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NEURODYDAKTYKA I JEJ ZNACZENIE W PROCESIE NAUCZANIA -
UCZENIA SIĘ 

 
„Umysł nie jest naczyniem,  

które trzeba napełnić lecz ogniem, 
 który naleŜy rozniecić”  

Plutarch 
Słowa kluczowe 
 
neurodydaktyka, neuropedagogika, wieloraka inteligencja, edukacja, innowacja pedagogiczna, proces 
nauczania-uczenia się. 
 
Streszczenie 
 

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej dydaktyki. Szczególną uwagę zwrócono 
na nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które są istotnym narzędziem procesu 
nauczania-uczenia się, jak równieŜ na edukację uzasadnioną neurologicznie.  

Stosowanie innowacyjnych sposobów nauczania, które bazują na skutecznym wykorzystaniu 
całego mózgu oraz odwołują się do wielorakiej inteligencji uczniów (Howard Gardner) przyczyniają 
się do efektywności procesu kształcenia. Dostosowanie nauki do neurologicznych uwarunkowań 
procesu uczenia się oraz predyspozycji ucznia i jego moŜliwości intelektualnych jest przyszłością 
edukacji. Tym samym programy szkolne powinny przekazywać wiedzę o tym, jak uczyć się samemu 
i jak poszerzać swoją wiedzę - „Jak skutecznie się uczyć”.  
 
 
Wprowadzenie 

 
Szybki rozwój technologiczny środków informacji i komunikacji nierozerwalnie wpływa na 

zmianę warunków i stylu Ŝycia społecznego, gospodarczego oraz edukację, która wymaga zupełnie 
innego zestawu narzędzi niŜ ten stosowany do niedawna. Obecnie mamy do czynienia z nową 
edukacją. Coraz większe znaczenie w procesie nauczania-uczenia się odgrywają nowoczesne 
technologie informatyczne. W ostatnim czasie zwiększyła się drastycznie nie tylko ilość, ale 
i znaczenie informacji docierających za pośrednictwem Internetu oraz bezprzewodowych technologii 
informacyjnych. Dzisiejszy uczeń w społeczeństwie informacyjno-mobilnym wymaga zupełnie 
nowego podejścia. Według Gary'ego Smalla - światowej sławy neurologa mózg cyfrowych tubylców 
(urodzeni uŜytkownicy mediów cyfrowych1) - funkcjonuje inaczej niŜ osób trzydziestoletnich 
i starszych. Pokolenie Internetu pracuje na znacznie wyŜszych obrotach niŜ ich rodziców, co 
w efekcie na przestrzeni czasu moŜe doprowadzić nawet do zmian ewolucyjnych w gatunku homo 
sapiens (Small, Vorgan, 2008). MłodzieŜ, która dorasta w otoczeniu nowych technologii, myśli 
i postępuje inaczej niŜ poprzednie pokolenie:  
- szybciej podejmuje decyzje i ocenia informacje,  
- jest otwarte na innowacje, ale zarazem oczekuje szybkich efektów, 
- preferuje wielozadaniowość, wykonuje kilka czynności jednocześnie,  
- dostrzega więcej szczegółów, 
- ma doskonałą koordynację oko-ręka. 

Dlatego dopasowanie formy przekazu wiedzy i warunków, w jakich jest ona przyswajana przez 
indywidualnego ucznia jest niezbędne. Potwierdzeniem tego są równieŜ słowa Joanny Nikodemskiej 
                                                           
1 Marc Prensky amerykański badacz mediów cyfrowych i Internetu w opublikowanym w 2001 r. artykule 
Digital Natives, Digital Immigrants, po raz pierwszy uŜył terminów„cyfrowi tubylcy” i „cyfrowi imigranci”. 



- „Do tej nowej generacji trzeba dopasować teraz szkoły, bo w obecnym wydaniu nie ma sensu…”- 
rozpoczynające artykuł zatytułowany „Imózgi w e-szkole”, w którym autorka przedstawia wybrane 
projekty realizowane w szkołach w róŜnych krajach. (Nikodemska, 2009). 

