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Streszczenie 

Postęp i osiągnięcia współczesnej nauki wprowadzają wiele nowych rozwiązań 

w różnych przestrzeniach życia i działania człowieka. Również obszar edukacji  

i wychowania naznaczony jest różnego rodzaju reformami i poszukiwaniem nowych 

rozwiązań systemowych, mających na celu wsparcie skuteczności pracy dydaktyczno-

wychowawczej. Jednym z wielu obszarów nauki, w którym poszukuje się inspiracji dla 

nowych rozwiązań w pracy edukacyjnej oraz w wytyczaniu kierunków koniecznych 

zmian w systemach edukacji jest neurobiologia oraz korzystająca z tej dziedziny wiedzy 

neurodydaktyka. Patrząc zaś całościowo na system edukacyjny i integralny rozwój 

ucznia, nie można pominąć przestrzeni edukacji religijnej i wychowania. Możemy 

zatem postawić pytanie o możliwość wykorzystania założeń i inspiracji wypracowanych 

w ramach neurodydaktyki we współczesnej edukacji religijnej.  

W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę ukazania podstawowych 

elementów wypracowanych na gruncie neurodydaktyki, możliwych do zastosowania  

w pracy edukacyjnej, szczególnie w różnych obszarach szeroko rozumianego 

wychowania religijnego.  
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o możliwość wykorzystania założeń i inspiracji wypracowanych w ramach 
neurodydaktyki we współczesnej edukacji religijnej.  

W niniejszym opracowaniu podejmiemy próbę ukazania podstawowych 
elementów wypracowanych na gruncie neurodydaktyki, możliwych do zastoso-

wania w pracy edukacyjnej, szczególnie w różnych obszarach szeroko rozumia-

nego wychowania religijnego.  

Podstawowe informacje o mózgu  

Zapewne wielokrotnie zastanawialiśmy się jak działa nasz mózg i poszukiwali-
śmy odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące procesów zachodzących  
w jego przestrzeni, odbierania i przetwarzania bodźców, sterowania organizmem, 
gromadzenia informacji, funkcjonowania myśli, pragnień czy wyobraźni. Mózg 
jest tym, co czyni nas istotami ludzkimi, zdolnymi podejmować ludzką aktyw-

ność, rozwijać się intelektualnie i dokonywać właściwych wyborów. Powszech-

nie zaś stwierdza się, że nasze życie trwa dopóki działa i żyje nasz mózg. 
Podstawowa wiedza anatomiczna wskazuje, że mózg człowieka dorosłego waży 
około jednego kilograma, zbudowany jest z dwóch części zwanych półkulami  
i składa się z trzech rodzajów tkanek: istoty szarej, istoty białej i płynu mózgowo- 

-rdzeniowego. Tkanka nazywana powszechnie istotą szarą w badanych próbkach 
anatomicznych ma ciemniejszy (szary) odcień i składa się z ciasno upakowanych 
ciał komórek nerwowych, czyli neuronów. Natomiast kolejne ciało tkankowe, 
czyli istota biała, charakteryzuje się zabarwieniem o wiele jaśniejszym niż istota 
szara. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz mózgu występuje trzeci rodzaj 
tkanki, mianowicie płyn mózgowo-rdzeniowy, który zawiera substancje odżyw-

cze i produkty uboczne aktywności mózgu i w całym procesie funkcjonowania 

obmywa mózg. Istotną rolę w pracy mózgu odgrywają wspomniane już powyżej 
komórki nerwowe, zwane neuronami. Neurony odpowiadają za całą sferę funkcji 
mózgowych, a człowiek dojrzały posiada około dziesięć11 komórek dowodzą-

cych. Budowa anatomiczna komórek nerwowych wskazuje, iż składają się  
z jądra komórkowego, wyposażonego w DNA, czyli kwas dezoksyrybonuklei-
nowy, źródło kodu genetycznego, jak również mitochondrii – swoistych 

„elektrowni” komórek, dostarczających energii dla procesów metabolicznych. 
Neurony łączą się ze sobą za pomocą wyrastających z nich długich wypustków, 
czyli aksonów. Są one pokryte mieliną, czyli jasną tłuszczową substancją izolu-

jącą. Oprócz aksonu każdy neuron posiada wiele dendrytów, które rozrastając się 
tworzą tzw. drzewo dendrytyczne. Na ramionach dendrytów niektórych neuro-

nów powstają liczne wypustki nazywane kolcami dendrytycznymi.  
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Rysunek 1. Schemat budowy neuronu 

Źródło: Mózg człowieka – budowa, funkcje, ciekawostki, http://www.dlamozgu.pl/mozg  

[dostęp 23.06.2015]. 

