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        Badania  dowodzą  że  nasz  umysł pracuje  najefektywniej na  początku  i na  końcu  pracy . Najlepiej  

więc   robić  przerwy   co  45 ‘nauki.  Najbardziej  praktyczne  są  kilkuminutowe  powtórki z  wykorzystaniem  

map  umysłowych. Aby  średnio  5-krotnie  zwiększyć  skuteczność  pamiętania   należy  w  ciągu  pierwszych  

6  miesięcy od  momentu  opanowania  materiału  przeznaczyć na  powtórki (10  min  po  zakończeniu  nauki; 1  

tydzień później, 1  msc.; 6 msc.) 

       Jeżeli  nie  powtarzamy  świeżo  zdobytych  wiadomości  bezpośrednio  po  zakończeniu  nauki  i  nie  

robimy  tego  regularnie -  80% nowych  informacji  zostaje  zapomniana  w  ciągu  24  godzin.  

Ponadto należy odpowiednio regulować stopień pobudzenia oraz poziom trudności zadań. Koniecznym jest 

pamiętanie o tzw.  „przetrenowaniu”, które powoduje spadek efektywności. 

 

Czas przeglądania materiału. 

Weźmy pod uwagę np. nowy materiał z 45-minutowej lekcji. 

1) Wprowadzenie materiału do pamięci krótkoterminowej. 

2) Powrót w 10 minut po skończonej nauce powtarzamy 5 minut  

3) Powrót po 1 dniu                                                        5 minut 

4) Powrót po 1 tygodniu                                                 3 minuty 

5) Powrót po 1 miesiącu                                                 3 minuty 

6) Powrót po 6 miesiącach                                              3 minuty 

 

 

 

Powroty i przeglądanie materiału przeprowadzone wg powyższego wzoru zabierają około 20 minut na każde 45 

minut nauki, co w rezultacie zaoszczędzi ci długich godzin w tradycyjnym modelu uczenia się „jednym ciągiem". 

Prawa  Ebbinghausa 

krzywa zapominania -> przyspieszenie ujemne 

 

krzywa uczenia się  
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Krzywa efektywności pracy umysłowej wg H. Pierona. 

 

           W celu utrwalenia informacji praktyczne okazują się kilkuminutowe powtórki z wykorzystaniem map 

          umysłowych w przedziałach czasowych: 10 min od zakończenia nauki następnie po 1. dniu, 1. tygodniu, 1.  

          miesiącu, 6 miesiącach. 

 

 

 

 

 

Wpływ  pobudzenia  na  efektywność. 
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Poziom -1 

Pobudzenie jest tak niskie, że jest go zbyt mało. W potocznym języku taki stan nazywamy nudą. Nie każdy wie, że nuda jest też 

stresem dla organizmu, a reakcje, jakie zachodzą wtedy w naszym skomplikowanym systemie ciało – umysł mogą być równie szkodliwe jak 

przy bardzo dużym pobudzeniu. 

Poziom 0  

Najlepsze dla człowieka jest pobudzenie optymalne. Wtedy odpowiednia ilość wydzielanej adrenaliny motywuje nas do działania. 

Robert Fole badał optymalne wielkości pobudzenia i odkrył, że najkorzystniejsze pobudzenie dla człowieka to 140 jednostek, które na jego 

cześć nazwano folami. Tak więc 140 foli to optimum pobudzenia dla człowieka. W USA można nawet spotkać urządzenia do pomiaru 

pobudzenia. Robert Fole dokonał też pomiaru różnych wydarzeń życiowych. Jego wyniki są niezwykle ciekawe. Np. Przeżycie katastrofy 

takiej jak powódź, wypadek samochodowy, wojna sprawia, że pobudzenie może wynosić nawet kilkaset foli i więcej. Niektórzy ludzie po 

przeżytej katastrofie mieli pobudzenie na poziomie nawet tysiąca foli. Oczywiście, taki stan jest dla człowieka bardzo szkodliwy. Na szczęście 

sytuacje codzienne, chociaż czasami trudne nie wywołują aż takiego napięcia. 

Poziom   +1  

Na tym poziomie pobudzenia jest za dużo. Nikt z nas nie jest wtedy w stanie działać w sposób zadowalający. Staramy się tylko 

przetrwać, a całe ciało i umysł pomagają nam w tym. Wszystkie procesy życiowe są w takiej sytuacji ograniczone do minimum. Nie 

odczuwamy zimna, ani gorąca. Potrafimy wytrzymać dużą ilość czasu bez picia, jedzenia, a nawet snu. Jeżeli jednak taki stan trwa zbyt 

długo, jest dla nas bardzo szkodliwy. 

 

        Prawa   Yerkesa – Dodsona 

 

   Aby sterować motywacją  poprzez  pobudzenie  należy  dobrze  dobierać  zadania  do  własnych możliwości  

.   
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      Stres można wykorzystać do zwiększania motywacji do działania. W miarę wzrostu natężenia motywacji 

sprawność działania wzrasta do pewnego poziomu, po  czym zaczyna obniżać się, a przy bardzo wysokim 

natężeniu motywacji sprawność działania jest niska. Najbardziej  pożyteczny jest średni poziom  motywacji 

       Podobnie jednak jak w odniesieniu do procesów poznawczych, silna motywacja nie zawsze ułatwia 

skuteczne działanie. Stwierdzono istnienie pewnych granic, do których wzrost motywacji zwiększa skuteczność 

działania. Zależności te zostały ujęte w dwóch prawach Związek ten opisuje prawo Yerkesa – Dodsona 

Składa się ono z dwóch twierdzeń: 

I   Prawo: W miarę wzrostu intensywności pobudzenia, czynność do określonego poziomu  krytycznego jest 

wykonywana coraz lepiej, po czym zaczyna się pogarszać, aż do całkowitej dezorganizacji.  

