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Po co dzieciom edukacja 
i jakiej edukacji wymaga od 
nas wszystkich przyszłość?

Sentencja Seneki Młodszego 
„Non scholae, sed vitae discimus” 
(Nie uczymy się dla szkoły, ale 
dla życia) doskonale oddaje sens 
edukacji, której głównym celem 
jest wszechstronny rozwój dziecka 
oraz przygotowanie go do życia 
w dynamicznie zmieniającym 
się świecie. 

Żyjemy w czasach nazwanych przez 
polskiego socjologa Zygmunta Baumana 
okresem płynnej nowoczesności1. Zmieniająca 
się rzeczywistość, a zwłaszcza  szybki 
postęp technologiczny i techniczny, tzw. 
rewolucja informacyjna oraz rozwój Internetu 
spowodowały, że przed edukacją pojawiają się 
nowe wyzwania.

Współczesne młode pokolenie, określane  
przez Marca Prensky’ego mianem cyfrowych 
tubylców bądź pokoleniem Sieci2, doskonale 
odnajduje się w świecie nowoczesnych mediów 
oraz technologii i tylko edukacja akceptująca 
ten stan rzeczywistości i rozumiejąca młodych 
ludzi może wzbudzić w nich pozytywną  
motywację i zainteresowanie.

Nowe czasy, w których  „sztuka surfowania 
zdetronizowała sztukę zgłębiania”3 
wymagają także przewartościowania 
istoty wykształcenia, tj. odejścia 

od zapamiętywania olbrzymiej 

ilości informacji (wykształcenie 

encyklopedyczne) na rzecz rozwoju 

kompetencji niezbędnych w życiu 

dorosłym, przydatnych dla kształcenia 

ustawicznego - zjawiska, które ze 
względu na tempo rozwoju społeczno-
gospodarczego, będzie towarzyszyć 
człowiekowi przez całe życie.

Przykładem takiej koncepcji 
edukacji przyszłości jest Program 

Międzynarodowej Oceny 

Umiejętności Uczniów OECD/PISA4, 
który wskazuje kompetencje niezbędne 
młodemu człowiekowi na ścieżce 
kariery edukacyjnej i zawodowej. 
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Jak przejść od kultury nauczania do 
kultury uczenia się w szkole i w domu?   
Współczesna edukacja wymaga 
zastąpienia dominującej w szkołach 
kultury nauczania kulturą uczenia.

Szkoła, w której uczeń otrzymuje podaną przez 
nauczyciela wiedzę encyklopedyczną bez  
nastawienia na zastosowanie jej w praktyce, 
a  nauczyciel jest ekspertem wiedzy w każdej 
dziedzinie, jest już dziś niespójna z otaczającą 
nas rzeczywistością społeczną.

Najważniejsza rola we współczesnej szkole 
przypada uczniowi,  który poprzez zabawę,  
działanie, eksperymentowanie, majsterkowanie 
w najbardziej dla siebie dogodny sposób, 
będzie poznawał otaczającą rzeczywistość 
i w ten sposób stanie się animatorem własnej 
ścieżki rozwojowej.

W takim ujęciu edukacji, jak zauważył 
Albert Einstein „prawdziwym zadaniem 
nauczyciela nie jest dostarczanie odpowiedzi, 
ale „stymulowanie pytań i zachęcanie do 

samodzielnych poszukiwań”.5

Kultura uczenia się wymaga od nauczyciela 
i rodzica tworzenia i kształtowania dla 
dziecka nowego środowiska uczenia się  
(wyposażenie pracowni - klasy, zapewnienie 
atrakcyjnych pomocy, a w domu zabawek, 
naturalnego środowiska do rozwoju 
umiejętności i poszukwania pasji itp.) 
organizowania sytuacji edukacyjnych, 
partnerstwa wspierającego  jego rozwój 
intelektualny. 