 

Kolce dendrytyczne są efektem uczenia się, co zostanie szerzej opisane  
w części poświęconej współczesnym założeniom neurodydaktyki. W ten sposób 
powstają połączenia neuronalne, dzięki którym następuje przesyłanie informacji 
między neuronami. Obraz ludzkiego mózgu przedstawia powierzchnię bardzo 
pofałdowaną – prawdopodobnie odzwierciedla to filogenetyczną dojrzałość lub 
zaawansowany wiek ludzkiego umysłu1. „Zewnętrzną część półkul mózgowych 

stanowi kora mózgowa, zwana korą nową, ponieważ stanowi najnowsze osiągnię-

cie ewolucji. Wyróżnia się w niej cztery płaty mózgowe: potyliczny (occipital 
lobe), ciemieniowy (parietal lobe), skroniowy (temporal lobe) i czołowy (frontal 
lobe)”2. Podział funkcji mózgu związany jest z budową anatomiczną i tak, 
przyjmuje się, iż lewa półkula odpowiedzialna jest za analizę i cechy lokalne, 
język, wzory, układy, zaś półkula prawa jest bardziej syntetyczna i odpowiada  
za cechy globalne, m.in. przestrzeń, trójwymiar, muzykę, rytm. Dziś wiadomo, 
że obszary mózgu mogą wzajemnie przejmować swoje funkcje a obie półkule 
współpracują ze sobą i uzupełniają się we wszystkich procesach psychicznych3

. 

Poniższa ilustracja przedstawia wspomniany powyżej podział funkcji w prawej  

i lewej półkuli mózgu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż większość funkcji 
mózgu w sposób znaczący wpisuje się w proces edukacyjny, w przestrzeń 
uczenia się i nauczania oraz wychowania.  
                                              
1
  N. C. Andreasen, Fascynujący mózg. Walka z chorobami psychicznymi w epoce genomu, Lublin 2003, 

s. 42-44.  
2
  Por. Mózg człowieka – budowa, funkcje, ciekawostki, http://www.dlamozgu.pl/mozg [dostęp 23.06.2015]. 

3
  Por. ibidem.  
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Rysunek 2. Schemat podziału funkcji w prawej i lewej półkuli mózgu 

Źródło: Mózg człowieka – budowa, funkcje, ciekawostki, http://www.dlamozgu.pl/mozg  

[dostęp 23.06.2015]. 

 

Mając już podstawową wiedzę na temat budowy i funkcji mózgu człowieka, 

należy podkreślić fakt, iż podlega on nieustannemu rozwojowi, jest w ciągłym, 
dynamicznym procesie rozwoju, aż do trzeciej dekady życia ludzkiego. Znaczący 
wpływ na proces rozwoju mózgu mają pozytywne, jak i negatywne czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne, które towarzyszą człowiekowi już kilka miesięcy po 
poczęciu do wspomnianej trzeciej dekady życia. Proces łączenia się wielu komórek 
nerwowych za pomocą aksonów i dendrytów daje możliwość przekazywania 
informacji, oceniania ich i gromadzenia w odpowiednich miejscach, jako przy-

datnych lub ich odrzucania. W tak dynamicznym systemie rozwoju mózgu istot-
ną rolę odgrywa czas edukacji i czynniki uczenia się – nauczania, które docierają 
do komórek nerwowych. Warto zatem spojrzeć na współczesne osiągnięcia 
nauki, zwłaszcza neurobiologii i wysuwane wnioski, które mogą być pomocne  
w procesie wspomagania rozwoju mózgu istot ludzkich, zwłaszcza dzieci i mło-

dzieży. Niewątpliwie, cennych informacji dotyczących funkcjonowania i rozwoju 

ludzkiego mózgu dostarczają nam współczesne możliwości badania, do których 
wykorzystuje się różnego typu tomografy i skanery. Dzięki osiągnięciom obecnej 
techniki i wykorzystaniu jej w przestrzeni medycznej, możemy również z zupeł-
nie innej perspektywy spojrzeć na rozwój człowieka i wspomóc skuteczniej ten 
proces, chociażby przez właściwe oddziaływanie edukacyjne.  

Neurodydaktyka we współczesnym procesie edukacji  

Jednymi z bardziej dynamicznie rozwijających się kierunków w edukacji i pedago-

gizacji są neurodydaktyka i neuropedagogika, które to w znacznym stopniu swoje 
wnioski i założenia opierają na osiągnięciach i postulatach neurobiologii. Czym 
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zatem charakteryzują się wspomniane kierunki i jakie cele stawiają współ-
czesnemu procesowi uczenia się – nauczania. Jak zaznacza Marzena Żylińska 
pojęcie neurodydaktyka nie jest zupełnie nowym:  

powstało około połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a jego 
twórcą jest niemiecki dydaktyk matematyki Gerhard Preiß. W języku angielskim 
funkcjonują raczej pojęcia: „brain friendly learning” i „brain compatible learning”. 
W Polsce termin „neurodydaktyka” staje się coraz popularniejszy i funkcjonuje 

zarówno w literaturze fachowej, jak i popularnonaukowej4
.  