Mówiąc o dopasowaniu nauczania do potrzeb i moŜliwości uczniów naleŜy wspomnieć równieŜ 
o neuropedagogice, określanej obecnie pedagogiką XXI wieku, która opiera się na wiedzy o budowie 
i funkcjach mózgu oraz syntetycznym rozumieniu procesu uczenia się (Taraszkiewicz, 06.02.2009). 
Odkrycia w dziedzinie neurologii mogą z pewnością usprawnić proces nauczania. Dlatego zasadne 
jest podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku 
neurodydaktyki.  
 
 
1. Nowe podejście do dydaktyki  
 

Uczenie się i nauczanie jest procesem złoŜonym i wielowymiarowym. Współczesna dydaktyka 
powinna być tym bardziej dopasowana do aktualnych wymagań jakie stawia edukacja XXI wieku, 
a zatem odmienna od dotychczasowej, ze względu na chociaŜby szybkie zmiany i nieograniczony 
dostęp do zasobów informacji, a takŜe potrzeby ludzi oraz zmieniający się styl codziennego Ŝycia. 
Dzisiejsza gospodarka oparta na wiedzy wymaga innowacyjnych systemów edukacyjnych. 

Szczególnie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, a ostatnio dynamicznego 
Internetu powoduje przeniesienie nacisku z narzędzi i treści na umiejętności i kompetencje. 
W procesie uczenia się na plan pierwszy wysuwają się kompetencje samodzielnego poszukiwania, 
selekcjonowania i porządkowania informacji z róŜnych źródeł oraz umiejętności samodzielnego 
uczenia się i planowania własnego rozwoju. Nowe narzędzia komunikacyjne dają do dyspozycji 
dobre moŜliwości wspomagania realizacji tak postawionych postulatów. Dlatego edukacja na 
wszystkich etapach kształcenia powinna podąŜać za zmianami  i uwzględniać specyficzne potrzeby 
uczniów, a takŜe kształtować nowy typ nauczania wykorzystujący w coraz większym stopniu 
nowoczesne narzędzia informatyczne.  

W obliczu takich wyzwań z pomocą przychodzi nowa teoria uczenia się – konektywizmu –  
zaproponowana przez G. Siemensa i S. Downesa2, rozwijana pod hasłem „teorii uczenia się w epoce 
cyfrowej”. Tworzy ona silną podbudowę teoretyczną dla zrozumienia zasad uczenia się w epoce 
cyfrowej, w której wiedza rośnie w postępie geometrycznym, a miejscem procesów kształcenia 
w coraz większym stopniu staje się Internet (Simens, 2006, s.29). Wykorzystywane technologie 
informatyczne umoŜliwiają tworzenie systemów wspomagających zarządzanie treściami i procesami 
edukacyjnymi. Są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne na określoną treść i metodę nauczania. 

RóŜnice między dzisiejszym, tradycyjnym uczeniem się a konektywnym przedstawia tabela 1 
zaproponowana przez  J. P. Sawińskiego na portalu o nowoczesnej edukacji – edunews.pl (Sawiński 
J.P., 06.04.2010.). 

 
Tabela 1. Uczenie się tradycyjne a konektywne 

Uczenie się tradycyjne 
Konektywne uczenie się – w szkole 

jutra 
Zapamiętywanie faktów, dat, 
szczegółów… 

Łączenie się z zasadami informacji 

Rozumienie procesów i zjawisk Gromadzenie wiedzy w urządzeniach 
Kształcenie pojęć Odnajdywanie, poszukiwanie wiedzy 
Ćwiczenie umiejętności Tworzenie i utrzymywanie połączeń 
Rozwiązywanie róŜnych zadań 
przedmiotowych teoretycznych i 
praktycznych 

