
1

Przedmowa

Do studenta
Rozpoczynasz w³aœnie intelektualn¹ podró¿ przez wiele
obszarów wspó³czesnej psychologii. Jednak¿e zanim
zaczniesz, chcia³bym podzieliæ siê z Tob¹ wa¿nymi infor-
macjami, które pomog¹ Ci w tej przygodzie. Podró¿ jest
metafor¹ wykorzystywan¹ w ca³ej Psychologii i ¿yciu. Twój
nauczyciel jest kierownikiem wycieczki, tekst ksi¹¿ki
przewodnikiem, a ja, jego autor, lokalnym przewodni-
kiem. Celem tej podró¿y jest dla Ciebie odkrycie tego, co
wiadomo o najbardziej niewiarygodnych zjawiskach
w ca³ym wszechœwiecie: mózgu, ludzkim umyœle i o za-
chowaniu wszystkich ¿ywych istot. Psychologia traktuje
o rozumieniu podobnie tajemniczych procesów, które s¹
podstaw¹ naszych myœli, uczuæ i dzia³añ. 

Nastêpne strony zawieraj¹ ogólne pomys³y i szcze-
gó³owe wskazówki, jak pos³ugiwaæ siê t¹ ksi¹¿k¹, aby
otrzymaæ pozytywn¹ ocenê za pracê na kursie i aby sko-
rzystaæ jak najlepiej ze wstêpu do psychologii.

Strategie studiowania
1. Przeznacz wystarczaj¹c¹ iloœæ czasu na lekturê i przegl¹d
notatek z zajêæ. Ta ksi¹¿ka zawiera wiele nowych tech-
nicznych informacji, wiele zasad do wyuczenia siê i ca³y
s³ownik nowych terminów, które bêdziesz musia³ zapa-
miêtaæ. Aby opanowaæ ten materia³, bêdziesz potrzebo-
wa³ co najmniej trzech godzin lektury na ka¿dy rozdzia³.

2. Rejestruj czas przeznaczony na studiowanie na tym kursie.
Nanieœ na wykres liczbê godzin poœwiêconych na
studiowanie (w pó³godzinnych interwa³ach) przypadaj¹-
cych na ka¿d¹ sesjê tak, by na osi pionowej znalaz³a siê
iloœæ czasu, a na poziomej kolejne sesje. Wykres stano-
wiæ bêdzie wizualizacjê Twoich postêpów i poka¿e Ci,
kiedy nie zajmujesz siê ksi¹¿kami, tak jak powinieneœ.

3. B¹dŸ aktywny i zaplanuj swoje studiowanie. Optymalne
uczenie siê nastêpuje, gdy ucz¹cy siê jest aktywnie zainte-
resowany materia³em, którego siê uczy. Oznacza to uwa¿-
ne czytanie, s³uchanie wyk³adów ze zrozumieniem, parafra-
zowanie tego, co siê przeczyta lub us³yszy oraz robienie
dobrych notatek. Wykorzystanie ksi¹¿ki polega na podkre-
œlaniu kluczowych fragmentów, robieniu notatek na margi-
nesach oraz streszczaniu punktów, o których siê s¹dzi, ¿e
mog¹ pojawiæ siê w testach. Badania psychologiczne wyka-
za³y, ¿e lepiej jest roz³o¿yæ studiowanie w czasie, pracuj¹c
regularnie, ni¿ skomasowaæ je przed egzaminami. Jeœli
pozwolisz sobie na zaleg³oœci, bêdzie trudno nadrobiæ je
w panice ostatniej chwili.

4. Skoncentruj siê na studiowaniu. Wybierz miejsce, w którym
bêdziesz najmniej nara¿ony na czynniki mog¹ce przeszko-
dziæ Ci w pracy. Wykorzystuj je jedynie do studiowania,
czytania i wykonywania zadañ pisemnych – nie rób tam
niczego innego. To miejsce zacznie Ci siê kojarzyæ ze stu-
diowaniem i bêdzie Ci ³atwiej pracowaæ, kiedy tam usi¹-
dziesz.