Istotnym założeniem tegoż kierunku myśli naukowej jest wykorzystanie 
wiedzy neurobiologów, dzięki której na podstawie badania mózgu możemy 
stwierdzić, co wspiera, a co hamuje procesy uczenia się. Ten rodzaj analiz  
i wsparcia procesu uczenia się – nauczania, nazywany neurodydaktyką, określa 
się również nauczaniem przyjaznym mózgowi.  

Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, 
wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, 
pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, nie 
ogranicza się jedynie do czysto werbalnego przekazu, odwołuje się do wielu 
modalności i ułatwia łączenie pojedynczych informacji w spójną całość. 
Najistotniejszym elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu jest niewątpliwie 
odwołanie się do ciekawości poznawczej uczniów, drugim, nie mniej ważnym, 
bezpieczna i przyjazna atmosfera

5
.  

Taki model pracy, podkreślający potrzebę uwzględnienia nie tylko 
pamięci długoterminowej mózgu, ale przede wszystkim pamięci operacyjnej 
człowieka, zakłada wysoki poziom zainteresowania i zaangażowania zarówno ze 

strony nauczyciela, jak i uczniów, a także stawia wymagania wobec szeroko 
rozumianego planowania dydaktycznego. Należy bowiem uwzględnić odpowiedni 
dobór materiału i treści proponowanych w programach nauczania, wykorzystania 
ciekawych środków dydaktycznych i zastosowania nowych metod i form pracy. 

Analizując aktualnie obowiązujący model edukacji, możemy zastanawiać się czy 

dzisiejsze szkoły ułatwiają czy może utrudniają pracę mózgu? Dlaczego ucznio-

wie w szkołach tracą motywacje do uczenia się? Czy szkoła nastawiona na testo-

wanie ma sens? Czy potencjał ucznia jest w szkole wykorzystany? Czy szkoła 
pomaga uczniowi w stworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie i zbudowa-

niu wiary we własne możliwości? Szereg takich i podobnych pytań stawiają 
osoby zajmujące się dydaktyką i wychowaniem, szukające przede wszystkim 
rzetelnej odpowiedzi i kierunków dla jeszcze bardziej skutecznej pomocy  
w rozwoju integralnym młodego pokolenia.  

                                              
4
  M. Żylińska, Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi, s. 1, www.ore.edu.pl [dostęp: 

25.06.2015]. 
5
  Ibidem, s. 2. 
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Wśród postulatów wysuwanych w koncepcji nauczania przyjaznego 
mózgowi, mogących pozytywnie wpłynąć na współczesny model edukacji,  
M. Żylińska wyróżnia następujące:  

 wykorzystanie silnych stron mózgu,  
 bazowanie na motywacji wewnętrznej i pozytywnych emocjach,  
 dowartościowanie i zaakcentowanie w procesie uczenia się roli 

rozumienia oraz indywidualnego nadawania znaczeń, 
 rozwijanie i bazowanie na ciekawości poznawczej, rozwiązywaniu 

problemów, podejściu zadaniowym, odkrywaniu związków, szukaniu 
wyjaśnień,  

 tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i koncentracji, podmiotowego 
traktowania,  

 dowartościowanie indywidualnych talentów i uzdolnień ucznia, 
zainteresowań i możliwości,  

 dbałość o odpowiedni kanał przekazu wiedzy, komunikatywność, 
łączenie wiedzy kognitywnej z emocjami,  

 wykorzystanie metod aktywnych i projektu oraz uwzględnienie istnieją-

cego procesu dochodzenia do wiedzy, potrzeby podejścia konstruktywi-
stycznego, a także właściwego immanentnego rozumienia błędu6

.  

Powyższe założenia pozwalają spojrzeć na proces uczenia się – nauczania 

z nowej perspektywy. Ma on polegać na „ożywieniu ducha” edukacyjnego, 
poprzez wypieranie uczenia reproduktywnego, rozumianego jako odtwarzanie 

wyuczonej przez nauczyciela wiedzy, uczeniem konstruktywnym, bardziej przy-

jaznym i naturalnym dla mózgu ucznia. Dzięki takiemu podejściu i wprowadzo-

nej dynamice w funkcjonowaniu mózgu, następuje żywa komunikacja pomiędzy 
neuronami oraz tworzenie nowych połączeń synaptycznych. Efektem tego  
są wiedza i umiejętności, potwierdzone anatomicznie rozrostem dendrytów  
i tworzeniem przestrzeni dla gromadzenia, przetwarzania i przekazywania infor-

macji z innych neuronów. Właściwe pokierowanie procesem uczenia się – 

nauczania prowadzi przede wszystkim do uaktywnienia mózgu, który musi 
zdecydować, co jest ważne, korzystając z obszarów emocjonalnych, uwagowych, 
a także całej fizjologii (rola peptydów – endorfiny, odżywiania). Należy również 
zaznaczyć, iż mózg człowieka jest bytem społecznym, a zatem uczenie zachodzi 
na poziomie świadomym i nieświadomym, z wykorzystaniem emocji, ruchu, 
umysłu, komunikacji i spostrzegania. W ten sposób, poprzez odniesienie do 
istniejącej wiedzy, rozwija się w człowieku proces poszukiwania i nadawania 
znaczeń oraz zapamiętywania. 