Spostrzeganie związków między 
obszarami, ideami i konceptami 

Nabywanie osobistych doświadczeń Krytyczne myślenie 
Rozwiązywanie przykładowych testów Wybieranie treści uczenia się i 

samodzielne podejmowanie decyzji 
 

                                                           
2 George Siemens i Stephen Downes to znani kanadyjscy eksperci od nowych trendów w edukacji 



 
PoniewaŜ jednym z najwaŜniejszych aspektów konektywizmu jest wykorzystanie Sieci, warto 

zwrócić uwagę, iŜ początkowo Internet był stosunkowo niewielkim zbiorem zasobów, moŜliwym do 
ogarnięcia dla pojedynczego człowieka. Obecnie jest potęŜnym źródłem informacji i ciągle dołączają 
do niego nowe, co sprawia, Ŝe przeciętny uŜytkownik nie jest w stanie przeczytać, zapamiętać, 
zrozumieć i przetworzyć uzyskanego materiału. Sytuację tę Ryszard Tadeusiewicz określa mianem 
„smogu informacyjnego”, który „dusi” nadmiar danych i stwarza zagroŜenie dla sieciowej 
cywilizacji. Nadmiar informacji powoduje, iŜ uŜytkownik Internetu jedynie ślizga się 
powierzchownie po zasobach informacyjnych w sposób niepozwalający na właściwą analizę 
i wykorzystanie zdobytych wiadomości (Tadeusiewicz, 2002. s. 17). Stąd kluczową kompetencją 
dzisiejszego ucznia jest krytyczne myślenie pozwalające rozróŜnić, co jest istotne, a co nie jest 
waŜne. Dlatego ideą nauczania w oparciu o teorię konektywizmu jest nie tylko: „wiedzieć jak” 
(know-how), „wiedzieć co” (know-what), ale przede wszystkim, „wiedzieć gdzie” (know-where) np. 
znaleźć właściwą informację (Polak, 29.03.2010).  

Jest to swego rodzaju klucz prowadzący do poszukiwanego zasobu wiedzy, a jednocześnie droga 
efektywnego uczenia się. Niemniej jednak, oprócz odpowiedzi na pytania co?, jak? gdzie? kiedy? po 
co? w dydaktyce waŜna jest skuteczność. Aby nauczanie-uczenie się dawało zamierzone efekty musi 
być równieŜ interesujące dla uczących się, celowe, uświadomione oraz motywujące, a przede 
wszystkim praktyczne i uŜyteczne.  

Nowe podejście do dydaktyki powinno zatem zwracać uwagę na: 
- potrzeby w zakresie nauczania-uczenia się, 
- konektywizm czyli rewolucję w uczeniu się (lepiej, ciekawiej, skuteczniej i przyjemniej), 
- kluczowe kompetencje potrzebne w epoce cyfrowej, 
- potrzebę uczenia się przez całe Ŝycie,  
- wykorzystanie potencjału nowoczesnej technologii w edukacji, 
- organizację zajęć z wykorzystywaniem zasobów Internetu (np. WebQuest, Web 2.0, blogi), 
- miejsce w praktyce szkolnej zdalnego nauczania,  
- nowoczesne strategie, metody pracy i formy organizacyjne edukacji, 
- strategie, techniki i narzędzia związane ze sprawdzaniem i ocenianiem efektów uczenia się. 

Oprócz wymienionych wyŜej czynników nie moŜna zapomnieć równieŜ o predyspozycjach 
ucznia i jego moŜliwościach intelektualnych, które mają znamienny wpływ na sposób uczenia się. 
Styl uczenia się jest wyznaczany w głównej mierze przez właściwości indywidualne kaŜdego ucznia, 
odbierającego informacje ze świata róŜnymi zmysłami i mającego swój ulubiony naturalny kanał 
informacji. Wobec tego nie moŜna wszystkim narzucać jednakowego, a tym bardziej swojego stylu 
nauczania, co często ma miejsce na zajęciach szkolnych. Nauczyciel XXI wieku uczący pokolenie 
cyfrowych tubylców musi nauczyć się zamieniać tradycyjne, nudne, zajęcia w spotkania interesujące, 
motywujące uczniów, odpowiednio je zaprezentować,  wręcz  zaoferować, dostosowując do 
predyspozycji uczniów. 

