
41

Zastosowanie map myśli
w procesie dydaktycznym

Praca ucznia z tekstem jest bardzo ważnym elemen-
tem uczenia się. Z efektywnością procesu łączymy 
np. umiejętność poruszania się w gąszczu informacji 

oraz szybkie przyswajanie, przechowywanie i odtwarzanie tych 
informacji, które są w danym momencie potrzebne (Dryden, Vos, 
2000). W podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U., 
2012, poz. 977) znajduje się zapis, iż ważnym zadaniem szkoły 
jest przygotowanie uczniów do odbioru wypowiedzi i wykorzysta-
nia zawartych w nich informacji oraz do analizy i interpretacji 
tekstów. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do na-
bywania umiejętności samodzielnego docierania do informacji, 
rozumienia komunikatów, podejmowania refl eksji nad znaczenia-
mi słów, wyszukiwania w wypowiedziach potrzebnych informacji 
oraz ich krytycznego oceniania. Powstaje zatem pytanie, jakich 
metod użyć, aby stymulować ucznia do uważnego i uporządko-
wanego studiowania tekstu.

Metodą, która wykorzystuje do zapamiętywania informacji kolory, 
symbole, skojarzenia oraz rysunki, dzięki czemu pobudza wy-
obraźnię i stymuluje mózg do działania, jest tworzenie mapy 
myśli  2. Strategia zwiększa aktywność uczniów w procesie eduka-
cyjnym, ponieważ jest wynikiem aktu tworzenia, a nie prostego 
odtwarzania i powielania informacji.

W niniejszym opracowaniu mapa myśli zostanie przedstawiona 
w kontekście nauczania szkolnego, w obszarze pracy nauczyciela 

Ewa Palka1

1 Ewa Palka – nauczyciel akademicki, starszy wykładowca w Zakładzie Metodologii 
Nauk o Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dotyczą dydaktyki informatyki, edukacji na odległość 
oraz wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji nauczycieli 
i studentów przedmiotów humanistycznych (polonistycznych, pedagogicznych).

2 Z ang. mindmapping, czyli dosłownie mapowanie myśli.
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i ucznia, jako narzędzie, które rozwija umiejętność efektywnego 
notowania. Skupimy się na zastosowaniach tej metody w dydakty-
ce szkolnej, w oparciu o istniejące projekty. Dodatkowo zaprezen-
towana zostanie obsługa programu FreeMind 3 w celu utworzenia 
przykładowej mapy myśli.

Metoda map myśli – wprowadzenie

Mapa myśli (Mapa myśli) to szczególny rodzaj notowania, w formie 
schematów przypominających drzewa, mający, według jego 
twórców, zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz 
aktywowania intuicji dzięki wykorzystaniu synergicznej współ-
pracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez 
dwóch brytyjskich naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana.

Struktura metody

Mapa myśli przypomina swą strukturą mapę, na której przedstawione 
są grafi czne relacje pomiędzy zapisanymi informacjami. Infor-
macje te mogą być zapisane albo w postaci słów-kluczy albo 
miniobrazków. Słowa-klucze (inaczej słowa kluczowe) to zbiór 
najważniejszych słów użytych w tekście, które nadają mu sens. 
Wpływają one na zrozumienie czytanych tekstów, stymulując 
mózg do tworzenia skojarzeń. Na mapie myśli zawarte są tylko 
ważne słowa-klucze, co ułatwia koncentrację i skupienie się na 
najistotniejszych informacjach. Tworząc mapy myśli, zapisujemy 
tylko te słowa, które mają znaczenie dla zrozumienia zagadnienia 
i jego zapamiętania. Pozwala to zaoszczędzić od 50 do 90% czasu 
na tworzenie i powtarzanie map myśli (Buzan, 2003).

Schemat powstałej mapy powinien zatem odzwierciedlać sposób my-
ślenia od ogółu do szczegółów. Z każdym jej elementem tworzo-
ne są kolejne skojarzenia, przez co przechodzi się w głąb proble-

3 Program zostanie omówiony w dalszej części artykułu.
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mu i wszystkie jego aspekty są rozkładane na czynniki pierwsze. 
Finalnie otrzymuje się pełen obraz, który pozwala dostrzec istotę 
badanego problemu. Nie ma narzuconych sztywnych ram two-
rzenia map myśli, przy czym zaleca się, aby przestrzegane były 
następujące, podstawowe zasady tworzenia map myśli (Buzan, 
2004, s. 91–103): 

1. W centralnej części mapy wpisujemy temat mapy – przedstawiamy 
go w formie symbolu obrazkowego, słowa lub związku frazeolo-
gicznego. 

