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Konferencja  „Nauczanie przyjazne mózgowi w teorii i praktyce” 

 

System edukacyjny, jaki wszyscy znamy, powstał w czasach, gdy o przebiegu 

procesów uczenia się nic nie było wiadomo. Do niedawna nie było żadnych możliwości 

obserwowania pracy mózgu żywych i zdrowych osób. Dzięki ogromnemu postępowi 

technologicznemu  uczeni dysponują od około dwóch dziesięcioleci nowymi narzędziami, 

które pozwalają poznać i zrozumieć naturę procesów uczenia się i zapamiętywania. Choć 

jesteśmy dopiero na samym początku drogi prowadzącej do zrozumienia sposobu 

funkcjonowania ludzkiego mózgu, to jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat uczeni dokonali 

ogromnego postępu i odkryli wiele zasad sterujących pracą naszych neuronów. Celem 

konferencji było przybliżenie osobom związanym z edukacją wyników tych badań, a także 

próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy obecny model edukacyjny ułatwia czy utrudnia 

mózgowi pracę. 

Konferencję otworzył dyrektor toruńskiego NKJO dr Artur Mikiewicz. Inauguracyjny 

wykład „Stan obecny i perspektywy neuroedukacji” wygłosił prorektor UMK, profesor 

Włodzisław Duch. W swoim wystąpieniu omówił najnowszy stan badań nad mózgiem i 

nakreślił możliwe kierunki a także szanse rozwoju i perspektywy nowej interdyscyplinarnej 

dziedziny, jaką jest neuroedukacja. W czasie wykładu uczestnicy konferencji mogli 

dowiedzieć się, na czym polega neuroplastyczność, jak w mózgu powstają pojęcia, czym jest 

neurofeedback i jaką rolę w procesie uczenia się odgrywa skupienie. W końcowej części 

wykładu prof. Duch odniósł się do badań dotyczących testowania. Wynika z nich, że testy nie 

sprawdzają wiedzy, a jedynie powierzchowne skojarzenia. 

Następnie głos zabrała dr Marzena Żylińska, która skupiła się na praktycznym znaczeniu 

wniosków płynących z neuronauk. W swoim wystąpieniu wiele uwagi poświęciła problemowi 

ciekawości poznawczej i będącej jej pochodną motywacji. Słuchacze mogli dowiedzieć się, 

jakie elementy tradycyjnego modelu edukacyjnego utrudniają mózgowi pracę, a co ją ułatwia. 

Badania mózgu potwierdzają konieczność szukania alternatywy dla edukacji transmisyjnej 

opartej na przekonaniu, że nauczyciele mogą przekazywać swoją wiedzę uczniom. Odejście 

od dominacji tzw. metod podawczych daje szansę na lepsze wykorzystanie potencjału 

każdego ucznia. Jak wielki jest ten potencjał pokazała dr Agata Hofman z Uniwersytetu 

Gdańskiego, współtwórczyni idei Polskiej Akademii Dzieci. W swoim wystąpieniu postawiła 

wiele ważnych pytań. Czy dzisiejsze szkoły przygotowują do przyszłego życia? Czy 

pozwalają na rozwijanie pasji i kreatywności? Czy uczą mądrego wykorzystania technologii 
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informacyjnych? Dr Hofman pokazała również wiele praktycznych przykładów edukacji 

pozwalającej wykorzystać potencjał, z jakim dzieci przychodzą do szkoły. 

O neuronach lustrzanych i zarażaniu się pasją prosto z Amsterdamu opowiadała 

studentka sopockiej SWPS Ewa Międzobrodzka. Jej wystąpienie odbyło się w formie 

wideokonferencji. Prelegentka wyjaśniła, czym są tajemnicze neurony lustrzane, w jaki 

sposób zostały odkryte i jaką rolę odgrywają w procesach uczenia się.  Zwróciła też uwagę na 

to, w jaki sposób dzieci biorące udział w wykładach organizowanych w ramach Polskiej 

Akademii Dzieci nawzajem się inspirują i zarażają się od siebie nie tylko pasjami, ale również 

odwagą i wiarą we własne możliwości. Niestety, tradycyjny model edukacji ograniczając 

ilość dostępnych uczniom wzorców, nie wykorzystuje ogromnego potencjału neuronów 

lustrzanych. Kolejnym mówcą był Witold Kołodziejczyk, redaktor naczelny miesięcznika 

„Edukacja i Dialog”, a także twórca Collegium Futurum, szkoły już dziś realizującej w 

praktyce wiele postulatów badaczy mózgu. Uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć, jak 

funkcjonuje stworzona przez niego w Słupsku szkoła i jak ewoluowała w ciagu ostatnich lat. 

