JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ?
Sposobów uczenia się jest zapewne tak wielu, jak uczących się. Zależy ona od kilku czynników: motywacji, nastawienia, koncentracji, planowania, umiejętności czytania 
i notowania, powtarzania.
Motywacja, to siła popychająca do działania, w tym przypadku do nauki. Jej rola 
w podejmowaniu i kontynuowaniu czynności jest nie do przecenienia, dlatego warto wiedzieć skąd się bierze i jak ją wykorzystać.
Motywacja może mieć wynikać z wewnętrznych potrzeb (motywacja wewnętrzna). Może też pochodzić z zewnętrznych uwarunkowań, przyjętych na przykład przez stosowanie sytemu kar i nagród (motywacja zewnętrza). Obie mogą być bardzo pomocne i warto nad mini pracować. Pamiętać trzeba, że to bez motywacji wewnętrznej, czyli energii pochodzącej od wewnątrz, działania uczącego się będą okupione większym wysiłkiem, a i o efekty będzie trudniej. Zainteresowanie i chęć zrozumienia są tu szczególnie ważne.
A oto kilka technik motywacyjnych. 
1. Wyznaczanie sobie celów. Określić, co chce się osiągnąć i zrobić listę.  Konieczność precyzyjnego zapisania celów bardziej mobilizuje do ich zrealizowania.
	Rachunek zysków i strat. Co możemy osiągnąć, a co możemy stracić? Które rozwiązanie bardziej się podoba?

	Koncentracja na sukcesach. Porażka to nic innego, jak doświadczenie czego unikać.
	Podział materiału na małe części. Zbyt dużo do zrobienia na raz przerazi każdego. Podejmując się takiej pracy, prawdopodobnie nie uda się osiągnąć oczekiwanych rezultatów. Materiał podzielony na mniejsze kawałki jest dużo łatwiejszy do przełknięcia.

	Przekonania na temat nauki. Przekonania, które przeszkadzają w nauce, na przykład: „To jest zbyt trudne”, „Uczenie się jest bez sensu”, „Nie chcę mi się tego robić” -  Zamienić na zdrowe - „Uczenie się jest przyjemne”, „Mam ochotę to zrobić”.

	Wzbudzanie zainteresowania. Ucząc się dowiadujemy się całej masy ciekawych informacji, do których przeciętni śmiertelnicy nie mają dostępu.

	Wprowadzanie się w dobry nastrój. Będąc w złym humorze nic nam nie wychodzi.  Smutek sprawia, że nie mamy motywacji ani ochoty na działanie. Z kolei złość może być pomocna. Złoszcząc się, mamy w sobie dużo energii, którą możemy wykorzystać w działaniu. Najlepiej jednak uczyć się, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju. Zanim zaczniemy się uczyć, zróbmy coś, co sprawia nam przyjemność. Pobiegaj, posłuchaj ulubionej płyty, porozmawiaj ze znajomymi. Można ustalić zasadę - frajda przed ciężką pracą.

