
pYTają

Czy współczesna szkoła wykorzy-
stuje zdobycze nauki w dziedzinie 
wiedzy o mózgu?

To trudne pytanie. Wiedzy dotyczącej 
mózgu, którą można wprost przekładać 
na działania edukacyjne, jest ciągle bardzo 
mało. Jest ona oparta przede wszystkim na 
wynikach badania zwierząt.

Colin Rose, doradca edukacyjny 
premiera Wielkiej Brytanii odwołuje 
się do teorii inteligencji wielorakich.

To dobry i warty naśladowania przykład 
wykorzystywania współczesnych odkryć 
naukowych w praktyce edukacyjnej. Jed-
nak propozycje zmian często opierają się 
na mitach powstałych na bazie badań na-
ukowych, np. tych dotyczących funkcjo-
nowania mózgu. Często mówi się o ko-
nieczności wczesnej stymulacji mózgu. 
Okazuje się np., że edukacji muzycznej 
dziecka prowadzonej od czwartego roku 
życia towarzyszy szybki rozrost części pła-
tów skroniowych odpowiedzialnych za od-
biór dźwięków. Równolegle ze znaczną po-
prawą sprawności widzenia w okresie nie-
mowlęcym następuje gwałtowny wzrost 
liczby połączeń w korze wzrokowej. Czy 
to oznacza, że im większa stymulacja mó-
zgu w czasie dzieciństwa, tym lepiej? Nie. 
Po pierwsze, nie wiemy czy ćwiczenia wy-
wołują zmiany w mózgu, czy też zmiany  
w mózgu umożliwiają ćwiczenia. A po 
drugie, badania wskazują, że największe 
postępy w rozwoju psychiki pojawiają się 
w momencie, gdy liczba połączeń w mó-
zgu przestaje gwałtownie wzrastać. Twier-
dzenie więc, że im bardziej pobudzamy 
mózg we wczesnym dzieciństwie tym le-
piej, w świetle wyników badań nauko-
wych, nie jest wcale takie oczywiste.

Digitalnym tubylcom, pokoleniu 
internetu, rośnie IQ, ale spadają kom-
petencje społeczne, np. brak empatii.

Nie wiem, w jaki sposób IQ, o którym 
pani wspomina jest mierzone, skoro mówi 

Uczmy, jak się uczyć
czy szkoła powinna dostosować się do tego, 
że coraz więcej uczniów nie potrafi skupić się? 
Odpowiada dr Sławomir Jabłoński, pracownik 
naukowy i wykładowca Instytutu psychologii 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w poznaniu
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się, że rośnie. Być może mierzenie obej-
muje kompetencje, które są przez dziecko 
ćwiczone, gdy siedzi przed komputerem,  
a więc np. koordynacja wzrokowo-rucho-
wa, szybkość reakcji, reagowanie na bodź-
ce ruchowe. Natomiast w części testu We-
chslera, który bada inteligencję słowną, ci 
sami młodzi mogą nie być orłami.

Rzeczywiście, latem na podwórkach wi-
dać coraz mniej dzieci np. grających w pił-
kę. Dobrze, jeśli robią coś przy komputerze 
w grupie. Źle, gdy kontakt z rówieśnikami 
jest ograniczony tylko do sieci.

Dzisiaj rozmowa rodzica z dzieckiem 
jest dialogiem międzykulturowym. Trzeba 
wiele odkryć, by odpowiedzieć na pytanie, 
jaka jest kultura „digitalnych tubylców”, ja-
kie są ich kompetencje.

Konflikt pokoleń istnieje od zarania 
dziejów. Ale dziś mamy niesamowite 
przyspieszenie cywilizacyjne...

Konflikt pokoleń ma dzisiaj inną postać. 
Kiedyś było tak, że kultura dorosłych uczy-
ła życia, przekazywała wzorce. Natomiast 
dzisiaj często jest tak, że to dzieci w wie-
lu obszarach uczą dorosłych – np. obsługi 
komputera, komórki, tłumaczą, co to jest 
skype, gadu-gadu, czat. W związku z tym 
dzieci nie do końca postrzegają dorosłych 
jako autorytety, jako nauczycieli życia.