5. Koduj to, co czytasz na u¿ytek przysz³ych testów. Inaczej ni¿
przy czytaniu prasy lub ogl¹daniu telewizji (co czyni siê
zazwyczaj dla ich natychmiastowego oddzia³ywania), czy-
tanie podrêczników wymaga od czytelnika opracowywania
materia³u w specjalny sposób. Musisz ci¹gle nadawaæ
informacjom odpowiedni¹ formê (kodowaæ je) tak, abyœ
móg³ wydobyæ je, gdy zostaniesz o to poproszony na egza-
minie. Kodowanie oznacza streszczanie g³ównych punktów
danego fragmentu rozdzia³u w miarê jego czytania, powta-
rzanie fragmentów (niekiedy na g³os) i stawianie pytañ, na
które chcesz umieæ odpowiedzieæ. Powinieneœ tak¿e staraæ
siê przyj¹æ perspektywê nauczyciela, przewiduj¹c pytania,
jakie mo¿e on zadaæ i upewniaj¹c siê, ¿e znasz na nie
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odpowiedŸ. Dowiedz siê, jaka bêdzie forma zaliczenia
tego kursu – esej, test do uzupe³nienia, test wielokrotnego
wyboru lub test oceny zdañ pod wzglêdem prawdziwoœci.
Od formy testu zale¿eæ bêdzie, na ile bêdziesz musia³
skoncentrowaæ siê na g³ównych ideach, a na ile na szcze-
gó³ach. Esej i test do uzupe³nienia wymagaj¹ zaanga¿o-
wania pamiêci typu przypominania, natomiast testy
wielokrotnego wyboru i testy prawda–fa³sz wykorzystuj¹
pamiêæ typu rozpoznawania. (Poproœ nauczyciela o próbny
test, aby uzyskaæ lepsze wyobra¿enie o rodzajach pytañ, na
jakie musisz siê przygotowaæ).

Taktyka studiowania
1. Zacznij od przejrzenia zarysu rozdzia³u. Pokazuje on
g³ówne tematy, jakie zostan¹ poruszone, ich kolejnoœæ
oraz wzajemne relacje, daj¹c przegl¹d tego, co czeka Ciê
w rozdziale. Spis treœci na pocz¹tku ka¿dego rozdzia³u
zawiera tytu³y podrozdzia³ów pierwszego i drugiego
rzêdu. W ka¿dym rozdziale materia³ jest równie¿
podzielony na bardziej szczegó³owe podrozdzia³y
trzeciego i czwartego rzêdu. Tytu³y podrozdzia³ów
ukazuj¹ strukturê rozdzia³u i s¹ zarazem dogodnymi
miejscami, w jakich mo¿na zrobiæ przerwê lub zakoñ-
czyæ dany etap studiowania materia³u.

2. PrzejdŸ na koniec rozdzia³u i przeczytaj fragment zatytu³o-
wany G³ówne zagadnienia, poœwiêcony uchwyceniu najistotniej-
szych punktów. Znajdziesz tam najwa¿niejsze idee rozdzia³u
u³o¿one wed³ug tytu³ów podrozdzia³ów pierwszego rzêdu,
co da Ci jaœniejszy obraz tego, co jest treœci¹ rozdzia³u. 

3. Przejrzyj rozdzia³, aby uzyskaæ pierwsze wra¿enie na
temat jego treœci. Nie przerywaj, nie sporz¹dzaj notatek;
przejrzyj, jak najszybciej potrafisz (maksymalny czas to
jedna godzina).

4. Wreszcie przeczytaj rozdzia³ starannie i staraj siê opano-
waæ materia³ poprzez aktywne czytanie, podkreœlanie,
sporz¹dzanie notatek, zadawanie pytañ, powtarzanie
i parafrazowanie w miarê posuwania siê przez tekst (mini-
malny czas pracy nad jednym rozdzia³em to trzy godziny).

