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Darbo medžiaga paruošta vykdant Europinį mokymosi partneryst÷s projektą „Menas vienas pagrindinų žmogiškųjų poreikių. Neurodidaktiniai atsakymai į augančius socialinius
reikalavimus“ kartu su Vokietijos, Anglijos, Prancūzijos, Lietuvos, Čekijos ir Turkijos
švietimo institucijomis, Projektas prad÷tas 2009 m. spalio 23d. Tiubingene GeschwisterScholl mokykloje, 2009 m. lapkričio 14 d. pristatytas Didžiosios Britanijos Rusų kalbos
organizacijai Royal Overseas League namuose Londone.
„Mes daugiau nebegalime taip elgtis
arsi nieko nežinotume apie mūsų
svarbiausią šaltinį: smegenis.“
Prof.Dr. M. Spitzer

Mokymosi partneryst÷ skatina informacijos keitimąsi ir bendradarbiavimą tarp
mokslo ir pedagogin÷s praktikos. Leidinys, kuriame glaustai pateikiami mokslo apie
smegenų naujausius tyrin÷jimus aspektai, skirtas pedagogams praktikams. Čia
projekto dalyviai randa jau paruoštą aktualiausią medžiagą. Jų prašymu tam tikruose
skyriuose pateikiamos pedagogin÷s rekomendacijos. Kas skaitys tik turinyje
pateiktas skyrių santraukas, gali greitai susidaryti pragmatinį požiūrį, nesigilindamas į
diskusijas apie svarbius dalykus.
Šis leidinys nenagrin÷ja temos išsamiai. Juo siekiama vieno tikslo - pažadinti dom÷jimąsi
tam tikros srities atradimais: tai, kas mus, kaip asmenis išskiria ir tuo pačiu, kas mus visus
jungia, yra smegenys - pažangos šaltinis ir mūsų ateities sprendimų generatorius.
Partneryst÷s d÷ka elektronin÷je erdv÷je bus sukurta pedagoginių tyrimų sklaidos
baz÷ www.didactic-pilot.eu, kurioje bus galima pateikti svarbią informaciją apie
neurologiją, taip pat atsisiųsti kūrybiškų pamokų, gerosios patirties iš mokyklų kasdieninio
gyvenimo aprašymus ir praktinius patarimus.
Trumpai tariant, čia kalbama apie vis did÷jantį vartotojų norą pedagogin÷je
praktikoje sukurti „mokymosi visą gyvenimą universitetą“, kuriame būtų ieškoma
atsakymų į šiuolaikinio gyvenimo iššūkius, su kuriais susiduria aukl÷tojai ir mokytojai.
Šiuo tikslu skaitiniai išversti į anglų, prancūzų, lietuvių , čekų ir turkų kalbas.
Iš anksto d÷kojame skaitytojui už jo patarimus, patikslinimus, pastabas ir papildymus.
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Projektas „Menas pagrindinis
žmogaus poreikis“
Nr. 2009-1-FR1-GRUO6-07061
remiamas finansuojant
Europos Komisijai. Šis leidinys
atspindi tik dotacijos
Gav÷jo, bet ne Europos Komisijos
požiūrį ir ji neatsako už
medžiagos turinį bei galimą
informacijos panaudojimą.

