
EFEKTYWNE UCZENIE SI Ę – KANAŁY KOMUNIKACJI WAK 

Efektywne uczenie się odbywa się za pomocą środków wizualnych (wzrokowych), 
audytywnych (słuchowych) i kinestetycznych (czuciowo- ruchowych). Doświadczenia 
dowodzą, że komunikacja między dwiema osobami przebiega za pomocą jednego 
preferowanego systemu reprezentacyjnego. W każdej grupie uczących się 29% to 
wzrokowcy, 34% - słuchowcy i 37% - preferujący system kinestetyczny.  
 
Osoba posiadająca preferencje wizualne (W) (dominację wzrokowego systemu 
reprezentacyjnego) będzie z łatwością tworzyć w umyśle bogate sceny, jak również 
postrzegać siebie w wielu różnych sytuacjach. Często będzie kojarzyła z poszczególnymi 
słowami różne obrazy, a znaczenie nowym terminom nada tylko wtedy, gdy je "zobaczy" lub 
otrzyma ich wizualny opis. 
 
Osoba z preferencjami audytywnymi (A) (dominacją słuchowego systemu 
reprezentacyjnego) będzie wyrażała swoje upodobania poprzez wewnętrzny dialog i ogólne 
zainteresowanie językiem mówionym. Osoby takie przewidując nową sytuację, przede 
wszystkim zastanawiają się nad tym, co zostanie do nich powiedziane oraz co same będą 
mówić. 
 
Preferencje kinestetyczne (K) (dominacja czuciowo ruchowego systemu reprezentacyjnego) 
wiążą się z silnymi reakcjami uczuciowymi, emocjami lub wrażeniami dotykowymi. Jeżeli 
ktoś taki ma przeliterować słowo, najpierw "czuje" jak jego ręka pisze dany wyraz na 
papierze lub po prostu "wyczuwa" właściwy układ liter. 
 
W procesie uczenia się ważne jest wykorzystanie wszystkich kanałów komunikacji 
WAK. Powinni śmy stale kontrolować własne sposoby komunikacji z uczniami, aby 
dotrzeć do każdego z nich w preferowanym przez niego systemie reprezentacyjnym. 
 
Dlatego też powinniśmy korzystać z różnych metod przekazywania informacji: 

Wizualne: 
- wykorzystanie dynamiki całego ciała, 
- zagospodarowanie w pomieszczeniu lekcyjnym miejsc na poziomie oczu w celu 
umieszczenia tam plakatów, 
- stosowanie taśm video, foliogramów, slajdów, tabel, kolorowych pisaków i kredy, 
- pokazywanie interesujących i kolorowych książek 
- częste zmienianie form pracy, stosowanie różnych pomocy naukowych, 
- umieszczanie kluczowych słów dookoła klasy 
Audytywne: 
- prowadzenie dyskusji w parach i grupach, grupowe przeprowadzanie powtórek, 
- urządzanie "występów gościnnych"  
- organizowanie minidebat, 
- czytanie z odpowiednią intonacją, rapowanie, rymowanie, deklamacje, 
- prowadzenie zajęć z magnetofonem, 
- stosowanie mnemoniki, onomatopei, 
- traktowanie muzyki jako źródła relaksu, pobudzenia, wizualizacji oraz pomocy w powtórce 
materiału. 
Kinestetyczne: 
- stosowanie mimiki, języka ciała, 



- demonstrowanie pojęć za pomocą gestów i ruchów, 
- przeprowadzanie ćwiczeń rozluźniających, 
- przeprowadzanie ćwiczeń polegających na projektowaniu i konstruowaniu, 
- organizowanie wycieczek i zajęć w terenie, 
- wprowadzanie fizycznego ruchu, np. ruchów Browna - uczniowie zderzają się ze sobą na 
ograniczonej przestrzeni, rysowanie na boisku map szlaków handlowych i państw 

 
 
 


