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„Nauczad, to rozniecad ogieo, a nie 
napełniad puste wiadro” 

Heraklit VI wiek p.n.e. 



Czym jest neurodydaktyka?

• pojęcie neurodydaktyka jest stosunkowo
nowe, powstało około połowy lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a jego
twórcą jest niemiecki dydaktyk matematyki
Gerhard Preiß.



Neurony w szkolnej ławce

• ludzie z natury są ciekawi świata i chcą go
rozumied, dlatego decydujące znaczenie ma
początek lekcji. Uczniowie muszą rozumied, po co
i dlaczego mają zajmowad się konkretnymi
zagadnieniami.



Nauczyciel przyjazny mózgowi

• bazuje na ciekawości poznawczej uczniów,

• stwarza bezpieczną, przyjazną atmosferę,

• pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne
szukanie rozwiązao, czyli rozwija kreatywnośd i
innowacyjne myślenie,

• nie ogranicza się jedynie do czysto werbalnego
przekazu, odwołuje się do wielu zmysłów (metoda
polisensoryczna) i ułatwia łączenie pojedynczych
informacji w spójną całośd.



Czy szkołę należy wymyślid od nowa?
(dr Marzena Żylioska)

• stworzyliśmy system, który utrudnia mózgowi pracę,

• lekceważenie autonomii uczniów powoduje, że uczniowie
nudzą się w szkole,

• obecny system edukacyjny wychowuje ludzi
reprodukujących wiedzę, a nie ludzi potrafiących
rozwiązywad problemy, czyli ludzi kreatywnych,

• im bardziej sformalizowany system nauki (testy), tym
bardziej negatywne nastawienie uczniów do zdobywania
wiedzy,

• świat się zmienił, a szkoła jak skansen tkwi w 200-letniej
tradycji „szkoły pruskiej” ( trend szkoły transmisyjnej).



„Mózg jest miejscem pracy 
nauczyciela”

Manfred Spitzer

Dziękuję za uwagę
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