ĮVADAS
Kalbant apie neurodidaktiką (į smegenų veiklą orientuotą mokslą), mes matome dvi kryptis, kurios turi
susilieti mūsų ateities labui:
1.
Smegenys visada buvo svarbus žmogaus organas! Visada buvo pedagogų, kurie intuityviai nujaut÷
apie smegenų veiklą ir jų įtaką mokymosi procesui.
2.
Magnetinio rezonanso ir tomografijos išradimas (fMRI) šiandien leidžia moksliškai tyrin÷ti smegenų
veiklą nedarant intervencijos į smegenis ir jų nepažeidžiant. Tuo būdu galime susipažinti su faktais,
kuriuos pirma atrasdavome tik remdamiesi asmenin÷mis nuojautomis.
Kadangi dvasia iki šiol nebuvo matuojama nei skaičiais, nei dydžiu, mokslas pasidalijo į dvi šakas: viena
r÷m÷si ideologija, kita - gamtos mokslo faktais. Kai švietimo klausimai, kaip socialinių mokslų dalis, šiuo metu
savo kompetencija vis dar nusileidžia dvasiniams mokslams, biologai ir neurologai novatoriškomis id÷jomis ir
pasiektais rezultatais skverbiasi į priekį. Prieš tai tik ideologija besiremiantis mokslas pradeda vis dažniau
bendradarbiauti su gamtos mokslais, kurie remiasi konkrečiais faktais.
Smegenys tapo nauju kontinentu, o gal net ir nauja visata, kurią žmonija pradeda pažinti.
Mokslo paiekimai: galimyb÷ specialiais elektrodais atlikti giluminę smegenų stimuliaciją, kurios d÷ka,
pavyzdžiui, teodorai gali iš tolo valdyti jautį, arba nuolat depresijoje esantys pacientai, esant gerai psichinei
sveikatai, gali efektyviai dirbti nevartodami vaistų (Dennys, Berlynas 2009) - yra pirminiai ženklai, kurie mūsų
civilizacijai praneša apie tuos poveikius, kurių dabar dar negalima numatyti. Prieštaraujančios pus÷s teigia, kad
horizonte kyla medicinos ir švietimo revoliucija.Tuo metu, kai 2003 metais OECD – Ekonominio
bendradarbiavimo ir pl÷tros organizacija paskelb÷ ”Berniukų skaitymo skatinimo programą kaip švietimo tikslą
pasauliniu mastu “ (P.T. žurnalas 2007), mokslininkai atrado, kad berniukų mokykliniai geb÷jimai visų pirma
priklauso nuo to, ar naudojami jų motoriniai geb÷jimai. Kadangi iš visų pagalbos reikalaujančių moksleivių 80%
sudaro berniukai, masin÷s informacin÷s priemon÷s skundžiasi d÷l did÷jančio negebančių skaityti ir rašyti
vyriškos lyties dirbančiųjų prieauglio. Reikia panagrin÷ti, ar berniukų atsisakymą mokytis nulemia genai ar jų
vystymosi aplinka (Nature or Nurture).
Iki šiol neurologų tyrimų rezultatai buvo naudojami visų pirma komerciniais tikslais (neurolingvistika,
neuromarketingas, neuroekonomika), o tik paskiausiai į vaikus orientuotoje reklamoje! (Noonan, Berlin 2009)
Didelis poreikis ateityje visame pasaulyje tur÷ti išvystytą intelektualinį potencialą neabejotinai reikalauja, kad
tyrimo rezultatai būtų taikomi švietimo sistemoje. Sistemingi pranešimai, dabar kiekvienam prieinami internete,
jau leidžia mokytojams elgtis kaip mokslininkams - jie gali naudotis programomis, kurios remiasi neurologų
tyrimų rezultatais arba jas atmesti. Magnetinio rezonanso tomografija sudaro švietimui galimybes žengti žingsnį
nuo valdžios patvirtinto prie įrodymais paremto ir tuo pačiu į naudotoją orientuotą mokslinį statusą, kuriuo
medicina naudojasi jau šimtą metų (Spitzer, Berlin 2009).
Atsižvelgiant į tai, kad:
a) gamtos mokslas atranda nepageidaujamus efektus, kurie tam tikru aspektu veikia įprastus mokymo
planus, aktyvinančius smegenų vystymąsi iki neuronų ląstelių atrofijos,
b) mokiniai vis dažniau naudoja prievartą, kuri mokykloje kiekvieną dieną tampa vis pavojingesn÷;
c) 90% visų mokytojų d÷l sveikatos sutrikimų yra priversti išeiti į ankstyvąją pensiją,
nebegalime leisti laisvai tek÷ti laikui dar šimtmetį, kol mokslinių atradimų nauda iš savo atsiskyr÷liškos būsenos
pati ras kelią į kasdienybę.
Penktajame „Dvasios dešimtmetis“ (“DECADE OF THE MIND”) simpoziume, kuris vyko 2009 m.
Berlyne, mokslininkai reikalavo, kad tyrimo rezultatai būtų naudojami plačiau ir viešinami, grįsdami savo
reikalavimą tuo, kad valdžios institucijoms trūksta ekspertų, kas apsunkina mokslininkų kooperaciją su jomis
(Noonan, Berlynas 2009).

Kadangi kalbama apie „mūsų brangiausio turto- smegenų vystymą dabarties ir ateities kartoms“ ( Angel Gurria,
OECD generalinis sekretorius, 2007), pilotin÷s programos ir jų neuroninių tinkamumo tyrimas tur÷tų būti vienas iš
mūsų kilniausių įsipareigojimų, o „švietimas kiekvienam“, kaip dalis žmogaus teisių programos, atveriančios
naujus horizontus.
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Kritin÷s faz÷s ir neuroninių ląstelių išgyvenimas: laiku nepanaudoti aksonai miršta.
Smegenų veiklą lemia tam tikromis jungtimis, aksonais perduodami elektroniniai impulsai.
Gimdami mes atsinešame milijardus aksonų, kurie, tol kol aplink juos nesusiformuoja
izoliacija,( mielinis dangalas), yra nenaudojami. Tuo metu, kai aplink vieną aksoną
formuojasi mielinin÷ skaidula (kritin÷ faz÷), būtina šį aksoną nuolat naudoti,
priešingu atveju jis visam laikui atrofuosis. Ankstyvoje vaikyst÷je kritin÷s faz÷s metu
formuojasi prasminis supratimas, jį lydi motoriniai geb÷jimai (judesys).

Neuroplastiškumas: neatsilikti nuo šiandieninio spartaus kultūrinio vystymosi
Neuroninį audinį, kuris jau kartą buvo prarastas, pakeisti kitomis smegenų dalimis galima tik iš dalies ir tik ilgai
treniruojantis. Informacin÷s visuomen÷s vystymosi akceleracija apeliuoja į mūsų smegenų savybių keitimosi
galimybes ateinančių kartų labui.
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Motorika ir vikrumas: konkurencija ar galimyb÷ pratęsti lyčių bendradarbiavimą
Pradin÷ motorin÷ žiev÷, raumenų panaudojimas ir orientacija patalpoje. Berniukai pradin÷je
mokykloje. Premotorin÷ žiev÷, mokymasis jud÷ti pagal pavyzdžius.
Mergait÷s pradin÷je mokykloje.

