
Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi 

 

Ogrom wiedzy i nadmiar informacji jest wyzwaniem nie tylko dla współczesnej 

edukacji. W zakresie informacji człowiek musi umieć wybrać to, co jest mu przydatne. 

Dokonywanie takich wyborów nie jest prostą kompetencją, dlatego należy ją stale rozwijać. 

Mózg nie może jednorazowo przetworzyć bardzo dużej ilości informacji. Aby mógł                                 

ich przetworzyć jak najwięcej, trzeba go do tego odpowiednio przygotować, czyli wyposażyć 

dziecko w jak największy zasób słów. 

Nic tak nie stymuluje rozwoju mózgu jak kreatywność. Maluchy powinny możliwie 

dużo śpiewać, tańczyć, lepić, rysować, malować, a przede wszystkim bawić się z innymi 

dziećmi. Utworzone w dzieciństwie szlaki neuronowe wykorzystywane są przez całe życie                        

i determinują rozwój mózgu. Trwałe zmiany sieci neuronalnej wymagają licznych powtórzeń. 

Efektywna nauka, mająca przynieść trwałe efekty, wymaga czasu. Neurony uczą się wolno. 

Mózg każdego jest inny, ma inną strukturę i ma swój własny sposób przetwarzania 

informacji. Człowiek może nauczyć się tylko tego, co potrafi przetworzyć. Każdy z nas 

przetwarza daną informację w różny sposób. Dlatego dziecko musi wykonywać wszelkie 

działania związane                     z uczeniem się samodzielnie. Przytoczę tutaj słowa Jeana 

Piageta „Wszystko co robimy dla lub za ucznia, pozbawia go możliwości zrobienia tego 

samemu”. 

 Bardzo istotne jest łączenie wiadomości z doświadczeniem ucznia. Wywołanie 

ciekawości, zainteresowania budzi w dziecku chęć poznania czyli dziecko motywuje                                

się wewnętrznie. Drogą umożliwiającą uczenie się jest ciekawość, którą możemy osiągnąć 

przez stawianie otwartych pytań. Należy pamiętać, że uczenie się to aktywny proces 

nadawania znaczeń. Dzieci są ciekawe świata i chętne do działania. Poznanie czegoś nowego 

sprawia im przyjemność, dlatego z uporem zadają pytanie ”dlaczego?”. 

Aby nauka była efektywna, towarzyszyć jej muszą, zarówno w domu jaki i szkole, dobre 

relacje i poczucie bezpieczeństwa. Ludzi, a więc i uczniów, napędzają do działania nie tylko 

fakty                       i dane, ale także uczucia, ciekawe historie a przede wszystkim inni ludzie. 

Należy zrobić wszystko, aby dziecko uznało, że przekazywana wiedza jest dla niego ważna i 

potrzebna. 

 Trzeba także wiedzieć, że narządem który mocno stymuluje rozwój mózgu są ręce 

(mają dużą reprezentację w korze mózgowej). Dlatego dzieci powinny aktywnie używać 

dłoni. Stymulująco działa też muzyka, śpiew, równie istotne są rozmowy, czytanie, 

opowiadanie, wyjaśnianie. Pobudzająco na mózg działają zadawane dzieciom przez dorosłych 

pytania, które kierują uwagę dzieci na określone zjawisko i uczą ich logicznego myślenia (np. 

chodzącą                      po parapecie biedronkę można wykorzystać do liczenia kropek na 

każdym skrzydle. Dziecko policzy, że ich liczba jest taka sama, a przy tym zrozumie, czym 

jest symetria). 

Dlatego też zebrane kasztany, sklejone z papieru figury bardziej stymulują rozwój mózgu niż 

drogie nawet edukacyjne zabawki. 

 Plastyczność mózgu jest bardzo duża, ale zmniejsza się w środowisku, gdzie panuje 

nuda i stres. 

Ważne jest uczenie się z wykorzystaniem neuronów lustrzanych, czyli przez obserwację                           

i powtarzalność, przez wczuwanie się. Niezwykle istotny jest aspekt językowy. Należy 



analizować zwroty i wyrażenia, by rozwijać świadomość językową. I dużo z dzieckiem 

rozmawiać, dbając aby formułowało dłuższe wypowiedzi. 

 Pamiętajmy też o tym, że długotrwałe oglądanie telewizji prowadzi do emocjonalnego 

zobojętnienia. Dzieci często oglądając TV, także poprzez Internet, słabiej czytają i wolniej się 

uczą. Pod wpływem nowych technologii stają się coraz bardziej autystyczne, unikają kontaktu 

z ludźmi, szczególnie wzrokowego i dotykowego. 

 Zadbajmy, aby dziecko realnie przebywało z rówieśnikami. Rozmowy, kłótnie, 

obrażanie się i godzenie, wspólne zabawy są niezwykle istotne, by w sposób ustabilizowany 

funkcjonować nie tylko w starszych klasach, ale i w dorosłym życiu.  

Telewizja, niezależnie od treści, prowadzi do różnego typu zaburzeń percepcji. Podobny 

wpływ ma multitasking, czyli zdolność  wykonywania jednocześnie kilku czynności (np. 

oglądając film czytamy sms lub sprawdzamy pocztę elektroniczną). Ciągłe bycie online 

skutkuje powierzchownością, ogólnością informacji, a co za tym idzie powierzchownością 

kompetencji. 

 Młodzież spędza wiele godzin w Internecie, ale nie umie go efektywnie wykorzystać, 

nie wie, skąd pochodzi informacja, nie potrafi wskazać źródeł. Znalezione materiały 

przegląda pobieżnie, na zasadzie kopiuj – wklej. 

 Zasadne jest w pierwszej kolejności gruntowne opanowanie pisania, czytania, liczenia, 

słuchania i wypowiadania się.  

Spora grupa naukowców, głównie neurodydaktyków twierdzi, że laptop, komputer w rękach 

siedmiolatka przynosi więcej szkód niż pożytku. Dlatego warto się zastanowić, co kupić 

dziecku: rower czy konsolę, grę komputerową czy deskorolkę. 

 Nie można zapominać, że efektywna nauka wymaga czasu, ćwiczeń, powtórzeń.                       

Bez ćwiczeń i utrwalania bardzo szybko zapomina się nabytą wiedzę i umiejętności. 
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