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Wakacje, czas relaksu, podróży,
przygód. Dziś na Ziemi nie ma
już zbyt wiele zakątków,
nieodkrytych przez człowieka.
Jest jednak jeden obszar, który nadal owiany jest mgłą
tajemnicy. To twój mózg. Rzeźbiony przez tysiące lat
ręką ewolucji. Dzieło doskonałe. Naukowcy twierdzą,
że wykorzystujemy tylko kilka procent możliwości swojego
mózgu. Jakaż olbrzymia przestrzeń do odkrycia...
Poprzez uczestnictwo w naszych wakacyjnych kursach
chcielibyśmy zachęcić Państwa do podróży w ten
niezbadany obszar swojego jestestwa, w głąb własnego
intelektu.
Nasz mózg kryje w sobie wiele niezwykłych możliwości.
Odkrywanie, doświadczanie nieznanych dotychczas
przestrzeni swojego umysłu, swojej mądrości i pamięci,
może dostarczyć wiele satysfakcji, radości, wzruszeń.
Może być źródłem zachwytu nad niezwykłością
i doskonałością własnego intelektu i intelektu swojego
dziecka. Odkrywanie swoich możliwości zwiększa
poczucie wartości, jest źródłem relaksu, odprężenia
i pewności siebie. Dlatego podróż ta jest tak piękna...
Mamy nadzieję, że ten biuletyn da Państwu
przedsmak tej przygody.
W biuletynie tym pragniemy przybliżyć Państwu niezwykłe
procesy, które mają miejsce podczas nauki czytania
i to jak doskonale nasz mózg daje sobie z nimi radę.
Przedstawimy najnowsze odkrycia naukowe z tej
dziedziny. Omówimy najczęstsze błędy, jakie popełniamy
jako rodzice podczas nauki czytania naszych dzieci
i jakie błędy popełniono wobec nas. Opiszemy,
dlaczego błędy te powodują zniechęcenie i problemy
z czytaniem u dzieci i dorosłych. Ponadto, tak jak
w każdym biuletynie, pakiet informacji na temat
rozwoju małych dzieci przydatny dla każdego rodzica.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
Koncepcje opisane w tym biuletynie były tematem
pracy magisterskiej „Czytanie – funkcja
czy umiejętność”, która została obroniona
na Międzynarodowym Uniwersytecie Praskim.
Ten model czytania zaaprobowało również blisko
200 nauczycieli, którzy byli uczestnikami konferencji
naukowej zorganizowanej przez Akademię Nauki
w maju 2006 roku.

Archiwalne numery biuletynu w wersji elektronicznej są do pobrania na www.akademianauki.pl

Czytanie,
przyjemność tworzenia...
Czy wiesz, że czytanie uważane jest
przez badaczy za wysoce kreatywny
i twórczy proces?
Naukowcy uważają, że czytanie jest dynamicznie przebiegającym procesem
myślowym uaktywnionym znaczeniami
i ideami ukrytymi za symbolami graficznymi czyli wyrazami. Twierdzą oni,
że wydrukowane na kartce wyrazy są
symbolami znaczeń i pojęć, które to
znaczenia mamy zakodowane w naszym
mózgu. Symbole drukowane jako takie
pobudzają jedynie do przypomnienia
sobie tych pojęć.

Czytanie w związku z tym obejmuje
wszystkie skomplikowane procesy myślowe, które uaktywniają się w interpretacji pojęć i znaczeń pobudzonych
przez rozpoznanie drukowanych symboli. Ciekawe jest to, że nie każdy
czytelnik znajduje na zadrukowanej
stronie dokładnie to samo. Co więcej, to co czytelnik odczytuje z tekstu
często nie jest zgodne z tym, co autor
miał na myśli. Dlatego badacze uważają, że odczytany tekst stanowi w pewnym stopniu osobiste przetworzenie
dokonane przez czytelnika a proces ten
może niekiedy być wysoce kreatywny.
Tinker i McCullough podali następującą uogólnioną definicję procesu czytania: „Czytanie polega na rozpoznawaniu drukowanych lub pisanych sym-

boli, służących jako bodźce do przywołania znaczeń nagromadzonych
dzięki wcześniejszym doświadczeniom
życiowym, i tworzeniu nowych znaczeń
drogą manipulowania pojęciami, które czytelnikowi są już znane. Uzyskane
tą drogą znaczenia są organizowane
w procesy myślowe, dostosowane do
celów przyświecających czytelnikowi.
Taka organizacja może prowadzić do
zmodyfikowania myślenia i zachowania
albo do całkowitej zmiany zachowania”.
Dlatego czytanie może być tak niezwykłą przygodą. Podnosząc sprawność
czytania można doświadczyć niezwykłej
jasności i sprawności myślenia. Wielu
ludzi uważa to za niezwykle przyjemne
i uwalniające doświadczenie.