Ar vienodos galimyb÷s mokykloje? Chronologiški skirtumai bręstant skirtingų lyčių smegenims.
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Kadangi berniukai turi beveik dvigubai daugiau raumenų skaidulų, jų pirmin÷s motorin÷s
žiev÷s mielino dangalo susidarymas tęsiasi ilgiau. Mergaičių prefrontalin÷s žiev÷s
mielino dangalas formuojasi anksčiau, tod÷l jų vikrumas vystosi greičiau (pvz.,
raštas), ko dauguma berniukų pradin÷je mokykloje dar neturi. Kaktos skilties mielinimas, kurio
pagalba suprantame intelektualų turinį, abiejų lyčių mielino dangalas formuojasi tik prasid÷jus
paauglystei.

KAIP VEIKIA SMEGENYS DIENĄ IR PERDAVIMO EFEKTYVUMO ATRADIMAS
9

Stresas naikina neuronus: moderni visuomen÷ prieš primityvias ”reptilijų smegenis” (versus ”Reptilgehirn”)
Stresas įtakoja hormonų išskyrimą, kurie reikalingi kovojant ar slepiantis, tačiau jie trukdo
intelektualioms funkcijoms ir laikui b÷gant sunaikina neuroninį audinį. Patiriant baim÷s jausmą mokantis,
panaudoti hormonai patenka į migdolo formos mas÷s branduolį (Amygdala) ir tuo būdu užprogramuoja
nuolatinį atsisakymą mokytis, mokymosi neigimą.
Emocijos ir supratimas: kur gimsta tai? (piešinys)
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Hipokampas masinių informacinių priemonių amžiuje: Smegenyse laim÷ ir mokymasis yra identiški dalykai
Smegenų „troškimas mokytis“, kuris yra visos žmonijos pažangos šaltinis, modernių informacinių priemonių
akivaizdoje gali labai stipriai nulemti viską ir sukelti vaikams „Masinių informacinių priemonių maniją“.
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Klasikinis Pavlovo sąlygiškumas: masinių informacinių priemonių programos įtakoja „malonumo
susitapatinimą su smurtu“
Pasekm÷, kai smurto ekrane matymas ir malonus jausmas būti namie, gul÷ti ant sofos ir užkandžiauti vyksta tuo
pačiu metu.
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Augimas ar atrofija smegenyse: perdavimo efektyvumo atradimas
Galvojimas arba kalb÷jimas be džiaugsmo trukdo kortikalin÷ms funkcijoms ir tuo būdu naikina inteligenciją.
Galvojimas ar pasakojimas apie kažką džiaugsminga teigiamai veikia inteligenciją, kadangi pager÷ja pagrindin÷
smegenų jungtis.
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Grasinimas, apdovanojimas ar padrąsinimas? Priešingas efektas gali skirtingai stimuliuoti
Grasinimas trukdo intelektualioms funkcijoms, o daiktinis apdovanojimas taip pat nesukelia žavesio. Vien tik

14
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padrąsinimas yra nuolatinis skatinimas, kuris padidina pagrindinę smegenų jungtį, gali teigiamai įtakoti
intelektualių geb÷jimų vystymąsi.
Neuronų diena ir naktin÷ pamaina: kada „kalti“, kada žiūr÷ti televizorių?
Prieš leidžiant veikti smegenims reikia viską „išpilti“ (sportuojant, klausantis muzikos ir t.t.), kad išvalytume
streso hormonus, kurie stabdo inter-kortikalines funkcijas. Filmo žiūr÷jimas prieš einant miegoti „ištrina“ tai, ko
buvo mokytąsi. Naktį smegenys kartoja neuroninius junginius, kurie įvyko prieš einant miegoti, nes naktį
susidaro atitinkamos sinaps÷s.
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INFORMACINöS TECHNOLOGIJOS SMEGENYSE; PRAGMATIŠKI IR
NUOLATINIAI PROGRAMAVIMAI
N÷ra pažinimo be emocijų: neuroninis „kaupimo klavišas“
Niekas nepamirš to, kur jis buvo 2001 metų rugs÷jo 11d. Pranešdamas apie asmeninius įvykius vaikas sujungia
pamokos turinį su atmintimi.
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Peikimas primena apie klaidą
Pabraukti klaidas geresnis būdas, nei rašyti pavyzdžius.

16

Kur kaupti- centre ar šonuose? Tai nulems pirmas susitikimas!
Malonią patirtį mes kaupiame virš nosies šaknies ir siejame tai su transmiterių išskyrimu, tačiau nemalonioji
patirtis kaupiasi smilkiniuose. Procesą stabdo neuroniniai hormonai. Taigi, pirmojo susitikimo pobūdis nulemia
jo tolesnį „likimą‘“.
Išjungti streso mygtuką: apeiti reptilijų smegenis
Žiūr÷ti „Neuronų diena / stresas naikina neuronus“. „Būdai, kurie padeda neprarasti savikontrol÷s“: „Pokalbis virtualioje aplinkoje
skatina inteligenciją. Elektroninis laiškas vietoj telefono. Nemalonius laiškus perleisti „sekretorei“, o derybas – „advokatui“.’
Socialiniai geb÷jiami vaidinant rol÷mis, fiziniai pratimai suteikia vidinį ramumą

Centrin÷s –aplinkos- funkcija arba Meksikietiškos skryb÷l÷s efektas: nuo visumos prie detalių
Pradedant nuo visumos ir paskui pereinant prie atskirų detalių išvengiame sud÷tinių dalių blokavimų,
kurie neleidžia suvokti visumos ir programuoja smegenų funkcijų blokavimą.