Wrośnięta w epokę internetu współ-
czesna młodzież ma trochę inaczej 
ukształtowany mózg niż wcześniejsze 
pokolenia. Chyba więc w edukacji po-
winniśmy już wyciągać z tego wnioski. 
Młodzi potrafią z powodzeniem wy-
konywać kilka rzeczy naraz, natomiast 
nie potrafią skupić się, powiedzmy, na 
operze.

Ma pani rację. Podkreśla się, że jedną  
z podstawowych kompetencji uczenia się 
jest zdolność hamowania i kontrolowania 
zachowań impulsywnych. Jeśli ktoś nie po-
trafi skupić się dłużej na monotonnej czyn-
ności, po prostu tej kompetencji nie ma. 
Czy szkoła powinna się jakoś dostosować 
do tego, że coraz więcej osób nie potra-
fi skupić się? To kwestia szersza, związana 
z psychologią rozwojową czy wychowaw-
czą. Kształtowanie umiejętności kontro-
lowania własnych impulsów jest możliwe 

już od drugiego roku życia. Mniej więcej  
w tym czasie rozpoczyna się intensywny 
rozwój płatów czołowych mózgu, które 
odpowiadają za kontrolę impulsów i emo-
cji. Jeżeli ta zdolność nie jest wystarczają-
co stymulowana w okresie przedszkolnym, 
to do szkoły trafiają młodzi ludzie, którzy 
mają z tym kłopot. Wykształcenie tej umie-
jętności w przedszkolu jest bazą skuteczne-
go uczenia się, które polega na tym, że mło-
dy człowiek musi podporządkować bieg 
swoich procesów psychicznych zewnętrz-
nej instrukcji nauczyciela. Od szkoły nie 
można żądać więc podporządkowania się 
temu, że coraz więcej dzieci nie ma umie-
jętności kontrolowania impulsów. Całko-
wite podporządkowanie się oznaczałoby 
konieczność zaprzestania uczenia. Trzeba 
się raczej zastanowić, jak w szkole rozwijać 
brakujące kompetencje.

A może należy zmienić pruski  
system edukacyjny z ławką i biurkiem?

Kwestią otwartą jest, w jakich warun-
kach będzie odbywało się nauczanie. Czy 
dzieci mają siedzieć w ławkach, czy nie, czy 
mają mieć zeszyty i podręczniki, czy nie. 
Natomiast szkoła nie ucieknie od tego, że 
jest osoba ucząca, która w jakiś sposób in-
struuje ucznia. Można zastanowić się czy 
ta sytuacja edukacyjna jest dopasowana do 
możliwości współczesnego ucznia? Czy 
odpowiada jego zainteresowaniom? Czy 
powinna się odbywać w systemie pruskim, 
formalnym, czy w systemie bardziej ela-
stycznym i otwartym? Ale zawsze pozosta-
nie nauczyciel, który podpowiada, popycha 
w jakimś kierunku. I na to uczeń musi być 
gotowy. Jeśli nie jest gotowy, czyli m. in. nie 
umie kontrolować swojego zachowania, to 
podąża tylko za osobistym impulsem, po-
mysłem. I w procesie edukacji wykorzystu-
je tylko część możliwości.

Oczywiście, że nauczyciel być musi. 
Może nie jako przekaźnik wiedzy, bo 
uczeń doskonale korzysta z doktora Go-
ogle, ale jako dobry wychowawca. 

Ale europejskie podręczniki są gru-
be, definiujące abstrakt przez abstrakt, 
przywołujące 150 zawiłych przykła-
dów. Porównywano te do matematy-
ki z podręcznikami w Japonii, Wietna-

mie, Singapurze, gdzie dzieci odnoszą 
duże sukcesy z tego przedmiotu. Tam-
tejsze podręczniki są krótkie, konkret-
ne, wyjaśniają wszystko na czytelnych 
przykładach.

