
Warsztaty zdalne
- oferta specjalna



Na co dzień przekształca swoją wiedzę i doświadczenie w narzędzia, metody 
i strategie dla rodziców pomocne w wychowaniu kreatywnych, przedsiębiorczych
i myślących dzieci. Główne obszary zainteresowań Angeliki to: neuroedukacja,
przedsiębiorczość dla dzieci (w tym edukacja finansowa i rozwój osobisty) oraz
alternatywne systemy edukacji. Entuzjastka wolnego rynku, rozwoju osobistego 
i zdrowego stylu życia. Kobieta z misją. 

Więcej na www.godmother.pl.

TRENER:
ANGELIKA M. TALAGA
NEUROPEDAGOG, TRENER RODZICÓW I  POPULARYZATOR NAUKI 
W CENTRUM NEUROBIOLOGII  EDUKACYJNEJ W LONDYNIE



WARSZTAT 1.
"TWORZENIE NOTATEK PRZYJAZNYCH
MÓZGOWI: NOTATKA JAKO PROCES 

I  NARZĘDZIE EDUKACYJNE."

PO TYM SZKOLENIU NOTOWANIE JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE TAKIE SAMO.
 TEN SAM CZAS I  TA SAMA KARTKA PAPIERU ZOSTANIE WYKORZYSTANA NA DIAMETRALNIE INNY PROCES NAUKI!
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Uczniowie przez większość szkolnej kariery uczą się i utrwalają wiedzę  za pomocą notatek. 
99% uczniów robi notatki, 96% uważa że notatki są istotne, tymczasem tylko 17% otrzymało
jakiekolwiek instrukcje dotyczące tego JAK dobre notatki robić. Tworzenie notatek pojawia się
wielokrotnie w podstawie programowej dla szkoły podstawowej - mimo to, dzieci często nie
nabywają wiedzy o choćby fundamentach samodzielnego notowania.

Obecnie w trakcie nauki zdalnej często aktywność ucznia ogranicza się do patrzenia w monitor.
Notatka może być doskonałą formą wspomagającą skupienie na przekazywanej treści lekcji
przy jednoczesnej analizie i głębokim przetwarzaniu nowo poznanej wiedzy. 

Szkolenie w pierwszej części będzie przeglądem badań z zakresu kognitywistyki, lingwistyki 
i teorii nauczania. Omówione zostaną funkcje notatki, techniki powszechnie stosowane przez
uczniów oraz czynniki wpływające na skuteczniejsze uczenie się za pomocą notatek.

W drugiej części pokażę szereg metod i narzędzi przydatnych do tworzenia notatek
sprzyjających uczeniu się. Wyjaśnię jak je stosować oraz dlaczego wpływają korzystnie na
proces zrozumienia i zapamiętywania informacji. Pokrótce zostanie omówiona trzystopniowa
metoda rozwijania u dzieci umiejętności tworzenia skutecznych notatek:

(1) rozumowanie i głębokie przetwarzanie podczas tworzenia notatek,
(2) techniki tworzenia notatek oraz
(3) świadome zarządzanie notowaniem jako całością procesu sporządzania i odtwarzania.



PODCZAS SZKOLENIA
OMÓWIMY MIĘDZY INNYMI:

metodę Cornella
diagram Ishikawy
diagram TOC
drzewko decyzyjne
mapy myśli
kodowanie kolorami
mapy koncepcyjne
sketchnoting
myślenie wizualne

haki wizualne
notowanie zakładką
mapy post-it-note
notatka jako
zadanie domowe
notatka jako
sprawdzenie wiedzy
notatka jako legalna
ściąga



WARSZTAT 2.
"GENY CZY WYCHOWANIE: NA CO

NAUCZYCIEL REALNIE MA WPŁYW."
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Debata o tym które cechy człowieka wynikają z natury a które z
wychowania toczy się od lat. Odpowiedź na nurtujące pytania ma ogromne
znaczenie dla rodziców, nauczycieli i ustawodawców - bo to oni
współorganizują otoczenie w jakim wzrasta i rozwija się dziecko. 

Na tym szkoleniu dowiesz się jakie jest stanowisko naukowców i otrzymasz
źródła badań, które odnosiły się do dziedziczenia między innymi
inteligencji. Następnie omówimy jakie stanowisko w tej debacie powinien
zajmować nauczyciel, który (w przeciwieństwie do naukowców) ma realny
wpływ na dzieci w czasie rzeczywistym. 