2. Od głównego słowa (tematu) prowadzimy linie, na wzór gałęzi 
drzewa, prowadzące do powiązanych słów-kluczy. Tak jak wcześ-
niej mogą to być same wyrazy lub rysunek. 

3. Od słów, ikon mogą być poprowadzone kolejne powiązania do 
kolejnych słów-kluczy itd. Każda z podgałęzi może rozwijać się 
w różnym stopniu.

4. Pomiędzy różnymi obszarami mapy mogą być tworzone dodatkowe 
powiązania (strzałki).

Ogólny schemat tworzenia mapy myśli został przedstawiony na ry-
sunku 1.

Rysunek 1.
Schemat tworzenia mapy myśli

Źródło: http://www.szybkanauka.mkbe.pl/mapy-mysli.html (dostęp: 1.07.2016).
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Staramy się umieścić dodatkowe rysunki na całej przestrzeni mapy 
myśli (obrazki, ikony, kształty). Stosujemy również różne kolory 
do słów kluczowych, gałęzi itp. Przyciągają one wzrok i wspoma-
gają pamięć. Podstawowe elementy mapy myśli przedstawione 
zostały na rysunku 2.

Rysunek 2.
Elementy mapy myśli

Źródło: http://www.szybkanauka.mkbe.pl/mapy-mysli.html (dostęp: 1.07.2016).

Zastosowanie map myśli w edukacji

W niniejszym artykule skupimy się na zastosowaniu map myśli 
w nauce (rysunek 3.). Warto oczywiście wspomnieć, że poza 
nauką mapy myśli znajdują zastosowanie w pracy (do organizacji 
i zarządzania projektami, spotkaniami itp.) oraz w codziennym 
życiu (planowanie wakacji, ustalanie celów itp.). Mapy myśli 
z powodzeniem można stosować też we wszelkich dziedzinach 
życia, w których szybkość uczenia się i przejrzystość myślenia 
polepszają osiągane wyniki. Mogą być wykorzystywane zarówno 
przez nauczycieli, jak i studentów. 
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Rysunek 3.
Zastosowanie mapy myśli do nauki

Źródło: http://www.szybkanauka.mkbe.pl/mapy-mysli.html (dostęp: 1.07.2016).

Mapy myśli stanowią niezastąpioną pomoc w nauce zarówno przed-
miotów humanistycznych, jak i ścisłych. Uczniowie mogą tworzyć 
mapy samodzielnie lub w grupie, z pomocą lub pod kierunkiem 
nauczyciela, w czasie lekcji lub wykonując pracę domową. Wy-
korzystują oni mapy myśli m.in. jako narzędzie do powtórek, do 
przygotowania się do egzaminu, prezentacji oraz do zapamięty-
wania informacji z wykładów, ćwiczeń. Na przykład notatki z lek-
cji języka polskiego – mapa myśli dotycząca życia i twórczości 
A. Mickiewicza (rysunek 4.), mapy do rozwiazywania złożonych 
problemów decyzyjnych, w tym zagadnień – np. matematycznych.
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Rysunek 4.
Mapa myśli dotycząca twórczości Adama Mickiewicza

Źródło: http://www.szybkieczytanie.tcz.pl/strefamapmysli.php/ (dostęp: 30.06.2016).

Tworzenie dydaktycznej mapy myśli przy wykorzystaniu pro-
gramu FreeMind

Mapy myśli mogą być tworzone ręcznie oraz przy wykorzystaniu 
różnych programów multimedialnych. Do najbardziej znanych 
oprogramowań wspomagających tworzenie map myśli zaliczają 
się m.in.: aplikacje darmowe (np. FreeMind), aplikacje płatne 
(np. MindManager, Mind Mapper Professional) oraz program 
on-line (np. MindMup).

Zaletą korzystania z tych programów jest fakt, iż każdy uczeń sa-
modzielnie, przy swoim komputerze może tworzyć mapy, które 
następnie zapisuje na pendrivie, dysku komputera lub udostępnia 
przez sieć lokalną. W ten sposób nauczyciel w trakcie lekcji może 
na bieżąco sprawdzać mapy tworzone przez uczniów. 
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Dobrym narzędziem przy wprowadzaniu metody jest darmowy 
program FreeMind (wersja 1.0.1, polska, dla Windows), który 
można pobrać ze strony: http://freemind.sourceforge.net/wiki/
index.php/Download. Jest to prosty w obsłudze program, oparty 
na aplikacji Java (zatem wymagane jest posiadanie zainstalo-
wanego oprogramowania Java na komputerze), z przyjemnym 
interfejsem z dużą liczbą opcji edycyjnych. Niewątpliwą zaletą 
programu jest możliwość wyeksportowania stworzonych map do 
różnych, popularnych formatów (pdf, html, jpg, rtf).