Oprzyrządowanie edukacji, zarówno 
podręczniki, jak i pomoce szkolne, funk-
cjonują dziś u nas na zasadzie wolnego ryn-
ku. Co się sprzedaje, jest drukowane czy 
tworzone. Bez względu na to, czy jest do-
bre. Prowadzi się mało badań naukowych 
dotyczących efektywności wykorzystywa-
nia w procesie nauczania zarówno pomo-
cy fizycznych, jak i samych metod. A jeśli 
się je prowadzi, ich wyniki nie są wykorzy-
stywane w budowaniu m. in. programów 
kształcenia. To szerszy problem, nie tylko 
polskiej edukacji. Najpierw wprowadza się 
jakąś zmianę, a później ewentualnie bada 
się jej skutki.

Efekt jest taki, że ponad połowa 
polskich uczniów umiera z nudów  
w szkole, a część z nich boi się szkoły 
jak dentysty...

W szkole uczeń jest w pewnym sensie 
skazany na nieprzyjemne sytuacje, bo na-
uczanie polega na próbie nabycia kompe-
tencji, czy zapamiętania jakiejś treści, czy-
li robieniu tego, co jest dla nas z począt-
ku zbyt trudne. To podstawowe źródło 
szkolnej frustracji. Zniechęcenie i fru-
stracja są często pierwszymi i naturalny-
mi reakcjami człowieka na duże wyma-
gania. Ale kiedy je świadomie przezwy-
ciężamy, możemy się czegoś nauczyć. Po-
nadto w szkole jesteśmy zmuszani, skła-
niani, czy zachęcani do robienia tego, co 
nie jest zgodne z naszą naturą. Gdyby w 
szkole iść tylko za naturalnymi impulsa-
mi, np. za naturalnym impulsem pozna-
wania otaczającego świata, to poziom, do 
którego byśmy doprowadzali uczniów, 
byłby niekoniecznie tym oczekiwanym, 
a jednocześnie wymaganym w dorosłym 
życiu. Bo na szkołę musimy spojrzeć w 
perspektywie dorosłości...

Ale nasze szkoły uczą abstraktów  
i raczej nie odnoszą sukcesów w przy-
gotowaniu do dorosłości. Nie ma zajęć 
z panowania nad emocjami, czy z po-
szerzania kompetencji społecznych.
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Rzeczywiście, w polskiej szkole jest zbyt 
wiele treści do zapamiętania. Rzadko roz-
wija się np. kompetencje społeczne, emo-
cjonalne, czy bardzo ważne kompetencje 
współpracy.

Z badań prowadzonych regularnie np. 
przez Fundację Batorego wynika, że ludzie 
z różnych instytucji w Polsce nie potrafią ze 
sobą współpracować. Bo w naszych szko-
łach zbyt często są uruchamiane zarówno 
przez rodziców, jak i nauczycieli, tzw. „wy-
ścigi szczurów”. Rywalizacja jest wpraw-
dzie naturalna dla człowieka, ale człowiek 
cywilizowany powinien umieć przezwycię-
żać chęć rywalizacji i współpracować.

Nie potrafimy tworzyć wspólnot 
obywatelskich...

Tak będzie nadal, bo w edukacji od po-
czątku promuje się głównie indywidual-
ne osiągnięcia, np. najlepszy uczeń w kla-
sie, który już we wczesnym etapie 
szkoły podstawowej dostaje za naukę 
pieniądze. Czy jest to dobry sposób? 
Nie jestem do końca o tym przeko-
nany. Dlaczego nie nagradza się czę-
ściej aktywności, gdzie występuje ze-
spół mniejszy niż klasa? Zespół, któ-
ry coś zrobił, osiągnął?

Częścią egzaminu gimnazjalnego 
ma stać się przygotowanie projektu.

To krok w dobrym kierunku pod wa-
runkiem, że nie przekształci się w karyka-
turę, jak prezentacja maturalna.

Czego nasz mózg uczy się chętnie? 
Tego co nowe i przydatne?