Naukowcy w kołyskach

W momencie urodzenia się mózg nasz
rozpoczął intensywne uczenie się otaczającego go świata. Nasze współistnienie z otaczającym światem dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem układu nerwowego, przede wszystkim
zaś mózgu. Dlatego po urodzeniu
mózg nasz zaczął działać jak „podwójna pompa ssąco-tłocząca”, która starała się cały otaczający świat „przepompować” do umysłu w postaci symbolicznej, czyli przez budowanie w neuronach tzw. reprezentacji, czyli znaczeń
bodźców docierających do nas ze
świata zewnętrznego. Nasz mózg pod2

legał nieustannym zmianom, gdyż to
co działo się w środowisku zewnętrznym pozostawiało w nim trwałe ślady.
W mózgu odzwierciedlają się dwie
reprezentacje natury – jedna dotyczy
istoty obiektów świata otaczającego,
druga zaś relacji między obiektami otoczenia zewnętrznego a człowiekiem.
Wygląda to następująco: w momencie, w którym dostrzegamy krzesło,
nasz mózg interpretuje to co widzi
korzystając z reprezentacji znaczeniowej (to jest krzesło) i istotowej (to przedmiot, który służy do siedzenia a przewrócone doskonale nadaje się do zabawy w samochód). Obie reprezentacje
nakładają się na siebie i angażują te
same neurony w mózgu.
Zdolność do tworzenia reprezentacji
posiada wiele niższych zwierząt, ale
tylko w umyśle człowieka zdolność ta
rozwinęła się z tak zwielokrotnioną siłą.
Będąc dziećmi nadawaliśmy te znaczenia wszystkiemu z czym mieliśmy
kontakt, wszelkim zapachom, smakom,

wszystkiemu co widzieliśmy i słyszeliśmy. Z jakąż pasją i zaangażowaniem
uczyliśmy się. Jakiż fascynujący był
dla nas świat. Byliśmy tak skuteczni,
że w wieku trzech lat doskonale poruszaliśmy się w zewnętrznym świecie.
Interesowało nas już nie tylko najbliższe
otoczenie. My chcieliśmy zgłębiać
otaczające nas zjawiska – dlaczego
słońce świeci, co to są dinozaury, dlaczego pada deszcz, co znajduje się na
końcu wszechświata. Również bardzo
sprawnie posługiwaliśmy się językiem
(przestrzegaliśmy reguł częściej, niż je
naruszaliśmy, dostrzegaliśmy cechy
uniwersalne, myliliśmy się w subtelny,
dorosły sposób i wielu rodzajów błędów w ogóle nie popełnialiśmy). Oczywiście nie był to szczyt naszych możliwości. Gdybyśmy urodzili się w kraju
trójjęzycznym, bez najmniejszego wysiłku znalibyśmy trzy języki.
Urodziliśmy się z niezwykle inteligentnym mózgiem. Każdy z nas, każde dziecko rodzi się z olbrzymią pasją do nauki.
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Programowana
śmierć...
Niezwykła łatwość uczenia się małych
dzieci wynika z ich olbrzymiej inteligencji. Naukowcy uważają, że do piątego
roku życia dziecięca inteligencja jest
kilkukrotnie wyższa niż inteligencja
osób dorosłych i szacują ją na około
500 IQ, podczas gdy przeciętny
współczynnik inteligencji osoby dorosłej wynosi około 100 IQ.
Połączenia neuronalne w chwili narodzin są dość ubogie, jednak w okresie
niemowlęctwa przybywa ich w ogromnym tempie, a w wieku pięciu/sześciu
lat osiągają one maksymalną gęstość.
W obrębie rozwijającego się mózgu
poszczególne neurony gwałtownie
poszukują zorganizowanych zespołów
innych neuronów, by się do nich przyłączyć. Każda komórka musi znaleźć
swoje miejsce w systemie, gdyż w przeciwnym razie zginie w bezlitosnym
procesie zwanym apoptozą, czyli programowaną śmiercią komórek. Po szóstym roku życia ilość połączeń neuronowych ulega zmniejszeniu, gdyż wypa-

