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Witaj, 

 

Oddajemy do Twoich rąk pierwszyy rozdział podręcznika dla początkujących trenerów: Kontakt 

Świadomość Umiejętności.  

 

Podręcznik został napisany z myślą o osobach rozpoczynających przygodę z tym zawodem i z myślą 

o osobach, które zastanawiają się czy zostać trenerem – będą mogły zdobyć podstawową wiedzę i sprawdzić 

jak duży mają do tej pracy potencjał wykonując proponowane ćwiczenia w części praktycznej. Podręcznik 

powstał  także z myślą o specjalistach, którzy stają przed wyzwaniem dzielenia się swoją wiedzą i chcą to 

robić świadomie i skutecznie. Książka jest też podręcznikiem dla uczestników Szkoły Trenerów Komunikacji 

opartej na Empatii.  

 

Praca została napisana przez praktykującą trenerkę Beatę Kupiec i zilustrowana przez praktykującą 

trenerkę Dorotę Kożusznik – Solarską. Pomysł książki jest autorstwa Lucyny Wieczorek. Treści merytoryczne 

pokazują podejście do pracy trenera, które jest realizowane i rozwijane w Szkole Trenerów Komunikacji 

opartej na Empatii. Cechami tego podejścia są po pierwsze budowanie kontaktu, po drugie poszerzanie 

świadomości, a po trzecie  praktykowanie umiejętności, stąd tytuł książki.  Nie jest to podręcznik akademicki, 

chociaż odsyłamy w nim do wielu źródeł i wybrane treści można łatwo odszukać i pogłębić. Są to raczej 

pigułki wiedzy przefiltrowane przez pryzmat doświadczeń trenerskich i pisane z myślą o osobach 

początkujących.  

Książka zawiera dziewięć rozdziałów, każdy składa się z podobnych elementów, które obejmują:  

podejście teoretyczne i praktyczne do prezentowanych zagadnień oraz ćwiczenia do samodzielnego 

wykonania oraz ilustracje, które mamy nadzieję ułatwią zintegrowanie przedstawionych treści.  

Bez względu na to, jakie będą twoje kolejne kroki – czy zdecydujesz się pogłębiać swoją wiedzę na 

temat prowadzenia szkoleń, czy wręcz przeciwnie – uznasz, że to nie „twoja bajka”, mam nadzieję, że ta 

książka zainspiruje cię do refleksji na  poruszane w niej tematy oraz że pojawiające się wnioski wykorzystasz 

w swoim życiu.  

 

Przyjemnej i efektywnej lektury!  Beata Kupiec 



   
 

  

 

 

 

 
Jeśli miałbym wymienić jedną aktywność, do której człowiek nadaje się najlepiej, tak jak 

albatros do latania, czy gepard do biegania, to jest to właśnie uczenie się. Nasze mózgi są 

jak niesamowicie efektywne odkurzacze, wciągają wszelkie otaczające nas informacje; nie 

potrafią inaczej, jak tylko odbierać wszystko, co wokół nas ważne i przetwarzać w 

najbardziej efektywny sposób. 

  Manfred Spitzer 

 

.  

Czy trawa rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie? 

Czyli o SPOSOBACH  UCZENIA  SIĘ 

 
 

Przez 10 lat uczyłam się mało skutecznie języka angielskiego, mniej więcej tyle samo czasu, choć z lepszym 

skutkiem zajęło mi nauczenie się prowadzenia samochodu. Kiedy uczyłam się psychoterapii odbyłam 1000 

godzin szkoleń w innym mieście, pomimo uciążliwych dojazdów- nie było wtedy pendolino, miałam blisko 

100% obecności – powiedziała mi pewnego dnia Lucyna. Czy przypominasz sobie takie sytuacje ze swojego 

życia, kiedy zdobywanie nowych umiejętności przychodziło Ci bardzo łatwo? Co na to wpływało? Co wpływa 

na to – mówiąc metaforycznie, że trawa rośnie szybciej?  

            
Każdy z nas ma doświadczenia z nabywaniem wiedzy i umiejętności, więc możemy z nich czerpać w 

pracy trenerskiej, pamiętając jednocześnie o tym, że to co najlepiej służy nam, niekoniecznie będzie efektywne 

dla innych.   