Jeżeli lubimy się uczyć, wszystkiego 
uczymy się chętnie. Z uczeniem się powin-
niśmy mieć dobre skojarzenia. Nie powi-
nien to być kierat od pierwszych lat. Jeśli 
dziecko w wieku przedszkolnym ma wy-
pełnioną każdą godzinę dnia przez cały ty-
dzień, to nie jest dobre. Przedszkolak, wra-
cając do sali po rytmice, tańcach itp., trak-
tuje ją jako poczekalnię przed następnymi 
zajęciami. Nie ma tu już miejsca na wycho-
wanie przedszkolne. Zbyt wcześnie wpro-
wadzamy kierat obowiązków, chęć sprosta-
nia wymaganiom, które nie są zgodne z za-
interesowaniami malucha. A ten chciałby 
się po prostu więcej bawić. I okazuje się, że 

zabawa odgrywa szalenie istotną rolę w sty-
mulacji rozwoju.

Psychologia rozwoju mówi, że do wieku 
przedszkolnego łatwo uczymy się wszyst-
kiego. Nasze mózgi są tak chłonne, że 
przyswajają mnóstwo informacji bez spe-
cjalnych zabiegów. Mitem powstałym na 
bazie badań nad zwierzętami jest, że należy 
w tym okresie mózg jak najmocniej stymu-
lować, bo chłonie jak gąbka wszystko. Na 
przykład badania prowadzone przez Billa 
Greenough’a z Uniwersytetu Illinois wska-
zują, że mózgi szczurów przetrzymywa-
nych samotnie w klatkach mają mniej po-
łączeń nerwowych i są gorzej ukrwione niż 
mózgi szczurów żyjących w klatkach z ko-
łowrotkami, drabinkami i innymi szczu-
rami. Z takich doniesień naukowych wy-
prowadza się często błędny wniosek, że im 
środowisko jest bogatsze w bodźce, tym 
mózgi lepiej się rozwijają. Tymczasem po-

prawny wniosek jest inny: zwierzęta lepiej 
rozwijają się w środowisku, które nie jest 
jakoś specjalnie wzbogacone o dodatkowe 
bodźce, ale jest najbardziej zbliżone do śro-
dowiska naturalnego. Mózgi dobrze roz-
wijają się w naturalnym środowisku, a nie 
sztucznie bodźcowanym. Jeśli więc rodzi-
ce interesują się dzieckiem, kochają je, jego 
mózg będzie dobrze rozwinięty. Nie trzeba 
go prowadzać na dodatkowe zajęcia.

Stymulowanie mózgu w dzieciństwie 
ma sens o tyle, o ile nabyte przez ten mózg 
umiejętności są później w życiu wykorzy-
stywane. Jeśli tak się nie dzieje, działają-
cy ekonomicznie mózg, stopniowo usuwa 
„zdobycze” dzieciństwa. Likwiduje zbędne 
połączenia, neurony, tkankę. Nadmierne 
stymulowanie dziecka we wczesnym dzie-
ciństwie, aby nauczyło się wszystkiego na 
zapas, jest bez sensu.

W wieku przedszkolnym dziecko chętnie 
uczy się tego, co je interesuje. Chętnie też opa-
nowuje kompetencje, które w jego mniema-
niu uczynią je bardziej dorosłym, ważnym.

W okresie szkolnym od 6 do 9 lat dzie-
ci często uczą się czegoś, co trzeba: bo pani 
w szkole chce, bo wymagają rodzice. Nie 
zastanawiają się po co im ta nauka. Cieszy 
je sama radość uczenia – czyli podporząd-
kowania się pani, wykonywania jej pole-
ceń. Taki stan funkcjonowania dziecka ro-
dzice powinni jak najdłużej podtrzymywać. 
Jednak czasami podważają pozycję nauczy-
ciela. Nie wolno dziecku burzyć autoryte-
tu nauczyciela, zwłaszcza w pierwszych la-
tach nauki szkolnej! Nie warto mówić przy 
dziecku: co ta pani wymyśliła? Oczywiście, 
pomijam tu sytuację, gdy dziecko jest uczo-
ne przez niekompetentnego pedagoga.