Autorzy ksiąŜki „Rewolucja w uczeniu się” zalecają: „… u kaŜdego ucznia zidentyfikujcie 
dominujący styl uczenia się i talent, a następnie zapewnijcie odpowiadający im sposób nauczania. 
Jednocześnie zadbajcie o wszechstronny rozwój wszystkich potencjalnych zdolności” (Dryden, Vos, 
2003, s.345).  

Do rozpoznania swojego stylu uczenia się, zgodnie z indywidualnym profilem inteligencji, 
zachęca takŜe Małgorzata Taraszkiewicz na łamach czasopisma „Awangarda w edukacji” 
(Taraszkiewicz M., 2009, s.8). Odczytanie własnych zdolności i predyspozycji pozwala bowiem 
odpowiedzieć na pytanie jak uczyć się zgodnie ze swoimi naturalnymi zdolnościami. Zarówno osoby 
dorosłe, jak i dzieci,  jeśli poznają i wykorzystają swoje indywidualne predyspozycje, to będą mogły 
zwiększyć skuteczność nauczania, a dzięki temu osiągać sukcesy w róŜnych dziedzinach. 

Swoiste spojrzenie na moŜliwości rozwojowe człowieka, jego szanse edukacyjne oraz inną niŜ 
tradycyjna wizję szkoły proponuje Howard Gardner3. PodwaŜa on tezę o istnieniu tylko jednej 
inteligencji, mierzonej przy uŜyciu technik psychometrycznych. UwaŜa, Ŝe istnieje wiele inteligencji 

                                                           
3 Howard Gardner to amerykański psycholog, neurolog, profesor Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu 
Bostońskiego, twórca teorii inteligencji wielorakich. 



i to właśnie one decydują o sposobie przyswajania wiedzy i funkcjonowania w świecie (Gardner, 
2009). 

 
 

2. Teoria inteligencji wielorakiej (WI) 
 

Przez wiele lat uwaŜano, Ŝe odpowiedni poziom inteligencji jest wystarczający do osiągnięcia 
sukcesu w Ŝyciu. Koncepcję tę zakwestionował profesor Howard Gardner, który zaproponował teorię 
inteligencji wielorakiej („Multiple Intelligences Theory”). Obecne postuluje ona istnienie ośmiu 
odrębnych zdolności, a rozmiar w jakim dana inteligencja się rozwinie u danej osoby jest w duŜym 
stopniu zaleŜna od edukacji oraz kultury, w której uczeń wychował się (rys.1) .  
 
 

 
Rys. 1. Osiem inteligencji według H. Gardnera 
Źródło: Taraszkiewicz M., Rose C., 2006, s.2.). 
 

H. Gardner wyróŜnia osiem róŜnych inteligencji:  
- matematyczno-logiczną (cecha – zamiłowanie do myślenia abstrakcyjnego), 
- ruchową, kinestetyczną (łatwość uczenia się przez ruch i w ruchu, zabawa, gry),  
- językową (czytanie, pisanie, fascynacja słowem w róŜnej postaci),  
- wizualno-przestrzenną (preferowanie myślenia obrazowego, “wzrokowiec”),  
- muzyczną (wraŜliwość na świat dźwięków, rytmu),  
- intrapersonalną (głęboka samowiedza, refleksyjność),  
- interpersonalną (łatwa umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi), 
- przyrodniczą (wraŜliwość na otoczenie naturalne).  

