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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

                                                                          ZAPRASZA 
Zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, psychologów 

                                                                   na kurs doskonalący: 

„NEURODYDAKTYKA” 

 
         24 listopada 2017r. godz. 14.30-20.00 
         25 listopada 2017r. godz. 09.00-17.00 
         kolejny termin będzie podany później 

            (razem 34 godziny dydaktyczne) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13.11.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 

Cele:  
Cel główny:  

 poznanie metod nauczania opartych na potencjale poznawczym tkwiącym w każdym uczniu  
Cel szczegółowy:  

 podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu 
neuronauk wykorzystywanej w procesie nauczania i uczenia się  

 
Program: 

Moduł I Neurodydaktyka – jak wykorzystać potencjał ucznia 24.11.2017 (piątek) godz. 14:30 – 20:00  
 Rozwój mózgu w czasie ontogenezy  
 Charakterystyka działania mózgu na różnych etapach rozwoju  
 Mózg nastolatka – okres krytyczny  
 Czego NIE POTRAFI nastolatek. Neurobiologia poszukiwania  
 Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów na podstawie utrwalonych wzorców  
 Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych  
 Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna.  
 Odkrycie, znaczenie ogólne, znaczenie dydaktyczne  
 Skalowanie mechanizmów lustrzanych  

 
Moduł II Pamięć i uwaga 25.11.2017 (sobota) godz. 09:00 – 17:00  

 Rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania, zmiany w sieci neuronalnej, 
prowadzące do utrwalania śladów pamięciowych  

 Trwałość śladów pamięciowych a czas i intensywność odświeżania. „Górka” zapamiętywania  
 Pamięć robocza jako nasze okno na świat, pojemność pamięci roboczej i testy pamięci, dlaczego 

definicje nie mogą być długie?  
 Różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność  
 „Uwagowe” koncepcje pamięci roboczej, dlaczego nastawienie wpływa na zapamiętywanie?  
 Filtry pamięciowe  

 
Moduł III Memetyka szkolna. Autorytet memetyczny  

 Memy” jako jednostki dziedziczenia pozagenowego, kultura jako przepływ memów  
 Memetyczny „darwinizm”  
 Źródła i znaczenie memotypów, memotyp w ruchu, zmienność i skłonność do modyfikacji, ludzki 

umysł jako źródło memów  
 Memetyczny nauczyciel, stopień kontroli i oceny ze strony uczniów, nauczyciel jako obiekt oceny 

memotypu, werdykty i komunikaty uczniów  
 Nauczyciel jako źródło memów, autorytet nauczyciela a autorytet celebryty, autorytety urojone a 

bariery memetyczne  

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/


                                                                      Polkowice, dnia 19.10.2017r. 
 

2 

 

 Zmiany w mechanizmach przyswajania memów zachodzące z wiekiem, kiedy umysł rośnie w siłę 
(umysł 50+), memetyczne wzorce zachowania a poszukiwanie nowości, memetyczny „układ 
odpornościowy”  

Moduł IV  Dyskretny urok oceny. Czy uczniowie muszą ściągać?  
Ocena jako naturalna kompetencja gatunku ludzkiego, naturalne znaczenie oceny, powszechność oceniania 
w gatunkach społecznych, znaczenie kompetencji oceniania a struktura społeczna  

 Specyfika oceny szkolnej, szczególny charakter subśrodowiska szkolnego i znaczących w nim 
kompetencji, nieadekwatność kompetencji lokalnych, rozproszone strefy wpływów społecznych, 
odpowiedź na duże znaczenie lokalne kompetencji, maksymalizacja a optymalizacja wykonania 
zadań  

 Powszechność zjawiska ściągania a inherentny charakter potrzeby; ściąga jako rozwiązanie 
lokalnego problemu; kto ściąga i dlaczego robią to także najlepiej przygotowani?  

 
Moduł V Matematyk czy poetka, czyli płeć w szkole  
Płeć a zdolności poznawcze, problem motywacji w grupach jednopłciowych i mieszanych, znaczenie 
zależnych od płci zdolności poznawczych w praktyce szkolnej, zależne od płci nauczycieli osiągnięcia 
szkolne uczniów  

 Znaczenie nastawień w procesie nauczania, istotność statystyczna zależności  
 Co może decydować o różnych osiągnięciach szkolnych u osób różnej płci  

 
Moduł VI Kij i marchewka". O znaczeniu stresu i jego następstwach  
Układ kary i nagrody  

 Niesymetryczne działanie bodźców, eustres i dystres  
 Mobilizacja a dezorganizacja.  
 Płaty przedczołowe w stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo  
 Motywacja i działanie demotywujące stresu.  
 Badanie stresu fizjologicznego  
 Czym jest stres na poziomie energetyki organizmu  

 
Korzyści ze szkolenia: 
 Poznanie głównych etapów rozwoju centralnego układu nerwowego człowieka  
 Zrozumienie znaczenia uwagi oraz motywacji ucznia i mechanizmów ich działania  
 Nabycie umiejętności interpretowania szkolnych sytuacji w kontekście uwarunkowań 

neurobiologicznych  
 Poznania działania „mechanizmów lustrzanych” oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania w 

doświadczeniu nauczyciela - wychowawcy  
 Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o metody nauczania przyjazne mózgowi  
 wzmocnienie własnej efektywności dydaktycznej  

 
Koszt : 850 zł 
(w kosztach szkolenia pozycja książkowa „Szkoła neuronów” dr Marka Kaczmarzyka) 
 

Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C. posiada ponad 16-letnie doświadczenie w organizowaniu 
różnorodnych form szkoleniowych. Od wielu lat współpracuje z dr. Markiem Kaczmarzykiem przy realizacji 
szkoleń, w tym m.in. w ramach grantów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a także przy Międzynarodowym 
Sympozjum Naukowym Neurodydaktyki (Prezes Firmy, Anna Szywała, otrzymała tytuł Honorowego 
Mecenasa II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki w 2016 r.).  
 
Kwalifikacje i doświadczenie. 
Marek Kaczmarzyk – doktor nauk biologicznych; ceniony autorytet w zakresie neurobiologii; propagator 
dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym 
wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na 
procesy uczenia się i nauczania; autor licznych publikacji z zakresu neurodydaktyki oraz książek, m.in. 
Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu, Dydaktyka zdrowego rozsądku, Zielony 
mem  
 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