dają połączenia zbędne. Apoptoza ma
na celu wzmocnienie i racjonalizację
połączeń między komórkami, które
mózg uznał za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku
zewnętrznym, a także niedopuszczenie
do zaduszenia mózgu przez własne
komórki. Synapsy, które przekazują
największą liczbę wiadomości są
najmocniejsze i przeżywają, podczas
gdy słabsze połączenia są odcinane.
Nie używane obszary mózgu tracą
połączenia. Dzieci w szkole zaczynają
uczyć się czytania w bardzo trudnym
dla nich okresie, kiedy tracą wiele ze
swoich talentów i możliwości.
Zorganizowanie dziecku jak najbogatszego środowiska, w którym dziecko
może doświadczać w zabawie języka,
czytania, fizyki, wzmacnia połączenia
i powoduje, że dziecko zachowuje
swoje naturalne potencjały. Zwiększamy wtedy szansę, że dziecko w szkole
będzie bardziej odprężone, zachowa
ciekawość świata i pęd do wiedzy.
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Okres
krytyczny
i
zamknięte
drzwi
Większość rzeczy możemy nauczyć się
i opanować niezależnie od wieku. Dotyczy to m.in. obsługi komputera, jazdy
na rowerze, prowadzenia samochodu
i wiele, wiele innych. Jednakże pewne
podstawowe funkcje mózgu człowiek
może opanować tylko w okresie dzieciństwa. Naukowcy odkryli, że w naszym mózgu istnieją tzw. okresy krytyczne, i dotyczy to np. rozwoju języka, rozwoju języków obcych, zdolności matematycznych a nawet czytania. Prawdopodobnie jest to wiek od roku do lat
pięciu lub sześciu, po czym zdolność
opanowania tych funkcji stopniowo
maleje, a drastycznie spada w okresie
dojrzewania. W ciągu tych kilku lat dzieci powinny słyszeć mowę i nawiązywać
bliskie kontakty, które dają im możliwość ćwiczenia sztuki i sprawności prowadzenia rozmowy. Przekonujący jest
też fakt, że koty pozbawione w krytycznym okresie rozwoju widoku linii pionowych lub poziomych, na zawsze tracą zdolność widzenia takich linii. Koty
te do końca życia nie widziały słupów
(linie pionowe) bądź schodów (linie poziome) jeżeli zostały pozbawione widoku tych linii w okresie krytycznym dla
rozwoju ich mózgu. W ten sam sposób
mózg człowieka może utracić np. zdolność pojmowania składni, jeśli dziecko
nie słyszy języka we wczesnym okresie
życia.
3

Kaspar i Genie
W 1828 roku Kaspar, który miał wtedy
szesnaście lat, został znaleziony, gdy
błądził jedną z ulic Norymbergi. W wieku zaledwie sześciu miesięcy został oddany przez matkę robotnikowi najemnemu, który miał już dziesięcioro dzieci. Z niewyjaśnionych nigdy powodów człowiek ten zamknął trzyletniego
wówczas Kaspara w piwnicy i trzymał
go przykutego łańcuchami w pozycji
siedzącej, bez możliwości jakiegokolwiek kontaktu z otaczającym światem przez ponad dwanaście lat.
Gdy Kaspar „przyszedł na świat”
(określenia tego używał on często
w odniesieniu do sytuacji, kiedy to po
raz pierwszy pojawił się na ulicach
Norymbergi, co zostało uznane jednocześnie za jego pierwsze obudzenie
świadomości i psychiki), natychmiast
uświadomił sobie, że „istnieją jeszcze
inni ludzie i inne istoty”, a następnie,
dość szybko – już po kilku miesiącach
– zaczął się uczyć języka. Owo wejście

w świat ludzi, kontaktów z nimi, w świat
języka i znaczeń obudziło jego umysł
i duszę w sposób nagły i wspaniały.
Kaspar wykazywał wielkie zdolności
w zakresie percepcji i pamięci, jednak
zarówno jedne, jak i drugie dotyczyły
rzeczy i osób konkretnych – mógł się
wydawać bardzo uzdolniony, jednocześnie zaś nie potrafił myśleć w sposób abstrakcyjny. Jednak w miarę poznawania języka pojawiała się u niego
zdolność uogólniania i dzięki niej Kaspar mógł się przenieść ze świata, w którym istniały jedynie niezwiązane ze sobą obiekty i osoby, do świata związków
i uogólnień, do świata inteligencji.
Jednak nie zawsze tak się zdarza.
W 1970 r. w Kalifornii znaleziono
współczesne „dzikie dziecko” – Genie,
która była więziona w domu (przez chorego psychicznie ojca) od wczesnego
dzieciństwa i od tego też czasu nikt
z nią nie rozmawiał. Mimo bardzo intensywnych zabiegów zmierzających do