Jednym z początkowych i najważniejszych zadań trenera, jest określenie celów szkolenia. Kolejnym 

jest opracowanie sposobów ich realizacji, przygotowanie zawartości merytorycznej i ćwiczeń, w taki sposób, 

aby jak najlepiej wykorzystać potencjał uczestników do uczenia się.  

Jak to zrobić podpowiada nam między innymi nauka o funkcjonowaniu mózgu, która rozwija się 

niezwykle szybko. Pozycji książkowych na ten temat też przybywa, autorem kilku z nich oraz 

sparafrazowanego w tytule cytatu „trawa nie rośnie szybciej gdy się za nią ciągnie” jest profesor Gerald 

Hüther, niemiecki neurobiolog, który w swoich pracach m.in.: wyjaśnia dlaczego uczniowie, w szkole tracą 

chęć uczenia się.  

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Ja zdecydowałam się bazować w tej części swoich rozważań na pracy Polki – Marzeny Żylińskiej, 

która w książce Neurodydaktyka, , mówi  o praktycznym zastosowaniu wiedzy o procesach uczenia się 

właściwych dla ludzkiego mózgu. Jej książka przemawia do mnie, bo naukowo udowadnia wiele kwestii, 

których efektywność znam z praktyki szkoleniowej.  Przedstawię też proces uczenia się wg Kolba, który jest 

teoretyczną bazą do tworzenia scenariuszy szkoleń opartych na doświadczeniu oraz opowiem jakich metod 

używać wobec osób o rożnych systemach reprezentacji: wzrokowców, słuchowców i kin estetyków.  

 

 

Co zrobić, aby uczenie się było przyjazne mózgowi? 

 

Najistotniejszą  kwestią z punktu widzenia trenera, wydaje mi się, uwzględnienie potrzeby sensu 

– warunku koniecznego do uczenia się. Aby pomagać mózgom w nadawaniu znaczenia, należy jak 

najczęściej łączyć nowe informacje z dotychczasowym doświadczeniem uczestników.  

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Jedną z funkcji układu limbicznego jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy nauka jest sensowna i 

czy przyniesie nam pozytywne efekty. Mózg za każdym razem ocenia wagę i przydatność pojawiających 

się informacji. W procesie oceny i wyboru kluczową rolę odgrywają takie przeciwieństwa, jak: 

 

nowe –  znane (dla mnie)  

ważne  – nieważne (dla mnie) 

potrzebne – niepotrzebne ( dla mnie) 

ciekawe – nudne 

nietypowe – typowe 

śmieszne – neutralne 

wymagające wyjaśnienia – niewymagające wyjaśnienia1 
 

Te siedem dychotomii może być dla  trenerów doskonałym przewodnikiem albo krótką „ściągą” przy 

opracowywaniu scenariuszy szkoleń.  

 

Za każdym razem, kiedy myślisz o kolejnym elemencie szkolenia, zadaj sobie pytania w rodzaju: Czy 

to będzie dla uczestników nowe? Czy to jest im potrzebne? 

Warto też pamiętać o ważnej roli neuroprzekaźników w funkcjonowaniu mózgu, które aktywizują się  tylko 

wtedy, kiedy mózg widzi sens  w proponowanym przez trenera działaniu. 

Efektywność nauczania zależy przede wszystkim od trzech czynników: motywacji, czasu poświęconego 

danemu zagadnieniu oraz głębokości przetwarzania informacji.2 

 

Wszystkie trzy elementy powinny znaleźć się w obszarach zainteresowania trenera, w czym może dopomóc 

wykształcenie w sobie nawyku częstego sprawdzania motywacji uczestników do udziału w szkoleniu w ogóle, 

jak i do brania udziału w poszczególnych zadaniach.  

 

Widziałam niejedno szkolenie, podczas którego poświęcano najmniej czasu najistotniejszym zagadnieniom. 

Głębokość przetwarzanych informacji wiąże się ze sposobami działania pamięci i warto w tym miejscu 

wspomnieć o ważnej roli metafor, skojarzeń oraz o konieczności budowania odnośników do wcześniej 

poznanych zagadnień i dotychczasowych doświadczeń.  

                                              
1 Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się  

przyjazne mózgowi, Toruń 2013, s. 50. 
2 Tamże, s. 38-39. 