Niezmiernie ciekawe były informacje dotyczące zastosowania nowych technologii i 

związanych z tym zagrożeń. Mówca zwrócił również uwagę na fakt, iż nauczyciele nie są 

przygotowani do pracy w szkole, która nie opiera się na przekazywaniu uczniom wiedzy, ale 

na inicjowaniu i wspieraniu ich własnego procesu uczenia się. 

Tematem wystąpienia profesora Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztofa Szmidta była 

dydaktyka twórczości. Uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć, czy można uczyć 

kreatywności i jak robić to w szkolnej praktyce. Swoje wystąpienie łódzki pedagog zaczął od 

pytań o innowacyjność Polaków. Przytoczone przez prof. Szmidta dane liczbowe pokazują, że 

z kreatywnością i innowacyjnym myśleniem mamy ogromne kłopoty. Nie powinno to dziwić, 

bo w polskiej szkole, przygotowującej do zdawania testów opartych na zero-jedynkowym 

kluczu, kreatywność nie jest atutem, a raczej potencjalnym źródłem niepowodzeń. Uczestnicy 

konferencji dowiedzieli się, w jaki sposób można wspierać twórcze myślenie i jak mogą 

wyglądać takie zajęcia. 

Kolejne wystąpienie poświęcone było praktycznemu przygotowaniu uczniów do 

udziału w Odyseji Umysłu. Temat ten omówiony został przez Katarzynę Kryszak i Dorotę 

Kubiak z Bydgoszczy. Obie panie opowiadały, jak w praktyce wygląda przygotowanie 

uczniów do udziału w tym prestiżowym konkursie i jak jest on przeprowadzany. Podstawową 

wartością jest tu uczniowska samodzielność, autonomia i kreatywność. Kończąc swoje 

wystąpienie nauczycielki z Bydgoszczy stwierdziły, że przygotowanie uczniów do udziału w 

Odysei trwale zmieniło ich podejście do nauczania. Przekonały się, że uczniowie doskonale 
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potrafią poradzić sobie nawet z bardzo trudnymi zadaniami i uczą się najefektywniej właśnie 

wtedy, gdy samodzielnie rozwiązują problemy. Na zakończenie dr Klaudia Winiarska z 

NKJO pokazała, jak można łączyć pracę nad językiem ze sztuką. W zainicjowanym przez nią 

projekcie „Inspiracje-Imaginacje-Interpretacje” od wielu lat biorą udział kolejne roczniki 

studentów, a także pracownicy naszego Kolegium. Efektem tej pracy są zdjęcia-obrazy, do 

których powstają utwory literackie, które zdobią ściany korytarzy i sal wykładowych. Dzięki 

udziałowi w projekcie wiele osób odkryło w sobie talenty, których istnienia nigdy dotąd nie 

podejrzewali a także odczuło, czym jest radość tworzenia. W ten sposób przyszli nauczyciele 

doświadczają, jak inaczej przebiega proces uczenia się, gdy uczący się podmiot jest twórcą, a 

jak, gdy jest się jedynie odtwórcą.  

Co ciekawe, w wielu wystąpieniach pojawiły się te same problemy i zagadnienia. 

Wielu mówców wskazywało na rolę pytań w szkolnej edukacji. Poza szkołą pytania zadają 

osoby, które czegoś nie wiedzą, tym, które wiedzą więcej. W szkole jest inaczej. Edukacja 

przyjazna mózgowi powinna uczyć zadawania pytań. Ta niezmiernie ważna kompetencja 

umożliwia również twórcze podejście do problemów. Bez umiejętności formułowania pytań 

nie można w dzisiejszym świecie odnieść sukcesu. Kolejnym wspólnym mianownikiem była 

aktywność uczących się podmiotów. Problem ten pojawił się we wszystkich wystąpieniach, 

zarówno tych bardziej teoretycznych, jak również praktycznych. Wszyscy prelegenci zwracali 

uwagę, iż efektywna nauka i wykorzystanie potencjału uczniów możliwe jest dzięki odejściu 

od edukacji transmisyjnej. Synapsy uczą się tylko wtedy, gdy przetwarzają informacje, 