nauczenia jej języka, Genie zdołała
przyswoić sobie jedynie podstawowy
zasób słów (przede wszystkim rzeczowników), nie potrafiła jednak zadawać
pytań, a gramatyka, której używała
w swoich wypowiedziach, była bardzo
prymitywna. Dlaczego Kaspar zrobił
tak wielkie postępy, a Genie nie?
Naukowcy wyjaśniają, że Kaspar posiadł pewne umiejętności posługiwania
się językiem. Uzyskał on sprawność
językową trzyletniego dziecka, jeszcze
zanim został zamknięty przez swojego
ojczyma. Genie była całkowicie odcięta od możliwości kontaktów z ludźmi
i posługiwania się językiem już w wieku
20 miesięcy. Okazuje się, że ów jeden
dodatkowy rok nauki języka miał olbrzymie znaczenie dla przyszłości dziecka. Widać to również na przykładzie
dzieci, które ogłuchły w wieku 36 miesięcy, w porównaniu z dziećmi, u których nastąpiło to rok wcześniej.

Pasja poznawania
Mózg małego dziecka uczy się w niezwykłym tempie, gdyż nie dokonuje
żadnych rozróżnień i nie podlega barierom oceny. Dzieci nie oceniają tego,
czego się uczą. Dlatego dzieci wychowywane w środowiskach wielojęzycznych znają kilka języków i nie wydają
się być tym stanem rzeczy przemęczone, gdyż tak naprawdę nie wymagało to żadnego wysiłku z ich strony.
To my oceniamy – łatwe/trudne. Małemu dziecku takie rozróżnienie jest obce. Mózg dziecka w cudowny sposób
reaguje na wszystko, co znajduje się
dookoła niego konsekwentnie i z olbrzymią precyzją. Uczy się wszystkiego
bez mała z „prędkością światła”, a proces ten zaczyna się właściwie jeszcze
przed urodzeniem.
Wyobraź sobie, że jesteś małym dzieckiem. Właśnie zaczynasz poznawać
świat, który cię otacza. Otwierasz oczy.
Zalewa cię fala kolorów, światła. Uszy
wypełniają się dźwiękami. Docierają
do ciebie różne zapachy. Nie znasz
znaczenia tego, co widzisz i słyszysz.
4

Nie rozróżniasz dźwięków i zapachów.
Przed tobą olbrzymie wyzwanie –
nauczyć się, co to wszystko oznacza.
I uczysz się niezwykle sprawnie. Z szybkością, która zaskakuje naukowców,
rozwiązujesz problemy z którymi nie radzą sobie nawet dzisiejsze superkomputery. Bardzo szybko rozpoznajesz
znajome twarze. Doskonale rozpoznajesz nastroje i potrafisz na nie zareagować. Masz słuch absolutny. Rozpoznajesz wszystkie dźwięki wszystkich języków świata (np. dorosły Japończyk nie
rozpoznaje różnicy między angielskim
r i l natomiast japońskie niemowlęta
doskonale to potrafią). Możesz uczyć
się dowolnego języka na ziemi. Dysponujesz niezwykle sprawnym intelektem.
Wyodrębniasz dźwięki języka. Rozpoznajesz przedmioty, zapachy, smaki.
Nadajesz znaczenie wszystkiemu co cię
otacza, i to z szybkością kilkakrotnie
większą niż najbardziej inteligentny
dorosły. A im więcej wiesz, tym większą
odczuwasz radość. Odkrywanie siebie,
ludzi i świata jest dla ciebie olbrzymią
radością, pasją i frajdą...

NR 2

i w kołysce zaczęło się czytanie...
Naukowcy twierdzą, że dzieci osiągają
gotowość do czytania mniej więcej
w wieku siedmiu lat. Jest to twierdzenie
bardzo dalekie od prawdy. Kiedy małe
dziecko dostrzega plakat Kubusia
Puchatka z dużym napisem, to odwzorowuje w swoim mózgu cały plakat
łącznie z napisem. Mózg dziecka nie
dokonuje żadnej selekcji. Dziecko nie
może powiedzieć: „Oho, widzę napis,
nauczę się go za kilka lat, kiedy będę
na to gotowy”. Nie może tak powiedzieć, gdyż nie wie nawet, że to są

napisy. Dzieje się to dokładnie tak
samo jak odwzorowywanie dźwięków.
Na początku dziecko nie wie, które ze
słyszanych przez nie dźwięków jest
językiem. Mózg odwzorowuje wszystko, nawet jeśli do dziecka mówi się
kilkoma językami.
Czy tego chcemy, czy nie, dzieci uczą
się czytać od kołyski. Mózg rejestruje
wszystkie napisy, z którymi styka się
niemowlę i buduje podwaliny tzw.
korowego ośrodka czytania. Dziecko
ma kontakt z dziesiątkami tysięcy

napisów (książeczki, reklamy w TV,
bilbordy, napisy na zabawkach). Każdy
napis przyczynia się do wzmocnienia
połączeń między neuronami w mózgu.
Ilość wyrazów, z którymi dziecko ma
mimowolny kontakt jest tak duża,
że w jego mózgu budują się bardzo
silne struktury. Struktury te nie ulegają
zniszczeniu w wyniku działania apoptozy! Każde dziecko idące do szkoły
ma mózg wyposażony w ośrodek, który
umożliwia sprawne czytanie. Dlaczego
w związku z tym dzieci mają problemy?