   
 
 

 

 

 

W rozdziale trzecim omawiam kwestię modelowania, którą uważam za fundamentalną w pracy trenera, a 

teoria neuronów lustrzanych  w sposób naukowy wyjaśnia ten mechanizm. Jeśli ktoś dotychczas nie wierzył 

w istnienie modelowania, może teraz będzie mu łatwiej.  

Neurony lustrzane potrafią coś wyjątkowego, łączą cechy motoryczne z wizualnymi i reagują w jednakowy 

sposób w sytuacji, gdy  dana czynność jest wykonywana przez dany podmiot lub jedynie obserwowana u 

innego osobnika.3 Przywiązywanie większej uwagi do tworzenia dobrych relacji i poświęcanie większej ilości 

czasu na ich tworzenie przekłada się na zwiększenie efektywności nauczania.4 

 

Na podkreślane w tej książce wielokrotnie kompetencje trenera związane z budowaniem relacji z 

uczestnikami można spojrzeć teraz z nowej perspektywy jako na wymagania mózgu, niezbędne aby rozpoczął 

się proces uczenia się. Uwolnienie pełnego potencjału uczniów możliwe jest tylko wtedy, gdy ci słuchają i są 

słyszani, gdy patrzą i są dostrzegani, gdy rozumieją i są rozumiani. Bez tego nie ma dostrojenia i 

współbrzmienia, a to oznacza, że nie ma efektywnej nauki.5 

Jednym słowem podstawowym warunkiem do tego, aby uczestnicy efektywnie się uczyli, jest szacunek 

okazywany im przez prowadzącego.  Przy czym chodzi mi o szacunek wynikający z głębokiego 

przekonania, a nie tylko bycie w zgodzie z normami dobrego wychowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
3 Tamże, s. 119. 
4 Tamże, s. 136. 

5 Tamże, s. 148. 



   
 
 

 

 

 

Praktycznym  podsumowaniem Neurodydaktyki Marzeny Żylińskiej jest zamieszczona na jej końcu tabela 

porównująca nauczanie przyjazne mózgowi oraz takie, które ignoruje sposób pracy mózgu6. 

Wybrałam niektóre aspekty oraz zestawiłam je z opracowanymi przeze mnie przykładowymi pomysłami, 

które można wykorzystywać podczas szkoleń.  

 

Nauczanie przyjazne mózgowi  Wykorzystanie w praktyce  

Nauka jest aktywnym procesem 

nadawania znaczeń, a z tego wynika, 

że jest zawsze nacechowana 

indywidualnie i wykorzystuje 

dotychczasowe doświadczenia.  

Przed wprowadzaniem porcji wiedzy lub prezentacji 

umiejętności, zaczynać od własnych doświadczeń uczestników, 

pytać jaką mają praktykę w danej dziedzinie, zachęcać do 

dzielenia się własnymi doświadczeniami w dwójkach, małych 

grupach i na forum.  

Używać różnego rodzaju pomocy dydaktycznych, np. 

kwestionariuszy do pracy indywidualnej, w której uczestnicy 

opisują swoje doświadczenia, dokonują autoanalizy, 

podsumowań etc. 

Na zakończenie, w ćwiczeniach podsumowujących szkolenie, 

zachęcać do refleksji  na temat, jak zdobyte umiejętności / 

zwiększona świadomość etc. wpłynie na wybrane aspekty życia 

uczestników.  

Bazuje na rozwiązywaniu problemów, 

podejściu zadaniowym, odkrywaniu 

związków, szukaniu wyjaśnień, 

zakłada, że uczenie to indywidualny 

proces tworzenia sieci wzajemnych 

powiązań.  

Oferować różnorodne zadania, pobudzające kreatywność. 

Używać analiz przypadków jak najbardziej pasujących do 

doświadczeń uczestników. Zachęcać do znajdowania powiązań 

pomiędzy różnymi elementami prezentowanymi podczas 

szkolenia. Używać metafor lub prosić o ich użycie w celu 

pokazania możliwych sposobów rozwiązywania problemów.  

Uczy stawiania ważnych pytań i 

wspiera w samodzielnym 

dochodzeniu do odpowiedzi.  

Konstruować takie aktywności, które będą zachęcać do refleksji 

na temat:  Jak to się łączy z moim życiem? Co jest dla mnie 

najistotniejsze? Dlaczego? 

Wykorzystuje różne talenty i 

uzdolnienia. 

Proponować różnorodne formy ekspresji, włączać elementy 

pracy z ciałem, rysunku, muzyki dla urozmaicenia zajęć.  