Teoria inteligencji wielorakiej wymaga zatem przemyślenia sposobu w jaki nauczyciele powinni 
podchodzić do przedmiotów i tematów, których nauczają, a jednocześnie sugeruje w jaki sposób 
materiał moŜe być prezentowany, aby stworzyć warunki do rzeczywiście efektywnego uczenia się 
i nauczania. Szczególnie jest to waŜne dla pokolenia świadomych cyfrowo uczniów, dla których 
tradycyjny sposób nauczania jest nieatrakcyjny. Konieczne jest poszukiwanie skutecznych, 
innowacyjnych i efektywnych rozwiązań, potrafiących sprostać wymogom uczniów, którzy stają się 
coraz bardziej świadomi i wymagający. Chcą współtworzyć produkty i mieć wpływ na nie 
(Kuźmińska-Sołśnia B., 2010, s.350). Stąd często zdobywają oni informacje samodzielnie, 
w interaktywnym środowisku coraz częściej poza instytucjami szkolnymi. 

Teoria WI powinna nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie zrewolucjonizować sposób uczenia. 
Warto, aby zarówno przyszli, jak i czynni nauczyciele byli szkoleni, w zakresie prezentowania lekcji 
i omawianych zagadnień w róŜnorodny sposób, wykraczający poza tradycyjne metody nauczania. 



Proces edukacji powinien być wspomagany narzędziami interaktywnymi i internetowymi będącymi 
obecnie naturalnym środowiskiem komunikacji i pozyskiwania wiedzy wśród młodzieŜy.  

Emilia Nowak w artykule poświęconym inteligencji wielorakiej, na portalu edukacyjnym 
edux.pl, wskazuje pięć powodów dla których teoria WI powinna być stosowana w procesie 
nauczania-uczenia się (Nowak E.): 
1. Teoria WI pomaga uczniom zrozumieć moŜliwości swoje i innych. 
2. Pokazuje uczniom jak uŜyć swych mocnych stron i jak poprawić słabe. 
3. Buduje poczucie własnej wartości w uczniach aby byli gotowi sprostać wyzwaniom. 
4. Pomaga uczniom uczyć się lepiej przez doświadczanie przez nich niezapomnianych wraŜeń, 

w które zaangaŜowane są ich wszystkie zmysły. 
5. Doskonali podstawowe umiejętności uczniów, dzięki czemu osiągają oni wyŜszy poziom. 

Edukacja oparta na załoŜeniach WI to edukacja skonfigurowana do autentycznych potrzeb 
i moŜliwości uczniów – edukacja na miarę XXI wieku. Wobec powyŜszego wiele ośrodków 
szkoleniowych i tzw. projektów edukacyjnych propaguje teorię Gardnera. Przykładem moŜe być 
realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Obecnie dobiegł końca II etap jego realizacji: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia 
drogą do wiedzy”. Jego celem jest wdroŜenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb i moŜliwości uczniów, a takŜe kształtowanie kompetencji kluczowych 
w oparciu o teorię inteligencji wielorakich. 

Projektem objęto uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i nauczycieli nauczania 
początkowego w 2 700 szkołach podstawowych z terenu 6 województw: lubelskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego (Tygodnik Podhalański, 18-06-2010 ). 

Działania te świadczą o próbach podejmowanych celem zmiany funkcjonowania i mentalności 
nauczycieli. Chodzi zarówno o wprowadzenie nowych środków dydaktycznych do procesu 
nauczania-uczenia się, jak równieŜ rezygnację z jednego stylu nauczania dla wszystkich uczniów, na 
rzecz bardziej dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb i moŜliwości w oparciu o teorie 
inteligencji wielorakich oraz neuropedagogikę. 
 
