Mózg w drodze do dojrzałości
Co neurony robią w mózgu dziecka i jakie
są tego pedagogiczne konsekwencje

DODATEK SPECJALNY
„Syg n a ł . M a ga z yn W ychow aw cy” cz erw iec –lip iec 2 0 16

Z A WA Ż N Y , Ż E B Y N IE M IE Ć !

i
j
c
a
r
i
a insp

k
w
a
d
a
n
z
c
ę
i
s
Comie
Dołącz

w:

telnikó

ch czy
dumny

pl

m.
m
a
n
y
c
fi
ygnal.o
na

do gro

www.s

s
e
r
k
a
z
z
o
k
l
y
t
nie

i
k
y
t
k
a
d
y
d
o
r
u
u ne

Mózg w drodze do dojrzałości | DODATEK SPECJALNY

Mózg w drodze
do dojrzałości
Nauczyciele zderzają się dziś z przyspieszającymi zmianami społecznymi i lawinowym przyrostem
gromadzonej wiedzy. W natłoku informacji i w obliczu rosnących wymagań formalnych przestają
wystarczać intuicja i zawodowe doświadczenie. Jednym ze źródeł użytecznej wiedzy jest neurobiologia,
a szczególnie ostatnie wyniki badań nad rozwojem i funkcjonowaniem mózgu.

Na początku jest jedna… Nie, w istocie dwie komórki, z których powstaje jedna. Następnie potrzeba czasu,
sprzyjających warunków i zasad. Czasu, czyli ok. 281 dni.
Sprzyjające warunki to ciepłe wnętrze organizmu matki,
błony i naczynia składające się na macicę i błony płodowe. Zasady rozwoju, czyli budowania i składania komórek
w struktury ciała, zapisane są paradoksalnie w kwasach nu-

kleinowych, czyli w DNA i RNA. Reprezentuje je ok. 25 tys.
genów kodujących białka i jeszcze do końca nieustalona
liczba fragmentów DNA pełniących rolę przełączników –
regulatorów. Wystarczy tylko tyle albo – jak wolą niektórzy
– aż tyle, aby w raz przyjaznym, a innym razem wrogim
świecie, ostatecznie rozwinął się i dojrzał człowiek. W czasie 281 dni życia w łonie matki i ok. 30 tys. dni życia poza
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nim jedną z najważniejszych czynności komórek (poczynając od tej pierwszej – zygoty) jest dzielenie się na komórki
potomne. W pełni rozwinięty organizm człowieka składa
się z ok. 37 biliardów komórek. Tak ogromna liczba komórek ciała powstaje w sposób opisany w matematycznych legendach, jak ta o hinduskim mędrcu Sissa Nasirze, który ok.
1000 lat p.n.e. wymyślił ponoć szachownicę i grę w szachy.
Zapytany przez zachwyconego wynalazkiem władcę o nagrodę, jakiej oczekuje, odrzekł, że chciałby tyle ziaren zboża, ile wypadnie z podwajania cyfry 2 od pierwszego do 64.
pola szachownicy. Takie podwajanie – podnoszenie cyfry
2 do potęgi 64 – daje prawie 18,5 tryliona ziaren, co – jeśli
ziarno waży tylko 1 mg – przekłada się na masę 18,5 miliarda ton zboża. Aby uzyskać niezbędną do budowy ciała
liczbę komórek, wystarczy, aby pierwsza komórka (zygota)
doczekała się zaledwie 45–46 pokoleń komórek potomnych. Oczywiście potrzeba tych podwojeń trochę więcej,
bowiem część komórek umiera. Codziennie podczas życia
człowieka musi powstać co najmniej 100 miliardów komórek krwi produkowanych przez szpik kostny i tyle samo
musi zakończyć życie w wątrobie, śledzionie i węzłach
chłonnych. A mnożą się i wymieniają także pokolenia komórek nabłonków, wątroby, gruczołów płciowych…
Kilka lat temu Susana Herculano-Houzel skorygowała wcześniejsze oszacowania, ustalając, że dojrzały mózg
grupuje 86 miliardów komórek nerwowych i 85 miliardów
współdziałających z nimi komórek glejowych. Obalono także utrwalony mit, że od urodzenia w mózgu człowieka nie
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przybywa już komórek nerwowych, a co gorsza – wymierają one w tempie 100 tys. na dobę, czyli ok. 2 miliardów
w ciągu 50 lat życia. Od 1962 r. wiadomo, że od dzieciństwa
do późnej starości niektóre grupy neuronów namnażają się
w mózgu człowieka, innych ssaków i ptaków. Przybywa ich
głównie w miejscach odpowiedzialnych za pamięć, emocje
i złożone umiejętności ruchowe. Część mnożących się neuronów wędruje z przedniej części komory bocznej mózgu do
opuszki węchowej. Nie jest to obojętne dla naszego funkcjonowania, bowiem w opuszce węchowej komórki rozpoznające zapachy muszą wymieniać się na nowe co trzy dni. Jeśli
zaś przewlekły stres, pozbawienie snu lub leczenie środkami
przeciwnowotworowymi zahamuje namnażanie się neuronów hipokampa, będziemy uskarżać się na depresję oraz
znaczne pogorszenie pamięci. Poprawiają tę dramatyczną
sytuację niektóre leki przeciwdepresyjne. Warto to wiedzieć,
mieszkając w kraju, w którym na depresję cierpi prawdopodobnie ok. 1,5 mln mieszkańców.
Właściwy czas na zasady
Oczywiście w tej masie komórek nic nie dzieje się przypadkiem. Obowiązuje zasada muszkieterów, czyli „Jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”, oraz spójne kierownictwo
sprawowane przez układ hormonalny i układ nerwowy. Ten
pierwszy to setki milionów lat ewolucyjnej mądrości, wypróbowanej przez setki milionów pokoleń istot żywych. Jeśli
komórki organizmu mają przetrwać w obliczu typowych, powtarzających się codziennie wyzwań, muszą na hormonalną
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Zdolność hamowania
pobudzenia i niepodejmowania
– zaniechania impulsywnego
działania jest elementem szeroko
pojętej dojrzałości, w tym
dojrzałości szkolnej.
komendę reagować w zgodny i raz na zawsze ustalony sposób. Tak jak wtedy, gdy na sygnał nadany przez trzustkę, za
pomocą insuliny, pobrany z przewodu pokarmowego do krwi
cukier (glukoza) transportowany jest do komórek magazynujących go i zużywających na życiowe potrzeby. W przypadku
układu nerwowego ewolucja „zostawiła” możliwość uczenia
się i przez to dostosowania do zróżnicowanego i nieustannie
zmieniającego się świata. Typowe, powtarzalne sytuacje życiowe zostały zapisane w planie budowy układu nerwowego
jako odruchy wrodzone i instynkty. Sieci neuronów, które realizują te czynności, powstają zgodnie z zasadami konstrukcji ciała zapisanymi w genach. Ewolucja pozostawiła jednak
możliwość przebudowy i rozbudowy tych sieci podczas życia
człowieka lub zwierzęcia. Ta możliwość często jest ograniczona do krótkiego „okienka czasowego” gotowości do uczenia. Zwie się ono fachowo okresem podatności, wpajania,
przełomem epigenetycznym, piętnowaniem. Wraz z rozwojem układ nerwowy wchodzi w kolejne okresy podatności na
uczenie się i opuszcza je bezpowrotnie. Jeśli szansa zostanie
zmarnowana, może już nigdy nie udać się naprawić strat emocjonalnych i poznawczych.
Badania na zwierzętach i obserwacje społeczne dostarczają brutalnych dowodów. Jednym z nich jest opisane przez
O. Heinrotha i K. Lorenza już w latach 30. XX wieku uczenie się rozpoznawania własnego rodzica przez ptaki i ssaki
niebudujące gniazd. Pojawiające się na świecie młode musi
w ciągu pierwszych godzin, a właściwie nawet pierwszych
minut, nauczyć się odróżniać swoją matkę od wszystkich
innych osobników w stadzie. 20 lat później małżeństwo
Harlowów zaobserwowało, że młode rezusów hodowane w sztucznych, „idealnych” warunkach, lecz całkowicie
pozbawione kontaktu z matką i rówieśnikami, wyrastają na
aspołeczne, zalęknione i agresywne osobniki. Takie rezusy
nie tylko nie potrafią zintegrować się ze stadem, ale nawet
poprawnie współżyć płciowo i wychować własnych dzieci. Opisane są również sytuacje podobnie dramatycznych
i skrajnych przypadków nieprawidłowej socjalizacji u ludzi.
Naprawianie takich błędów w rozwoju wymaga świadomości, chęci i wysiłku, a samo rozwojowe upośledzenie pozo-

stawia trwały ślad. Nie bez przyczyny znane i prawdopodobne okresy krytyczne w rozwoju układu nerwowego dotyczą
relacji społecznych i życia płciowego. Od prawidłowego
ukształtowania tych relacji zależy bowiem możliwość funkcjonowania człowieka lub zwierzęcia w społeczności i kontynuacja gatunku w następnych pokoleniach.