Ostatnia część - nastawiona na praktykę. Nauczyciele otrzymają
propozycje badań empirycznych, które można przeprowadzić we własnej
klasie! Wyniki tych badań mogą służyć jako wyjście do dyskusji w gronach
pedagogicznych, na wywiadówkach czy godzinach wychowawczych i mają
za zadanie wprowadzić odczuwalne pozytywne zmiany.



PODCZAS SZKOLENIA:

Inteligencja: w jakim stopniu jest to cecha wrodzona a w jakim
nabyta?
Epigenetyka - Interakcja środowiska z genami, czyli jak
środowisko może wpływać na ekspresję genów.
Samospełniająca się przepowiednia: Jak na postawę
nauczyciela wpływa przyjęcie jednej z teorii.
Samodzielne testy “geny vs wychowanie” do wykonania w klasie. 
Teoria społecznego uczenia się: dzieci uczą się obserwując
zachowania innych np. style wychowawcze, które potem
decydują o zachowaniu dziecka.



WARSZTAT 3.
"NEUROEDUKACJA: FUNDAMENT

TEORETYCZNY DLA NAUCZYCIELA."
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Czy neurobiologia może bezpośrednio wnieść do edukacji coś, czego nie
udowodniła już dawno psychologia i filozofowie edukacyjni?
Czy nauka o mózgu jest już na tyle rozwinięta by wyciągać wnioski? 
Czy kiedykolwiek będzie?
Czy wprowadzanie zmian w szkole na tak wczesnym etapie od powstania
neuroedukacji nie jest eksperymentowaniem na dzieciach?
Czym w zasadzie różni się neuroedukacja, neurodydaktyka,
neurokognitywistyka i neurobiologia edukacyjna?
Skąd czerpać aktualną wiedzę nie narażając się na uproszczenia,
nadinterpretację czy szerzenie neuro mitów?

W ostatnich czasach na popularności mocno zyskały neuroedukacja 
i neurodydaktyka. Mamy rzeszę fanów tego podejścia jako nowego nurtu, który
potencjalnie podpowie nam jak skuteczniej uczyć dzieci. Mam też grono
sceptyków, którzy nie są pewni w jaki sposób neuroobrazowanie miałoby się
przełożyć na praktykę i indywidualizm ucznia.

W pierwszej części szkolenia pojawią się odpowiedzi na następujące pytania:
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Dlaczego sama psychologia nie wystarcza do zaprojektowania procesu
edukacji?
Jakie największe bariery stoją przed neuroedukacją?
Gdzie i jak powstała na nowa dziedzina wiedzy? Od ilu lat istnieje? Czy są
jakieś badania konkretnie w tej dziedzinie? Jakie? Są jakieś instytuty, które
to badają? Kto jest krytykiem?
Jakie badania zostały już zreplikowane i co one udowodniły dla edukacji?
Co nauczyciel może z tego wynieść praktycznego?
Jakie są metody neuroobrazowania i co one właściwie badają?
Czy neuroedukacja skupia się na dzieciach w normie intelektualnej, czy
bada też dzieci z zaburzeniami i trudnościami w uczeniu się?
Jakie cele neuroedukacja stawia sobie na przyszłość? W jakim kierunku
zmierza? Co można badać? 
Czy psycholog może pomóc w rozwoju neuroedukacji z naukowego punktu
widzenia?
Czy nauczyciel może pomóc w rozwoju neuroedukacji z naukowego punktu
widzenia?
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Jeśli wiemy jak działa pamięć, dlaczego tak łatwo zapomnieć stolicę Węgier a tak trudno
zapomnieć, że boisz się pająków?
Jeśli mamy super metodologię, dlaczego ta sama lekcja nauczy więcej i skuteczniej jak
uczeń jest wyspany i wypoczęty?
Dlaczego w sytuacji stresującej zapominam rzeczy, które pięć minut wcześniej pamiętałam
bez problemu? To znaczy, że umiem czy nie umiem?
Dlaczego wynik 7 na 10 punktów będzie mnie cieszył, jeśli spodziewałam się 5 pkt a będzie
mnie smucił, jeśli liczyłam na 9 pkt ?