.
”Sujungti žodžius laidais“ ar juos „užprogramuoti“? Atkodavimo naudingumas
Jungtys, kuros veikia tik jas naudojant (kaip raumenis), kaupiamios ir išlaikomos atmintyje tariant ar verčiant žodžius toje pačioje Meksikietiškoje
skrybel÷je: a) vizualiai žodžius rašant iškart vienas po kitu, b) klausant - kaupimas vyksta per tam tikrą laiką audiovizualin÷je trumpojoje atmintyje.
Kaupimo informacija užtikrinama kartojant, išlaikant ritmą, intonacijq, laiką ir muzikinį „dopingą“ per kaupimo pertraukas.
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Kritin÷s faz÷s ir neuroninių ląstelių išgyvenimas:
Laiku nepanaudoti aksonai miršta
Kad egzistuoja laiko langas, kurio metu smegenų neuronai yra ypač jautrūs ir gali
priimti signalus, kad gal÷tų normaliai vystytis, pirmą kartą išd÷styti Konrad Lorenz (Lorenz
1977) elgesio tyrin÷jimuose, pateko į profesoriaus Manfred Spitzer mokslinių tyrin÷jimo
akiratį, neurologijos mokslo perdavimo centro įkūr÷jo Ulmo universitete. Jis tai vadina
„Arealų perdavimas internetu“ (Spitzer 2002, 233 ff).Tai yra kiekvieno neuroninio arealo faz÷,
kurioje jis savo aksoną izoliuoja baltu riebaliniu dangalu. Šiais aksonais (toliau vadinama
„baltąja mase“) mes siejame neuronuose (smegenų žiev÷je, toliau vadinama „pilkąja
mase“) sukauptą informaciją.
Neizoliuoti aksonai elektrinius impulsus perduoda labai
l÷tai. Elektrinis impulsas potencialios akcijos virtimo į aksonus
metu be mielino dangalo perduodamas 3 m per sekundę greičiu,
tuo metu kai storas mielino sluoksnis aksono perdavimo greitį
padidina iki 110 m per sekundę. (Spitzer 2002, 230).
Aksonų išgyvenimas ir naujų neuronų augimas aksonų
galūn÷se sinapsių gerinimas priklauso nuo to, ar jiems
priklausantys elektroniniai impulsai jų mielinizavimo metu bus
prijungti, t.y., ar jie bus naudojami (Asanuma 1990). Atitinkamai pagal
tai, kiek dažnai jie bus naudojami, did÷ja arealų augimas, kapiliarų
tankumas, natrio/kalio pašalinimas ir deoxy gliukoz÷s-2
papildymas (Purves 1992). Kiekvieno šių išorinių skatinimų aspektų
svarbumą įrod÷ (Mattson, Orlando, Goodman 1988).
Išvada: tinkamų arba netinkamų pažintinių funkcijų nepanaudojimas

reiškia arba atrofiją (Wolfe 2007), arba augimą (Spitzer 2002, 64 f), arba
neuroninio audinio neišsivystymą (policija-baz÷-profsąjunga 2006).
Išvada: Nebuvimas arba tinkamų arba netinkamų pažintinių funkcijų panaudojimas reiškia
arba atrofiją

profsąjunga 2006).

(Wolfe 2007),

arba augimą (Spitzer

2002, 64 f),

arba neuroninio audinio neišsivystymą

(policija-baz÷-

Visuose teiginiuose minima nuostata, kad tam tikri elektriniai impulsai (t.y., tinkami prasminiai
dirginimai) būtini neuroniniam audiniui lygiai taip pat, kaip ir maisto medžiagos būtinos virškinimo
organams ir kad v÷liau mielino gaminimo faz÷s metu įvairiems arealams reikia tokio „maisto“, ir tod÷l jie
skatina asmenis atsijungti nuo išorinių atitinkamų neuroninių dirgiklių.

4

Kritin÷s faz÷s hipotez÷ (KPH) remiasi tuo, kad visi mielinizacjos metu nenuosekliai panaudoti junginiai
(aksonai) atrofuojasi, ir tod÷l tam tikri geb÷jimai likusį gyvenimą gali būti nebepanaudojami. Išvada: kas
nenaudojama- pradingsta (use it or loose it). (Spitzer 2002, 64 f)
Tod÷l kūdikio galvoje yra beveik dvigubai daugiau aksonų palyginus su suaugusiųjų, nors kūdikio galva
yra maždaug pus÷s suaugusiojo galvos dydžio. Galvos dydžio augimą sąlygoja mielino sluoksnis. Tik mielino
sluoksnio atskirti aksonai panaudojami efektyviai.

Gimusio vaiko smegenyse mielinas
pradeda gamintis klausos žiev÷s smilkinių
skiltyse ir pirmin÷s vizualin÷s žiev÷s
pakaušio skiltyje, po to pirmin÷s motorin÷s
žiev÷s zonoje paracentrin÷je viršugalvio
skiltyje, kur formuojasi lietimo ir pirminių
pagrindinių judesių centrai, taip pat
somatosensorin÷s žiev÷s momens skiltyje ir
motorin÷s žiev÷s kaktin÷je skiltyje. Po to seka
premotorin÷s
žiev÷s
mielinizavimas
precentriniame kaktin÷s skilties vingyje ir tik
nuo paauglystes mielinizuojasi labiausiai
išsivystę smegenų arealai priekin÷je žiev÷je.
(Spitzer 2002).