Okresy krytyczne w kształtowaniu psychiki człowieka
1. Wybrane okresy krytyczne w rozwoju człowieka udokumentowane badaniami:
● Odróżnianie osoby stale przebywającej z noworodkiem od obcych – od drugiego dnia życia.
● Silnie uspokajający widok (nawet zdjęcia) matki
w momencie stresu – do wieku dojrzewania. Wynika to z braku silnych połączeń między korą przedczołową a ciałem migdałowatym. Efekt ten zanika
u młodzieży w wieku dojrzewania.
● Przejście od wzrokowych reakcji orientacyjnych (śledzenia ruchomych obiektów) do wzrokowego rozpoznawania szczegółów – ok. drugiego miesiąca życia.
● Kształtowanie zdolności widzenia obuocznego, widzenia głębi i rozpoznawania szczegółów obrazu –
od urodzenia do dwóch lat, ze szczytem w 3.–8. miesiącu życia, koniec plastyczności ok. 8.–9. roku życia.
U zwierząt doświadczalnych ograniczanie w odpowiednim czasie widzenia jednym lub oboma oczami
może wywołać ślepotę funkcjonalną – niezdolność
mózgu do interpretacji widzianego obrazu. U małych
dzieci, w przypadku zeza lub zaćmy, przeciwdziałanie takiemu zjawisku wymaga zabiegu, korekcji okularami oraz ćwiczeń niedomagającego oka z okresowym zasłanianiem oka dobrze funkcjonującego.
● Zdolność uczenia języka jako ojczystego oraz
kształtowanie dwujęzyczności (posługiwanie się
drugim językiem jak językiem ojczystym) – między
12. a 30. miesiącem życia. Zdolność opanowania
drugiego języka jako języka ojczystego utrzymuje się do ok. piątego roku życia, potem stopniowo
maleje do 17. roku życia. Późniejsza zdolność do
uczenia się języka znajduje się na niskim poziomie.
● Tabu kazirodztwa (efekt Westermarcka), czyli brak
pociągu płciowego do osób spokrewnionych –
kształtowane w wieku ok. pięciu lat wobec osób,
z którymi dziecko wówczas przebywa (efekt Edypa).
● Siła związku matki z nowo narodzonym dzieckiem
(miłość macierzyńska) – kształtowana jest w czasie
pierwszych godzin po porodzie i wymaga cielesnego kontaktu z dzieckiem. Jest to dopełnienie „uczenia się” przez dziecko odróżniania matki od innych
osobników.
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2. Prawdopodobne okresy krytyczne ocenione na podstawie doświadczeń na zwierzętach (niemożliwych
do powtórzenia na ludziach lub dotychczas nieprowadzonych):
● Socjalizacja (dobre radzenie sobie w licznych grupach) – drugie półrocze i kolejne, początkowe lata
życia. Wykazano u zwierząt, głównie psów i koni,
które w wieku krytycznym spotykały się w przyjaznych warunkach z licznymi albo tylko z pojedynczymi ludźmi. Skutkowało to późniejszą ufnością
wobec wszystkich lub wiernością jednej osobie.
● Prawidłowe zachowania seksualne i zdolność opieki nad potomstwem – okres wczesnodziecięcych,
przedszkolnych zabaw z rówieśnikami i kontakt
z młodszymi dziećmi. Po raz pierwszy wykazali to
doświadczalnie M. i H. Harlowowie podczas próby
hodowania jednakowych behawioralnie rezusów
do eksperymentów farmakologicznych. Oseski rezusów były karmione sztucznie w inkubatorach,
bez kontaktu z innymi małpami i ludźmi. Obserwowano też reakcję małpiąt na atrapy dorosłej małpy:
drucianą, lecz wyposażoną w butelkę z pokarmem,
oraz pozbawioną butelki, lecz pokrytą miękkim materiałem. Preferowana przez małpięta była „frotowa” atrapa.
3. Prawdopodobne okresy krytyczne – wymagające empirycznego potwierdzenia u ludzi:
● Zdolność do prawidłowych relacji erotycznych
i empatii – kształtowanie wzorca partnera seksualnego w pierwszych latach życia. Znane u zwierząt,
m.in. K. Lorenz opisał przypadki sodomii i „homofilii” u zwierząt pozbawionych w okresie krytycznym
kontaktu z własnym gatunkiem, a w miejsce tego
przebywających z osobnikiem obcego gatunku lub
z człowiekiem.
● Rozwój zdolności rozumowania matematyczno-przyrodniczego (matematyka, fizyka, chemia) – od
ok. szóstego roku życia, w 10.–12. roku życia blokowane przez „błędne koło strachu”.
● Tworzenie trwałych związków grupowych (tzw.
przyjaźń na całe życie) oraz indoktrynacja polityczna i religijna – późna faza dojrzewania płciowego,
ok. 16–25 roku życia.

chemiczna, która dostała się do rozwijającego się organizmu, powodują, że plan budowy organizmu ulega zaburzeniu. Skutkiem tego mogą być defekty w budowie ciała
lub w jego czynnościach, np. tych dotyczących układu nerwowego.
Namnażanie i wybiórcza śmierć komórek mózgu to
pierwszy z ważnych procesów rozwojowych. Drugim ważnym procesem, który zachodzi w namnażającej się masie
komórek nerwowych i decyduje o przebiegu rozwoju psychicznego i behawioralnego, jest tworzenie rozgałęzień
neuronów oraz połączeń między nimi. Rozgałęzienia te –
dendryty oraz aksony – układają się tak, że można kształt
„typowego” neuronu porównać do drzewa z bujną koroną
gałęzi i równie rozgałęzionym systemem korzeni. Na każdym z rozgałęzień, jak pączki na gałęziach drzew, tworzą
się synapsy i kolce dendrytyczne przeznaczone do kontaktu z innymi komórkami. Pojedyncza komórka nerwowa
może wytwarzać nawet kilkadziesiąt tysięcy rozgałęzień
zakończonych wielokrotnie większą liczbą synaps. Liczba teoretycznie możliwych sposobów łączenia się ze sobą
neuronów w układzie nerwowym człowieka jest większa
od liczby atomów we wszechświecie. Zrealizowane mogą
zatem zostać jedynie bardzo nieliczne sposoby – te, które zapewniają przeżycie i najsprawniejsze reagowanie na
zmieniający się świat. Nie da się jednak przewidzieć i „zaprojektować” w informacji dziedzicznej, które z możliwych
połączeń będą najsprawniejsze. Indywidualne doświadczenia determinują subtelne odmienności budowy mózgu
poszczególnych osób. Dlatego w początkowych okresach
życia zarówno neurony, jak i połączenia między nimi powstają w nadmiarze. Następnie są selekcjonowane – sprawne i prowadzące do korzystnych reakcji są zachowywane,
niesprawne i nieprzynoszące korzyści życiowych – eliminowane.
pączek dendrytyczny

kolba synaptyczna

dendryt

Różnice, błędy i uszkodzenia
Na długiej drodze od pojedynczej komórki do rodzącego się dziecka i dojrzałego człowieka na mnożące się
i organizujące w ciało komórki czeka mnóstwo pułapek
i możliwych do popełnienia błędów. Drobna genetyczna
literówka w przepisie na życie zawartym w strukturze DNA,
trująca lub występująca w niewłaściwej ilości substancja
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ciało neuronu
Synapsy na dendrycie neuronu

