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UMYSŁ 
UCIELEŚNIONY
KONCEPCJA STWORZONA W RAMACH 
FILOZOFII UJMUJĄCA RELACJE 
POMIĘDZY DUSZĄ (UMYSŁEM) A  
MATERIĄ

Umysł traktowany jest jako wspólny taniec 
mózgu, pozaneuronalnych procesów 
cielesnych i środowiska.

Koncepcja ma źródło w rozprawie E. 
Thompsona i M. Stapletona, 2009, Making 
Sense of Sense-Making. Reflections on 
Enactive and Extended Mind Theories, 
„Topoi”, nr 28, do grona neurologów 
mających ucieleśnione podejście zalicza się: 
Antonia Damasia, Josepha Le Doux`a, 
Gerarda Edelmana. 



NEUROMITY 
W EDUKACJI

neuromity

Człowiek wykorzystuje 
zaledwie 10 % swego 

mózgu

Kompetencje umysłu 
zostały podzielone 

symetrycznie pomiędzy 
półkulami

Istnieją okresy 
krytyczne dla 

procesów 
uczenia się

Istnieją 
preferencje 

sensoryczne –
style uczenia się



MARIA NAGAJOWA

Operacje myślowe:

• abstrahowanie, 

• analiza i synteza,

• dedukcja i indukcja,

• porównywanie, 

• rozumowanie, 

• Uogólnianie.

Rodzaje myślenia:

• myślenie abstrakcyjne,

• dywergencyjne, 

• konkretne (obrazowe),

• konwergencyjne, 

• logiczne, 

• nieproduktywne, 

• produktywne (twórcze), 

• refleksyjne (krytyczne), 

• sensoryczno-motoryczne (zmysłowo-ruchowe),

• wyobrażeniowo-pojęciowe.



IMPONDERABILIA W NAUKACH 
HUMANISTYCZNYCH

• to rzeczy i sprawy trudne do uchwycenia, nie dające się obliczyć ani 
zmierzyć — ale wywierające wpływ na nas i nasze działania.

• To np. wyznawane wartości, a także przekonania i uprzedzenia. W sferze 
imponderabiliów leżą często sprawy, o których mówić nie potrafimy lub nie 
chcemy — gdy je tak nazwiemy, nikt się nie będzie o nie dopytywał. (Jerzy 
Bralczyk)



EMPIRYCZNE PODSTAWY 
WIELOZMYSŁOWOŚCI 

SZLAKI IMPULSÓW WZROKOWYCH (SKRZYŻOWANE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLORU, RUCHU I 

KSZTAŁTU



KONSTRUKTYWIZM 
NELSON GOODMAN

operacje myślowe: 

• składanie i rozkładanie, 

• wartościowanie, 

• porządkowanie, 

• usuwanie i dodawanie, 

• deformowanie. 



Richard I. Arends 

Uczymy się nauczać



MYŚLENIE A PRZEKAŹNIKI –
MARSHALL MCLUHAN

Technologie intelektu
Język polski. Kształcenie 
językowe



ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
CZYTAM, PAMIĘTAM, ROZUMIEM

JOLANTY KRUPIŃSKIEJ



MYŚLENIE A PODZIAŁ FUNKCJI 
MÓZGU



EFEKTYWNOŚĆ 
KSZTAŁCENIA

STOŻEK EDGARA DALE`A (1961) 



MYŚLENIE A TRZY MÓZGI



INTUCJONISTA W 
SZKOLE

Intuicja

Szósty zmysł

Siódmy zmysł

Nieświadomy umysł



SAMOWIEDZA W SZKOLE

Edukacja budowana na wizji świata „nowej 
nauki” traktowana jest jako akt 
transcendencji od poziomu cielesności, 
poprzez umysł, do duchowości integrującej 
osiągnięcia umysłu z zapomnianymi 
możliwościami poznawania poza-
racjonalnego (gnostycznego).



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