Specjalne w³aœciwoœci 
warte zwrócenia uwagi
1. Otwieraj¹ce przypadki (Opening Case), które rozpoczyna-
j¹ ka¿dy rozdzia³, zosta³y napisane dla uchwycenia i ukie-
runkowania Twojej uwagi. Przedstawiaj¹ one szeroki
zakres ¿ywego, osobistego materia³u o zachowaniu ludz-
kim w rozmaitych warunkach. Ka¿dy otwieraj¹cy
fragment ilustruje centralne zagadnienie rozdzia³u,
w którego dalszym ci¹gu znajduj¹ siê zwykle odniesienia
do Otwieraj¹cego przypadku.

2. Podsumowania oraz G³ówne zagadnienia zawieraj¹
przegl¹d podstawowych zagadnieñ, jakie powinieneœ
znaæ z poprzedzaj¹cych podrozdzia³ów pierwszego
rzêdu. Ostatni podrozdzia³ pierwszego rzêdu nie ma
streszczenia, poniewa¿ nastêpuje po nim streszczenie
ca³ego rozdzia³u.

3. Podstawowe terminy i Autorzy wa¿niejszych prac s¹
wyró¿nieni w rozdzia³ach t³ustym drukiem, aby zwróciæ
Twoj¹ uwagê. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u znajduj¹ siê
te¿ ich alfabetyczne listy. Ponadto wa¿ne psychologiczne
terminy zebrane s¹ alfabetycznie na koñcu ksi¹¿ki w S³ow-
niku wraz z definicjami. Ka¿de s³owo wyt³uszczone
w tekœcie mo¿e byæ elementem materia³u testowego.

4. Indeks rzeczowy i Indeks osób na koñcu ksi¹¿ki zawieraj¹
alfabetyczn¹ listê wszystkich terminów, pojêæ i nazwisk
cytowanych w tekœcie wraz z numerami stron, na
których mo¿na je znaleŸæ.

5. Bibliografia, równie¿ znajduj¹ca siê na koñcu, zawiera
informacje o ka¿dej ksi¹¿ce i artykule wykorzystanym do
udokumentowania tez prezentowanych w tekœcie.
Dostarcza Ci ona informacji o wartoœciowych Ÿród³ach
na wypadek, gdybyœ chcia³ dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej
o jakimœ zagadnieniu – na u¿ytek pracy semestralnej
przygotowywanej w ramach tego lub innego kursu lub
po prostu dla zaspokojenia w³asnej ciekawoœci. Nazwi-
sko i data umieszczone w tekœcie w nawiasie – (Zimbar-
do, 1992) – wskazuj¹ autora i rok publikacji cytowanej
pracy. Pe³n¹ informacjê o Ÿródle znajdziesz w Bibliografii
na koñcu ksi¹¿ki. Prace autorstwa wiêcej ni¿ jednej oso-
by s¹ zaznaczane w tekœcie poprzez podanie nazwiska
g³ównego autora z dodatkiem i in.

Takie s¹ moje wskazówki, które pomog¹ Ci zwiêkszyæ
zadowolenie z udzia³u w tym kursie i uzyskaæ jak najwiê-
cej korzyœci z wysi³ku w³o¿onego w jego ukoñczenie.

Doceniam szansê, jak¹ da³ Ci Twój nauczyciel,
wybieraj¹c jako podrêcznik Psychologiê i ¿ycie. Zoba-
czysz, ¿e jest ona Ÿród³em wartoœciowej wiedzy o szero-
kim zakresie tematów. Wielu studentów twierdzi, ¿e
Psychologia i ¿ycie jest znakomitym podrêcznikiem do
wykorzystania w przygotowywaniu prac semestralnych
i projektów równie¿ na innych kursach. WeŸ pod uwagê
mo¿liwoœæ zachowania jej w Twojej osobistej bibliotece
cennych Ÿróde³. Jednak¿e musimy zacz¹æ od pocz¹tku,
od  pierwszych kroków naszej podró¿y.
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