1

Neuronowa plastelina
Uczenie się wymaga tworzenia nowych lub torowania (udrożniania, wzmacniania) istniejących już połączeń
w sieci nerwowej. Podłożem tego jest siła wzajemnego
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Kolce dendrytyczne na dendrytach neuronu piramidowego kory mózgu człowieka w różnych okresach życia (m.ż.p. – miesiąc życia płodowego, r.ż. – rok
życia)2

oddziaływania na siebie komórek nerwowych, nazywana wagą, czyli ważnością synaps. Waga synaps zależy od
ich budowy i liczby. Między neuronami i ich wypustkami
w sieciach neuronalnych dochodzi do konkurencji o ograniczone zasoby przestrzeni, energii i składników chemicznych. Wskutek tego z nadmiaru pierwotnie powstających
neuronów przeżywa tylko część, a z wielu ich wypustek
zachowana zostaje tylko ograniczona liczba. W literaturze
anglosaskiej porównuje się to do przycinania gałęzi drzew
owocowych (pruning), aby uzyskać lepszy plon. Szacuje
się, że w mózgu noworodka jeden „statystyczny” neuron
wytwarza ok. 2,5 tys. synaps, do wieku dojrzewania liczba
ta wzrasta do ok. 15 tys., by ostatecznie ulec redukcji do ok.
połowy maksymalnej ich liczby. Szczyt selekcji występuje
między 17. a 19. rokiem życia. W wieku podeszłym, szczególnie u osób ze zmianami demencyjnymi, liczba połączeń
maleje jeszcze bardziej.
Proces selekcji połączeń jest wzmacniany przez
usprawnianie komunikacji między neuronami dzięki zjawisku mielinizacji wypustek neuronów. Polega ono na
„owijaniu” długich wypustek neuronu przez ciała komórek glejowych tak, że na krótkich odcinkach wypustki tworzy się izolacyjny, wielowarstwowy „bandaż”. Powoduje
on, że szerzenie się prądów czynnościowych jest szybsze i nie ulega zakłóceniom. Mielinizacja jest najbardziej
nasilona w ciągu dwóch pierwszych lat życia, po czym
ponownie wzrasta, osiągając szczyt ok. 15. roku życia,
i trwa prawdopodobnie do 30. roku życia. Objawy tego
zjawiska wydać się mogą banalne – to np. osiąganie zdolności do świadomej kontroli rąk i nóg przez niemowlaka.
Rozwój języka i zdolności pisania również wymaga mielinizacji odpowiednich połączeń neuronalnych. I wreszcie
– kształtowanie tych połączeń w sieci warunkuje uzyskanie równowagi między procesami spontanicznego pobudzania i hamowania. Od tego zależy z kolei możliwość

utrzymania uwagi, będącej jednym z kryteriów dojrzałości szkolnej. Uważa się, że jedną z konsekwencji selekcji
i mielinizacji jest różnica w sposobie połączeń neuronów
w młodych i starych mózgach. Sieć połączeń młodych
mózgów tworzą liczne, cienkie, alternatywne drogi, podczas gdy w starszych mózgach dominują grube, dobrze
wyznakowane szlaki – stałe „autostrady skojarzeń”. Objawia się to bezcennym doświadczeniem życiowym i mniej
cennym „skostnieniem” umysłów nestorów. Zjawiska te są
podstawą opisanych wyżej zmian w krytycznych okresach
rozwoju człowieka.
Jeszcze innym, biochemicznym aspektem rozwoju mózgu są zmiany w wydzielaniu i działaniu mediatorów nerwowych, które przekazują pobudzenie z jednej komórki na
kolejną w łańcuchu spełniającym określoną funkcję nerwową. Oprócz szerzenia się pobudzenia bardzo istotny jest
proces hamowania pobudzeń. Zdolność hamowania pobudzenia i niepodejmowania – zaniechania – impulsywnego
działania jest elementem szeroko pojętej dojrzałości i dojrzałości szkolnej. Silny neuronalny mechanizm hamowania polega na działaniu systemu neuronów produkujących
i wydzielających jako mediator kwas gamma-aminomasłowy (GABA). Działanie tego mediatora naśladują farmakologiczne środki uspakajające. W okresie płodowym, a także po urodzeniu sposób działania GABA na neurony jest
odmienny i podlega stopniowej zmianie. Przed tą zmianą
– paradoksalnie – neurony, na które działa GABA, ulegają pobudzeniu i przekazują to pobudzenie dalej. Po krytycznym momencie rozwoju GABA działa już na neurony
hamująco, zapobiegając szerzeniu się pobudzenia. Choć
zmiana taka została opisana jedynie we wczesnych fazach
rozwoju, mechanizmy hamowania rozwijające się na bazie tworzenia i selekcji połączeń muszą odgrywać istotną
rolę w stopniowym opanowywaniu zdolności samokontroli
przez dojrzewające dziecko.

sygnał czerwiec–lipiec 2016

7

DODATEK SPECJALNY | Mózg w drodze do dojrzałości

Przez ponad wiek ugruntowało się w nauce przekonanie,
że mózg ulega ciągłym zmianom i przebudowie. Cechę tę
nazwano plastycznością układu nerwowego. Plastyczność
mózgu obejmuje zarówno długotrwałe, powolne zmiany
rozwojowe, jak i krótkotrwałe, szybkie zmiany wynikające
z zapamiętywania i uczenia się lub naprawy uszkodzeń. Takiej naprawczej plastyczności doświadczają np. osoby, które
głęboko skaleczyły się w palec, wskutek czego straciły na
czas kilku miesięcy zdolność odczuwania bodźców „poniżej” miejsca zranienia. Znane są również dramatyczne, bardzo rzadkie przykłady tego rodzaju plastyczności u dzieci,
które wskutek ciężkiej choroby układu nerwowego straciły
niedorozwiniętą, obumarłą lub operacyjnie usuniętą jedną
z dwóch półkul mózgu. Jeśli zdarzenie to zaszło we wczesnym dzieciństwie, druga ocalała półkula jest w stanie przejąć funkcje utraconej części tak, że obserwowane ubytki
zachowania i zdolności są względnie niewielkie. W szczególnych przypadkach dotyczyło to nawet zdolności mowy
(utraconej z uszkodzoną lewą półkulą) lub, co jest zdumie-