Gdyby nie błędy...
Metody nauki czytania stosowane
w szkole nie wspierają rozwoju ośrodków wypracowanych w dzieciństwie.
Co więcej, zdaje się, że metody te
w znaczny sposób zaburzają naturalny
proces czytania! Błędy popełniane
podczas nauki powodują nie tylko
obniżenie sprawności czytania, ale
również zmieniają emocjonalny stosunek do tej umiejętności. Jest mnóstwo osób, które „szczycą się” tym, że nie
przeczytały ani jednej książki w życiu.
Te osoby potrafią czytać, ale tego nie
lubią. A przecież wielu z nich będąc
dziećmi uwielbiało bawić się książeczkami. Dlaczego więc przestali?
Nauka od alfabetu i głośne czytanie
Już w 1885 r. Cattell zaobserwował,
że wytrawni czytelnicy spostrzegają
drukowany materiał pewnymi całostkami, tzn. całymi słowami, a nieraz
nawet zwrotami czy zdaniami. Kiedy
na krótko ukazywano pojedyncze
słowa, badani rozpoznawali je równie
szybko jak pojedyncze litery. Co więcej,
po dokładnym zmierzeniu czasu reakcji
okazało się nawet, że dłużej trwało
nazwanie pojedynczych liter niż całych słów. Według Edmanna i Dodge‘a
biegli czytelnicy rozpoznają słowo po
jego wyglądzie, na który składają się:
długość słowa i jego charakterystyczny
kształt ogólny. Huey również podkreśla, że kształt słowa może być rozpoznany i nazwany na podobnej zasadzie,
jak to się dzieje w przypadku znanego
domu czy muru.

„Zdognie z nanjwoymszi baniadmai
perzporawdzomyni na bytyrijskch
uniweretasytch nie ma zenacznia
kojnolesc ltier przy zpiasie dengao
solwa. Nwajżanszyeim jest, aby
prieszwa i otatsnia lteria byla na
siwom mijsecu, ptzosaloe mgoa byc
w niaedzile i w dszalym cąigu nie
pwinono to sawrztac polbemórw ze
zozumierniem tksetu. Dzijee sie tak
datgelo, ze nie czamyty wyszistkch
lteir w sołwie, ale clae sołwa od razu.”
Powyższe badania sugerują, że mimo
podłoża alfabetycznego pismo nasze
jest pismem piktograficznym (obrazkowym). W związku z tym, nauka czytania
jest to proces nadawania znaczeń i idei
(reprezentacji) poszczególnym wyrazom-obrazom, dlatego zdecydowanie
korzystniejsze dla dziecka jest całościowe poznawanie wyrazu oraz jego znaczenia. Jeżeli uczymy dzieci czytania
od literowania, jak ma to miejsce
obecnie, znacznie spowalniamy proces
nabywania reprezentacji i zniechęcamy
dzieci do książki. Dzieci zniechęcają
się do czytania również wtedy, kiedy
zmuszane są do głośnego czytania.
Wyobraź sobie, że przez 15 najbliższych minut będziesz głośno czytać, np.
Gazetę Wyborczą. Jak się będziesz
czuć? Lekkie zmęczenie, bolące
gardło... A co ze zrozumieniem?
Okaże się, że jest bardzo nikłe i trzeba
tekst przeczytać jeszcze raz po cichu...
Wprowadzamy dzieci w świat książki
od strony najmniej przyjemnej i mało
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efektywnej. Dlatego tak wiele dzieci
(i dorosłych) twierdzi, że czytanie jest
bez sensu, jest żmudne, nudne i nic nie
daje. Nie możemy sobie pozwalać na
takie błędy wobec naszych dzieci, gdyż
będą one żyły w świecie, w którym wiedza
będzie bardzo konkretnym kapitałem.
Ile wyrazów zobaczy dziecko, które głośno literuje przez 15 minut? Niewiele...
A ile wyrazów zobaczy (i pozna znaczeń)
dziecko, któremu czyta i pokazuje palcem czytany tekst osoba dorosła? Znacznie więcej. Ponadto, jest to dużo bardziej przyjemna nauka i nie powoduje
zmęczenia i zniechęcenia do czytania.
Poznanie liter alfabetu nie jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia przez
dziecko procesu nauki czytania. Mózg
dziecka może gromadzić obrazy wyrazów oraz ich znaczenia w sposób
całościowy.
W literaturze znajdujemy potwierdzenia
powyższych faktów. Już pół wieku temu
Sackville Stoner pisała: „Dzięki zabawom słowami i śladom pozostawionym
w jej umyśle przez czytanie dla niej,
Winifred nauczyła się czytać w wieku
trzydziestu miesięcy bez tak zwanych
lekcji czytania. Czworo moich przyjaciół próbowało tej metody z powodzeniem, gdyż wszystkie dzieci uczone
w ten sposób umiały czytać proste
teksty w języku angielskim przed
ukończeniem trzech lat”. Wczesne
dzieciństwo jest okresem szczególnej
predyspozycji dziecka do budowania
i rozwoju korowego ośrodka czytania.
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Sprawne czytanie
Dzieci uczone czytania we wczesnym
dzieciństwie czytają znacznie sprawniej
niż ich rówieśnicy. Choć trudno w to
uwierzyć komuś, kto tego nie doświadczył, to dzieci te nie tylko czytają szybciej, ale zdaje się, że również zrozumienie czytanego tekstu jest u nich lepsze.
Oto fragment książki Glena Domana:
„W poprzednim semestrze Milli była jedyną uczennicą z około 40 zaczynających dziewiątą klasę wpisaną na honorową listę szkoły. W naszych obserwacjach z lat 1927/28 pierwszą rzeczą,
o którą pytał wizytator nauczyciela był
przedmiot, w którym Milli celuje. Od-

