
Klasyczne nauczanie, co działa choć  nie 
zawsze ? 







OPWIEDZ MI SWOJĄ HISTORIĘ 

• Analiza mitów, eposów, podań, legend i bajek 
gromadzonych w pamięci pokoleń wykazuje 
zadziwiające zbieżność i podobieństwo lub wręcz 
identyczność ich struktury i elementów składowych 
niezależnie od kultury i miejsca ich powstania.  

• Dobra opowieść powinna być ostra jak brzytwa. 
Niezależnie od tego, czy spełnia funkcję 
informacyjną, edukacyjną, użytkową czy rozrywkową  



SIŁA OPOWIEŚCI 

Na czym polega siła i uniwersalność opowieści? W jaki sposób zbudować 

angażujące story, które przyciągnie słuchaczy, widzów oraz przykuje ich uwagę, 

sprawi, że z zapartym tchem śledzić będą losy bohaterów i zechcą się podzielić 

historią z innymi? 

Analiza klasycznych narracji i fascynujących historii, które w zmodyfikowanej 

postaci wciąż krążą w kulturowym obiegu, pozwala wyodrębnić kilka warunków, 

jakie spełniają dobre opowieści.  

7 kluczowych składowych, które pozwalają skonstruować wciągającą opowieść 

to: 

•konflikt, 

•misja, 

•wyraziste postacie, 

•próby, 

•motyw transformacji, 

•pozytywne przesłanie, 

•dramaturgia. 

http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/storytelling-7-zasad-mitologizacji-marki/ikona/


Model komunikacji AIDA 



Model komunikacji AIDA 

To A jak Attention, czyli przyciągnięcie uwagi. W 
reklamie element ten wykorzystuje się na wiele 
sposobów. Od zwracających uwagę banerów 
reklamowych i reklamy wielkoformatowej, po 
wykorzystywanie każdego dostępnego miejsca na 
reklamę, tak by była na pewno zauważona przez 
klienta (np. naklejki podłogowe, czy product 
placement w filmie). Trzeba oczywiście pamiętać, że 
uwagą sterują emocje, a nie na odwrót. Najlepiej 
więc naszą uwagę skupią te elementy, które 
wywołają emocje – lęk, obrzydzenie, radość 



Model komunikacji AIDA 

Potem powinno nastąpić I jak Interest, czyli 
zainteresowanie produktem. Nie wystarczy aby 
klient skierował swój wzrok na reklamę, musi się 
jeszcze zainteresować prezentowanym na niej 
produktem. W praktyce sprowadza się do 
komunikatów, które mają za zadanie go 
zaciekawić. Dobrze aby wyrażały one 
taką propozycję wartości, która jest idealnie 
dobrana do naszej grupy odbiorców. Wskazane 
jest też, żeby taki przekaz zawierał wyraźną 
obietnicę. Jej uwiarygodnienie będzie możliwe 
jeśli wzbudzimy w odbiorcach emocje. 
Komunikat wykorzystujący dźwięk lub fajną 
grafikę z pewnością porwie publikę. 



Model komunikacji AIDA 

D jak Desire, czyli potrzeba zakupu. Jest to 
kluczowy i najbardziej trudny element 
budowania dobrego przekazu reklamowego.  
Klient zainteresowany produktem musi go 
jeszcze zechcieć posiadać. Trzeba do niego 
przemawaić się językiem korzyści, na różne 
sposoby udowadniając mu, że produkt 
reklamowany jest mu niezbędny. Tu 
bazujemy na hierarchii potrzeb i na 
wszelkich mechanizmach znanych z 
psychologii społecznej. wzbudzenie 
pożądania określonego produktu, 
skorzystania z usługi lub przyłączenia się do 
akcji społecznej. 



Model komunikacji AIDA 

I zamknięcie procesu A jak Action, czyli 
pobudzenie do zakupu. Samo pragnienie 
nie wystarczy. Jeśli motywacja będzie 
zbyt niska lub od wytworzenia pożądania 
produktu do możliwości jego nabycia 
upłynie zbyt dużo czasu, motywacja 
wygaśnie. Dlatego najlepiej zaraz po 
wytworzeniu potrzeby dać klientowi 
możliwość realizacji pragnień. Działanie 
polega na maksymalnym uproszczeniu 
potencjalnym klientom podjęcia 
odpowiednich kroków, mających 
zaspokoić wcześniej wytworzone w nich 

pragnienia. 
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TRZY W JEDNYM 

• CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA SSAKÓW KTÓRE 
CHODZĄ, SKACZĄ, PŁYWAJĄ I FRUWAJĄ 

• JEST TEŻ CZWARTY MÓZG 



ROK  1817 



ZMIENIAJĄCY SIĘ MÓZG POTRZEBUJE 
KONSTRUKTYWIZMU 

• NAUKA O CZŁOWIEKU  

• HISTORIA  LUDZKOŚCI 

• PRZYRODA 

• JĘZYK I LITERATURA 

• MATEMATYKA I KODOWANIE 

• FILOZOFIA, RELIGIA I SZTUKA 



Połączenie pomiędzy mózgiem a jelitami nazywa się  osią 

mózgowo-jelitową. Wszystko prowadzi do nerwu błędnego, 

który jest ścieżką sygnałową między jelitami i mózgiem. To 

najdłuższy z nerwów czaszkowych, należący do 

autonomicznego układu nerwowego, który łączy mózg z 

układem pokarmowym. Okazuje się, że 90 proc. Tych 

sygnałów płynie w jednym kierunku - od jelit do mózgu. Z 

mózgu do jelit tylko 10 proc. To oznacza, że nasze jelita 

mają coś bardzo ważnego do przekazania mózgowi, a tylko 

czasem odwrotnie. Istnieje autonomiczny jelitowy układ 

nerwowy. Mamy zatem drugi mózg! Zawiera on od 100 do 

500 min neuronów, co oznacza, że  produkty ich 

metabolizmu powstające w obrębie jelita wędrują nerwem 

błędnym bezpośrednio do mózgu. 
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RELACJE  TO CO NAJWAŻNIEJSZE W 
SZKOLE 

• Sokrates  "Dzieci w dzisiejszych czasach uwielbiają luksusy. 

Mają złe maniery, lekceważą autorytety, gardzą starszymi. Nie 

wstają już, gdy starsi wchodzą do pokoju. Sprzeczają się z 

rodzicami, zajmują się plotkowaniem, opychają się łakociami i 

tyranizują swoich nauczycieli."  

• Platon  "Co się stało z naszą młodzieżą? Nie szanują starszych, 

nie są posłuszni względem swoich rodziców. Nie przestrzegają 

prawa. Hulają po ulicach rozpaleni dzikimi żądzami. Ich 

moralność jest w rozkładzie. Na co oni wyrosną?" 

 