8

wające, zdolności uczenia się, dla której węzłowym miejscem w mózgowiu jest hipokamp.
Ważność hipokampa, struktury ukrytej w płacie skroniowym mózgu, dobrze obrazuje przypadek Henry’ego
Molaisona, któremu, dla ratowania go przed silnymi napadami padaczkowymi, dr William Scoville w 1957 r. przeciął połączenia nerwowe w płacie skroniowym. Po zabiegu
pacjent ten, wraz z uwolnieniem od padaczki, stracił zdolność uczenia się jakichkolwiek nowych faktów i tworzenia
wspomnień. Zachował jednak odrębną zdolność uczenia
się nowych czynności. Jest to typowe dla ofiar uszkodzeń
w obrębie hipokampa i jego połączeń. Nie wiązało się to ani
z ograniczeniem zdolności intelektualnych, ani utratą wcześniejszych wspomnień.
Procesy komórkowe, które składają się na plastyczność
mózgu, to opisane wcześniej namnażanie i obumieranie
neuronów, tworzenie i selekcjonowanie ich wypustek oraz
synaps. Uważa się, że neurony mają pod tym względem
zróżnicowane terminy „przydatności do użycia”. Niektóre
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podlegają zmianom tylko w okresie płodowym, inne w ograniczonej czasowo fazie życia. Niektóre zaś mogą zmieniać
swoja budowę do końca życia. We wczesnych okresach życia neurony organizują się w grupy o podobnych funkcjach
lub sieci przeznaczone do określonych zadań na zasadzie
synchronizacji. W literaturze ujmowane jest to zasadą fire together – wire together, co tłumaczy się na język polski i język
neuronalny: „Depolaryzując we wspólnym rytmie, tworzysz
wspólne sieci połączeń”. Ślad takiego mechanizmu możemy
odkryć w pedagogice i zachowaniu dzieci – narzucony rytm
wiersza, piosenki, muzyki, skojarzony z rytmicznymi czynnościami, sprzyja uczeniu się.
Mózgowe ślady uczenia się
Uczenie się jest formą plastyczności najbardziej interesującą dla wychowawcy. Zawsze jest ono efektem sumowania bodźców pochodzących z organizmu i otaczającego
świata. Zawsze też wymaga powtórzeń tej samej sytuacji
bodźcowej. Może wydać się to dziwne w kontekście ważnych i dobrze zapamiętywanych sytuacji życiowych, które
nazywamy „pierwszym razem”, zdarzających się tylko raz
w życiu. Z tego, co dziś wiadomo, jeśli mają one być zapamiętane, mózg musi je w swoich strukturach „przegrać
jak z taśmy” w ciągu kilku lub kilkudziesięciu godzin od
momentu zajścia. Z reguły dzieje się to podczas snu. Na
obrazach czynności mózgu obserwuje się wtedy przebiegi
pobudzeń identyczne z tymi, które miały miejsce podczas
przeżywania zapamiętywanego zdarzenia. Wtedy też dokonuje się selekcja zapamiętać/zapomnieć. O jej wyniku
decydują emocje.
Praktyczny aspekt neuronalnych podstaw zapamiętywania wiedzy szkolnej dotyczy sporu o encyklopedyzm.
Powszechny jest pogląd, że encyklopedyzm jest błędną
ścieżką i czarną owcą procesu dydaktycznego, w którym
nadrzędnym celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności złożonych (kojarzenia, rozumienia, interpretacji).
Ten, skądinąd sensowny cel, stoi w sprzeczności z opisanym przez J. Piageta przebiegiem rozwoju psychicznego
dziecka, w którym takie wyższe zdolności, nazwane operacjami formalnymi, pojawiają się dość późno w okresie
dojrzewania i rozwijają się powoli. Współczesne badania
potwierdzają ten fakt. Proces uczenia się – zapamiętywania – powoduje ukształtowanie komórek nerwowych, które
dzięki swojemu systemowi połączeń pełnią funkcje detektorów swoistych wzorców. Nazywa się takie neurony jednostkami gnostycznymi. Mogą one cechować się skrajną
specjalizacją – odpowiadać pobudzeniem, czyli wykrywać
wyłącznie jeden konkretny obiekt materialny lub abstrakcyjny we wszechświecie (np. twarz wybranej osoby, także
w karykaturze, lub użyte powyżej pojęcie „jednostek gnostycznych”). Jeśli w sieciach nerwowych, w korze mózgu
nie ma ukształtowanych jednostek gnostycznych, nie ma

możliwości kojarzenia (rozumienia i interpretacji). Nie ma
bowiem czego połączyć w sieć neuronów. Nie wystarczy
więc, że przetwarzane informacje są dostępne w ulotnej
pamięci operacyjnej. Dostępne muszą być w każdej chwili,
tzn. nie z doraźnie odbieranego przekazu (wszak kojarzenie może zachodzić w chwilach „natchnienia”), ale z zasobów długotrwałej pamięci deklaratywnej. To zaś wymaga
nauczenia się na pamięć odpowiednich informacji, a więc
encyklopedyzmu. Otwartym problemem pozostają jedynie
proporcje i zakres przekazywanych wiadomości encyklopedycznych, które obecnie wydają się zbyt skromne.
Zdolność kojarzenia i interpretacji natrafia na jeszcze
jedną przeszkodę. Są nią „wdrukowane” w młode mózgi
uproszczone, schematyczne „niby-definicje” ważnych pojęć. W mózgach uczniów odpowiadają im wadliwie połączone jednostki gnostyczne. Przez taki „supeł połączeń” nie
ma możliwości przebicia się z poprawnym opisem pojęć
i relacji na wyższym poziomie edukacji. Dla biologa przykładem będzie tu pojęcie homeostazy, zamiennie i błędnie
nazywane „równowagą wewnętrzną” czy mitochondrium –
„centrum energetyczne”.
Uczenie się jest procesem biochemicznym związanym
z syntezą białek. Białka zaś powstają pod kontrolą instrukcji
zapisanych w genach. Po powstaniu muszą być przetransportowane przez inne białka do miejsc swojego przeznaczenia w komórce. Jest to możliwe, ponieważ zsyntetyzowane
białka mają w swojej cząsteczce fragmenty pełniące rolę etykietek, odczytywanych przez białka transportujące. Procesy
syntezy białek i ich transportu wymagają czasu. W życiowej
i pedagogicznej praktyce ten czas objawia się jako efekt Kamina. Polega on na opóźnieniu utrwalania nabytych informacji. W praktyce oznacza to, że zanim minie kilka godzin
i ślad zdarzenia utrwali się w budowie i funkcji neuronów,
odtworzenie zapamiętywanego materiału jest bardzo utrudnione. Krótko ujmując: należy sprawę przespać.
Kształtowanie pamięci zachodzi w trzech fazach. Pierwsza z nich, zwana pamięcią percepcyjną (ikoniczną lub echoiczną, efektem Sperlinga), trwa niespełna sekundę i jej rolą
jest pozwolenie mózgowi na wybranie z chaosu złożonych
bodźców i zależności tych, sytuacyjnie i osobniczo ważnych,
które warto dostrzec i zapamiętać. Wybór zapamiętywanego
fragmentu spostrzeganej rzeczywistości zależy od poprzednich pobudzeń i wcześniejszych doświadczeń. Jest określany
przez całość doświadczenia życiowego i „fachowość” osoby.
Drugi etap pamięci to pamięć operacyjna, trwająca tak
długo, jak długo znajdujące się w niej zdarzenia lub relacje
są użyteczne. Z reguły jest to czas nieprzekraczający kilku do
kilkunastu minut. Przykładem może być zapisywanie usłyszanego zdania, które w momencie, gdy zostanie już utrwalone pismem, ustępuje miejsca w pamięci operacyjnej kolejnemu zapisywanemu zdaniu. Ten rodzaj pamięci ma bardzo
ograniczoną pojemność, zaledwie kilkudziesięciu jednobito-
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wych rozstrzygnięć tak-nie. Ujmuje się to w prawie Millera,
mówiącym, że w pamięci operacyjnej można pomieścić siedem plus minus dwa stany rzeczywistości, np. nieuporządkowane litery lub cyfry. Bardziej rygorystycznie nastawieni
badacze twierdzą, że zaledwie cztery plus minus dwa takie
stany, i to zależnie od ich stopnia złożoności. Ważne jest,
że pamięć ta ma dwa odrębne rejestry – dźwiękowo-słowny (fonologiczny) i wzrokowo-przestrzenny. Nie mogą one
działać razem, stąd znane słowa „gadasz – nie uważasz na
lekcji, powtórz, co mówiłam/mówiłem” oraz zakaz rozmów
przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu.
Pamięć operacyjna polega na krążeniu pobudzeń w sieciach
neuronalnych obejmujących korę mózgowa i hipokamp.
Krążenie to zarazem uruchamia modyfikację i syntezę białek,
które są podstawą pamięci długotrwałej.
Ostatni, trzeci i najtrwalszy etap pamięci – pamięć długotrwała, wymaga, aby zaszła przebudowa neuronów i sieci
ich połączeń.
Natura trwałego śladu pamięciowego opiera się na
trzech mechanizmach. Pierwszy ma miejsce w błonach
komórkowych synaps i polega na zmianie aktywności
obecnych tam białek i wyposażenia błon w białka, uczestniczące w przekazywaniu pobudzeń. Jednym z możliwych
objawów są zjawiska habituacji (wygaszania) i sensytyzacji (uczulenia) na wybrane bodźce. Habituacja polega na
wyłączeniu – ignorowaniu nieważnych, powtarzających
się (!) bodźców. Jako przykład zazwyczaj podaje się „niesłyszenie” tykającego zegara, gdy jesteśmy zajęci czymś
absorbującym. Ten sam głośno tykający zegar może jednak nie dać się „wyłączyć’ i przeszkadzać, gdy nic nas
nie absorbuje i próbujemy zasnąć. W rzeczywistości mózg
wygasza większość chwilowo nieważnych bodźców, co
jest warunkiem utrzymania uwagi dowolnej – niezbędnej
do uczenia się. Sensytyzacja działa przeciwnie – uczula
sieci neuronalne na obojętne, nieważne bodźce. Warunkiem uczulenia jest wcześniejsze, jednorazowe wystąpienia bodźca ważnego, którego nie można zlekceważyć.
Na przykład po pierwszym ukąszeniu przez komara przez
pewien czas jesteśmy szczególnie uczuleni na wszelkie
cichutkie bzyczenia i delikatne dotknięcia na skórze, kle-