„W miarę wzrostu motywacji sprawność działania wzrasta do pewnego poziomu, a następnie zaczyna spadać.”  

W konsekwencji przy bardzo wysokiej motywacji sprawność działania jest niska. Pojawiają się błędy, zmniejsza 

się pole uwagi, maleje zakres dostępnych skojarzeń, czynności umysłowe ulegają dezorganizacji. 

Zjawisko takie występuje najczęściej wtedy, gdy jednostka jest bardzo silnie motywowana do osiągnięcia 

danego celu, a jednocześnie lęka się, że nie potrafi sprostać zadaniu np. zachowanie studenta podczas sesji 

egzaminacyjnej lub konkursowej- zbyt intensywna motywacja wzbudza także intensywne a niekorzystne dla 

efektów działania procesy emocjonalne. Sprawność działania ulega osłabieniu. 

Działanie przebiega najsprawniej wtedy, gdy motywacja jest średnio intensywna. Nie dotyczy to jedynie 

motywacji wynikającej z lęku przed karą czy takiej, która wzbudza negatywne procesy emocjonalne. Lęk przed 

karą, obawa przed niepowodzeniem, strach sytuacji zagrożenia wpływają często na nagłe i znaczne 

podwyższenie motywacji do poziomu, w którym działanie zostaje zdezorganizowane, a niekiedy aktywność 

całkowicie zahamowana. 

II  Prawo: Poziom krytyczny jest niższy dla zadań trudnych niż dla łatwych. „Im łatwiejsze zadanie, tym lepsze 

osiągamy wyniki przy dużym natężeniu motywacji. Im zaś zadanie jest trudniejsze tym dla sprawności działania 

korzystniejsze jest niewielkie natężenie motywacji.” Zadanie wtedy jest łatwe dla jednostki, gdy jest jej znane, 

wyćwiczone lub bardzo proste. Zadanie trudne to zadanie złożone z wielu elementów lub nowe. Gdy procesy 

motywacyjne są bardzo intensywne i towarzyszy im zaangażowanie emocjonalne sprawnie wykonujemy 

czynności proste – początkujący pianista mimo zdenerwowania występem i pragnienia sukcesu, zagra bez 

pomyłek utwór prosty i znany. Jeśli przy tym samym poziomie motywacji mamy wykonać zadanie 

skomplikowane z pewnością poziom wykonania ulegnie obniżeniu- ten sam pianista grający w tej samej sytuacji 

nowy i złożony utwór będzie się prawdopodobnie często mylił.  
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 Każde ćwiczenie  prowadzi  do  doskonalenia w kolejnych  próbach , z każdą  próbą  wynik jest  lepszy  aż  

stopniowo    stabilizuje  się  ( I plateau ) . Kolejne  próby  dają  jeszcze  przyrost w  postaci  efektywności  

zadania ( skok na wykresie ) po czym  następuje  II plateau . Kolejne próby  dają już  gorsze  rezultaty. 

 efektywność 

   

 Wykonywane próby    --- I  ,  --- II    plateau    

 

           

Prawo  George’a A. Millera „ Magiczna liczba siedem plus minus dwa”. 

 
Pojemność kanału świadomego odbioru informacji jest ograniczona , pojemność pola świadomości wynosi 

siedem (plus/minus dwa) jednostek informacji. Teza o pojemności pamięci krótkotrwałej człowieka wynoszącej 7 

± 2 z pewnymi modyfikacjami funkcjonuje do dziś. Ilość informacji docierająca do nas jest ogromna, a zatem 

musi istnieć gęste sito selekcjonujące to, co może znaleźć się w wąskim polu świadomości. Po drugie: 

większość ważnych czynności psychicznych zachodzi poza świadomością. 
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Na zakończenie : 

 

 

Marian Cleeves Diamond udowodniła, że plastyczność kory mózgowej możemy poprawić  w każdym wieku 

stosując: 

 Zdrową dietę 

 Aktywność fizyczną 

 Pokonując trudności 

 Ucząc się czegoś nowego 

 Otaczać się miłością i towarzystwem 

Złe bodźce pogarszające pracę mózgu: 

 Bieda 

 Lęk 

 Trauma 

 Brak snu 

 Niedobór białka  

 Osamotnienie 

Profesor Marian Diamond udowodniła, iż struktura naszego mózgu może ulegać pozytywnym zmianom, przez 

całe życie do późnej starości, w zależności od wzbogaconego środowiska, w którym funkcjonuje.  

Dr Marian Diamond, przy każdej nadarzającej się okazji zachęcała do aktywności umysłowej i fizycznej, które 

wzbogacają nasz mózg oraz do pozytywnego  myślenia,  używania naszego mózgu i mięśni, tworzenia nowych 

rzeczy, uczenia się nowego, a także do uśmiechania się i pomagania sobie wzajemnie. 

 

„USE    IT     OR    LOSE    IT” – używaj albo stracisz… 

 

 