A później?
W okresie dorastania nauka schodzi na 

dalszy plan. Wiodącym elementem rozwo-
ju jest początkowo dojrzewanie biologicz-
ne oraz jego społeczne i psychiczne konse-
kwencje. Ale nauka nie zejdzie całkowicie 
na drugi plan, jeśli okaże się, że jakieś jej 
elementy są zgodne z pomysłem młodego 
człowieka na przyszłość. Kiedy zawiera coś, 
co go zainteresuje, zainspiruje intelektual-
nie. W okresie dorastania mocno wzrastają 
wymagania zarówno w stosunku do rodzi-
ców, jak i nauczycieli. Młody człowiek za-
daje mnóstwo pytań, nie wszystko jest już 
tak oczywiste. Nauczyciel, aby sprostać wy-
maganiom, musi nieźle nagimnastykować 
się intelektualnie. Nastolatek prowokuje 
konkretne sytuacje, bo chce sprawdzić, jak 
on sam, ale też nauczyciel, zachowa się, jak 
będzie reagował. Tak otrzymuje wiarygod-
ną dla niego informację o świecie dorosłych 
i samym sobie. W okresie dojrzewania edu-
kacja jest efektywna, jeśli trafia w potrze-
by intelektualne ucznia i gdy nauczyciel jest 
wiarygodnym dorosłym – partnerem, auto-
rytetem, przewodnikiem, na którym moż-
na polegać.

W dziecku należy wypracować postawę 
przyjemności uczenia się, potem powie-
dzieć mu, jak się uczyć.

Jedynym orężem nauczyciela nie 
może być stwierdzenie „bo nie zdasz 
egzaminu”...

Oczywiście, że nie! Szkoda, że dopie-
ro teraz we władzach oświatowych zaczyna 
budzić się świadomość tego. W latach 80. 

 Nadmierne stymulowanie  
dziecka we wczesnym  

dzieciństwie, aby nauczyło się 
wszystkiego na zapas,  

jest bez sensu.
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w Wielkiej Brytanii wprowadzono testowe 
metody oceny kompetencji uczniów. U nas 
zrobiono to kilka lat temu. W Wielkiej Bry-
tanii już w latach 90. pojawiła się refleksja, 
że nauczyciele nie w pełni rozwijają wro-
dzone lub nabyte kompetencje uczniów, 
bo uczą głównie zdawać testy. Nawet tre-
ści edukacyjne podają tak, by były przydat-
ne na teście końcowym.

I gdzie tu miejsce na kreatywność? 
Może ma rację Manfred Spitzer, wy-
bitny badacz mózgu, że jak w Europie 
nie zmienimy systemu edukacji, bę-
dziemy szyć t-shirty dla Chin?

Nie wiem, jak wygląda edukacja w Chi-
nach. Natomiast na pewno koncentrowa-
nie się tylko na przygotowaniu ucznia do 
rozwiązania testu nie jest dobrym kierun-
kiem. Zależy też jak rozumiemy kreatyw-
ność. Jeśli jako spontaniczną, nieuporząd-
kowaną aktywność umysłową, której obce 
są wszelkie zasady, testy nie są odpowiednie 
do jej badania. Ale czy tego typu kreatyw-
ność jest najbardziej potrzebna w życiu do-
rosłym? Nie. No chyba, że mówimy o ar-
tystach. Powinniśmy być kreatywni, ale na-
sza twórczość powinna być zrozumiała dla 
drugiego człowieka. Jeśli w kreatywności 
nie potrafimy uwzględniać jakichś reguł, 
np. logicznego rozumowania, będzie ona 
bezproduktywna.

Jeżeli rzeczywiście mamy kryzys produk-
tywnej kreatywności to pewnie ma on ja-
kiś związek z kryzysem czytelnictwa. Wszy-
scy w Europie zastanawiają się, co zrobić, by 
zachęcić dzieci do czytania. Bo okazuje się, 
że jak ktoś potrafi czytać, potrafi wychodzić 
poza własny punkt widzenia. Ktoś kto rozu-
mie to co czyta, nie ma problemów z prze-
kładaniem swoich kreacji w sposób zrozu-
miały dla drugiego człowieka.

Trwa popularna akcja „Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Trzeba byłoby ogłosić nową 
akcję pod hasłem „Cała Polska czyta sobie” 
albo „Wszyscy dorośli czytają”. Bo naiw-
nym jest myślenie, że dziecko będzie chęt-
nie sięgało po książkę, nie widząc rodzi-
ców, którzy regularnie czytają choćby krót-
kie fragmenty.