Jeśli system motywacji
młodego mózgu jest właściwie
ukształtowany, drugi cel –
zdobywanie wiedzy o świecie
osiągnięty zostaje niemal
spontanicznie.
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piąc się w tych miejscach i wymachując rękami dla odgonienia natręta.
Drugi z mechanizmów odpowiedzialnych za materialny
ślad pamięciowy polega na przebudowie – zmianie liczby
rozgałęzień, kolbek synaptycznych i pączków dendrytycznych. Wymaga to oczywiście wyprodukowania i rozmieszczenia wszystkich niezbędnych składników budulcowych.
Z konieczności przebiega więc wolno i trwa długo: od dni
do miesięcy. Tak dzieje się podczas uczenia odruchów (nowych sposobów reagowania) i zdarzeń. Na ten rodzaj pamięci składają się cztery równoległe rejestry:
● pamięć deklaratywna, złożona z pamięci epizodycznej
(zdarzeń) i semantycznej (słownictwa),
● pamięć emocjonalna – utrwalająca zależności prowadzące do silnych emocji,
● pamięć topograficzna – rejestrująca rozmieszczenie
miejsc i obiektów w przestrzeni,
● pamięć refleksoryczna, w której utrwalane są schematy
wykonywania ruchów.
Trzy pierwsze z wymienionych rodzajów pamięci wymagają uczestnictwa hipokampa, który pośredniczy w porozumiewaniu się różnych okolic kory kojarzeniowej. Zapamiętywane relacje pozostawiają w nim co najmniej przejściowe
ślady w postaci nowo utworzonych połączeń i nowo powstałych neuronów. Te rodzaje pamięci kształtują się w jednej
próbie, choć są „przegrywane” podczas snu – jak opisano
to wyżej.
Pamięć refleksoryczna powstaje w systemie, w którym
uczestniczą połączenia kory mózgu z jądrami podkorowymi
(m.in. prążkowiem) i korą móżdżku. Wymaga ona wielokrotnych powtórzeń danej czynności metodą prób i błędów (np.
nauka jazdy na rowerze czy łyżwach).
Niezależnie od rejestru pamięci, zawsze słuszna jest stara
rzymska zasada: Repetitio est mater studiorum – trzeba powtarzać rzeczy ważne do zapamiętania. Wynika to z faktu,
że często zapamiętane zjawiska wymagają powiązania z odpowiednimi akcjami ruchowymi (np. podczas wymawiania
nowych, trudnych wyrazów). Powtarzanie uruchamia też
procesy komórkowe tworzące ślad pamięciowy. Nacisk na
powtarzanie informacji i zależności jest podstawą starego,
spiralnego systemu nauczania przedmiotowego.
Trzeci mechanizm pamięci i plastyczności mózgu polega na gruntownej i rozległej przebudowie sieci neuronalnych, połączeń między neuronami w różnych częściach
mózgu. Jest to zatem przebudowa szlaków komunikacyjnych i reorganizacja map neuronalnych. Wymaga to miesięcy lub lat. Ciało człowieka lub zwierzęcia, obiekty otaczającego świata i powiązania czynnościowe są mapowane
na „powierzchni” układu nerwowego, tak jak w geografii
mapowane są na papierze obiekty geograficzne oraz jak
w nauce o zarządzaniu mapuje się na grafach zależności
struktury czynności i hierarchię zarządzania. Mapowanie
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ciała, obserwowanego świata i zależności życiowych odbywa się zgodnie z regułami zachowującymi relacje sąsiedztwa i następstwa w czasie. Fachowo zwane są one somatotopią (dla odwzorowania budowy odczuwanego, własnego
ciała), tonotopią (dla rozróżniania wysokości słyszanych
dźwięków), retinotopią (dla rozmieszczenia szczegółów
obrazu padającego na siatkówkę oka) i łukami odruchowymi (gdy chodzi o wykonywane czynności).
Mapy mózgowe kształtują się w opisanych wcześniej
okresach krytycznych rozwoju. W szczególnych przypadkach mogą one jednak ulegać przebudowie i reorganizacji.
Tak dzieje się np. po utracie kończyny, zmianie miejsca zamieszkania, opanowaniu nowej skomplikowanej umiejętności. Jasne jest, że w tych sytuacjach dochodzi w układzie
nerwowym do (darwinowskiej) konkurencji – przepychanek
między różnymi sieciami neuronalnymi.
Zaglądanie do mózgu
W tak złożony i delikatny mechanizm rozwoju człowieka wkracza instytucjonalnie ustanowiony nauczyciel i wychowawca. Nie powinien jednak czuć się przerażony swoją
niewiedzą i możliwością pomyłki. Mechanizmy rozwoju są
odporne na błędy. Nie na wszystkie i nie do końca, jednak
w stopniu wystarczającym do zapewnienia prawidłowego
rozwoju człowieka nawet w niesprzyjających warunkach.
Nie zwalnia to nauczyciela od pogłębiania wiedzy na temat
rozwoju dziecka i nastolatka. Wiedza ta daje możliwość
uniknięcia najpoważniejszych błędów.
Źródłem tej wiedzy jest nieustanny postęp w zakresie
metod badań. Jednym z odkryć budzących żywiołowy entuzjazm wśród części wychowawców i nauczycieli jest rozpoznanie mechanizmów rozwoju mózgu w okresie dojrzewania. Odkrycie to stało się podstawą nurtu umysłowego
lub dyscypliny badawczej zwanej neurodydaktyką. Entuzjazm jej zwolenników wynika z przekonania, że wreszcie
naukowcy, wychowawcy i nauczyciele mają twarde dowody zmian rozwojowych, poznali mechanizmy i są w stanie
powiązać oraz zinterpretować skutki tych zmian. Jest to
w oczywisty sposób bezcenne dla wychowawczej praktyki.
Nowoczesne, nieinwazyjne metody badania czynności
mózgu umożliwiły śledzenie wielu procesów w trakcie ich
zachodzenia. Aby stało się to możliwe, konieczne było znalezienie zjawiska, które, towarzysząc procesom nerwowym,
pozostawia ślad możliwy do obserwowania z zewnątrz.
Oczywistym kandydatem były fale elektromagnetyczne,
dłuższe od fal świetlnych – radiowe lub znacznie od nich
krótsze, jak promieniowanie gamma lub promieniowanie rentgenowskie. Można prześwietlić takim falami żywy
mózg z rożnych kierunków z zewnątrz, jak ma to miejsce
w rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT). Można
było też poszukać sposobu, aby „coś” we wnętrzu żyjącego
mózgu wypromieniowało takie fale, które zostaną następnie

wyłapane przez rozstawione wokół głowy detektory. Udało
się to uzyskać w przypadku obrazowania poprzez emisyjną
tomografię pozytronów, czyli antyelektronów (PET), oraz
w przypadku funkcjonalnego obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (fNMRI), a także jego odmiany – traktografii dyfuzyjnej (DT).