Obsługa programu FreeMind zostanie pokazana na przykładzie two-
rzenia edukacyjnej mapy myśli z wiadomości o epoce literackiej 
– Młoda Polska. Pokazane zostanie, jak stworzyć tę mapę, aby 
otrzymać efekt podobny do mapy przedstawionej na rysunku 5. 

Rysunek 5.
Mapa myśli epoki Młoda Polska

Źródło: opracowanie własne.
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Pierwszą czynnością umożliwiająca pracę z tym programem jest 
oczywiście jego instalacja. W trakcie instalacji, na początku, 
wskazujemy na język polski, co umożliwi nam pracę z polskim 
interfejsem. Po otwarciu programu wyświetlone zostanie główne 
okno programu z dostępem do wszystkich narzędzi i z okienkiem 
głównym umożliwiającym utworzenie nowej mapy (rysunek 6.). 
W okienku tym umieszczony jest tzw. punkt centralny mapy 
– szara elipsa z napisem Nowa mindmapa.

Rysunek 6.
Główne okno aplikacji FreeMind

Źródło: opracowanie własne.

Temat (nazwa) mapy myśli
Aby w punkcie centralnym wpisać nazwę mapy, należy kliknąć pra-

wym przyciskiem myszy na ten punkt i z listy wybrać polecenie 
Edytuj węzeł, wpisując odpowiednią nazwę i wciskając Enter 
(w naszym przykładzie wpisana została nazwa Młoda Polska). 
Działania mające na celu nadanie nazwy naszej mapie myśli zo-
stały pokazane na rysunku 7.
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Rysunek 7.
Wpisywanie tematu mapy

Źródło: opracowanie własne.

Zamiast nazwy punktem centralnym może być również obraz 
– w tym celu, postępując jak wyżej, należy wybrać polecenie 
Wstaw  Obraz, wybierając obraz albo z dysku komputera, albo 
z Internetu. 

Nowa gałąź
Dodanie pierwszego poziomu rozgałęzienia mapy (czyli zagadnień 

związanych z jej tematem) polega na kliknięciu prawym przy-
ciskiem myszy na elipsę z nazwą mapy (podświetlenie elementu 
charakteryzujące się tłem w kolorze szarym, co oznacza, że ele-
ment jest aktywny) i wybrania polecenia Nowy węzeł potomny. 
Ten sam efekt uzyskamy, podświetlając elipsę i klikając na 
ikonkę żarówki znajdującą się na górnym pasku narzędzi. W obu 
przypadkach (rysunek 8.) należy wpisać nazwę (słwo-klucz) tego 
rozgałęzienia (u nas: Wzorce osobowe).
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Rysunek 8.
Tworzenie nowej gałęzi

Źródło: opracowanie własne.

Tym samym sposobem tworzymy kolejne rozgałęzienia. Na rysun-
ku 9. przedstawiona została mapa myśli Młoda Polska z pierw-
szym poziomem rozgałęzień (cztery słowa-klucze).

Rysunek 9.
Mapa myśli – Młoda Polska – z pierwszym poziomem rozgałęzień

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejne poziomy
Dodawanie kolejnych poziomów, czyli rozwijanie poszczególnych 

zagadnień, odbywa się analogicznie. Podświetlamy interesują-
ce nas zagadnienie (np. Filozofi a), klikamy na ikonkę żarówki 
(Nowy węzeł potomny) i wpisujemy jego nazwę (u nas: Fryderyk 
Nietzsche). Aby dodać kolejne rozgałęzienia na tym samym po-
ziomie (czyli w naszym przykładzie na tym samym poziomie co 
słowo-klucz Fryderyk Nietzsche), podświetlamy to zagadnienie 
i wybieramy polecenie Nowy węzeł poniżej, aby umieścić słowo-
-klucz poniżej wskazanego zagadnienia (u nas wpisujemy: Henri 
Bergson) lub polecenie Nowy węzeł powyżej, aby wstawić węzeł 
powyżej wybranego zagadnienia (u nas wpisujemy: Arthur Scho-
penhauer). W ten sposób powstaje podstawowa struktura mapy 
myśli (rysunek 10.).