                                              
6
  Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013, s. 286-290. 
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Praktyczne możliwości wykorzystania neurodydaktyki w edukacji 

religijnej  

Przechodząc do wskazania możliwości wykorzystania założeń neurodydaktyki  
w edukacji religijnej, warto na początku wyjaśnić pojęcie edukacji religijnej we 
współczesnym szkolnictwie i wychowaniu. Edukacja religijna nie jest pojęciem 
jednoznacznym, dlatego termin ten może przybierać odmienne znaczenia, w róż-

nych krajach europejskich. Głównie ze względu na koncepcję państwa i wizję 
całego systemu nauczania, wyróżniamy: 

 edukację religijną separacyjną (model konfesyjno-katechumenalny); 

 edukację religijną dialogiczną (model konfesyjny, otwarty na dialog 
pedagogiczny, ekumeniczny i światopoglądowy); 

 edukację religijną formalnie integracyjną (model ponadkonfesyjny, 
religioznawczy); 

 edukację religijną integracyjną (model międzykonfesyjny, ekumeniczny)7
.  

W europejskich systemach oświatowych można spotkać również podobny 
podział, który określa trzy różne podejścia do edukacji religijnej, a mianowicie:  

 nauczanie religii, prowadzone jako nauczanie konfesyjne, wyznaniowe;  

 nauczanie o religii, rozumiane jako dostarczanie informacji na tematy 

różnych religii, ich nauki, struktur i historii; 
 brak nauczania o religii w szkołach publicznych8

.  

Polski system oświaty sytuuje edukację religijną, jako nauczanie konfe-

syjne, wyznaniowe, a w ramowym planie nauczania przewiduje dwie godziny 

tygodniowo zajęć nauki religii dla każdej z klas na każdym poziomie kształcenia. 
Tak realizowana edukacja religijna staje się integralną częścią działania 
dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Możemy zatem stwierdzić, iż: 

nauczanie religii w szkole nie sytuuje się obok innych dyscyplin 

(szkolnych) jako coś dodatkowego, ale jako element koniecznego dialogu 

interdyscyplinarnego. Dialog ten może zostać wprowadzony przede 

wszystkim na tym poziomie, na którym każda dyscyplina kształtuje 

osobowość ucznia. Nauczanie religii w szkole za pośrednictwem tego 

dialogu interdyscyplinarnego daje podstawy, umacnia, rozwija i uzupełnia 

działanie wychowawcze szkoły9
.  

Zadaniem nauki religii jest włączenie się w spełnienie zadań szkoły,  
a przede wszystkim służenie uczniom i troska o możliwie wszechstronny, 
                                              
7
  Por. A. Różańska, Edukacja religijna a edukacja międzykulturowa w szkole publicznej w społeczeń-

stwie wielokulturowym, [w:] Rola religii w edukacji międzykulturowej, red. W. Korzeniowska,  

A. Murzyn, H. Lukasova-Kantorkova, Kraków 2008, s. 196.  
8
  Por. G. Robbers, Edukacja religijna w systemach szkół publicznych w Europie, www.isp.org.pl/ 

uploads/pdf/1398849929.pdf [dostęp: 08.05.2014]. 
9
  Dyrektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997, nr 73 (dalej: DOK).  
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integralny rozwój, realizując w ten sposób fundamentalną zasadę katechetyczną 
wierności Bogu i człowiekowi. Tak rozumiana edukacja religijna obejmuje różne 
obszary wychowawcze, przede wszystkim, pomoc w uzyskaniu orientacji etycz-

nej i hierarchizacji wartości, personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeń-

skiej, w szerszej społeczności. Obecność zatem edukacji religijnej we współczes-

nych systemach oświatowych daje możliwość realizacji fundamentalnego modelu 

wychowania dzieci i młodzieży, opartego na zasadzie antropologicznej. 
W powyższą zasadę antropologicznego i podmiotowego wychowania 

dzieci i młodzieży wpisują się podstawowe zadania nauczania religii – katechezy, 

na których opiera się Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego  

w Polsce z 2010 roku, a mianowicie kształcenie w kilku zasadniczych obszarach: 

 rozwijania poznania wiary,  

 wychowania liturgicznego,  

 formacji moralnej,  

 wychowania do modlitwy, 

 wychowania do życia wspólnotowego,  
 wprowadzenia do misji

10
.  