powiedź brzmiała „Millie pięknie czyta.”
W rozmowie z wizytatorem Millie powiedziała, że „uwielbia czytać i chciałaby czytać pięć książek dziennie gdyby
to nie kolidowało ze szkołą”. Dodała
również z prostotą i bez zadufania,
że umie czytać bardzo szybko i przeczytała trzynaście tomów Markhama
Real American Romance w tydzień.
Ojciec, wątpiąc, czy Millie może czytać
książki tak szybko i zapamiętać ich
treść, zadawał jej pytania dotyczące
przeczytanego materiału. Ku jego zadowoleniu potrafiła odpowiedzieć na
te pytania”.

...i ujrzeli skarb
Był kiedyś stary żebrak. Mieszkał w prowizorycznej maleńkiej lepiance pod
murem kościoła. Kiedy umarł, ludzie
rozebrali jego lepiankę a na jej miejscu
chcieli zasadzić pięknie kwitnące krzewy. Kiedy zaczęli przekopywać ziemię,
w miejscu w którym zazwyczaj siedział
żebrak łopata zgrzytnęła. Płytko pod
ziemią zakopany był garnek pełen złota. I zadumali się ludzie nad dziwnym
losem człowieka. Żebrak umarł, nie
wiedząc nawet, że całe życie siedział
zaledwie trzydzieści centymetrów nad
skarbem, który mógł odmienić całe
jego życie...
Mózg nasz kryje w sobie więcej potencjałów niż nam się obecnie wydaje.
Mimo działania apoptozy (zob. art.
Programowana śmierć) w naszym mózgu pozostało bardzo wiele doskonałych, silnych struktur, powstałych
zupełnie mimowolnie we wczesnym
dzieciństwie, które zapewniają każdemu człowiekowi dużą zdolność do uczenia się, łatwego opanowywania języków obcych czy czytania... Niestety,
współczesne systemy edukacyjnowychowawcze nie rozwijają potencjałów tkwiących w tych ośrodkach naszego mózgu.
Co gorsza, w wyniku błędów wiele z nich
przestaje prawidłowo funkcjonować.
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Dlatego podczas KURSU DLA RODZICÓW „Bez korzeni nie ma skrzydeł”
szczegółowo instruujemy rodziców,
jak rozwijać m.in. ośrodek czytania
u dziecka i jak unikać najczęściej popełnianych błędów.
Działające ośrodki z dzieciństwa zawsze wiążą się z pasją i radością odkrywania. Zapytaj się o to osoby, która
nauczyła się czytać w dzieciństwie –
ona zawsze ci odpowie: „Ja uwielbiam
czytać”. Dzieci, które nauczyły się czytać wcześnie, zawsze czytają sprawnie
i lubią to. Zazwyczaj nie mają problemów z nauką. Również Terman stwierdza, że wybitne zdolności Millie były
co najmniej w części konsekwencją
wczesnego nauczania. „Jej wyniki w rozmaitych testach inteligencji wynosiły
średnio powyżej 140, była silna i pełna życia. Nie miała żadnych kłopotów
z adaptacją w otoczeniu nawet jeśli
jej koledzy byli dwa lub trzy lata starsi
od niej”.
Brak kontaktu ze strukturami mózgu
z dzieciństwa zazwyczaj wiąże się z problemami w nauce. Dziecko przeżywa
w szkole zniechęcenie i apatię, a pierwotna pasja do nauki zostaje zastąpiona biernością i lękiem. Jednakże, kiedy
ponownie zaczynamy wykorzystywać
te struktury znów pojawia się pasja
i radość uczenia. Pokazały to badania