Poza tym, w związku z gwałtownym 
rozwojem zasobów Internetu, zarówno 
nauczyciel jak i rodzic powinni być 
przewodnikami, którzy nauczą dziecko jak 
właściwie należy korzystać z tych zasobów 
w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

W szkole, świadomy nauczyciel, 
a w domu, świadomy rodzic, są 
przewodnikami dla dziecka w kulturze 
uczenia się, gdyż  „(…) przewodnik nie 
dowodzi, nie narzuca praw, nie jest 
pracodawcą, nie narzuca celów. On 
oferuje, przeprowadza, wprowadza, 
mobilizuje do samodzielności, 
przekazuje i wzmacnia ambicje 
poprzez przykład własnego znawstwa, 
sprawności i zaangażowania”.6 
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Co rodzic powinien wiedzieć, 
widzieć i robić na starcie w zdrową 
przyszłość swojej pociechy
„Wszystkie dzieci są zdolne”7, 
a obowiązkiem każdego rodzica jest 
dostrzec te zdolności i wspomagać 
w ich rozwoju od pierwszych chwil 
życia dziecka.

Świadomy rodzic powinien wiedzieć, że to 
on jest pierwszym przewodnikiem dziecka 
w odkrywaniu tajemnic otaczającego 
świata, a od jego postawy i zaangażowania 
zależy przyszłość dziecka.

Rodzice powinni zapewnić swoim 
pociechom możliwość nabycia 
umiejętności optymalnego wykorzystywania 
własnego potencjału i uczenia się 
w sposób, jaki najbardziej im odpowiada. 
Zdaniem Malinowskiego8 „stały postęp 
uniemożliwiający powrót do stanu 
wyjściowego nazywamy rozwojem”.

Istotą ontogenezy jest doskonalenie się 
organizmu. W takim ujęciu człowiek 
ciągle się zmienia i w każdym okresie 
swego życia jest inny. Tę inność trzeba 
poznawać, akceptować i widzieć, jakie są 
jej konsekwencje – potrzeby i możliwości.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze 
krytyki, uczy się potępiać.

Jeśli dziecko doświadcza wrogości, 
uczy się walczyć.

Jeśli dziecko musi znosić kpiny, 
uczy się nieśmiałości.

Jeśli dziecko jest zawstydzone, 
uczy się poczucia winy.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze 
zachęty, uczy się ufności.

Jeśli dziecko jest akceptowane
i chwalone, uczy się doceniać innych.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze 
uczciwości, uczy się sprawiedliwości.

Jeśli dziecko żyje w poczuciu 
bezpieczeństwa, uczy się ufności.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze 
aprobaty, uczy się lubić siebie.

Jeśli dziecko żyje w atmosferze 
akceptacji i przyjaźni, uczy się tego,
jak znaleźć miłość w świecie.

Rodzicu pamiętaj: Czym dziecko 
żyje, tego się uczy9
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Jak rozwijać potencjał dzieci?
Najważniejszą rolą dorosłych jest nie tłumić potencjału 
dzieci i stwarzać warunki do ich rozwoju. 

Poczucie bezpieczeństwa 

i dobrą relację.

Do niezbędnych warunków umożliwiających rozwój potencjału u dziecka należą: 

Zapewnienie twórczej 

swobody.

Stworzenie 

warunków do 

eksperymentowania.

Akceptowanie popełniania 

błędów w celu wyciągania 

właściwych wniosków.

Należy pamiętać, że ani rodzice, ani 
nauczyciele nie ukształtują dziecka 
zgodnie z własnymi życzeniami, gdyż  
badania pokazują, że dzieci najlepiej 
rozwijają się i uczą wówczas, kiedy 
aktywuje się w nich wewnętrzny system 
motywacji i zostaną otoczone aurą 
zrozumienia, akceptacji oraz spokojnego 
porozumienia, zaś „najchętniej podążają 
i współpracują z dorosłymi, którzy darzą 
ich szacunkiem i zaufaniem”. 10 

Akceptowanie 

mocnych i słabych 

stron pociechy. 

Możliwość odkrywania 

prawdy różnymi sposobami 

i w dowolnym tempie.
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Edukacja, w której 
dzieci same chcą się 
uczyć i rozwijać

02
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Dzięki badaniom nad mózgiem 
wiadomo, że komórki mózgu małego 
dziecka są dwa razy bardziej aktywne 
od komórek mózgu osoby dorosłej,
co wyjaśnia dlaczego dzieci tak łatwo 
i szybko się uczą.
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Jak uczy się mózg dziecka

Warunkiem koniecznym jest pobudzenie 
komórek nerwowych zwanych neuronami, 
które połączone są ze sobą za pomocą 
wypustek aksonów i dendrytów tworzą 
w ten sposób sieci nerwowe.