[…] postrzega uczenie się jako proces 

indywidualny, a to oznacza, że 

wszyscy nie mogą osiągnąć takich 

samych efektów. 

Być uważnym na porównywanie się pomiędzy uczestnikami, 

przypominać, że w procesie rozwoju chodzi o uzyskanie 

postępu wobec „siebie z wczoraj” a nie bycie lepszym od 

innych. Często pytać o indywidualne cele, jakie uczestnicy 

sobie stawiają.  

                                              
6 Zob. M. Żylińska, dz. cyt., s. 286-288. 



   
 
 

 

 

 

Nauczanie przyjazne mózgowi  Wykorzystanie w praktyce  

Uwzględnia różne kanały 

przekazywania wiedzy.  

Przez cały czas szkolenia mieć świadomość, że uczestnicy uczą 

się w różnorodny sposób. Pamiętać, że najbardziej efektywny 

sposób dla trenera nie jest najlepszy dla całej grupy. Dawać 

możliwość używania wszystkich kanałów percepcji. Świadomie 

włączać elementy ruchu.  

Traktuje uczniów podmiotowo, 

uczniowie mają wpływ na to, w jaki 

sposób się uczą.  

Często przypominać cel ogólny i cele cząstkowe 

poszczególnych etapów szkolenia. Pytać o sens konkretnych 

modułów dla uczestników. Dawać wybór co do metod 

wykonania jakiegoś ćwiczenia (np. przedstaw swoje refleksje w 

formie pisemnej albo rysunku albo sekwencji ruchów etc.). 

Zachęcać do autorefleksji na temat tego, co poszczególnym 

uczestnikom służy, a co im przeszkadza w procesie uczenia się i 

rozwoju.  

Dba o to, by łączyć wiedzę 

kognitywną z emocjami, traktuje 

uczenie się jako proces kognitywno-

afektywny.  

Budować bezpieczną, komfortową przestrzeń dla wszystkich 

uczestników szkolenia. Dbać o ich bezpieczeństwo 

emocjonalne, modelować i wspierać zachowania służące 

budowaniu zaufania.  

Uczyć doceniania i świętowania najmniejszych nawet sukcesów 

– planować na to czas w trakcie szkolenia.  

Ważny jest proces.  

Systematycznie zwracać uwagę na to, co już udało się osiągnąć. 

Pokazywać istotę i przyjemność płynącą z samego procesu 

uczenia się.  

Błędy traktowane są jako 

immanentny, naturalny i oczywisty 

element procesu uczenia się.  

Używać zbalansowanej informacji zwrotnej, zwracając uwagę 

na mocne strony i obszary wymagające rozwoju. 

Wykorzystywać siłę metafor, ilustrujących uczenie się na 

podstawie popełnianych błędów. Budować poczucie zaufania w 

grupie, które umożliwia dzielenie się swoimi sukcesami i 

porażkami. Uczyć komunikacji opartej na faktach, a nie na 

ocenach i interpretacjach.  

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Etapy procesu uczenia się wg Kolba 

 

Uczestnicząc w szkoleniach trenerskich, spotkacie się z cyklem uczenia się, wywodzącym się z prac Davida 

Kolba, który opisał następujące po sobie etapy procesu: doświadczenie (obserwacja nawykowego sposobu 

działania, dzielenie się obserwacjami); przetwarzanie (dyskutowanie, analizowanie); generalizowanie i 

stosowanie (sprawdzenie nowych zachowań w działaniu). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

 

Korzystając z  przedstawionej w Psychologii dla trenerów klasyfikacji7, przedstawiam poniżej syntetyczny 

skrót uzupełniony obserwacjami i wskazówkami z mojej praktyki trenerskiej: 

 

 

Faza uczenia się Zawartość Zadania trenera 

Doświadczenie Obserwacja własnego stylu 

działania; dostrzeżenie 

potrzeby rozwoju konkretnych 

umiejętności lub zachowania w 

określonych warunkach. 

Kierunkowanie uwagi uczestników na 

własne zachowania. Zachęcanie do 

refleksji, motywowanie do stawiania 

sobie indywidualnych celów na czas 

szkolenia. 

Przetwarzanie Wypracowywanie nowych 

sposobów działania, 

efektywniejszych rozwiązań. 