W dokumentach katechetycznych, zwłaszcza w Dyrektorium ogólnym  

o katechizacji, zadania katechezy rozumiane są jako cele nauki religii „zmierzające 

do realizacji celów katechetycznych przez nauczyciela, materiały, podręczniki 
oraz inne pomoce naukowe”11. Możemy zatem w zadania katechezy wpisać pod-

stawowe założenia neurodydaktyki, aby dzięki temu wzmocnić system edukacyjny 

i wychowawczy, a przede wszystkim wspomóc uczniów w integralnym rozwoju.  
Jednym z fundamentalnych założeń uczenia przyjaznego mózgowi jest 

kształtowanie motywacji, pozytywnych emocji i poczucia bezpieczeństwa. 
Dokonuje się to między innymi na drodze odpowiedniej komunikatywności, 
dialogu między nauczycielem i uczniem, a także przekazu wiedzy połączonego  
z przeżyciem emocjonalnym. Należy w tym miejscu uwzględnić przede wszyst-

kim silną więź i relację, jaka powinna zaistnieć w pracy nauczyciela z uczniem. 
Istotnym staje się tutaj dialog i współpraca oparta na dowartościowaniu osoby, 
jej umiejętności, stanu integralnego rozwoju i potrzeb. Dzięki takiemu podmioto-

wemu spojrzeniu na ucznia, istnieje skuteczniejsza możliwość wzbudzenia moty-

wacji, odpowiedzialności, ciekawości i jego zaangażowania w proces eduka-

cyjny. Wypełnienie wspomnianych podstawowych zadań katechezy, wymaga 
niewątpliwie kształtowania w uczniu pozytywnej postawy otwarcia i motywacji 
                                              
10

  Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego, Kraków 
2010. 

11
  P. Tomasik, Terminologia w programach nauczania religii w szkole, [w:] Wokół podstawy 

programowej i dyrektorium katechetycznego, seria „Biblioteka «Katechety»”, Poznań 2001, s. 12;  
por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego  

w Polsce, Kraków 2010, s. 13; por. DOK nr 85-86.  
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własnego rozwoju. Dla kształtowania właściwych postaw ludzkich i umiejętności 
rozwiązywania problemów życiowych w świetle wiary, potrzebne jest bowiem 
osobiste zaangażowanie człowieka, które buduje się na etapie szkolnym przez 
skuteczne motywowanie i otwieranie się na wiedzę i doświadczenie życia. Tak 
postrzegane otwarcie w ramach katechezy cechuje twórcza wolność, sponta-

niczne działanie oraz uwolnienie od przymusu12
.  

Wprowadzenie zasady dialogu, wspólnych poszukiwań odpowiedzi na sta-

wiane pytania, okazywany szacunek dla przekonań wychowanka daje możliwość 
rozwoju kolejnego założenia neurodytaktyki, która domaga się podmiotowego 
traktowania ucznia, dowartościowania jego indywidualnych talentów i uzdolnień,  
a także zainteresowań i możliwości. Stosowanie metody aktywnego zaangażowa-

nia ucznia odpowiada także podstawowym celom katechizacji oraz założeniom 
rozwoju integralnego dzieci i młodzieży, o czym świadczy całość planowania 
dydaktycznego, zawarta w przytoczonych powyżej dokumentach katechetycz-

nych. Nie-wątpliwie szansą dla ożywienia działań edukacyjnych na lekcji religii 
będzie wykorzystanie metod aktywnych i projektu oraz uwzględnienie potrzeby 
podejścia konstruktywistycznego, rozumianego jako wielowymiarowy dialog 

nauczyciela z uczniem. Ważność tej kwestii podkreśla Dyrektorium ogólne  

o katechizacji stwierdzając, iż różnorodność metod „jest wymagana przez wiek  
i poziom umysłowy katechizowanych, stopień ich dojrzałości eklezjalnej  
i duchowej oraz wiele innych indywidualnych uwarunkowań”13

. Podobnie Jan 

Pawła II w Catechesi tradendae podkreśla, iż na żywotność i pomysłowość nauki 

religii, znaczący wpływ ma pluralizm metod stosowanych w katechezie14
. Dialog 

prowadzony na płaszczyźnie nauki religii pozwala otwierać się na świat 
poszczególnym ludziom, a także dzięki temu poznawać własną osobowość, 
rozwijać cierpliwość, życzliwość i umiejętność współpracy w środowisku życia. 
Współczesne spojrzenie na konstruktywistyczne działania nauczyciela i uczniów 
opiera się, według Stanisław Dylaka, na podstawie wypracowanych kilku zasad 

fundamentalnych, podkreślając potrzebę:  

 stosowania problemów odpowiednich dla uczniów,  
 organizowania nauczania wokół podstawowych pojęć,  
 poszukiwania i doceniania uczniowskiego punktu widzenia,  

 uwzględniania w programach nauczania wiedzy już posiadanej,  
 akceptacji i pobudzania autonomii uczniów, budzenia odpowiedzialności,  
 inspirowania myślenia uczniów przez zadawanie otwartych pytań,  
 wprowadzania uczniów także w świat sprzeczności, 

