
Przewodnik uczennicy 
po polityce uczenia się i 

nauczania JCG
Nasza polityka zawiera idee, zwyczaje i obowiązki, które 

będą miały największy wpływ na Twoją naukę przez cały czas 

pobytu w college’u.

Czym jest uczenie się?

Badania pokazują, że głębokie i trwałe uczenie się występuje 

wtedy, gdy:

• rozwijamy długotrwałą retencję wiedzy i umiejętności

• potrafimy twórczo zastosować to, czego się nauczyliśmy w 

różnych obszarach programu nauczania

• jesteśmy odporni i wiemy, co można zrobić, gdy nie wiemy, 

co robić 

• jesteśmy w stanie zmienić nasze poglądy na świat na 

skutek tego, czego się uczymy

Nauka w JCG

W JCG wszyscy się uczymy i szanujemy znaczenie 

nastawienia na rozwój, zgodnie z którym zawsze możemy się 

doskonalić, niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikami, 

uczennicami czy rodzicami, co pozwala się rozwijać jako 

uczennice i nauczyciele.

Co powinnam zrobić jako uczennica, aby 
świetnie się uczyć?

• Rozwijaj prawidłowe nastawienie do nauki. Aby to 

osiągnąć, potrzebne będzie zmotywowanie, zaangażowanie 

i dążenie do jak najlepszego wykonywania swoich 

obowiązków; konieczna będzie wytrwałość w nauce i 

pozytywne reagowanie na informacje zwrotne.

• Bądź dokładnie przygotowana do nauki. Aby to osiągnąć, 

przychodź punktualnie i miej gotowość do nauki; oddawaj 

prace na czas i przynoś na lekcje odpowiedni sprzęt.

• Wykazuj się doskonałym zachowaniem podczas 

nauki. Aby to osiągnąć, współpracuj konstruktywnie i z 

zaangażowaniem, zarządzaj czynnikami rozpraszającymi 

uwagę i słuchaj uważnie; szanuj i okazuj uprzejmość oraz 

okazuj zainteresowanie i ciekawość.

• Osiągaj doskonałe postępy. Aby to osiągnąć, czyń 

znaczne postępy w stosunku do punktu wyjścia, wykorzystuj 

informacje zwrotne do refleksji i poprawy oraz twórz 

powiązania między pojęciami.  

Ostatnio przeprowadzono wiele badań nad tym, jak najlepiej 

się uczyć. W JCG wierzymy, że najlepsze z nich powinny 

informować o tym, co robimy i z tego powodu będziesz 

szkolona w zakresie stosowania sześciu poniższych strategii, 

aby zapewnić najbardziej efektywnie uczenie się:

Używaj konkretnych 
przykładów, aby 

zrozumieć 
abstrakcyjne idee

Sześć strategii 
skutecznego 
uczenia się

Wyjaśniaj i opisuj 
idee używając 

wielu szczegółów

Ćwicz 
przypominanie 
sobie informacji

Rozkładaj 
naukę w czasie

Łącz słowa z 
wizualizacjami

Przechodź między 
pomysłami 

podczas nauki

Co zrobią nauczyciele, aby pomóc ci w nauce?

•  Będą zachęcać do głębszego, uważniejszego lub bardziej 

kreatywnego myślenia, tak abyś miała wysokie oczekiwania 

co do możliwych osiągnięć.

•  Będą wyjaśniać idee w sposób jasny, aby umożliwić 

zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. 

•  Będą instruować, jak zastosować to, czego się nauczyłaś, 

do rozwiązywania problemów lub w nowych kontekstach.

• Będą dawać wiele okazji do ćwiczeń, aby ułatwić szybkie 

przypominanie sobie informacji.

• Będą zadawać pytania i kwestionować odpowiedzi, aby 

pomóc Ci lepiej rozumieć.

• Będą dostarczać informacje zwrotne, aby pomagać w 

dalszym zdobywaniu wiedzy. Może to być ocena Twojej 

pracy, ocena koleżeńska, samoocena, ustna informacja 

zwrotna lub grupowa informacja zwrotna.