Odpowiednio pobudzone wypustki 
zaczynają się ze sobą komunikować, 
tworząc połączenia zwane synapsami,
które umożliwiają uczenie się.

Uogólniając: im więcej dziecko otrzymuje 
bodźców, tym więcej tworzy się połączeń 
synaptycznych i sieci nerwowych oraz 
obwodów w mózgu i tym szybciej się 
dziecko rozwija i uczy.

Niemiecki psychiatra i neurobiolog światowej sławy Manfred Spitzer na 
podstawie prowadzonych badań twierdzi, że mózg uczy się cały czas, a 
ludzie stworzeni są do uczenia się i nic nie przychodzi im łatwiej, jeśli będą 
spełnione określone warunki.11 
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Od czego zależy motywacja 
wewnętrzna?
Motywacja jest motorem działania, 
daje energię i pobudza do osiągnięcia 
wyznaczonego celu. Szczególne 
znaczenie dla osiągnięcia celu ma 
motywacja wewnętrzna, czyli taka, 
kiedy człowiek podejmuje działanie 
z własnej potrzeby, a sama aktywność 
dostarcza mu przyjemności.

„Każde dziecko rodzi się z naturalną 
motywacją do samorozwoju: chce odkrywać 
i poznawać świat, nabywać nowe 
kompetencje i umiejętności”,12 a więc 
powinniśmy zdaniem Edwarda Deci i Richarda 
Ryan13 dążyć do stworzenia takich warunków, 
aby pomóc dziecku rozwijać motywację 
wewnętrzną, gdyż w motywacji najważniejsza 
jest nie jej ilość, ale jej jakość. 

Zapewnienie dziecku potrzeby autonomii 

(poprzez szanowanie i akceptowanie jego 
wyborów), kompetencji (wiarę w jego 
możliwości, osiąganie satysfakcji i radości 

z wykonania działania tzw. uskrzydlenia) 
i potrzeby relacji (współpraca rodzic – 
dziecko, nauczyciel – dziecko) stanowi 
punkt wyjścia do wzbudzania u dziecka 
energii do inicjowania działania
i angażowania się, co jest kluczem 
do sukcesu.
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Racjonalnie działający mózg wybiera to, co 
dla danej jednostki jest ciekawe, atrakcyjne 
i potrzebne, co w praktyce oznacza, 
że uczeń, aby podjąć trud nauki, musi 
rozumieć po co i dlaczego ma zajmować się 
konkretnymi zagadnieniami.
 
Mózgu nie można zmusić do pracy, ale 
jak twierdzi Manfred Spitzer.14 można tak 
zorganizować środowisko edukacyjne, 
by mózg wykonywał to, do czego jest 
stworzony.

Niezmiernie ważnym zadaniem, które stoi 
przed nauczycielem jest zaciekawienie 
ucznia danym zagadnieniem na wstępie 
lekcji i stworzenie sytuacji pobudzającej 
dziecko do zaangażowania oraz podjęcia 
aktywności, czyli rozbudzenie motywacji 
wewnętrznej. Wówczas nauka staje się 
przyjemnością, a mózg uwalnia hormon 
szczęścia.

Badacze zajmujący się neuronami 
lustrzanymi podkreślają, że nasz mózg 
jest nastawiony na dobre relacje 
społeczne i w takich warunkach 
najefektywniej pracuje.16

Jak tworzyć dzieciom warunki
do uczenia się?
Neurobiolodzy podkreślają, że nasz 
mózg został stworzony do tego, 
by się uczyć i cały czas odbiera tak 
wielkie ilości bodźców, że nie jest 
w stanie ich przetworzyć, więc musi 
dokonać selekcji.

Nie bez znaczenia jest również postawa 
nauczyciela, jego entuzjazm i fascynacja, 
dzięki mechanizmowi odzwierciedlania 
i dostrajania15 przenosi się na uczniów, 
co możliwe jest dzięki neuronom 
lustrzanym i w ten sposób uruchomiony 
zostaje łańcuch reakcji inicjujących 
proces uczenia się.
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Chwalenie dzieci za wyniki, zamiast za 
podjęty trud i wysiłek.