 

                                              
12

  Por. M. Finke, Pedagogika wiary, Poznań 1996, s. 55.  
13

  DOK 148.  
14

  Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym 1979, nr 55.  
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 zachęcania do dialogu, zarówno ze sobą jak i między samymi uczniami,  
 stosowania zasady nadawania znaczeń15

.  

Kolejnym założeniem uczenia przyjaznego mózgowi, które wpisuje się  
w edukację religijną jest kształtowanie w wychowankach ciekawości na 
płaszczyźnie wiary i treści religijnych, ożywienia intelektu i ducha, a przez to 
budowania umiejętności łączenia teorii z praktyką oraz poszukiwania odpowie-

dzi na pytania wiary. Będzie to przede wszystkim możliwość wykorzystania 
sfery intelektualnej, która wypełniona jest działaniem zmierzającym do poszuki-
wań rozumienia treści katechetycznych i nadawania im nowych znaczeń, 
szukania wyjaśnień i rozwiązywania problemów. Szczególnie praca z młodzieżą 
daje możliwość kształtowania umiejętności do wykorzystywania intelektualnych 
narzędzi badawczych, głównie przez analizowanie, interpretowanie, konfronto-

wanie oraz stawianie własnych wniosków i tez. Otwarcie w przestrzeni kateche-

tycznej na rozwijanie ciekawości poznawczej ucznia, stanowi podstawowy 
element budzenia autentycznej postawy poszukiwania i dochodzenia do prawdy, 

która jednocześnie wpływa na osobisty rozwój wiary. Dzięki temu, przez 
refleksję uczeń sam sprawuje kontrolę nad własną aktywnością poznawczą, 
pielęgnując sobie właściwą indywidualność i jednocześnie konfrontuje osobistą 
interpretację wobec rówieśników w klasie oraz w relacji z nauczycielem16

.  

Zachodząca w tym momencie interakcja, ma znaczący wpływ na funkcjo-

nowanie mózgu człowieka, który jak potwierdzają neurobiolodzy jest organem 
społecznym i uczniowie uczą się dużo efektywniej w grupie17

. Bogactwo 

szkolnej grupy społecznej, różnorodność zainteresowań, doświadczeń życiowych 
i zróżnicowany poziom rozwoju intelektualnego i moralnego, powoduje koniecz-

ność stosowania wielu nowych metod w pracy katechetycznej. Uczeń musi 
wszystkimi zmysłami, sercem, umysłem i działaniem praktycznym przyjmować 
treści wiary, aby mógł doświadczyć spotkania z Bogiem. W kontakcie z rzeczy-

wistością wiary niewłaściwe jest bowiem uwzględnianie tylko zmysłów, uczuć, 
czy intelektu bez relacji osobowych. Zachodzi tu bowiem bezpośredni kontakt 
człowieka z Bogiem osobowym i żywym, czego rezultatem winna być zmiana 

odniesienia osoby do całej otaczającej rzeczywistości i transcendencji. Wielu 
psychologów religii wskazuje na doświadczenie egzystencji, dzięki któremu 
człowiek może dochodzić do doświadczenia sacrum.  

Poszukując możliwości wykorzystania założeń neurodydaktyki w edukacji 

religijnej, warto odnieść się do stosowanych powszechnie metod katechetycznych, 
z których – za Mieczysławem Majewskim – w sposób szczególny możemy 
                                              
15

  Por. S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, http://www.cen. 

uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf [dostęp: 14.04.2011].  
16

  Por. A. Zellma, Konstruktywizm w szkolnym nauczaniu religii – moda, wymóg edukacyjny czy 

zagrożenie?, „Katecheta” 2008, nr 3, s. 19. 
17

  Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, op. cit., s. 126-127. 
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wyróżnić następujące: biblijne – pomagające odkryć wiarę przez słuchanie  
i pracę z Pismem Świętym, liturgiczne – wprowadzające w przeżycie osobowego 
kontaktu z Chrystusem w trakcie liturgii; dydaktyczne – służące przyswajaniu  
i odkrywaniu treści religijnych; ewangelizacyjne – wychowujące do życia wspól-
notowego i apostolstwa

18
. Jeszcze bardziej rozbudowany katalog metod stosuje 

Jan Szpet w Dydaktyce katechezy, wymieniając m.in. metody: biblijne, liturgicz-

ne, słowne, pracy z tekstem, problemowe, praktyczno-eksponujące, medytacyjne, 
pracy z obrazem, muzyczne

19
.  