Pradin÷je mokykloje visų pirma
vystosi vaiko neuroniniai supratimo ir
motorikos pagrindai, kurie tuo metu turi
būti maksimaliai pritaikyti, kad nebūtų
prarasti aksonai. Tačiau abstrakčios
sąvokos pradinukams yra kol kas tokio
lygio problema, kurią, pavyzdžiui, galima
palyginti su dviejų metų vaiko problema
gaudant kamuolį: kamuolys nukrenta ant
žem÷s, o vaikas nesp÷ja jo sugauti, kadangi
elektrinių impulsų padavimas į dar
nepakankamai išsivysčiusio dvimečio vaiko
motorinio arealo aksonus yra per l÷tas. Tod÷l pakartotin÷s treniruot÷s su kol kas nesimielinizavusiu arealu gali
iššaukti neigiamą reakciją tam tikro aktyvumo atžvilgiu, nes vaikas fiziškai šito pasiekti dar negali. Vaikas,
būdamas pradinių klasių amžiuje, kol priekin÷ žiev÷ n÷ra izoliuota, d÷l fiziologijos negali suprasti abstrakčių
sąvokų.
Spręsdami apie
vaiko gerą valią
ir jo IQ,
vertinkite jį
pagal jo
pasiekimus
ortografijoje ar
matematikoje ir
patirsite, kad
neverta stengtis.
Tod÷l vaikas
neteks
pasitik÷jimo
savimi ir savo
galimyb÷mis ko
nors pasiekti
ateityje.

Leiskite vaikams užsiimti naudinga kasdienine veikla, tam kad vystytųsi jo
tolimesnis gyvenimas, užuot leidę čia reikalingiems aksonams d÷l mažo jų
panaudojimo degeneruoti - pasidalinkite su juo buitinius darbus. Tai galima
padaryti, pvz., organizuojant mažą konkursą „ maisto gardinimas prieskoniais“:
gražiausios salotos, gražiausias kambarys, greičiausiai ir tobuliausiai išvalytas
vonios kambarys ir pan. (jeigu Jūs tuo metu nustebinsite vaiką pats
pasirodydamas prasčiau, tada Jūs be abejon÷s laim÷jote!)
Mokykite raides jas modeliuodami ir dainuodami, skaičiuodami pasitelkite į
pagalbą rankas ir daiktus, deklamuokite skaičiavimo lentelę ir plokite rankomis,
m÷tykite kamuolį arba žaiskite per „geografiją“ su Jūsų kilimo raštais arba Jūsų
terasos plytel÷mis nor÷dami ten suklasifikuoti skaičius. Darykite panašius
dalykus mokydamiesi geografijos ar biologijos pavadinimus ir t.t. , kurkite mokslą
rankomis, o pasakodami istoriją sukurkite įtempto siužeto istorijas. Kai
paaugliams susiformuos jų neuroniniai intelektualių geb÷jimų junginiai, jie su
žavesiu dom÷sis šiais dalykai. Jie gal÷s atrasti atitinkamus paaiškinimus,
formules, naujų dalykų teorinius pagrindus ir t.t. , užuot priešinęsi ir atmetę kitų
bergždžią norą ir stengimąsi kažką pakeisti .
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Neuroplastiškumas: neatsilikti nuo šiandieninio spartaus kultūrinio vystymosi

Jeigu kritin÷s faz÷s metu neuroniniai junginiai laiku net ir nepanaudojami, v÷lesn÷s pastangos gali iki
tam tikro laipsnio įtakoti naujų neuronų ir junginių augimą. Tai įvyksta d÷ka ilgesnį laiką išsilaikančių, tinkamų
elektrinių impulsų, ir kas yra žinoma pavadinimu “treniruot÷“. Tai vadinama neuroplastiškumu. Vis d÷lto
reikalingos pastangos n÷ra lengvai pasiekiamos, taip kaip smegenys veikia per kritinę fazę: pvz.: nuo gimimo
aklai mergaitei, kai jai sukako 12 metų, buvo operuojamos akys, ir mergait÷ prareg÷jo. Pra÷jus 20 metų po
operacijos ji gal÷jo atskirti pavienius objektus, atpažinti veidus (Pawan 2003).
Ilgai tyrin÷jant šitą dalinį geb÷jimų atgaminimą buvo pasteb÷ta, kad neuroninis pagrindas, kuris
postnatalin÷je kritin÷je faz÷je leidžia greitai įgyti matomų geb÷jimų visumą, nebeegzistuoja. Tačiau šis pavyzdys
neprieštarauja KPH, tačiau jis paremia smegenų savybių kitimo teoriją, kuri paaiškina, kad smegenys gali
prisitaikyti ir „tampa neuroniniu arealu, pvz., po nelaimingo atsitikimo pranykus vienam neuronų arealui, jo
funkcijoms perimti gali būti sužadintas kitas arealas“. (Doidge 2007) Smegenų plastiškumas buvo įrodytas
atliekant eksperimentus su žiurk÷mis (Kis 1998) ir įvairaus amžiaus žmon÷mis (Acosta 2002,Doigde 2007, 259 ff).
Taigi, niekur negalima pad÷ti taško. Kiekvienas gali prapl÷sti savo potencialą įvairiais požiūriais ir bet
kuriame amžiaus tarpsnyje. Būtent susidariusią šiandieninę švietimo situaciją galima gelb÷ti pasitelkiant t÷vų ir
mokytojų smegenų savybių kitimo galimybes. Tūkstančius metų vienos kartos gyvenimo sąlygos beveik
nepasikeit÷ nuo kitos kartos sąlygų. Ką žmogus mok÷jo vaikyst÷je beveik nekeisdamas gal÷jo savo patirtį v÷l
panaudoti su savo vaikais. Priešingai, mūsų laikų spartus vystymasis reikalauja, kad mūsų neuronų programos
nuolat prisitaikytų prie greitai besikeičiančių santykių, iššūkis, kuris nebegali būti našta vien tik mokytojams ir
palikti juos vienus.
Šiandien, pvz., 60% Vokietijoje dirbančių mokytojų kenčia nuo sunkaus išsekimo ir yra netekę drąsos