Nieświadome prowokowanie do złego 
zachowania poprzez brak pochwał.

Wpajanie przekonania, że nie można 
ujawniać uczuć negatywnych, 
co skutkuje tłumieniem emocji.

Karcenie dzieci za popełnione błędy, 
zamiast nauki wyciągania wniosków, by 
ich nie popełniać.

Brak przykładu pozytywnego działania.Brak współdziałania w rodzinie.

Nieuważne słuchanie.

Brak czasu dla dziecka. Wyręczanie.

Tłumienie spontaniczności i naturalnej 
ciekawości poznawania świata.

Błędy rodziców, które należy 
wyeliminować
Nie ulega wątpliwości, że rodzice chcą dla swoich pociech jak najlepiej, 
jednak bywa, że podejmowane przez nich działania, które mają pomóc 
dziecku wywołują odwrotny skutek.

Z pomocą rodzicom przychodzi Kevin Steede, psycholog kliniczny, który w 
swojej książce „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” wyróżnia 
kilka typów powszechnych błędów rodzicielskich i daje wskazówki, jak ich 
uniknąć. 
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Jak pomóc dziecku 
uczyć się skutecznie

03
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Jak rodzice mogą zmieniać
edukację swoich dzieci?
Jak powiedział Mitchard Jacquelyn „Bycie rodzicem jest… jak praca na pełny 
etat, przez cały czas. Plus ciągle godziny nadliczbowe”. Bycie rodzicem ucznia 
nie jest łatwe, gdyż  trudno jest wyważyć proporcje i często spotykamy się 
z postawą nadopiekuńczości lub odwrotnie - brakiem zainteresowania.

Niezmiernie ważne  jest, by w tym okresie 
pokazać dziecku jak jest dla nas ważne, 
znaleźć czas na wspólne rozmowy, zabawy, 
aktywność fizyczną, zaszczepić chęć 
poznawania świata nie tylko poprzez 
czytanie książek i oglądanie telewizji, ale 
również poprzez wyjścia do biblioteki, 
muzeum czy rodzinne wyjazdy.

Warto pokazać, że zabawa może być 
świetną nauką i że uczyć można się 
wszędzie.

Świadomy rodzic stara się być 
współodpowiedzialnym za postępy 
edukacyjne dziecka, wspierać je na drodze 
do sukcesu tworząc właściwe warunki, 
motywować je do wysiłku jednocześnie nie 
ograniczając jego samodzielności.

To właśnie rodzice są pierwszymi  
nauczycielami swoich pociech, od nich 
dziecko po raz pierwszy dowiaduje się o 
sobie samym, o relacjach pomiędzy ludźmi, 
o najważniejszych wartościach. 
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Codzienne rytuały
wspomagające naukę
Podstawą prawidłowego funkcjonowania dziecka jest poczucie 
bezpieczeństwa, które zapewnia stałość w jego otoczeniu 
społecznym i w rodzinie.

W tym kontekście niezmiernie ważnym dla dziecka staje się plan dnia 
(pobudka, czas posiłków, czas nauki i czas relaksu oraz czas zabawy), 
który zapewnia nie tylko higieniczny tryb życia, ale również jest 
wsparciem organizacyjnym. 

Rodzice chcąc pomóc dziecku w nauce 
powinni także zadbać o stałe miejsce 
do nauki - kącik do nauki wyposażony 
w biurko z właściwie dobranym 
krzesłem w miejscu właściwie 
oświetlonym i zapewniającym 
komfort pracy (brak rozpraszaczy typu 
włączony telewizor, bądź komputer, 
jeśli nie służy jako pomoc do nauki). 

Plan dnia dziecko powinno układać 
wspólnie z rodzicem, a także wspólnie 
dokonywać podsumowania zwracając 
uwagę, czy wszystko, co było 
zaplanowane, zostało zrealizowane. 

Niezmiernie ważnym elementem w planie 
powinien być czas na naukę, w porze 
dogodnej dla dziecka, uwzględniający 
przerwy na ruch i zdrowe przekąski.
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Metody uczenia się, których
dziecko nie nauczy się w szkole
Warto pamiętać, że od najmłodszych lat rodzice powinni wzbudzać w 
dziecku ciekawość świata i pokazywać w czasie wspólnie spędzanych 
chwil, jak wiedza potrzebna jest w praktyce, w życiu codziennym. 