Zastosowanie w powyższych metodach katechetycznych elementów 
uczenia przyjaznego mózgowi, głównie rozwijanie ciekawości poznawczej, przy-

stosowane do rozwiązywania problemów, nadawania nowych znaczeń i aktywi-
zowania ucznia przez praktyczne i społeczne działanie, niewątpliwie staje się 
kolejną szansą dla ożywienia prowadzonej edukacji religijnej. Włączenie w pro-

ces poznania i zapamiętywania, chociażby metody pracy z obrazem biblijnym 
bądź dziełem sztuki o treści religijnej, przynieść może lepszy efekt w przeżyciu  
i rozwoju intelektualnym ucznia. Warto wyróżnić, przede wszystkim takie formy 
pracy praktycznej z obrazem, jak: medytacja obrazu, puzzle, fantazyjne obrazy, 

witraże, projekty graffiti, komiks, widzę to, czego ty nie widzisz – czyli detektyw 

obrazów, obrazowy zestaw pytań, eksperci od szczegółów, kolorowanki nie tylko 

dla dzieci, obrazowe tło, domalowywanie obrazu, nadawanie obrazowi tytułu, 

debata „pro” i „contra”, itp.  

Równie cennym jest wykorzystanie metod muzycznych, przy których 
uczniowie łatwiej zapamiętują to, co widzą i słyszą, a przede wszystkim to,  
co mogą poznać dzięki aktywności. Nauczyciel religii, pobudzając uczniów do 
wielowymiarowej aktywności, zaproponować może następujące formy muzycz-

ne: wyrażanie nastrojów muzyką, muzyka i ruch, piosenki zamieniane w sceny, 
opowiadanie historii piosenką, wymyślanie tekstu i melodii, krytycy tekstów 
muzycznych, ścieżka dźwiękowa, medytacja muzyczna, malowanie z piosenką, 
wizualizacje, ballady o życiu, itp.  

Nauczanie przyjazne mózgowi w swoich działaniach bazuje na łączeniu 
treści edukacyjnych z doświadczeniem ucznia. Dzięki temu, łatwiej i dużo lepiej 
dzieci i młodzież zapamiętują informacje, które potrafią odnieść do swoich 
dotychczasowych doświadczeń, przeżyć i wspomnień. W tym obszarze pomocne 
stają się zaproponowane przez nauczyciela różne metody medytacyjne  
i wyobrażeniowe, wyciszające, jak słuchanie, patrzenie, dotykanie, oddychanie. 

Jedną z ciekawszych współczesnych metod pracy jest ,,Kett-metoda”, 
rozumiana nie tylko, jako pewien sposób prowadzenia katechezy, ale pewna 
koncepcja praktyki katechetycznej, którą można stosować zarówno w pracy  

                                              
18

  Por. M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995, s. 149-155.  
19

  Por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 179-183. 
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z dziećmi jak i młodzieżą. Koncepcja ta narodziła się w Niemczech na początku 
lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Twórcami byli Esther Kaufmann  
i Franz Kett. Podstawową formą jest praca z obrazem, jako przekazem Słowa 
Bożego i osobowa komunikacja. Najlepiej, gdy dokonuje się to w przestrzeni 
otwartej, nieskrępowanej np. podłoga, dywan, ziemia. Tworzenie obrazów na 
podłodze odgrywa szczególną rolę. Obrazy te układane są głównie za pomocą 
kolorowych chust lub innych przedmiotów (kolorowe guziki, koraliki, kółka, 
prostokąty, kwadraty, kawałki drewna, liście, kamienie, wstążki, wełna, szklane 
kamyki). Wyróżnia się dwa rodzaje tworzenia obrazów: wspólnie układany cen-

tralny obraz oraz obraz indywidualny, który jest dziełem każdego z uczestników. 
Przy takim sposobie komunikacji nie potrzeba słów. Istnieje w tej metodzie 
wolność wyboru, dlatego każdy uczestnik wyraża to, co przemówiło do niego 
poprzez oglądanie czy też spotkanie z danym opowiadaniem, czy historią. 
Tworzenie obrazu indywidualnego jest wyrazem tego, co dana osoba przeżyła. 
Jego powstawanie powinno odbywać się w spokoju, ewentualnie przy muzyce 
medytacyjnej. Każdy może wybrać zaproponowane przez osobę prowadzącą 
materiały i przy ich pomocy wyrazić własne przemyślenia, refleksje, uczucia.  
Na końcu oglądamy (podziwiamy) poszczególne obrazy, ale ich nie oceniamy. 
Następnie ma miejsce faza usuwania obrazów, która np. dla dzieci może być 
problemem, bo trzeba się niejako pożegnać ze stworzonym dziełem.  