Przekazywanie wiedzy i dzielenie się 

własnym doświadczeniem. Udzielanie 

wsparcia w procesie opracowywania 

nowych rozwiązań. Posługiwanie się 

informacją zwrotną. Wykorzystywanie 

wiedzy i doświadczenia uczestników w 

taki sposób, aby mogli pomagać sobie 

nawzajem w ocenie proponowanych 

rozwiązań. 

Generalizowanie Uogólnianie 

„przepracowanych” sytuacji. 

Wspieranie grupy podczas 

opracowywania konkretnych 

rozwiązań,scenariuszy, sekwencji 

działań etc. 

Stosowanie Używanie zdobytej wiedzy i 

umiejętności w określonych 

warunkach. Aktywne 

wypróbowanie opracowanych 

wcześniej sposobów działania. 

Zachęcanie do aktywnego sprawdzania 

wypracowanych rozwiązań. Udzielanie 

informacji zwrotnej. Wprowadzanie 

ewentualnych korekt. 

 

 

 

 

 

                                              
7 Na podstawie: M. Kossowska, S. Jarmuż, T. Witkowski,  

Psychologia dla trenerów, Warszawa 2008, s. 45. 
 



   
 

 

   

 

 

Dopasowanie metod szkoleniowych do uczestników  

o różnych systemach reprezentacji 

 
 

Aby ułatwić sobie myślenie o dopasowaniu metod szkoleniowych do różnych typów uczestników, można 

skorzystać z Teorii Neurolingwistycznego Programowania,  w skrócie  NLP, które wprowadza podział na: 

wzrokowców, słuchowców i kinestetyków (czuciowców). Czym  jest samo NLP? Można je m.in. określić 

jako model, czyli zbiór procedur opisujących zachowania. Innymi słowy chodzi „o kodowanie sposobu 

myślenia (neuro) i komunikacji (lingwistyczne) oraz uzyskiwanie dzięki temu jak najlepszych rezultatów 

(programowanie)”8 – taką definicję podaje Judy Bartkowiak w książce NLP w ćwiczeniach.  

 

 

Więcej o NLP poczytaj w lekturach na ten temat, a teraz powróćmy do sposobów reprezentacji, czyli 

preferowanych przez nas kanałów komunikacji. Dlaczego to jest kwestia ważna dla trenerów? Ponieważ 

mamy tendencję do używania swojego „ulubionego” systemu reprezentacji, to w konsekwencji łatwiej się 

komunikujemy z nam podobnymi. A przecież, jak to nie raz podkreślam w tej książce, jednym z 

podstawowych zadań trenera jest budowanie jak najlepszych relacji ze wszystkimi uczestnikami szkolenia 

oraz dawanie im równych szans w procesie uczenia się.  

 

Warto więc, po pierwsze być świadomym swojego systemu reprezentacji oraz uważnie przysłuchiwać się 

wypowiedziom uczestników, aby zidentyfikować preferowane przez nich style komunikacji (wzrokowe, 

słuchowe, kinestetyczne), aby dostosowywać swój przekaz do konkretnych odbiorców.  

 

W części poświęconej ćwiczeniom praktycznym, przeczytasz o tym, gdzie możesz znaleźć testy, badające 

Twój preferowany system reprezentacji, a teraz zapraszam cię do przeanalizowania kolejnej  w tym rozdziale 

tabeli, która obrazuje (tak, tak, jestem wzrokowcem) tzw. predykaty, czyli słowa, które wskazują, jaki system 

reprezentacji wykorzystuje dana osoba.  

 

 

 

                                              
8 J. Bartkowiak, NLP w ćwiczeniach, przeł. K. Zimnoch, Warszawa 2014, s. 5. 



   
 
 

 

 

 

Prowadząc szkolenie, bądź uważna nie tylko na to, co mówią uczestnicy, ale również, jak się komunikują9.  