(Potsdam 2006), 23% jų į darbą su mokiniais žiūri aplaidžiai, suteikdami pirmenybę savo sveikatai ir maždaug

93% mokytojų d÷l depresijos ir psichosomatinių susirgimų yra priversti išeiti anksčiau į pensiją, daugelis tokių
mokytojų yra tik peržengę 50 metų ribą (Errlangen 1999). Atsižvelgiant į tai, kad tiriant jaunuolių mirties priežastis,
antroje vietoje po mirties d÷l nelaimingo atsitikimo yra savižudyb÷, kur kaip priežastys nurodomos
nepasitik÷jimas savimi, taipogi t÷vų ir mokyklos spaudimas, paaišk÷ja, kad sąlygos, kuriomis šiuo metu veikia
švietimas, nebeatitinka reikalavimų (žiūr÷ti skyrių: hipokampas: mūsų naujų žinių atrad÷jas).

Reikalaukite iš vaikų
paprasčiausiai „kalti“, nes tai
yra tai, kas Jus ved÷ į s÷kmę.
Paskui nežinosite, kaip sau
pad÷ti.

Pasinaudokite savo smegenų savybių kitimo galimyb÷mis ir
žvelkite nauju aspektu, įgykite naujų žinių, taipogi pasiruoškite
naujiems pokyčiams ir geb÷jimams, kad pad÷tum÷te savo vaikui.
Tuo būdu Jūs patirsite malonumą mokantis, kuris Jumyse, galbūt,
slyp÷jo.
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Motorika ir sugeb÷jimas: konkurencija ar galimyb÷ prapl÷sti lyčių bendradarbiavimą
Centrin÷ raukšl÷ skiria kaktinę dalį nuo
smilkinių skilčių (parietalin÷s skiltys) tarp
premotorin÷s žiev÷s (smulkioji motorika) ir
pirmin÷s somatosensorin÷s motorin÷s žiev÷s
(bendroji motorika).
Precentrin÷ motorin÷ žiev÷ ((M2,
PMA) precentriniame vingyje yra atsakinga už
tobulesnius judesius šokant, mokymasis esant
gerai įtakai (pvz., geras elgesys), tikslių judesio
raumenų panaudojimas, kurių, pvz., reikia
rašant ar gaminant ką nors rankomis.
Somatosensorin÷ motorikos žiev÷ (M1,
Brodman 4 ) postcentriniame vingyje yra
atsakinga už raumenų darbą dirbant fizinį darbą
ir orientuojantis patalpoje. (Ward 2006)
Precentrin÷je motorin÷je žiev÷je
esančią
mergaičių
veiklą,
o
somatosensorin÷je
motorikos
žiev÷je
berniukų veiklą apsprendžiantys veiksniai
nulemia
lyčių
neuronino
vystymosi
chronologišką skirtumą. Kadangi dabartiniai
mokymo planai daugiausia orientuoti į
precentrinę motorinę žievę ir skiriami vieno
amžiaus mokiniams, kai mergaičių branda
(mielinizacijos procesas) šioje smegenų
srityje jau yra įvykusi, o berniukų smegenyse
mielinizacijos proceas tuo metu vyksta
somatosensorin÷je motorin÷je žiev÷je, tod÷l
šiuo laikotarpiu berniukai pagal brandą atsilieka
nuo mergaičių. (Žiūr÷ti „Ar mokykloje vienodos
galimyb÷s? Chronologiški skirtumai bręstant
skirtingų lyčių smegenims“)
Netikslinga berniuko ambicingumą
lyginti ir priešpastatyti mergait÷s
mokykliniams pasiekimams, tai
nepad÷s palaikyti gerų santykių tarp
lyčių!