Inną metodą, która pozytywnie motywuje uczniów, tworzy atmosferę 
bezpieczeństwa i pobudza ciekawość poznawczą jest różnego rodzaju katecheza 
biblijna. Warto w tym miejscu wspomnieć, chociażby metodę katechezy biblijnej 
Alberta Höfera, która opiera się na założeniach katechezy kerygmatycznej oraz 
pedagogiki Gestalt. Höfer przedstawia model katechezy biblijnej, która wpro-

wadzając katechizowanego w świat Biblii, jednocześnie prowadzi do spotkania  
z Księgą, a przez to z samym osobowym Bogiem, oraz zachęca do przeżywania 
w sposób integralny tego spotkania w codziennym życiu20

. Jak podkreśla twórca 
tejże metody katechezy biblijnej:  

pojęcie „postać” (Gestalt) korzeniami sięga w dziedzictwo europejskie 

(por. morphe, eidos, charakter, forma, typos…). Dają one pedagogice 

postaci zasadnicze impulsy. Już sam zwrot: „coś przyjmuje postać” 

ukazuje, że chodzi tu o realizację pewnej rzeczywistości. Istota pedago-

giki postaci w katechezie polega na tym, że uczniowie sami nadają swej 

wierze jakąś postać, a więc można mówić o ich twórczym współdziałaniu21
. 

Proponowana metoda uświadamia wszystkim uczestnikom katechezy,  
a zatem zarówno nauczycielowi, uczniom, jak i rodzicom, że również na gruncie 

                                              
20

  A. Höfer, Pismo święte miejscem spotkania Boga z człowiekiem, Poznań 1998. 
21

  Ibidem, s. 21.  
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spotkania z Pismem Świętym, dochodzi do relacji osobowej między Bogiem  
i człowiekiem.  

Podsumowując refleksję nad miejscem neurodydaktyki we współczesnej 
edukacji religijnej, należy podkreślić fakt silnego wpływu, aktualnie prowadzo-

nych badań i nauk o mózgu na różne obszary życia i działania człowieka. Bada-

nia takie nie omijają także przestrzeni religijnej i przeżyć, jakich doświadcza 
człowiek na tym obszarze. Pojawiła się nawet próba stworzenia nowej dziedziny, 
łączącej osiągnięcia neuronauk z teologią, którą nazywa się neuroteologią. 
Zasadniczym obszarem badań byłoby funkcjonowanie mózgu, badanie jego stanu 

podczas doświadczeń religijnych i relacji w jaką wchodzi człowiek z Bogiem22
. 

Na podstawie analizy wyników prowadzonych badań, stwierdzić należy, że:  

doświadczenia duchowe nie są zależne od pojedynczego genu, nie są 

efektem patologii neurologicznej, nie da się ich sztucznie (technicznie) 

indukować, oraz że nie potrafimy sprowadzić świadomości człowieka 

wyłącznie do materialnego substratu. […] Nie możemy zidentyfikować 

żadnego określonego obszaru mózgu jako „miejsca Boga”, ani nawet 

wskazać struktur neuronalnych odpowiedzialnych za doświadczenie reli-

gijne czy duchowe. Wnioski jakie wypływają z badań neuronaukowych 

są takie, że umysł człowieka posiada zdolność wpływania na ośrodkowy 

układ nerwowy (top-down) poprzez zmiany elektrochemiczne. Doświadcze-

nie duchowe oraz praktyki religijne mogą wywierać zarówno pozytywny 

jak i negatywny wpływ na układ nerwowy oraz całe ciało człowieka23
.  

Integralność rozwoju i funkcjonowania człowieka daje zatem podstawę do 
poszukiwania nowych metod pracy w obszarze edukacji, także uwzględniając 
edukację religijną, a zwłaszcza jej wymiar wychowania do wartości, kształto-

wania właściwej postawy moralnej i społecznej.  
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Neurodidactics in religious education 

Abstract 

The progress and achievements of modern science introduce a number of new 

solutions in various areas of life and human activities. Also the area of education and 

upbringing marked by all sorts of reforms and search for new system solutions to support 

the effectiveness of teaching and educational work. One of the many areas of science, 

which sought inspiration for new developments in educational work and in setting 

directions of necessary changes in systems neuroscience and education is benefiting 

from this field of knowledge neurodidactics. Looking at the whole educational system 

and integral development of the student can not ignore the religious education and 

upbringing. We can therefore raise the question of the possibility of using assumptions 

and insights developed within neurodidactics in contemporary religious education. 

In this study, we will attempt to show you the essential elements developed on 

the basis of neurodidactics, possible for use in educational work, especially in different 

areas of widely understood religious education. 
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