 
3. Edukacja uzasadniona neurologicznie 
 

Obecnie nauki neurologiczne dostarczają wielu danych, które podają nowe interpretacje dla 
typowych problemów edukacyjnych i tych związanych z uczeniem się. Ostatnie lata to lawinowy 
rozwój badań nad mózgiem. Niemal na całym świecie kaŜdego roku odbywają sie „Dni mózgu”. 
W ramach tych spotkań poprzez wykłady i warsztaty pracownicy naukowi z róŜnych krajów 
prezentują najnowsze odkrycia w dziedzinie neurologii. Szczególną uwagę zwracają na ścisły 
związek pomiędzy mózgiem, ludzkim zachowaniem a zdolnością do kontynuowania nauki przez całe 
Ŝycie oraz na zaleŜności zachodzące pomiędzy tymi elementami. Naukowcy dowodzą, Ŝe mózg jest 
niezwykle „plastyczny”, dzięki czemu pod wpływem naszych doświadczeń, ulega nieustannym 
zmianom w ciągu całego Ŝycia.  PoniewaŜ jednak mózg, zachowanie i środowisko są ze sobą 
powiązane i oddziałują na siebie wzajemnie to nie tylko działanie, ale równieŜ aktywność 
internetowa wpływa na zmianę funkcjonowania mózgu (Dylak S., Ubermanowicz S., Chmiel P. 
2008, s. 11-16).  

Dzisiejsze pokolenie cyfrowych tubylców wychowane na nowych mediach myśli inaczej – 
dowodzą tego badania przeprowadzone przez  naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los 
Angeles (UCLA) – G. Smalla i G. Vorgana (Small, Vorgan, 2008, s. 14). Uzyskane wyniki 
potwierdzają równieŜ hipotezę Marca Prensky, który wnioskował, Ŝe skoro mózgi obecnego 
pokolenia kształtowały się pod wpływem innych bodźców powstających podczas wielogodzinnych 
spotkań młodych ludzi z komputerem oraz z Internetem, to powinny tym samym inaczej przetwarzać 
informacje.   

Warto równieŜ przytoczyć badania przeprowadzone na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, nad sposobem czytania stron internetowych i stron ksiąŜkowych przez młodych ludzi 
korzystających na co dzień z nowoczesnych technologii informacyjnych. Zostały one zamieszczone 
w artykule pt. „Działanie zmienia mózg, poszukiwania w Internecie takŜe...”. Według autorów 
„Najbardziej aktywni internauci czytają tradycyjne teksty w taki sposób, jak poszukuje się informacji, 



przemierzają przy tym komunikaty nieliniowo – tak, jakby bezwiednie uczyli się technik szybkiego 
czytania” (Dylak, Ubermanowicz, Chmiel, 2008, s. 14).  

Przytoczone powyŜej wyniki badań na temat oddziaływania nowych technologii na mózgi 
uŜytkowników to niewątpliwie waŜne przesłanki dla szkolnej edukacji, w duŜej mierze technik 
czytania materiałów źródłowych oraz tworzenia pomocy dydaktycznych, w tym multimedialnych.  
 
 
Podsumowanie  

 
Polska szkoła XXI wieku potrzebuje zmian, nowoczesnej edukacji uwzględniającej nowe 

technologie, które są istotnym elementem Ŝycia współczesnego ucznia - pokolenia cyfrowych 
tubylców.  

Innowacyjna dydaktyka powinna być rozwijana z jednej strony w oparciu o nową teorię uczenia 
się w epoce cyfrowej – konektywizmu, z drugiej  zaś dostosowana do neurologicznych uwarunkowań 
procesu uczenia się oraz predyspozycji uczniów. Nowoczesne sposoby nauczania bazują bowiem na 
efektywnym wykorzystaniu całego mózgu.  

Takie podejście jest przyszłością edukacji i z pewnością zmieni metodykę nauczania, a zarazem 
efektywność tego procesu. 
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Summary 

The article presents chosen aspects of the present didactics. A special attention has been paid on 
the modern information and communication technologies, which are a crucial tool of the process of 
teaching and learning, as well as on the neurologically based education. 

The use of innovative methods of teaching, which rely on the successful usage of the whole brain 
and concern the multiple intelligence of students (Howard Gardner), contributes to the effectiveness 
of the training process. Adapting the education to the neurological conditionings of the learning 
process, students’ predispositions and their intellectual capabilities is the future of education. Ipso 
facto school curricula should pass on the knowledge on how to learn by themselves and how to 
broaden the knowledge – “How to learn successfully”. 
 