Įvertinant geb÷jimus kaip vienas kitą papildančius galima
geriau suprasti medžiagą ir tuo būdu pagerinti abiejų lyčių
pasiekimus: pvz., berniukai gamina ir stato, tuo metu
mergait÷s rašo apie tai ir yra atsakingos už estetinį
dokumentacijos pateikimą.
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Ar vienodos galimyb÷s mokykloje?
Chronologiški skirtumai bręstant skirtingų lyčių smegenims.
Čia kalbama apie tai, kad priklausomai nuo išskirto
testosterono kiekio tam tikru lyčių brendimo laikotarpiu
kortikalin÷s
struktūros
vystosi
į
„vyriškąsias“
ir
„moteriškąsias“, nepriklausomai nuo tikrosios asmens lyties
(Birkenbihl 2004), ir tai paaiškina aplinkybę, kad ne visus
berniukus ir mergaites galima vienodai charakterizuoti.

präzentral

postzentral

Kadangi berniukų kūną vidutiniškai 40% sudaro
raumenų skaidulos, priešingai, mergaičių kūne jos užima
tik 24%, berniukimas somatosensorin÷je motorin÷je
žiev÷je reikia mielinizuoti maždaug dvigubai daugiau
atitinkamų jungčių ir jų mielinizavimo procesas
precentrin÷je žiev÷je kaktin÷je skiltyje prasideda
atitinkamai v÷liau (Birkenbihl 2005). „Vieno arealo kritin÷ faz÷
gali tik tada prasid÷ti, jeigu prieš tai buvo perduota
informacija“ (Hensch 2004).
Informacijos prigimtis įvairiems arealams yra
esminis atskaitos taškas kuriant mokymo planą, kuris nor÷tų naudingai paremti smegenų vystymąsi. Informacija į
postcentrines sritis patenka iš aplinkos per suvokimą, tuo metu kai kaktin÷s skilties precentrines dalis maitina
būtent pačiose smegenyse patekusi informacija.
Intelektualinių geb÷jimų vystymąsi priekin÷je skiltyje nulemia prasminiai perteikimai, prieš tai vykę
postcentrin÷se srityse (Spitzer 2009, 148). Pradin÷s mokyklos mokytojo planas, kuris iš esm÷s vadovaujasi
prasminiais dalykais ir yra orientuotas į fizinius judesius patalpoje, sudaro sąlygas atsiskleisti intelektualiniams
geb÷jimams.
Ypač berniukams, kurių premotorin÷ žiev÷ šiame amžiaus tarpsnyje dar nepakankamai išsivysčiusi, taip pat raštas! – reikalingas maksimalus somatosensorin÷s motorin÷s žiev÷s aktyvinimas, kad jo aksonai kritin÷s
faz÷s metu neatrofuotųsi, tačiau sukurtų plačią bazę sekančiam precentrinių arealų vystymosi etapui (Birkenbihl 2007).
Smegenų vystymasis iš esm÷s vyksta piramid÷s principu: kuo geriau išvystyti geb÷jimai, orientuoti į
prasminius suvokimus, baz÷ ir sekantis motorikos „aukštas“, tuo didesnis intelektualus paj÷gumas bus
perduodamas į amžiaus tarpsnį, kuris prasideda po paauglyst÷s , kai priekin÷se skiltyse vyksta mielinizacija.
Kitaip sakant: kuo daugiau išvystyti motoriniai geb÷jimai, tuo lengviau bus priimamas intelektualus turinys.
Tai gali paaiškinti prieštaringą faktą, kad šiuo metu berniukai sudaro, pvz., 80% mokinių, kuriems reikalinga
pagalba, tuo metu, kai iš kitos pus÷s didžioji dalis mokinių, išlaikančių mokyklos baigimo egzaminus su įvertinimu
„puikiai“, yra berniukai, ir priešingai mergaičių rezultatai įvertinami vidutiniškais pažymiais (P.T.Magazin 2007). Jeigu
berniukas mokysis pagal šiandieninį mokymo planą be atitinkamos pagalbos, jis turi mažai šansų. Jeigu jam vystantis
atitinkamu būdu bus pad÷ta, jis išvystys platesnę bazę pirmin÷je kortikalinio arealo srityje, kuria jis gal÷s
pasinaudoti intekeltualiojo vystymosi metu.
Jeigu galvosime toliau, kad ADHD (D÷mesio trūkumo ir hiperaktyvumo sutrikimas) būdingas beveik tik
berniukams, tai aprašytas požiūris yra suprantamas, kad „toks fenomenas kaip hiperaktyvumas n÷ra liga, kurią reikia
gydyti metilfenidatu (ritalinu), tačiau tik išraiška to, kad mokinys koncentruojasi į kažką kitą“ (Langer 1998), atitinkamai
ko reikia jo neuroniniam vystymuisi.
Prikaustykite berniukus
tvirtai prie k÷džių ir knygų ir
sumažinsite jų ateities
potencialą.