 

Wzrokowcy Słuchowcy Kinestetycy 

nie widzę tego, 

świetlana przyszłość, 

czarno to widzę, 

spójrz na to z tej strony,  

zauważ to, 

zaświtało mi, 

czy to dostrzegasz? 

spójrzmy na najważniejsze 

kwestie, 

czy mógłbyś mnie oświecić w tej 

sprawie? 

patrząc wstecz 

 

co słychać?, 

to brzmi nieźle, 

pełna harmonia, 

coś tu zgrzyta, 

piszczy w trawie, 

to nie gra, 

przygotowałam się śpiewająco, 

mówimy wspólnym językiem, 

brzmi znajomo, 

z tego, co słyszałem, 

prawdę mówiąc 

ciągnie się, 

ciężka sprawa, 

idzie nam jak po grudzie, 

pójdzie jak po maśle, 

osuwa się nam grunt pod 

nogami, 

naciska, 

łapiesz, o co mi chodzi? 

zatrzymajmy się przy tej kwestii, 

wziąłem się w garść 

czuję się nieswojo 

 

 

 

 

Podsumowując ten temat, jeszcze kilka uwag ściśle związanych ze sposobami, w jaki uczą się przedstawiciele 

poszczególnych preferowanych reprezentacji: 

 

wzrokowcy: skupieni na tym, co widzą; kiedy się uczą czegoś nowego, lubią mieć najważniejsze elementy 

spisane, aby móc na nie spoglądać w trakcie nauki; szybko czytają;  

 

słuchowcy: najlepiej uczą się, słuchając;  czytają sobie sami na głos; uczą się, rozmawiając z innymi 

uczestnikami; hałas ich rozprasza; wolno czytają; warto ich zapraszać do prezentacji i dyskusji grupowych, 

umiejętnie modulować głos, aby chętnie słuchali słów prowadzącego; 

 

kinestetycy: najlepszym sposobem uczenia się są dla nich doświadczenia i eksperymenty; lubią mieć zajęte 

ręce, więc dobrze na nich wpływa notowanie, szkicowanie, rysowanie; ich wyobraźnię i koncentrację 

uruchamia ruch; zwykle nie lubią czytać. 

 

                                              
9 Pomoże Ci w tej analizie koncepcja opisana w rozdziale pt.  Komunikacja,  



   
 
 

 

 

 

Już ten krótki powyższy akapit pokazuje, jak zróżnicowane powinny być metody pracy trenerskiej, aby 

dotrzeć do wszystkich uczestników szkolenia. Warto pamiętać przede wszystkim o tym, żeby  nowo 

wprowadzane pojęcia prezentować tak, aby mieli szansę je zrozumieć zarówno wzrokowcy, jak i słuchowcy 

oraz kinestetycy.  
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ĆWICZENIA 

 

 

1. Sprawdź preferowany  przez siebie system reprezentacji, wypełniając kwestionariusz opracowany na 

podstawie: Katarzyna Gozdek-Michaelis, Rozwiń swój genialny umysł, J&BF, Warszawa 1997, dostępny na 

stronie: http://blog.eduyou.pl/wp-content/uploads/2012/08/Dominacja-zmys%C5%82u-test-i-

om%C3%B3wienie1.pdf lub test w książce Judy Bartkowiak, NLP w ćwiczeniach (s. 36-37). 

 

2. Trzykrotnie opisz swoje ostatnie wakacje z perspektywy wzrokowca, słuchowca i kinestetyka. Skup się 

szczególnie na tych reprezentacjach, których używasz najrzadziej.  Celem jest rozpoczęcie procesu nauki 

dostosowywania się do preferencji uczestników zajęć.  

 

3. Jeszcze raz przyjrzyj się (to polecenie dla wzrokowców), przeczytaj sobie na głos (dla słuchowców), 

zaznacz najciekawsze dla Ciebie miejsca (dla kinestetyków) w tabelce ilustrującej nauczanie przyjazne 

mózgowi. Wymyśl i zapisz co najmniej 3 sposoby wykorzystania w praktyce, których nie ma w prawej 

kolumnie. 

 

4. Bazując na wszystkich informacjach z tego rozdziału oraz twojej dotychczasowej wiedzy, opisz jakie są 

dla ciebie najefektywniejsze metody uczenia się (np. języków obcych, nowych umiejętności – jazda 

samochodem, nurkowanie etc.; programów komputerowych, tańca). Poddając analizie twoje dotychczasowe 

doświadczenia edukacyjne, napisz, co przychodzi ci z największą łatwością, a co jest wyzwaniem. Zapytaj 

kilkoro znajomych, jakie oni mają refleksje na ten temat.  

 

 

 
Jeśli podobała Ci się zaprezentowana treść - zapraszamy do kontaktu 

www.szkolatrenerowempatii.pl 

www.facebook.com/szkolatrenerowempatii 
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