Rysunek 10.
Podstawowa struktura mapy Młoda Polska

Źródło: opracowanie własne.

Na każdym etapie tworzenia nowych gałęzi istnieje możliwość przesu-
wania ich w wybrane miejsce, wydłużania lub skracania. W tym 
celu korzystamy z prawego przycisku myszy, poruszając nim wo-
kół wybranego zagadnienia, aż pojawi się czerwony okrąg.
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Po utworzeniu podstawowej struktury całej mapy warto zabrać się 
za jej upiększanie według podstawowych zasad tworzenia map 
myśli.

Obrazki
Aby wstawić obrazek, który może zastąpić słowo-klucz, należy 

zaznaczyć zagadnienie, aby stało się aktywne, i z menu kon-
tekstowego (uruchomionego po kliknięciu prawym przyciskiem 
myszy) wybrać polecenie Wstaw  Obraz (z pliku lub podając 
adres internetowy). W naszym przykładzie zostały wstawione 
następujące obrazy (z pliku):

– do słowa-klucz Fryderyk Nietzsche w miejscu gałęzi ze słowem-
klucz fi lozof jego zdjęcie,

– do słowa-klucz Henri Bergson (jako nowy węzeł) – książka związa-
na z tematyką jego badań,

– do słowa-klucz Dekadent (jako nowy węzeł) obrazek reprezentują-
cy to pojęcie.

Efekt końcowy został przedstawiony na rysunku 11.

Rysunek 11.
Mapa myśli Młoda Polska z obrazkami zastępującymi słowa-klucze

Źródło: opracowanie własne.
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Ikonki
Aby dodać ikonki rysunkowe do wybranych zagadnień, należy pod-

świetlić wybrane zagadnienie, z menu kontekstowego wybrać po-
lecenie Ikony i wskazać tę, która ma być wstawiona na mapę. Ten 
sam efekt uzyskamy, podświetlając wybrane zagadnienie mapy 
i wybierając ikonkę z listy znajdującej się po lewej stronie okna 
narzędziowego. Oba sposoby zostały pokazane na rysunku 12.

Rysunek 12.
Wstawianie ikon na mapę myśli

Źródło: opracowanie własne.

Aby usunąć ostatnią wstawioną ikonkę, należy skorzystać z polecenia 
Ikony  Usuń ostatnią ikonę, natomiast w celu usunięcia wszyst-
kich ikon z mapy – z polecenia Ikony  Usuń wszystkie ikony.

Na rysunku 13. zaprezentowany został przykładowy efekt wstawienia 
ikon na tworzoną u nas mapę:

– do tematu – ikona Pomysł,
– do słowa-klucz Arthur Schopenhauer – jako nowy węzeł – ikona Nie 

jestem rozbawiony,
– do rozgałęzienia (w postaci obrazu) do słowa-klucz Henri Bergson 

– ikona Załącznik.
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Rysunek 13.
Mapa myśli Młoda Polska z ikonami

Źródło: opracowanie własne.

Odnośniki
Jeśli chcemy, aby nasza mapa zawierała odnośniki: do stron interne-

towych, do innych plików znajdujących się na przykład na dysku 
lokalnym lub serwerze, jak również do innych zagadnień z mapy, 
to należy skorzystać (dla wybranego, podświetlonego zagadnie-
nia) z polecenia Wstaw  Odnośnik (rysunek 14.).

Rysunek 14.
Wstawianie odnośnika (linku) do wybranego zagadnienia mapy

Źródło: opracowanie własne.
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Po wstawieniu odnośnika do strony internetowej słowo-klucz zosta-
nie oznaczone małą czerwoną strzałką. W naszym przykładzie do 
słowa-klucz Henri Bergson wstawiony został link do Wikipedii 
(rysunek 15.).

Rysunek 15.
Mapa myśli Młoda Polska z odnośnikiem do strony internetowej

Źródło: opracowanie własne.

Chmurki
Aby wyodrębnić z mapy pewną gałąź, należy zaznaczyć (podświetlić) 

pojęcie, którego dotyczy wyodrębnienie (w naszym przykładzie 
jest to zagadnienie symbolizm dla słowa-klucz Teatr ogromny) 
i z menu kontekstowego wybrać polecenie Wstaw  Chmurka  
(rysunek 16.) Domyślnie chmurka ma kolor szary; można jednak 
ten kolor w dowolnej chwili zmienić, korzystając z polecenia 
(z głównego menu) Format  Kolor chmurki (rysunek 16.).
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Rysunek 16.
Wyodrębnianie fragmentu mapy i zmiana koloru chmurki

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 17.
Mapa myśli Młoda Polska z wyodrębnionym zagadnieniem

Źródło: opracowanie własne.