dzieci, które brały udział w programach
podnoszących jakość i sprawność czytania „Mądre Dziecko”. W przypadku
każdego dziecka nastąpił wyraźny progres w każdej skali. Progres najniższy
to wzrost o 10 pkt. w skali IQ, najwyższy 35 punktów. Wszyscy rodzice zauważyli zmiany pozytywne w stylu wypowiadania się dziecka i jego funkcjonowania intelektualnego w ogóle.
Doświadczają tego również uczniowie,
studenci i dorośli. Kurs szybkiego czytania to trening, który przywraca sprawność i wzmacnia ośrodek czytania, który każdy z nas tworzył już w kołysce.
Już po 20 minutach odpowiednich ćwiczeń na lekcji pokazowej większość ludzi doświadcza podniesienia sprawności czytania nawet o kilkadziesiąt
procent. Po dwóch miesiącach ćwiczeń
kursanci czytają tak sprawnie, jakby czytali już we wczesnym dzieciństwie. Czytają nie tylko szybko, ale również z lepszym
zrozumieniem, a w ich oczach pojawia
się odbicie dawnej ciekawości świata
i zachwyt własnymi możliwościami.
Skarby są w nas. Czekają na odkrycie.
Wakacyjne kursy w naszej Akademii
są niezwykłą okazją do wybrania się
w podróż w poszukiwaniu nieznanych
obszarów własnych możliwości i możliwości swoich dzieci.
Zapewniamy, że podróż ta sprawia dużo radości i daje mnóstwo satysfakcji.

NR 2

„Ludzie uczą się szybko czytać,
bo są inteligentni i mądrzy”
Motto kursu trenerskiego

WAKACYJNE KURSY SZYBKIEGO CZYTANIA
I TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ
Wakacyjny Kurs Szybkiego Czytania to dobra okazja
do odkrycia nowych obszarów swojego umysłu. Jest to
swoista podróż w „Krainę własnych możliwości”.
Wybierając się w nią doświadczysz:
– niezwykłych możliwości mózgu, z których istnienia
nigdy nie zdawałeś sobie sprawy i odkryjesz piękno
własnego intelektu
– surfowania z lekkością i uważnością po tekście,
jak po grzbiecie fali oceanu, z szybkością,
która zapiera dech w piersiach

Oprócz szybkiego czytania efektem treningu
jest również wykształcenie szeregu nawyków,
które składają się na naturalny, zintegrowany
system uczenia się.

Oto ramowy program kursu:
Wytrenowanie umiejętności szybkiego czytania
i zintegrowanego uczenia się:
a. czytanie zintegrowane
– szybkie czytanie – przyśpieszenie tempa czytania
min. 4 razy (zachowując komfort czytania)
– czytanie fotograficzne
b. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się
– techniki koncentracji
– techniki łagodzenia stresu
c. mapy myśli – graficzna obróbka informacji
d. strategie uczenia się
e. trening pamięci i technik pamięciowych
f. minitrening autoprezentacji

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej
niecodziennej przygodzie. Kurs szybkiego czytania
to niekonwencjonalny program edukacyjny
zwiększający potencjał intelektualny człowieka.
Na umiejętność szybkiego czytania składa się wiele
aspektów pracy naszego umysłu, dlatego umiejętność
ta znajduje się na drugim miejscu na liście najbardziej
pożądanych przez pracodawców umiejętności
pracowników.
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PONADTO W OFERCIE AKADEMII:
• KURS SZYBKIEGO CZYTANIA I TECHNIK ZINTEGROWANEGO UCZENIA SIĘ dla młodzieży i dorosłych
• SZTUKA ZDAWANIA EGZAMINÓW Kurs praktycznych umiejętności psychologicznych
• MAŁY ODKRYWCA Program Nauki Czytania i Rozwoju Intelektu dla Dzieci w wieku przedszkolnym
• MĄDRE DZIECKO Program Nauki Czytania i Rozwoju Intelektu dla Dzieci w wieku szkolnym
• FUTURE LEARNING Kurs języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych
z wykorzystaniem nowoczesnych strategii edukacyjnych
• HAPPY ENGLISH Program nauki języka angielskiego i rozwoju zdolności językowych
dla Dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat) i szkolnym (7 – 12 lat)
zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe nr tel. 61/66 38 700
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KURS DLA
RODZICÓW
małych dzieci
i dzieci w wieku przedszkolnym
BEZ KORZENI NIE MA SKRZYDEŁ,
czyli jak umiejętnie wspierać dziecko w rozwoju
Przyszłość dziecka, jego sukcesy szkolne i życiowe
mają swoje korzenie we wczesnym dzieciństwie.
To w tym okresie wykształcają się podstawy inteligencji
emocjonalnej i poznawczej. Okres wczesnego
dzieciństwa jest kluczem do sprawnego uczenia się
i czytania oraz budowania relacji z rówieśnikami,
dlatego rodzic dysponujący odpowiednią wiedzą
może bardzo skutecznie wspierać swoje dziecko.
Kurs jest praktycznym wsparciem dla rodziców
chcących umiejętnie towarzyszyć swojemu dziecku
w pełnym rozwoju jego możliwości intelektualnych
i emocjonalnych.

