9 zasad
nauki
Historii

SŁUCHANIE TO
PODSTAWA
Im więcej osłuchasz się dat, nazwisk, nazw
miejscowości, tym łatwiej je następnie
przyswoisz czytając podręcznik lub książki
historyczne.

UCZ SIĘ MAŁYCH
PARTII MATERIAŁU
Historia to nauka przyczynowo-skutkowa.
Z racji, że z każdego wydarzenia
wynikają przyczyny i skutki, trudno jest na
raz opanować duży materiał. W zasadzie
można to zrobić jedynie pobieżnie. Aby
tego uniknąć dziel zagadnienia na
mniejsze części, wtedy łatwiej się ich
nauczysz.

RÓB NOTATKI
Chociaż nie każdy potrafi jednocześnie
słuchać i notować, to jednak własnoręcznie
wykonane notatki, są podstawą szybkiego
przyswajania wiedzy historycznej,
podobnie, jak każdej innej.

UŻYWAJ
ZAKREŚLACZY

OD OGÓŁU DO
SZCZEGÓŁU

Dla wzrokowców absolutna
podstawa, jeśli nie chcą zginąć w
gąszczu słów i terminów
historycznych. Zakreślacze pomogą
w zaznaczeniu tych najważniejszych
rzeczy, które koniecznie trzeba
ponownie przeczytać.

Najlepiej na początku nauki opanować
podstawy danego wydarzenia, aby
następnie zagłębiać się w jego
poszczególne przyczyny i skutki oraz
etapy. Doskonale to widać na przykładzie
wielkich konfliktów, jak I czy II wojna
światowa.

OD SZCZEGÓŁU DO OGÓŁU,
CZYLI NA ODWRÓT

DUŻO CZYTAJ I
POWTARZAJ NA GŁOS

Gdy już opanujemy dany materiał,
pobawmy się w powtórkę najważniejszych
imion i nazwisk, czy dat. Widząc dane
hasło przypomnisz sobie różne szczegóły
z nim związane, utrwalisz całą
nadbudowę materiału.

Traktuj dane wydarzenie historyczne nie, jak
materiał do wykucia, lecz wielowątkową
historię, która ma swój początek, rozwinięcie
i koniec. Czytaj ją jak opowieść. To pozwoli
ci ją zrozumieć, a następnie powtarzaj na
głos sobie lub innym. Podręcznik pisany jest
patetycznym językiem, dla wielu bardzo
trudnym do przyswojenia. Gdy będziesz
opowiadał daną historię, użyjesz własnego
języka. Tak tłumacząc podręcznik na własny
język, szybko i na długo wchłoniesz wiedzę.

SZUKAJ LUDZI W DANEJ
HISTORII
Pamiętaj, że każda opowieść ma swojego
bohatera. Oczywiście fajnie znać i
pamiętać daty, bitwy, miejsca, ale zawsze
przede wszystkim będzie się liczył
człowiek. Historia to opowieść o ludziach,
więc najważniejszy jest człowiek - ten,
który był silą sprawczą danego
wydarzenia, podobnie, jak ważne jest to,
czym się kierował, jak widział świat, co dla
niego się liczyło.

RÓB MAPY MYŚLI
Niektórzy twierdzą, że mapy myśli są
lepsze od notatek. Według mnie są raczej
inną ciekawą metodą rozpisywania
każdego przeczytanego przez nas
rozdziału. Graficzne rozpisanie wiedzy
historycznej pozwala szybko przyswoić
najważniejsze informacje. Jest to świetna
metoda dla wzrokowców.

KNOW-HOWHISTORIA.PL