Wiedza podwaja się co siedem lat  
i ten proces ciągle przyspiesza. Je-

steśmy bombardowani newsami. Wy-
stępuje zjawisko przebodźcowania. 
Szkoła na to reaguje tak, że tworzy 
coraz to nowe przedmioty nauczania  
w wymiarze jednej godziny tygodnio-
wo. Z perspektywy mózgu jest to bez 
sensu, bo po 5 dniach zapominamy 75 
proc. wiedzy.

Reakcją na przyrost ilości informacji po-
winno być położenie nacisku na naucza-
nie, jak się uczyć. Jak w domu efektywnie 
przygotować się do zajęć, jak zdobywać po-
trzebne informacje, jak oceniać ich wiary-
godność.

No właśnie, jak się efektywnie 
uczyć?

Chociażby porządkując mądrze mate-
riał przekazany w trakcie zajęć szkolnych. 
Są różne mnemotechniki ćwiczenia pamię-
ci. Ważne jest nauczenie porządkowania 
materiału w sensowne bloki, a także prze-
kazanie pozytywnych emocji dotyczących 
przyswajania wiedzy. Jeśli lubimy przed-
miot, mamy lepsze efekty w jego uczeniu 
się niż kiedy go nie lubimy. Zapominamy  
o roli snu w uczeniu się. Okazuje się, że po-
wiedzenie „prześpij się z tym” jest jak naj-
bardziej prawdziwe. Ciekawe, że taką rolę 
może spełniać również drzemka 30-60 mi-
nutowa, po której efekty uczenia się utrwa-
lają się. Jeżeli uczymy się czegoś w szkole 
i wracamy do tego następnego dnia, takie 
nauczanie jest efektywniejsze. Ale w szko-
le nie da się uczyć cały dzień matematyki, 
a następnego dnia również wrócić do ma-
tematyki. Można jednak spróbować uło-
żyć plan w taki sposób, aby dany przedmiot 
był dzień po dniu. Gotowej odpowiedzi na 
pytanie, jak się efektywnie uczyć, nie ma.  
W dużej mierze zależy to od indywidual-
nych predyspozycji. To dobry moment, aby 
się nad tym zastanowić. Może warto zrobić 
jakieś badania?

Uczeń traci wszelką motywację do 
pracy, jeśli nauczyciel nie jest w sta-
nie odpowiedzieć mu na pytanie, po co 
mam się tego uczyć.

To nie tylko problem, czy nauczyciel 
potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ale 
również czy uczeń będzie umiał zrozu-
mieć odpowiedź. Nauczyciel może z po-

ziomu dorosłego człowieka opowiedzieć 
o uzyskiwanych przez ucznia kompeten-
cjach w danej dziedzinie, które przydadzą 
się mu później. Ale to raczej nie przemówi 
do ucznia. Dlatego tak ważny jest autory-
tet nauczyciela. Jeżeli uczeń i rodzice mają 
zaufanie, że treści pojawiające się na lek-
cjach są sensowne, potrzebne, to niepew-
ność ze strony ucznia będzie mniejsza. Je-
śli dodatkowo będzie czuł, że nauczyciel 
jest głęboko zaangażowany, nie będzie za-
dawał tego pytania.

Podsumujmy: szkoła nie do końca 
powinna podporządkować się temu, 
jak rozwijają się mózgi digitalnych  
tubylców.

Tak. Mózg jest instrumentem ekono-
micznym – dostosowuje się do tego, czego 
wymaga od niego środowisko. Jeśli środo-
wisko wymaga kontroli zachowań impul-
sywnych, mózg nauczy się tego. Jeśli nie 
wymaga, to jest źle. Warto przywołać popu-
larny swego czasu, nie tylko w Polsce, mit 
bezstresowego wychowania. Z tego powo-
du uczeń stał się obiektem właściwie niety-
kalnym przez nauczyciela. Na szczęście ta-
kie myślenie powoli zanika.

Rozmawiała Beata Igielska
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