Program Kursu:
I. Dziecko i jego niezwykły intelekt...
1. Skąd bierze się niezwykła inteligencja małego
dziecka – naukowcy szacują, że sprawność intelektualna dzieci wynosi 500 IQ i jest 5 razy wyższa
niż u przeciętnej osoby dorosłej (100 IQ).
2. Dlaczego w wieku od 5 do 8 lat następuje spadek
możliwości intelektualnych dziecka
3. Wzorce myślenia
4. Dysleksja i ADHD w świetle wzorców myślenia
5. Zabawa w czytanie – podstawa rozwoju inteligencji
– co to jest czytanie
– czytające dzieci nie mają problemów w szkole
– dlaczego, gdyby wszystkie dzieci mogły bawić się
w czytanie, zniknąłby problem dysleksji
– zabawa w czytanie w świetle wzorców
6. Zabawa w matematykę
II. Czym skorupka za młodu... – rzecz o rozwoju
emocjonalnym dziecka
1. Zarys psychologii rozwoju dziecka
2. Relacje w świetle wzorców
3. Fazy rozwoju dr Richarda Mayera
4. Prawa osobiste
5. Bierna i otwarta agresja, czyli o strategiach
wymuszania przez dzieci uwagi dorosłych i jak
sobie z tym radzić.
6. Bezstresowe wychowanie źródłem napięć i stresu
7. Jak radzić sobie z agresją
8. Konflikt i praca z konfliktem
9. Docieranie do zasobów dziecka
10. Zasoby a profilaktyka antyuzależnieniowa – nowe
spojrzenie na uzależnienia i potrzebę zażywania
tzw. „substancji”.
– mechanizmy powstawania uzależnień
– jak praca z zasobami chroni dziecko
przed zażywaniem „substancji” w przyszłości

Na kurs zapraszamy również rodziców dzieci w wieku
szkolnym oraz wszystkich nauczycieli. Nauczyciele
otrzymają atrakcyjny rabat.
Zapewniamy, że będzie to dla Państwa
fascynująca podróż w krainę niezwykłych
możliwości waszego dziecka.

Opinia nauczyciela
Minął rok od chwili, gdy zaczęłam bliżej interesować się kursami proponowanymi przez Akademię Nauki w Poznaniu. Z całą
odpowiedzialnością stwierdzam, jako nauczyciel, że wiedza, o którą poszerzyłam swoje doświadczenie w zakresie sposobów rozwijania
inteligencji małego dziecka, określania indywidualnych wzorców myślenia i stosowania technik szybkiego czytania jest rewelacyjna.
Budzi ogromne zainteresowanie wśród nauczycieli, rodziców dzieci z naszego przedszkola i wszystkich osób, z którymi rozmawiam.
Uważam, że każdy nauczyciel i rodzic powinien znać indywidualne wzorce myślenia, by lepiej rozumieć zachowania dzieci.
W Akademii pracują wspaniali trenerzy, posiadający ciekawe sposoby, na to, by lepiej rozumieć drugiego człowieka. Potrafią pokazać
jak uczyć się z przyjemnością.
Gwarantuję, że kurs dla rodziców „Bez korzeni nie ma skrzydeł” to porcja wiedzy, której nigdy dość.
Dziękuję tą drogą za ciekawe warsztaty przeprowadzone bezpłatnie dla nauczycieli w ramach programu Szkoła 2010.
Życzę, by coraz więcej osób chciało posłuchać – reszta przyjdzie sama.

Elżbieta Matyjaszczyk – Dyrektor Przedszkola nr 54 „Tajemniczy Świat” w Poznaniu.
Szczegółowe informacje o naszych kursach znajdą Państwo na stronie internetowej www.akademianauki.pl