Strzałki
W celu połączenia ze sobą różnych pojęć występujących na mapie 

(w obrębie tego samego lub w obrębie różnych zagadnień mapy) 
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należy zaznaczyć pojęcie pierwsze (w naszym przykładzie 
– słowa-klucze: pesymizm, apatia, bierność dla zagadnienia 
Dekadent) i klikając prawym przyciskiem myszy, przeciągnąć 
wskaźnik nad słowo kluczowe, na które chcemy wskazać. Po 
puszczeniu prawego przycisku myszy pojawi się strzałka. Jej po-
łożenie można modyfi kować, klikając lewym przyciskiem myszy 
i przeciągając w pożądane miejsce. 

Formatowanie
Na mapie myśli formatowaniu podlegają następujące elementy:
– tekst – zmiana rozmiaru czcionki, pogrubienie, kursywa,
– węzeł,
– gałąź – zmiana kształtu, grubości.
Dla wszystkich powyższych elementów można również zmienić ich 

kolor.
Dodatkowo program FreeMind pozwala na zamianę „gałęzi” w „bą-

belki”. Aby uzyskać ten efekt, należy kliknąć prawym przyci-
skiem myszy na wybrane słowo-klucz i z menu wybrać polecenie 
Format  Ramka. Spowoduje to „zamknięcie” pojęcia w „bąbe-
lek” oraz wszystkich pojęć (węzłów) od niego odchodzących. 
Aby powrócić do efektu „gałęzi”, czyli napisów umieszczonych 
bezpośrednio na linii, należy ponownie wybrać polecenie For-
mat, wskazując na opcję Bez ramki. Na rysunku 18. przedstawio-
ny został efekt Ramki dla słowa-klucza Impresjonizm.

Rysunek 18.
Mapa myśli Młoda Polska z efektem ramki (bąbelka) dla słowa Im-

presjonizm

Źródło: opracowanie własne.
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Zwijanie
W razie potrzeby można zwinąć część (lub całość) mapy myśli. Jest 

to przydatne, gdy mamy bardzo rozbudowaną mapę, a pracujemy 
tylko nad jednym jej fragmentem. Aby zwinąć część mapy, wy-
starczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na słowo-klucz, które 
automatycznie ulegnie zwinięciu. Przykładowy efekt mapy ze 
zwiniętym fragmentem został pokazany na rysunku 19. Rozwija-
nie węzłów przebiega analogicznie.

Rysunek 19.
Mapa myśli Młoda Polska z efektem zwinięcia kilku jej fragmentów

Źródło: opracowanie własne.

Zapis
Gotową mapę (projekt) warto zapisać w pliku programu FreeMind 

o rozszerzeniu MM (polecenie Plik  Zapisz jako). Pozwala 
to na późniejsze wprowadzanie zmian w utworzonej mapie, 
bez konieczności wykonywania jej od początku. Dodatkowo 
można wyeksportować mapę do dokumentu HTML (polecenie 
Plik  Eksport  Do dokumentu HTML), do jednego z trzech 
obrazów grafi cznych (polecenie Plik  Eksport  Do obrazu 
PNG lub JPEG lub SVG) oraz do dokumentu PDF (polecenie 
Plik  Eksport  Do dokumentu PDF). Mapę można również, 
bezpośrednio z programu, wydrukować.
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kompetencji. Dotyczy tzw. miękkich umie-
jętności, do których należą m.in.: budowanie 
optymalnych relacji, zaawansowane umie-
jętności komunikacyjne, skuteczne radzenie 
sobie ze stresem zawodowym. Kolejne roz-
działy obejmują następujące zagadnienia: 
tworzenie autorytetu nauczyciela poprzez 
budowanie jego relacji z uczniami, rola 
wychowawcy klasy, problematyka przy-
gotowywania młodego pokolenia do życia 
w medialnym świecie, sposoby prowadzenia 
rozmowy psychologicznej z uczniem oraz 
tematyka radzenia sobie ze stresem w szkole 
i poza nią.
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i prezentuje konkretne umiejętności niezbęd-
ne w pracy z uczniem.
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