Dla ciekawskich
W przypadku PET wewnątrz mózgu świecą promieniami gamma anihilacje antyelektronu z elektronem. Antyelektron powstaje w wyniku rozpadu radioaktywnego
izotopu (najczęściej fluoru 18F), który jest wbudowany
przez chemików do jakiejś substancji, którą zużywają lub
wiążą komórki nerwowe. Może to być np. deoksyglukoza
lub znany w neurologii lek DOPA (dihydrofenyloalanina).
Komórki, które pobrały takie promieniotwórcze substancje, „świecą” przez otaczające tkanki na zewnątrz i trzeba
jedynie zlokalizować miejsce, w którym się znajdują.
W przypadku fNMRI „świecą” promieniowaniem radiowych fal ultrakrótkich i mikrofalowych zmuszone do
tego np. atomy wodoru związanego m.in. w cząsteczkach
wody. Zmuszanie polega na tym, że najpierw jądra atomów wodoru trzeba ustawić „do pionu” w bardzo silnym
polu magnetycznym. Ściślej – ustawić je wzdłuż linii pola
magnetycznego, gdyż jądro atomu zachowuje się jak
„wirujący magnes sztabkowy”. Potem trzeba pobudzić
uporządkowane jądra impulsem odpowiednio dobranych
radiowych fal ultrakrótkich, a gdy impuls ten wygaśnie,
jądra atomów same wypromieniują pobrany „nadmiar”
energii – właśnie jako (kolejną) radiową falę ultrakrótką.

detektory

anihilacja
promieniowanie gamma

Zasada obrazowania („prześwietlenia mózgu”) w tomografii emisji pozytronów3
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Na przenikające przez mózg promienie rentgenowskie (CT) albo „wyświecane” z mózgu promienie gamma
(PET) lub fale ultrakrótkie (fNMRI) czeka bateria odpowiednich czujników, rozstawiona gęsto w wielkim pierścieniu wokół głowy. Po pobudzeniu czujniki te przesyłają już zwykłe prądy elektryczne do rejestratora. Tam,
w odpowiednio zaprogramowanych procesorach, dzieje
się rzecz niesamowita, w istocie zaś bardzo prosta. Moc
„świecenia” dochodząca w jednym kierunku z każdego
punktu w przestrzeni mózgu jest porównywana z mocą
„świecenia” z tych samych punktów w kierunku prostopadłym. I tak dla kolejnych nachyleń w całym obrębie
pierścienia czujników otaczających głowę. Człowiekowi
takie porównania – analiza obrazu zajęłaby lata, na szczęście odpowiednie programy robią to w ułamkach sekundy.
Sama idea jest na tyle prosta, że w czasopiśmie „Wiedza
i Życie” red. Marek Penszko publikował w dziale Puzeland „tomograficzne łamigłówki” – obrazki logiczne,
w których na podstawie podanej liczby zacienionych pól
w pionie i poziomie można było zrekonstruować nieznany rysunek. Zabawa ta jest zresztą pod tą nazwą dostępna
w internecie.
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Tomografia komputerowa jako obrazek logiczny – rekonstrukcja nieznanego obrazu na podstawie liczby zacienionych pól w pionie i poziomie4
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Badania mózgu człowieka tymi metodami umożliwiają
zidentyfikowanie grup neuronów uczestniczących w określonych czynnościach, z rozdzielczością przestrzenną milimetrów i czasową sekund. Można na tej podstawie wykazać np. czy człowiek podejmie decyzję na „tak” czy na
„nie”, kilka sekund wcześniej, nim decyzja ta może zostać
w jakikolwiek sposób ujawniona i zaobserwowana, a nawet wcześniej, niż jest subiektywnie odczuwana przez podejmującą decyzję osobę. Oczywiście można też śledzić,
które fragmenty mózgu uczestniczą w złożonej czynności
psychicznej i w jakiej kolejności ta aktywność przemieszcza się między poszczególnymi ośrodkami mózgowia.
Traktografia dyfuzyjna umożliwia z kolei wykrycie i zmapowanie połączeń neuronalnych (nawet aktualnie niedziałających) między różnymi częściami mózgu. Wcześniej
wymagało to specjalnych zabiegów i najczęściej wiązało
się z zabiciem zwierzęcia doświadczalnego.
Mechanika zamian
Badania dzieci i młodzieży w różnym wieku ujawniły, że
w mózgowiu dziecka, w miarę stabilnym i przewidywalnym,
z chwilą dojrzewania płciowego rozpoczyna się gruntowna
przebudowa połączeń nerwowych między ośrodkami mózgu odpowiadającymi za emocje, motywacje oraz pamięć.
Przebudowa ta objawia się znanym od pradziejów okresem
„buntu i naporu” u dojrzewającej młodzieży. Istnieją obserwacyjne dowody, że taka faza wyrywania się spod opieki
i dominacji rodziców występuje też u innych gatunków ssaków i u ptaków.
Nie można jednak odmówić racji sceptykom, którzy
twierdzą, że to, co na neuronalnym i molekularnym poziomie wyjaśnia neuronauka, w istocie było już znane od czasów prehistorycznych. Co więcej, wnikliwi wychowawcy
i twórcy systemów edukacyjnych od wieków obserwowali
i opisywali objawy zmian rozwojowych, a także tworzyli systemy wychowawcze i metody postępowania, które je
uwzględniały. Bez wątpienia z problemami rozwoju i wychowania dzieci potrafił sobie radzić człowiek prehistoryczny kromaniończyk, neandertalczyk, denisowianie oraz
zapewne homo erectus, homo habilis i australopiteki. Nie
byłoby nas, gdyby było inaczej. Nie wiadomo, jak wyglądałby współczesny świat bez wychowawców, intuicyjnie
respektujących te zasady rozwoju, bez gaju Akademosa,
perypatetyków, Arystotelesa nauczającego Aleksandra Wielkiego, młodych benedyktyńskich mnichów kopiujących manuskrypty, Jana Amosa Komeńskiego i jego następców oraz
niezliczonych pokoleń uczniów i nauczycieli.
Do wychowywania i przekazywania wiedzy przez całą
dotychczasową historię ludzkości wystarczała empatia
wzmacniana oksytocyną oraz sygnały dziecięcości wysyłane
przez wychowanków, m.in. Lorenzowski schemat dzieciątka, który uruchamia instynkt opiekuńczy.
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Schemat dzieciątka wg K. Lorenza – proporcje budowy czaszki i głowy (także reszty ciała) charakterystyczne dla noworodka i dziecka, które uruchamiają
instynktowne reakcje opiekuńcze. Warto zwrócić uwagę, że schemat ten jest wykorzystywany w maskotkach, zabawkach oraz w sztuce, np. w rysowaniu
miłych postaci w filmach rysunkowych i komiksach5

Patrząc z biologicznej perspektywy, postrzega się życie
człowieka jako ciągłą grę motywacji, „chceń” i „niechceń”,
wypróbowywanych i poprawianych w zderzeniu ze środowiskiem. Kształtowanie motywacji jest głównym celem wychowania – pedagogizacji. Jeśli system motywacji młodego
mózgu jest właściwie ukształtowany, drugi cel – zdobywanie
wiedzy o świecie osiągnięty zostaje niemal spontanicznie.

Motywacje człowieka i zwierząt zaszyte zostały przez
ewolucję i rozwój mózgu w złożonym systemie dobrze
już zidentyfikowanych części mózgu, zwanym układem
limbicznym. System ten rozpoznaje stan organizmu w kategoriach „jest dobrze” – „jest źle” (nagrody i kary) i wytwarza złożone pobudzenia kierujące zachowaniem. Subiektywnie odczuwamy je jako pragnienie lub niechęć do

sygnał czerwiec–lipiec 2016
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wykonania jakiejś czynności, czasami tak przemożne, że
mogą one zdominować wszelkie inne pragnienia.
Jeśli zagłębić się w trudną anatomię mózgu, układ
limbiczny tworzą: kora przedczołowa, przegroda przeźroczysta, kora zakrętu obręczy, hipokamp z zakrętem zębatym, ciało migdałowate, ciało prążkowane, podwzgórze
i wzgórze ze słynnym jądrem półleżącym, nakrywka i inne
jądra pnia mózgu (czyli skupiska neuronów zlokalizowane
w śródmózgowiu, moście i rdzeniu przedłużonym). System ten komunikuje się z innym obszarami układu nerwowego, głównie z korą kojarzeniową oraz korą móżdżku.
Jest to oczywiście konieczne, jeśli musimy odpowiadać
decyzją – motywacją na złożone, często abstrakcyjne
bodźce ze środowiska.
W tym właśnie systemie rozgrywają się procesy dojrzewania będące obiektem zainteresowania neurodydaktyki i przyczyną młodzieńczego „okresu burzy i naporu”.
Zidentyfikowali i nagłośnili te procesy neurobiolodzy – J.
N. Giedd ze współpracownikami, B. Casey, R. Epstein, K.
Castagna i liczni inni autorzy oraz popularyzatorzy nauki
i pedagodzy, np. B. Sabitzer, a w Polsce m.in. M. Kaczmarzyk i M. Żylińska.