Nastawienie to kolejny czynnik wpływający na wyniki nauki. I nie chodzi tu  tylko 
o pozytywny stosunek do uczenia się (który oczywiście też ma niebagatelny wpływ na wyniki pracy umysłowej), ale o to po co się uczysz? Jeśli uczeń stosuje słynne zakuć-zdać-zapomnieć, to właśnie tak się stanie. To jeszcze nie wszystko. Przy takim nastawieniu trudno będzie skupić uwagę, uczeń łatwo będzie się rozpraszał, a  informacje będzie przyswajał opornie. 
 Kilka prostych kroków może to zmienić. Po pierwsze nastawienie na długotrwałe zapamiętanie i późniejsze praktyczne wykorzystanie informacji.  Po drugie koncentrowanie się na tym, co robimy. Po trzecie rozumienie czego się uczymy. Stawianie pytań, szukanie odpowiedzi i powtarzanie. Ten system się sprawdza z kliku powodów. Im większy wysiłek intelektualny tym lepsze zapamiętywanie. Posługiwanie się pamięcią dowolną (a więc: koncentrowanie się na przedmiocie, wiązanie materiału w sensowną całość, refleksyjne podejście do materiału) sprawia, że materiał zapada w pamięć na dłużej.  Dzięki temu wiedza jest coraz większa, włączane są do niej coraz to nowe elementy. A im większa wiedza na dany temat, tym więcej dostrzegamy i łatwiej zapamiętujmy.
Koncentracja to umiejętność skupienia uwagi na jednej rzeczy, dzięki czemu nie atakują nas rozpraszacze. Wtedy pracujemy szybko, efektywnie a nauczony materiał zapada w pamięci na dłużej. Brzmi świetnie prawda?
I wbrew pozorom nie jest trudno osiągnąć taki stan. Kilka wskazówek powinno pomóc.
Do nauki mieć stałe miejsce, w którym dobrze się czujemy. Porządek i zorganizowana przestrzeń też się przydają. Należy schować niepotrzebne przedmioty, książki z których nie będziemy korzystać, przyciągające wzrok plakaty, urządzenia - wszystko, co mogłoby odwrócić  uwagę w chwilach zwątpienia. Mieć za to pod ręką wszystkie książki, notatki. Zapasowy długopis, kolorowe zakreślacze i kartki też mogą być pomocne. Dobrze przewietrzyć pokój. Zadbać o prawidłowe światło, przy którym nie będą się męczyły oczy. Idealnie byłoby zaczynać naukę wyspanym, najedzonym (ale nie przejedzonym!) i z pustym pęcherzem. Zaplanować wcześniej, kiedy będziemy się uczyć. Powiedzieć o tym rodzinie
 i poprosić, żeby w tym czasie nie przeszkadzali. Będzie łatwiej, jeśli znajdziemy swoją ulubioną porę nauki i zarezerwujemy ją tylko dla siebie i książek.  Zrobić zapas herbaty i do dzieła!
Warto próbować różnych metody. Chodzenie, śpiewanie czytanie na głos. Skuteczne bo angażuje wiele różnych zmysłów. Przeznaczamy krótki odcinek czasu (np. pół godziny) na naukę, w tym czasie koncentrujemy się tylko na niej. Nie odzywamy się do nikogo, nie sprawdzamy telefonu, nie liczymy desek w podłodze. Kiedy czas się skończy, tu przydaje się stoper, możemy głęboko odetchnąć i zrobić przerwę. Jasno wyznaczamy cele i dążymy do ich zrealizowania. Cały czas nauki dzielimy na przedziały w czasie których uczymy się różnych przedmiotów. Zajmujemy się nimi po kolei, nie zapominając o przerwach.
Przerwy w nauce pozwalają ci się rozluźnić i zrelaksować. Ten efekt będzie jeszcze bardziej widoczny, jeśli wykorzystasz je ćwiczenia i przewietrzenie pokoju. Rezultatem będzie uniknięcie znużenia oraz mniej problemów ze zrozumieniem i zapamiętaniem materiału.
Jeśli chciałbyś popracować nad swoją zdolnością koncentracji w wolnych chwilach warto rozwiązywać  krzyżówki, sudoku, układać puzzle. Te ćwiczenia są jak aerobik dla  mózgu. Nie należy zapominać o regularnych ćwiczeniach i zdrowej diecie. Nawet najdrobniejsze czynniki mają wpływ na nauką.
Planowanie. Dzięki temu nie tylko o niczym nie zapomnimy, nauczymy się nie tylko na sprawdzian, egzamin, ale i zmniejszymy swój stres. 
Dobry plan powinien być dopasowany do naszych możliwości. Lepiej zaplanować mniej, ale zrobić wszystko niż zaplanować za dużo i zniechęcić się już w połowie. To przy powtórkach, ale warto mieć plan dnia, plan tygodnia z zaznaczonym czasem zadań do wykonania.
Czytanie i notowanie. Już w trakcie czytania możemy się dużo nauczyć, wiele zapamiętać. Najłatwiej osiągnąć to przez dobre zrozumienie treści.
Jeśli praca z tekstem zakończy się na pamięciowym opanowaniu materiału szybko zapomnimy  co czytaliśmy, o czym to było i kto to napisał. Żeby zdobyte wiadomości zostały na dłużej musimy je  zrozumieć. Najpierw należy podkreślać rzeczy najistotniejsze dla danego tekstu- definicje, cytaty albo ciekawostki, łatwo kojarzące się. Inaczej zaznaczamy treści niezrozumiałe lub niejasne w kontekście dotychczasowej wiedzy.  Łatwiej będzie do nich wrócić i przypomnieć sobie co było trudne.
Jedną z najpopularniejszych form pracy nad tekstem jest robienie notatek.  Dzięki nim materiał szybciej się utrwala- to dlatego że uruchamiana jest także pamięć sensoryczna, zwiększa się także koncentracja. Jednak pomocne notatki wymagają dużej aktywności myślowej.  Dobrze zrobione skracają czas przyswajania wiedzy i  są nieocenione przy powtarzaniu materiału. Mechaniczne streszczanie tekstu pomaga tylko na krótką metę i tylko niepotrzebnie zabiera czas.
Każdy z nas musi sam wypracować najlepszy dla siebie sposób notowania.
Bez względu na sposób notowania, pamiętaj o kilku uniwersalnych zasadach które ułatwia korzystanie ze stworzonych przez ciebie materiałów. Notatki powinny być dla ciebie zrozumiałe. Możesz korzystać z dowolnych skrótów czy znaków jeśli tylko ich znaczenie będzie dla Ciebie oczywiste. Pracę z notatkami bardzo ułatwia czytelne pismo. Jasny
 i przejrzysty układ tekstu, wyróżnione definicje i kluczowe pojęcia  pozwolą  ci na przypomnienie sobie najważniejszych informacji bez konieczności czytania całego tekstu. 
I najważniejsza zasada- notatki powinny być sformułowane przez ciebie, oparte na Twoich przemyśleniach a nie być tylko streszczeniem.
Dobre notatki pomagają, ale nie gwarantują sukcesu. Aby zdobytą z takim trudem wiedzę utrwalić najlepiej wracać do nich co pewien czas. Kiedy już skończysz notatkę, przeczytaj ją jeszcze raz. Zastanów się, które rzeczy wydają Ci się najważniejsze, najciekawsze. Z czym się już spotkałeś , a z czym nie miałeś jeszcze do czynienia. Spróbuj postawić kilka pytań dotyczących przedmiotu i poszukać możliwych odpowiedzi. Aktywne powtarzanie pozwoli Ci na lepsze utrwalenie materiału.
Utrwalenie materiału następuje gdy przechodzi do pamięci trwałej.
Gdy nie utrwalimy materiału po pewnym czasie mamy wrażenie, że kiedyś już się o tym uczyliśmy się, ale nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie szczegółów.  To co zostaje w głowie to tylko ślad pamięciowy.  Aby tego uniknąć należy powtarzać materiał. Powinno to nastąpić: po przyjściu ze szkoły (zadanie domowe)po 1 - 2 dniach (powtórka przed następną lekcją), po tygodniu (przed ewentualną kartkówką, wezwaniem do odpowiedzi), po miesiącu (przed sprawdzianem), po 0,5 roku, po 1 roku, po 3 latach. Te ostatnie zagwarantowane są programami nauczania na kolejnych etapach kształcenia. Jak widać system szkolny jest dość dobrze pomyślany.
Jeśli macie poczucie że w schemacie ty plus książki i zakreślacze czegoś brakuje, należy spróbować uczyć się wspólnie ze znajomymi.   Najlepiej zaplanować to po samodzielnym przerobieniu materiału.  Im dokładniej zapoznacie się z nim w pracy indywidualnej, tym łatwiej będzie wymienić poglądy, rozwiać wątpliwości i wspólnie poszukać odpowiedzi na nurtujące was pytania. Ta forma nauki jest skuteczna, ponieważ wymaga dużej aktywności. Wzajemne przepytywanie, dyskusje, tłumaczenie niezrozumiałych fragmentów i uświadamianie sobie swoich braków to jej istotne zalety. Nie każdemu odpowiada taki sposób, ale może warto spróbować?
PODSUMOWUJĄC:
Co przeszkadza w nauce?
	złe oświetlenie miejsca, w którym mamy się uczyć (np. jest zbyt ciemno i męczy się wzrok),

