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Postawy nauczyciela a aktywne 
uczestnictwo uczniów  
w procesie uczenia się 



Wśród ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 

życie wymienionych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 

2006 r. odnaleźć można następujące określenia: 

 

• Pozytywna postawa obejmuje motywację i wiarę we własne możliwości 

w uczeniu się i osiąganiu sukcesów w tym procesie przez całe życie. 

Nastawienie na rozwiązywanie problemów sprzyja zarówno procesowi 

uczenia się, jak i zdolności osoby do pokonywania przeszkód i 

zmieniania się. […]; 

 

• Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, 

niezależnością i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym i 

społecznym, jak i w pracy. Obejmuje również motywację i determinację 

w kierunku realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych, 

zarówno prywatnych jak i w pracy; 

 

• Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości mogą 

być podstawą szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności 

ekspresji kulturalnej. Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność 

oraz chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie 

siebie środkami artystycznymi i udział w życiu kulturalnym. 



Jaką postawą powinien 
wykazywać się 

nauczyciel, aby rozwinąć 
pożądane postawy u 

uczniów? 



Neurodydaktyka 



Neurodydaktyka 
 

• Dyscyplina opierająca się na badaniach nad mózgiem. 

• Cel – stworzenie nowych koncepcji pedagogicznych. 

• Inicjuje poszukiwanie systemu edukacyjnego przyjaznego 

mózgowi i wykorzystującego jego silne strony. 

• Wiele wniosków pokrywa się z tezami konstruktywistów i 

reformatorów – Marii Montessori czy Rudolfa Steinera. 

• Uwagi nie należy skupiać na pomiarze dydaktycznym, ale 

na przebiegu i efektywności procesu uczenia się. 

 



Założenia 
 

 

• Mózg eliminuje nieużywane połączenia neuronalne. 

• Nikogo nie da się zmotywować do pracy (Manfred Spitzer). 

• Mózg to organ społeczny (Gerald Hüther). 

• Neurony lustrzane szansą na dobre relacje i szczęśliwe 

życie. 

• Kreatywne uprawianie różnych dziedzin sztuki najlepiej 

stymuluje mózg. 

• AKTYWNOŚĆ RZEŹBI MÓZG! 

• Nauczyciel powinien aktywować mózgi 

wychowanków! 
 



Jak to uczynić? 



Memetyka 



Memetyka 
 

 

• Nie ma uczenia się bez naśladowania. 

• Ciekawość i skłonność do poszukiwań jako warunki 

rozwoju ludzkiego mózgu i gatunku. 

• MEM – czyli replikator kulturowy. Wyrósł z ludzkiej 

biologii i stał się gatunkowym sposobem na radzenie sobie 

ze środowiskiem. Jak wirusy infekujące kolejne mózgi. 

Podlegają prawom doboru naturalnego. 

• R. Dawkins: „mem to podstawowa jednostka informacji 

kulturowej zdolna do powielania i ewolucji”. 

 

 



Memetyka 
 

 

 

• Zmiany w świecie memów wynikają z neuroplastyczności 

mózgu. 

• Strategią reprodukcji memetycznej jest komunikacja – 

przeniesienie informacji między sieciami neuronów. 

• Kopie najczęściej odmienne od oryginału. 

• Transformacja treści nauczania do wieku i poziomu ucznia. 

• Memy zyskują znaczenie w obrębie memotypów.  

 

 



Memy w szkole 
 

 

• Szkoła jako opakowanie memów,  które czasem zachęca albo 

zniechęca do „robienia memetycznych zakupów”  

(G. Kaczmarzyk). 

• Program – rozsądny wybór grupy memów, które zamierza się 

wspierać, oraz stworzenie warunków ich weryfikacji, aby wyłoniły 

się z ich zbioru kompetencje ucznia. 

• Rola memotypu nauczyciela/wychowawcy (kryterium autorytetu, 

analogicznie do gwiazd i celebrytów).  

• Neurony lustrzane (ośrodek Broki, język). Zdolność do 

współodczuwania i kodowania własnych stanów okazały się 

korzystne w perspektywie ewolucyjnej.  

• Reakcje lustrzane za pomocą słowa pisanego, dźwięku, filmu, 

teatru, gier. 



Wnioski 
 

• Synapsy „uczą się” powoli i wymaga to wielu godzin 

dobrowolnych ćwiczeń. 

• Warunki, które muszą zaistnieć, by młode ssaki (także 

ludzie) były ciekawe i skłonne do poznawania  

i doświadczania świata przez zabawę to: środowisko 

bogate w bodźce, poczucie bezpieczeństwa. 

• Na proces uczenia się wpływa jakość materiałów 

edukacyjnych i zadania przygotowane przez nauczyciela. 

• Wpływ atmosfery w klasie, uśmiech nagrodą dla mózgu 

→ dopamina, silny stres hamuje uczenie się. 

 

 



Wnioski 
 

 

• Na proces uczenia się wpływa jakość materiałów 

edukacyjnych i zadania przygotowane przez nauczyciela. 

 

• Nauczyciel poprzez całą swoją postawę, sposób bycia, 

pracy, relacje z otoczeniem, hobby, a nawet wizerunek 

medialny musi okazać się atrakcyjny dla ucznia, inaczej 

pojawią się problemy z transmisją memetyczną. Aby 

wykreować postawy kreatywności, innowacyjności, 

otwartości wśród wychowanków, samemu trzeba je 

opanować i pokazać w atrakcyjnej formie. 
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