mówiła dr Żylińska. Wszystko, co ogranicza uczniowską aktywność, hamuje proces uczenia 

się. W Collegium Futurum uczniowie uczą się metodą projektu, a rolą nauczycieli jest 

wspieranie ich w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i organizowanie procesu 

dydaktycznego, mówił Witold Kołodziejczyk. Uczestnicy Polskiej Akademii Dzieci sami 

przygotowują i wygłaszają wykłady i przeprowadzają eksperymenty nawet dla kilkuset 

słuchaczy. Najmłodsi wykładowcy mają zaledwie kilka lat. Nauczyciele przygotowujący 

zespół do udziału w Odyseji Umysłu nie mogą w niczym pomagać uczniom. Warunkiem 

udziału w konkursie jest ich samodzielność. Udzielanie pomocy przez dorosłych 

dyskwalifikuje drużynę, mówiły Katarzyna Kryszak i Dorota Kubiak. Studenci sami robią 

zdjęcia, piszą własne wiersze lub wybierają inne formy wyrazu, zapewniała Klaudia 

Winiarska. W ten sposób chcemy przygotować przyszłych nauczycieli do tego, by swoich 

uczniów traktowali jak twórców, a nie biernych odtwórców i by u każdego starali się odkryć 

nawet głęboko ukryte talenty.  
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Wszędzie tam, gdzie nauczyciele stwarzają swoim uczniom przestrzeń dla ich 

działania, ci stają się twórczy i kreatywni i bez drobiazgowych wskazówek radzą sobie z 

problemami. Kluczowy staje się więc problem przygotowania zawodowego nauczycieli, na 

który w swoim wystąpieniu wskazywał Witold Kołodziejczyk. W ramach seminariów 

metodycznych adepci zawodu wciąż jeszcze przygotowywani są do pracy w szkole 

transmisyjnej, w której wszystkie decyzje dotyczące przebiegu lekcji podejmuje nauczyciel, a 

rolą uczniów jest wykonywanie jego poleceń. Szkoła przyjazna mózgowi musi znaleźć 

alternatywę dla tego tradycyjnego modelu edukacji. Czym różnią się klasy sprzed dwustu lat 

od dzisiejszych, pytała w swoim wykładzie Agata Hofman. Uczniowie wciąż siedzą w 

ławkach i słuchają stojącego przy tablicy i wyjaśniającego nowe zagadnienia nauczyciela. Jak 

pokazuje słupski przykład tak być nie musi, a metoda projektu i podejście zadaniowe mogą 

być stosowane w codziennej szkolnej praktyce. 

Badacze mózgu przekonują, że szkołę trzeba dziś wymyślić od nowa. Wiedzy nikomu 

nie można przekazać, ucznia w nic nie można wyposażyć. Aby synapsy mogły się zmieniać, 

mózg musi aktywnie przetwarzać informacje. Najpierw trzeba zmienić kształcenie 

nauczycieli, odejść od modelu drobiazgowego planowania aktywności uczniów, skupić uwagę 

na tworzeniu bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego i na inicjowaniu procesu uczenia 

się. Nasze mózgi zostały stworzone do tego, żeby się uczyć, niczego nie robią lepiej, 

zapewniają neurobiolodzy, ale potrzebują do tego odpowiednich warunków. Wszystko, co 

robimy, rzeźbi nasze mózgi, zapewnia profesor Duch. Natura wyposażyła wszystkich ludzi w 

ciekawość poznawczą i będącą jej pochodną motywację. Niszcząc pierwszą eliminujemy 

również tę drugą. Czas zacząć szukać nowego modelu szkoły na miarę naszych potrzeb. Ten 

XIX -wieczny nie może się sprawdzać, bo został stworzony na potrzeby świata, którego już 

nie ma. Dziś dysponujemy narzędziami, które pozwalają zweryfikować stosowane obecnie 

metody nauczania i materiały edukacyjne.  

Na koniec warto przytoczyć myśl, która również pojawiła się w kilku wystąpieniach. 

„Neurony umierają z nudów” i to nie w sensie przenośnym, ale dosłownie. Studenci 

przygotowujący się do pracy w szkole przyjaznej mózgowi powinni wiedzieć, że dobra lekcja 

musi być przede wszystkim ciekawa dla uczniów i musi umożliwiać im samodzielne 

rozwiązywanie problemów. Bo ten się uczy, kto jest aktywny.  

Źródło: Podsumowanie konferencji: http://158.75.129.10/?pid=1&spid=63 
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