 to jedna z kompetencji

kluczowych.

Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego 
i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu
uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem 

i informacjami, zarówno indywidualnie i grupowo.

To nasze codzienne, pozornie drobne, nieistotne działania.



W ramach osobistej kompetencji uczenia się poznaj

następujące umiejętności: 

I UMIEJĘTNOŚĆ BYCIA SAMOŚWIADOMYM

Jaki mam styl uczenia ?

Jeśli jestem KINESTETYKIEM

 to dużo chodzę, gestykuluję itd. 

A może jestem WZROKOWCEM ponieważ szybko zapamiętuję obrazki, 

podkreślam na kolorowo, rozwieszam słówka z języka obcego w przestrzeni domu.

Może jednak jestem SŁUCHOWCEM? 

Wtedy gdy się uczę, mówię na głos, 

raz ciszej , raz głośniej itp.

…a może mam z każdego po trochu?



II UMIEJĘTNOŚĆ FORMUŁOWANIA CELÓW

PODEJMOWANEGO ZADANIA

Czyli wiem dlaczego się uczę !

Chcę mieć dobrą ocenę! 

                                  Walczę o wyższą ocenę! 

Chcę ukończyć projekt 

i mieć to z głowy :) 

                                            Dla nagrody! 

Bo mama da mi buziaka!

III UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA REALNYCH

STRATEGII POSTĘPOWANIA POZWALAJĄCYCH

NA URZECZYWISTNIENIE WYZNACZONYCH

CELÓW

Jestem panem swojego czasu! Jestem swoim menadżerem!

Planuję, kontroluję, sprawdzam.

Planuję czego i kiedy będę się uczyć.

Jeśli muszę opanować materiał na sprawdzian to wiem, 

że w jeden wieczór nie dam rady, muszę to rozłożyć na kilka dni.



A co z językiem obcym? Najlepiej zaplanować sobie 10 min. dziennie 

jeśli chcę mówić biegle w języku obcym.

Jeśli chcę być architektem muszę w swoim grafiku zajęć wpisać dwa 

razy w tygodniu rysowanie:)

I jeszcze chcę grać na instrumencie 

i pływać….eh jak to pogodzić?

Po prostu planuję i wiem ile mam czasu na naukę i ile na nic nierobienie:)

IV UMIEJĘTNOŚĆ AUTOKOREKTY

Oglądam siebie w „lustrze” - zadaję sobie pytania.

Przykłady pytań:

Jakie mam cele w nauce? A może się już zmieniły? CZY DOBRZE SIĘ

UCZĘ? Czy wystarczającą dużo pracuję aby osiągnąć swój cel?              

Czy mam coś zmienić? Czy może potrzebuję pomocy nauczyciela, kolegi? 
Czy moje zachowanie w szkole jest bez zastrzeżeń? Czy pomagam kolegom? 

….jeśli jest taka potrzeba wprowadzam zmiany np. więcej czytam, mniej siedzę 

na telefonie, proszę o pomoc nauczyciela itd.



V UMIEJĘTNOŚĆ KONSTRUKTYWNEGO

PRZYSWAJANIA WIEDZY, tj. ŚWIADOMEGO

ŁĄCZENIA NOWYCH INFORMACJI Z WIEDZĄ JUŻ

POSIADANĄ

Jak połączyć wiedzę posiadaną                                      

z nowymi informacjami?

Czy to proste? 

Jak to zrobić?

Należy przenieść nabytą wiedzę i umiejętności z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.

Czyli...jeśli bardzo interesuje mnie historia, biologia, chemia,

itd powinienem stosować metody uczenia się, które przeniosą

moją wiedzę do pamięci długotrwałej. Jedną z nich jest

powtarzać dany materiał dzień po lekcji, następnie tydzień

po lekcji i miesiąc po lekcji:)  Metoda ta świetnie sprawdza

się przy nauce np. stolic państw, tablicy Mendelejewa.

Kiedy poznam inne, uzupełniające informacje łączę je z tymi co już mam – mogę stosować 

mapy myśli :)



VI UMIEJĘTNOŚĆ UCZESTNICZENIA 

W INTERAKCJACH WERBALNYCH 

Interakcja czyli jak przeżyć dzień w szkole.  

Na przerwach i lekcjach (kiedy jest takie zadanie) rozmawiam 

z kolegami, biorę udział w dyskusjach, wyrażam swoje poglądy, opinie, negocjuję. 

Pamiętam jednak, że nie każdy musi mieć takie samo zdanie co ja! 

Dlatego nie oceniam, nie wyśmiewam innych, szanuję cudzą wypowiedź. 

To fajnie że się różnimy.

Pamiętaj w grupie raźniej – współdziałaj, bądź komunikatywny, elastyczny,

 empatyczny i asertywny!



VII UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA AUTORSKICH

POMYSŁÓW POZWALAJĄCYCH NA WYKONANIE

ZADANIA 

 Nie robię tylko 

Działam!

Inspiruję się tym co w internecie.

Jestem kreatywny!

Odkrywam swoje 

pasje  i zainteresowania.

VIII UMIEJĘTNOŚĆ SAMOOCENY

Dla frików rozwoju osobistego to nic innego jak feedback.

Czyli usiądź spokojnie, weź głęboki oddech i spojrzy na wszystko z innej strony.

Zadaj sobie pytania:

Jakie mam mocne strony? Co już umiem? 

 Dlaczego coś poszło

Czego powinienem się jeszcze nauczyć? nie tak?                       

 

 Czego to mnie nauczyło?                                                                                    