spoidło wielkie
prążkowie

podwzgórze

PRZÓD

TYŁ

ciało migdałowate
jądro półleżące

zakręt obręczy
przegroda

kora czołowa
spoidło wielkie

kora przedczołowa

PRZÓD

TYŁ

ciało migdałowate
hipokamp i zakręt
zębaty
Schemat rozmieszczenia struktur mózgowia omawianych w tekście6
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Sieć połączeń młodych
mózgów tworzą liczne, cienkie,
alternatywne drogi, podczas gdy
w starszych mózgach dominują
grube, dobrze wyznakowane
szlaki – stałe „autostrady
skojarzeń”.
Najbardziej dramatyczne w swoich konsekwencjach
zmiany zachodzą w gęstości neuronów i połączeniach
między nimi w korze czołowej, w tym przyśrodkowej korze przedczołowej i bocznej korze czołowej (dolny zakręt
czołowy = czołowa kora przedruchowa i dolny płacik
skroniowy). Jest to m.in. miejsce lokalizacji neuronów lustrzanych, odkrytych przez V. Gallesego i G. Rizolattiego,
nazywanych „neuronami empatii”. Okolice te są najwyższym ośrodkiem oceny wartości bodźców oraz kształtowania motywacji i emocji, będących podstawą racjonalizacji
wyboru w zachowaniu. Selekcja neuronów i wcześniej
ukształtowanych połączeń zachodzi także w korze skroniowej, uważanej za siedlisko pamięci i obszar identyfikacji najbardziej złożonych pod względem formy bodźców
(ludzkie twarze, mimika, pismo i inne wysoko wyspecjalizowane wzorce poznawcze) oraz korze przedniego zakrętu
obręczy i wyspy. Te ostatnie okolice są z kolei siedliskiem
neuronów wrzecionowatych, uznawanych za procesory
dokonywania alternatywnych wyborów i oceny błędów.
Ich funkcje zidentyfikował J. Allman. W tym samym czasie rozrost obejmuje ciało migdałowate, które odpowiada
za emocjonalność, motywację, w tym głównie za emocje
negatywne (strach, niechęć, obrzydzenie). Również hipokamp – siedlisko emocji i centrum organizowania pamięci
epizodycznej – ulega w tym czasie rozrostowi. W okresie
dojrzewania zmniejsza się natomiast rozmiar jąder podstawnych (ciało prążkowane, jądro półleżące i guzek węchowy), będących ośrodkiem wykonawczym motywacji
do działania i działania automatycznego. W powiązaniu
z hipokampem system ten odpowiada także za inteligentne działania oparte na wcześniejszym doświadczeniu. We
wczesnym okresie dojrzewania ciało migdałowate i jądro
półleżące uzyskują przejściową przewagę czynnościową
nad obszarami korowymi w sterowaniu motywacją i emocjami. W tym okresie rozpoczyna się także wtórny rozwój
istoty szarej móżdżku, który funkcjonuje jako dodatkowe
centrum przetwarzania danych czuciowych, ruchowych,
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uwagi, pamięci oraz motywacji i emocji, wybitnie przyśpieszając te procesy korowe i podkorowe. O ile wzrost
udziału istoty szarej w korze czołowej i skroniowej osiąga
szczyt w fazie wczesnego dojrzewania, później zaś udział
ten maleje, to udział istoty szarej w utkaniu móżdżku rośnie do końca okresu dojrzewania i początku dojrzałości.
Szacuje się, że w okresie dojrzewania, między 13. a 18.
rokiem życia, udział istoty szarej w utkaniu mózgu maleje o ok. 1 proc. rocznie, łącznie więc o kilka procent.
Sprawność funkcjonowania tego złożonego systemu zależy od sprawności połączeń (dróg nerwowych) między jego
częściami – co przekłada się na ich selekcję i mielinizację między 11. a 25. rokiem życia człowieka. Selekcja ta

opiera się na użyteczności – pozytywnym efekcie wzmocnień – zachowaniu połączeń aktywnych podczas uzyskiwania nagród. W okresie dojrzewania udział istoty białej
(połączeń) kosztem istoty szarej (centrów przetwarzania)
wzrasta w szczególności w obszarze kory przedczołowej.
Rośnie też udział istoty białej w spoidle wielkim mózgu,
co sprzyja uczeniu się specyficznych umiejętności (m.in.
muzycznych i językowych). Postępująca w czasie nieomal
10–15 lat selekcja połączeń (pod warunkiem właściwego
wzmacniania behawioralnego) skutkuje wykształceniem
dojrzałego sytemu motywacyjnego. Dojrzewanie połączeń
dotyczy także zidentyfikowanego niedawno systemu komunikacji zwrotnej miedzy korą mózgu, prążkowiem, isto-

sygnał czerwiec–lipiec 2016

15

DODATEK SPECJALNY | Mózg w drodze do dojrzałości

tą czarną i wzgórzem, który został nazwany systemem „rób
– nierób” (go – no go). Zawiaduje on kontrolą zachowania,
w szczególności podejmowaniem decyzji wykonania lub
zaniechania czynności na podstawie przewidywania jej
skutków – osiągnięcia nagrody. Rozwój mózgu u dziewcząt
z reguły wyprzedza przy tym rozwój mózgu u chłopców
o ok. dwa lata. W tym okresie zmian związanych z dojrzewaniem brak utorowanych i ustabilizowanych połączeń
między korą przedczołową a korą skroniową i móżdżkiem
spowalnia podejmowanie decyzji i utrudnia trafny wybór
zachowania, oparty na doświadczeniu i pamięci. Istniejące
połączenia między korą przedczołową, ciałem migdałowatym i jądrami podstawy, zanim ich rola zostanie z czasem
ograniczona wskutek selekcji, powodują, że dojrzewający
mózg błędnie ocenia wartość nagrody i potencjalnej kary
za podjęte działanie. W konsekwencji zachowanie młodzieży staje się impulsywne i emocjonalne. Waga nagród
oceniana jest nieproporcjonalnie do ich rzeczywistej wartości, często z wyraźnym karykaturalnym przerysowaniem
wartości drobnych bodźców i bez uwzględnienia odroczonych konsekwencji. W podejmowaniu decyzji mają większy udział ośrodki podkorowe. Niektórzy z autorów zwracają uwagę, iż często dzieci przed okresem dojrzewania
oceniają jako głupie decyzje podjęte przez nastolatków.
W przypadku konieczności dokonywania naprzemiennych
wyborów i oceny błędów mózg nastolatka działa znamiennie wolniej od mózgu dorosłego człowieka. Uważa się, że
nieukształtowane połączenia w układzie limbicznym obniżają również pojemność pamięci operacyjnej, a zatem
w konsekwencji obniżają możliwość kojarzenia bodźców.
Dołącza do tego zmiana funkcjonowania sytemu napędów
związana z działaniem hormonów płciowych i oksytocyny,
co skutkuje aktywacją popędu płciowego i subiektywnym
wrażeniem nastolatka, że jest on w centrum zainteresowania świata. Testosteron powoduje, szczególnie u chłopców, zwiększenie aktywności ciała prążkowanego podczas
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oczekiwania na nagrodę i obniżenie reaktywności na uzyskaną nagrodę. Powoduje to „niecierpliwość” i krótkotrwałość uczucia spełnienia – efekt nienasycenia. Zmiany te
wiążą się z poszukiwaniem silnych bodźców dostarczających wzmocnień, co wraz z błędną oceną ryzyka i nadpobudliwością prowadzi do podejmowania ryzykownych
zachowań i powoduje łatwość popadania w uzależnienia.
Brak ukształtowanych powiązań miedzy korą czołową
i skroniową a ciałem migdałowatym utrudnia ponadto rozpoznawanie objawów emocji na twarzach innych ludzi.
Zjawisko to dotyka bardziej statycznego, trwałego wyrazu
emocji niż dynamicznych zmian wyrazu emocjonalnego.
Odpowiada temu typowa reakcja emocjonalna nastolatka,
czyli „rodzice nic nie rozumieją”. Opisane zmiany mają
jednak biologiczny sens – sprzyjają uczeniu się i uzyskiwaniu samodzielności, pod warunkiem, że postępowanie
dydaktyczne i pedagogiczne będzie je uwzględniało.
Co z tego wynika
Analizując zmiany rozwojowe, z pewnym uproszczeniem można powiedzieć, że w kolejnych okresach życia
mózg realizuje trzy programy behawioralne:
● dziecięcy program – zyskaj opiekę, pozwól się wychować i naucz się podstaw,
● młodzieńczy program – szukaj swego miejsca w świecie tam, gdzie jeszcze nie dotarli twoi wychowawcy,
i znajdź partnerów,
● dorosły program – pozostaw po sobie dzieci i zadbaj
o to, by były „rozgarnięte” oraz uspołecznione.
Co „upośledza” zdolności poznawcze nastolatka:
1. Spowolnienie kojarzenia, decyzji i utrudnienie wyboru
– przebudowa połączeń między obszarami oceny wartości bodźców (emocji i motywacji) a obszarami pamięci
złożonych wzorców, kontroli błędów oraz decyzji alternatywnych.
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2. Nieproporcjonalna i karykaturalna ocena wartości kar
i nagród – wskutek dominacji starych struktur emotywnych
niepoddanych kontroli przez centra racjonalnej oceny.
3. Osłabienie zdolności odraczania nagrody i szybkie wygasanie nasycenia – dominacja jąder podkorowych.
4. Upośledzona zdolność rozpoznawania i oceny uczuć
(empatii) – niedorozwój połączeń z obszarami neuronów
empatii.
5. Nasilenie potrzeby afiliacji z przecenianiem kontroli społecznej – wyrzut hormonów płciowych i oksytocyny.
6. Większa potrzeba snu i opóźniony rytm snu i czuwania.
Odpowiedzią na rozpoznane problemy są propozycje
nowoczesnego nauczania formułowane przez neurodydaktyków. Mają one wychodzić naprzeciw młodzieńczemu sposobowi funkcjonowania mózgu. Na podstawie wypowiedzi zwolenników neurodydaktyki można je streścić
w postaci kilku postulatów i wskazań charakteryzujących
wady powszechnych dotychczas metod dydaktycznych:
● szkoła ignoruje mechanizmy uczenia się,
● ciekawe jest to, co jeszcze nie zostało wyjaśnione,
● odkrywanie motywuje,
● umiarkowana nowość pobudza,
● dzieci lubią opowieści.
Zatem:
● wiedza jest zdobywana, a nie wyuczana,
● mózg sam wykrywa wzorce i prawa (na przykładach),
● wiedza musi być przekazywana w sposób użyteczny =
interesujący,
● powtarzanie i praktyka konsolidują pamięć,
● uczenie (się) służy życiu, nie szkole.
Jeśli jednak sięgnąć pamięcią do tradycyjnych kursów
pedagogiki, do historii i teorii pedagogiki oraz jej metod
proponowanych przez wielkich reformatorów, wszystkie te
postulaty zostały już sformułowane wcześniej. Nasuwa się
więc nieodparty i pesymistyczny wniosek: od wieków mamy
te same problemy z kształceniem młodzieży i ciągle tak
samo próbujemy je rozwiązywać. Oczywiście ta konkluzja
w żaden sposób nie podważa pozytywnego programu neurodydaktyki i wszystkich poprzednich „postępowych” reform
w systemach kształcenia. Oznacza tylko, że mechanika procesów politycznych i społecznych ciągle spycha reformatorów i ludzi kompetentnych na margines, a może… po prostu
odchodzą oni na emerytury i wymierają kolejne generacje
ukształtowanych i świadomych pedagogów?
Ignorancja i zacietrzewienie szkodzą neuronom i społeczeństwu
Istotą procesu dydaktycznego i pedagogizacji jest tworzenie systemu motywacji. Ten indywidulany dla każdego wychowanka i później dorosłego człowieka system, to
m.in. efekt działania sieci neuronalnych i ich modyfikacji
w procesie uczenia. Sieci te tworzą obszary kory mózgu
wysunięte najbardziej do przodu (kora przedczołowa),