złe samopoczucie
zmęczenie
włączony telefon komórkowy lub komputer (które skutecznie odwracają naszą uwagę)
włączone radio lub telewizor
hałasy zza okna
zła temperatura (w pokoju jest za ciepło albo za zimno)

          Co pomaga w nauce?

	warto słuchać tego, co mówi na lekcji nauczyciel

najlepiej powtórzyć materiał z lekcji wkrótce po powrocie ze szkoły,
systematyczne odrabianie lekcji pomaga utrwalić materiał
po szkole warto odpocząć i np. zjeść coś wartościowego (NIE CZIPSY CZY PĄCZKA), położyć się na chwilę lub posłuchać muzyki
staraj się uczyć w miejscu, gdzie jest cicho i nikt Ci nie przeszkadza
jeśli uczysz się materiału np. na klasówkę, warto najważniejsze rzeczy do zapamiętania zaznaczyć w jakiś szczególny sposób, np. wypisać je na kartce DUŻYMI LITERAMI, użyć kolorowych długopisów, podkreślić lub zapisać w punktach, wykresach, za pomocą symboli, robić odnośniki, strzałki itp.
jeśli lubisz się uczyć w większej grupie, np. z kolegami i koleżankami z klasy, możecie też wzajemnie odpytywać się z zapamiętanego materiału
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