Psychologia bada korelację pomiędzy tym czym manipulujemy w środowisku a tym co
obserwujemy na zewnątrz, jakie reakcje i jakie zachowania. To czego nam jednak psychologia
nie jest w stanie powiedzieć, to jak działają mechanizmy, które za to odpowiadają. 

Zastanów się:

Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy w psychologii a w specyficznych mechanizmach
funkcjonowania mózgu ze względu na uniwersalne przyczyny ewolucyjne. 
Dlatego w drugiej części szkolenia dowiesz się więcej na temat budowy mózgu oraz
podstawowych funkcji poszczególnych jego części. Będzie to teoretyczna podstawa i
wprowadzenie przed wyciąganiem wniosków jak z tej wiedzy korzystać może nauczyciel,
dostosowując swoją postawę i metody nauczania do aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu.



WARSZTAT 4.
"NEUROEDUKACJA: FUNDAMENT

PRAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELA."

“WYDAJE SIĘ NIEUNIKNIONE, ŻE PEWNEGO DNIA OD WSZYSTKICH FORM PEDAGOGIKI POLECANEJ I  PRAKTYKOWANEJ
PRZEZ NAUCZYCIELI  ,  BĘDZIEMY WYMAGALI POTWIERDZENIA EFEKTYWNOŚCI W RAMACH RANDOMIZOWANYCH 

I  REPLIKOWANYCH BADAŃ  NAUKOWYCH”. R.  CHURCHES
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Znaczenie kontekstu: osadzanie umiejętności i wiedzy w kontekście.
Informacja zwrotna i jej rola w uczeniu się.
Błąd i jego rola w zapamiętywaniu.
Ćwiczenia celowe pod kierunkiem eksperta (deliberate practice).
Neurony lustrzane, rola relacji i rola przykładu. 
Nadawanie treści znaczenia przez rozpoznawanie wzorców. 
Jak mózg rozpoznaje i nadaje ważność.
Rola emocji w procesie uczenia się i podejmowania decyzji.
Uczenie się poprzez wyzwanie i poprzez wizję kary.
Znaczenie procesu zapominania.
Uczenie się bazuje na umiejętności mózgu do autokorekty. 
Interakcja genów i środowiska. 
Neuroplastyczność jest obecna przez całe życie i szczególnie widoczna w
dzieciństwie.
Ludzkie mózgi są tak unikalne jak ludzkie twarze czy linie papilarne, podczas gdy
struktura pozostaje taka sama.I inne!

W trakcie tego szkolenia przekażę Ci wnioski jakie powstały na podstawie
dotychczasowych badań w dziedzinie neuroedukacji, które mogą, i prędzej czy później
powinny, wpłynąć na praktykę nauczania w szkołach.



WARSZTAT 5.
"NEUROEDUKACJA: PRZEGLĄD NEURO

MITÓW NA 2020"
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Prawa i lewa półkula to nie jest podział na logikę i kreatywność.S
tyle uczenia się nie oznaczają, że niektórzy uczniowie są kinestetykami, wzrokowcami
czy słuchowcami.
Nie używamy 10% mózgu, choć to już pewnie wiesz. Opowiem Ci się wziął ten mit i
dlaczego jest ważny dla rozumienia gospodarki zasobami energetycznymi,
szczególnie w dzieciństwie.
Nie można określić czy ktoś jest inteligentny lub nie.
Dieta nie wspomaga tylko mózgu jako organu ale też bezpośrednio wpływa na
procesy poznawcze.
ADHD nie istnieje.
Niektóre przypadki dysleksji da się “wyleczyć”.
Nie jest prawdą, że każdy potrzebuje 7-8 godzin snu. 
Młodzież nie powinna rozpoczynać lekcji rano, nie są też najbardziej rześcy na
pierwszych lekcjach. 
Trening mózgu nie dodaje inteligencji.
Mózg nie odbiera informacji z pięciu zmysłów. Zmysłów jest znacznie więcej.
Mózg nie postrzega świata w stanie rzeczywistym i każde dziecko inaczej odbiera to
samo zjawisko.
I inne!

Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:



JESTEŚ ZAITERESOWANY SZKOLENIEM
- SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres e-mail:
biuro@magroup.pl

Strona internetowa:
biuro@magroup.pl

Nr telefonu:
+48 510 034 795
+48  514 916 955