Za ich pomocą dzieci łatwiej i szybciej 
opanowują niezbędne informacje. 
Dodatkowymi zaletami tych metod 
jest to, że zachęcają do aktywności, 
kreatywności i twórczego działania.

Są to np.

• piktogramy,
• rymowanki i wierszyki łańcuch 

skojarzeń,
• mapa mentalna, „haki” pamięciowe. 

Najlepsze efekty daje nauka okazjonalna, 
warto więc pokazać dziecku, że podczas 
przygotowywania posiłku potrzebna jest 
nie tylko umiejętność czytania, bo robimy 
coś z przepisu, ale również matematyka, 
bo musimy coś zważyć, ustawić czas pracy 
piekarnika itd.

Warto poznać samemu, a następnie 
pokazać dziecku mnemotechniki i 
ćwiczenia pamięci dla dzieci, czyli sposoby 
zapamiętywania poprzez wszystkie zmysły: 
wzroku, słuchu, smaku, dotyku i węchu
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Nowoczesne technologie jako 
pomoc w nauce
Żyjemy w czasach rozwoju IT i Internetu, więc nie sposób pominąć ich 
znaczenia w edukacji. Warto jednak pamiętać, że rozpoczynając pracę 
z komputerem, smartfonem, bądź tabletem, należy pokazać dziecku
przede  aspekt poznawczy i użytkowy, a w dalszej kolejności rozrywkę. 

Wygospodarujmy czas na  wspólne 
chwile przed komputerem z naszym 
dzieckiem, rozmawiajmy, rozwiązujmy 
wspólnie problemy, bo tylko w ten 
sposób możemy przygotować go 
do właściwego  wykorzystania IT 
w nauce.

Komputer i Internet są skarbnicą wiedzy, 
pozwalają wyszukać potrzebne informacje 
i właśnie od tego aspektu należy rozpocząć 
pracę. Chodzi przede wszystkim 
o nauczenie dziecka, że zabieramy do ręki 
urządzenie IT, gdy potrzebujemy czegoś  
się dowiedzieć.

Na tym też etapie należy pokazać 
dzieciom aspekt edukacyjny urządzeń IT, 
gdyż właściwie dobrane programy mogą 
nauczyć czytania, pisania, liczenia, języka 
obcego itd.

Warto dodać, że z korzyścią dla dziecka 
będzie, gdy w świat technologii wprowadzą 
go rodzice świadomie wybierając to, co 
jest dla niego najlepsze. 
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Drogi Rodzicu,
Pamiętaj, że dziecko jest są największym skarbem jaki posiadasz, ale 
też nie zapominaj, że chociaż każde dziecko jest inne, to każde tak 
samo potrzebuje Twojej miłości, akceptacji, zrozumienia i czasu na 
wspólne odkrywanie tajemnic otaczającego świata.

Pozwól dziecku rozwijać jego własne talenty, eksperymentować, bawić 
się i ponosić porażki, ale też pokaż, jak piękny jest otaczający świat, 
jak wspaniałe jest czytanie książek, jak przydatnym w zdobywaniu 
informacji może być komputer i Internet i jak szybko i skutecznie 
można się czegoś nauczyć. 

Niech słowa Janusza Korczaka „Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie 
takie, jakim Ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie Tobą”  
będą Twoim drogowskazem w działaniach wspierających rozwój Twojej 
pociechy.
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Gdybym mogła od nowa wychować dziecko,

częściej używałabym palca do malowania, a rzadziej do wytykania.

Mniej bym upominała, a bardziej dbała o bliski kontakt.

Zamiast patrzeć stale na zegarek, patrzyłabym na to, co robi.

Wiedziałabym mniej, lecz za to umiałabym okazać troskę.

Robilibyśmy więcej wycieczek i puszczali więcej latawców.

Przestałabym odgrywać poważną, a zaczęła poważnie się bawić.

Przebiegłabym więcej pól i obejrzała więcej gwiazd.

Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała.

Rzadziej byłabym nieugięta, a częściej wspierała.

Diane Loomans „Full Esteem Ahead”17

Ku refleksji…. 
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