Wraz z rozwojem układ nerwowy
wchodzi w kolejne okresy
podatności na uczenie się
i opuszcza je bezpowrotnie.
Jeśli szansa zostanie
zmarnowana, może już nigdy
nie udać się naprawić strat
emocjonalnych i poznawczych.
ukryte w najgłębszych bruzdach mózgu (obręcz, wyspa,
hipokamp) oraz kilka jąder podkorowych (przegroda, ciało migdałowate, prążkowie). Take spojrzenie na zagadnienie uczenia się jest podstawą badania podłoża motywacji
przez nauki biologiczne. Znane są skutki uszkodzenia ww.
obszarów, m.in. spektakularny przypadek Phineasa Gage’a, któremu uraz doznany podczas pracy zniszczył okolicę
przedczołową, lub analogiczne przypadki lobotomii przedczołowej. Na te obszary mózgu oddziałują wychowawcy
i tu niebagatelną rolę odgrywa przekazywana dzieciom ideologia. Dowodzi tego np. porównanie miedzy skautingiem,
polskim międzywojennym harcerstwem a komsomołem lub
Hitlerjugend. Dramatyczne są wychowawcze skutki tzw.
prania mózgu, jakie stosują np. agresywne sekty. Mechanizm powstawania uzależnień (zarówno farmakologicznych, jak i behawioralnych oraz społecznych, tj. uzależnienie od gier, patologicznych grup rówieśniczych) i fakt,
że młodzież jest na nie bardziej podatna, także ma swoje
wyjaśnienie w zmianie sposobu funkcjonowania neuronów,
m.in. w układzie nagrody. Nawet syndrom sztokholmski,
polegający na utożsamianiu się ofiary z prześladowcą ma
podobne podłoże. Kształtowanie systemu motywacji i zasobu wiedzy w krytycznych okresach rozwoju powoduje
znaną w psychologii i memetyce immunizację na nowe
wiadomości i przeciwne idee. Jej wyrazem może być ukute przez ks. J. Tischnera określenie homo sovieticus, które
oznacza człowieka wychowanego w ideologicznej niewoli,
który nie umie żyć w warunkach wolności społecznej.
Coraz trudniej kiepsko wykształconemu i niewytrenowanemu umysłowi zrozumieć złożone, łańcuchowe zależności
przyczynowo-skutkowe. Zrozumienie ich wymaga bowiem
ciężkiej pracy i systematycznej przebudowy sieci neuronalnej. Nie da się tego osiągnąć bez nakładu czasu i poświęceń.
Reformowanie szkoły i modernizowanie dydaktyki wymaga wielkiej ostrożności i weryfikacji założeń przez próby
pilotażowe. Spełnienie postulatów klasycznej pedagogiki
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i dydaktyki oraz zbieżnych z nimi postulatów neurodydaktyki zderza się z polityczną i gospodarczą rzeczywistością. Funkcjonowanie szkoły odbywa się w świecie, który
zmienia się w tempie niespotykanym dotychczas w historii.
Media, rozrywka elektroniczna, alienacja dojrzewającej
młodzieży, ciągle galopujące zmiany, presja środowiska
wielkomiejskiego stanowią nowe, trudne wyzwania. Dramatyczna sytuacja młodych ludzi powoduje kształtowanie
całkowicie odmiennych wzorców osobowych scharakteryzowanych w portretach psychologicznych i socjologicznych generacji X, Y, Z.
Równocześnie coraz bardziej złożone zjawiska otaczającego nas świata znajdują racjonalne – biologiczne i fizykalne
wyjaśnienia. Zbliżamy się do zrozumienia świadomości, motywacji społecznych, altruizmu. Odkrywamy mechanizmy
powstania i rozwoju wszechświata. Badamy i z niepokojem
śledzimy subtelne relacje między organizmami na całej Ziemi, wskazujące na kruchość środowiska biologicznego. Na
podstawie nowych odkryć tworzą się nowe szokujące dyscypliny badawcze: neuroteologia, neurodydaktyka, neurekonomia, neuromarketing… Lada chwila może pojawić się
neuroetyka oraz neurohistoria i neuropolityka. Są już pierwsze tego zapowiedzi. Mózgi, które mają sprostać tym wyzwaniom, muszą mieć dobrze skonstruowane sieci połączeń.
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1, 3, 6

Ryc. dr hab. Piotr Łaszczyca.

2

Ryc. wzorowana na ilustracji w: B. Żernicki, Od neuronu do psychiki,
Ossolineum, Wrocław 1985.

4

www.archiwum.wiz.pl/1996/96103500.asp oraz dr hab. Piotr Łaszczyca.

5

www.en.wikipedia.org/wiki/Cuteness.
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