Patobulinkite vaikyst÷je sensomotorinius geb÷jimus orientuodamiesi
į rankomis atliekamą, muzikinę, sportinę ir meninę veiklą, o
mokydami kitų mokomųjų dalykų orientuokit÷s į praktiką, sutiksite
mokslo pasiilgusias smegenis, ypač kai kalbame apie berniukus.
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Kaip veikia smegenys dieną. Perdavimo efektyvumo atradimas.
Stresas naikina neuronus: moderni visuomen÷ prieš primityvias ”žinduolių smegenis” (versus
”Reptilgehirn”)
Panika arba depresija limbin÷je sistemoje ir migdolo formos mas÷s branduoliuose (Amygdala) gamina
gliukokortikoidus, kurie trukdo gliukoz÷s padavimą į neuronus ir tuo pačiu interkortikalinį prisijungimą. Tai kenkia
neokortekso funkcijoms, kaip, pvz., atminčiai ir sprendimams. Chroniškos depresijos arba panikos būsenos laiku
b÷gant gali privesti prie pažeistų smegenų ląstelių išnykimo (Spitzer 2002, 167 ff ).
Šitas neokortekso funkcijų apribojimas stresin÷se situacijose yra akivaizdus prieštaravimas (Koestler
tarp neokortekso ir smegenų kamieno: „Tuo metu, kai smegenų jauniausia ir labiausiai išvystyta dalis
atlieka mūsų intelektualias funkcijas, mūsų emocionalusis elgesys, kurį apsprendžia reliatyvi,
nediferencijuojanti, primityvi sistema, limbin÷ sistema smegenų kamiene, kurios pagrindines struktūras viso
vystymosi eigoje nuo pel÷s iki žmogaus patyr÷ labai mažų pasikeitimų“ (McLean 1983). Šita filogenetiškai sena ir
v÷liau taip pat „reptilijų smegenimis“ pavadinta sistema „palengvina greitai atlikti paprastus kasdieninius ir
refleksinius darbus, kas priešistoriniame laikotarpyje buvo naudinga paprastose situacijose, kaip puolant ar
slepiantis nuo pavojų. Nes pavojingose situacijose tai užkerta kelią kūrybiškoms neokortekso asociacijoms
(„naujoji žiev÷“), atiduodant pirmenybę refleksams (Spitzer 2002, 161).
1978)

Tačiau susiduriant su modernios civilizacijos (kurią sukūr÷ neokorteksas) iššūkiais lemiamą vaidmenį vaidina
būtent kūrybiškumas. Vis d÷lto net šiandien susidūrus su netik÷tais sunkumais nebeveikia būtent tie arealai, kurie
paruoštų tinkamą atsakymą: limbin÷s sistemos funkcijos, stresiniai hormonai (gliukokortikoidai) stabdo neokortekso
funkcijas ir tuo būdu tai yra vietą, kurioje kaupiasi mūsų žinios ir mūsų mąstymo pavyzdžiai. Sunkiose situacijose mes
nebepaj÷giame rasti teisingo atsakymo, prieš tai neatsitraukiame per reikalingą atstumą, kuris leidžia smegenims dirbti
iš÷jus iš „pavojus-modelio“.
Mokymo procesas, kuris vyksta išgyvenant spaudimą ir baimę, kenčia nuo streso hormonų efekto ne tik tuo
metu, kai patiriamas spaudimas, tačiau išlaiko jį ilgai ir ,pasibaigus atitinkamo mokomojo dalyko pamokai, stresin÷
situacija jaučiama (žinoma kaip klasikin÷ Pavlovo šuns elgsena): tuo metu kai mokydamiesi jaučiame stresą, limbin÷je
sistemoje neuronai, kurie dalyvauja šio turinio mokymosi procese, susijungia su migdolo formos mas÷s branduoliu. Net
jeigu v÷liau šio mokomojo dalyko pamokos turinys bus pamin÷tas nestresin÷je situacijoje, kai žmogus bus
atsipalaidavęs, migdolo branduolys suaktyv÷s ir jungtimi perduos signalą „baim÷“ = blokavimas = neokortekso
atjungimas, žinomas kaip „Blackout“ (sąmon÷s aptemimas)
Dažnai tai yra ilgai trunkančio atmetimo, pvz., matematikos pamokoje, priežastis. Kažkas mintinai
išmokto (geografiniai pavadinimai, anatomin÷s sąvokos ir t.t.) gali taip pat sukelti stresą. Tačiau niekada
negalima išmokti matematinio uždavinio sprendimo, uždavinį reikia suprasti. Tam reikia aukšto lygio junginių,
kurie nebegalimi, jeigu migdolo branduolys jau kartą buvo susijungęs su atitinkamais arealais (Spitzer CD 2009).
Tai paaiškina žinomą aplinkybę, prie kurios motyvacijos spiral÷ nesulaikomai krenta ir nepaisant visų pastangų ( arba
min÷tame pavyzdyje taip vadinamas „d÷ka“ pastangų) veda prie nuolatinio atmetimo.

Galvojimas arba kalb÷jimas be džiaugsmo trukdo smegenų kortikalin÷ms funkcijoms ir tuo būdu sumažina inteligenciją.
Galvojimas ar pasakojimas apie kažką džiaugsminga teigiamai veikia inteligenciją, kadangi pager÷ja pagrindin÷ smegenų
jungtis.
Jeigu mokiniams darysite spaudimą,
aiškinsite, kad rezultatai n÷ra geri ir kad
mokiniai gerų rezultatų niekada
nepasieks, tai taip ir įvyks, nes jie nuolat
blokuojami neurochemiškai.

Jeigu mažiausiai progai pasitaikius mokiniams vis
kartosite, kad jie dalykui, kurį Jūs mokote, tikrai yra gabūs,
tai d÷ka gaminamų neuronų perdavimo priemonių rodys
s÷kmę net ir tie, kuriems sunkiai sekasi. (žiūr÷ti „Neuroninis
augimas arba atrofija“)
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Emocijos ir supratimas: kur gimsta tai?
Neokorteksas (”naujasis”korteksas)
- Filogenetiškai jaunesnioji dalis
- mūsų sąmon÷
(svarstymas, problemų sprendimas)

Nucleus accumbens
- apdovanojimas

Mažosios smegenys

filogenetiškai 100 milijardų metų senesn÷s
- mažesniosios ląstel÷s
- motorinių struktūrų ir
prasminių įspūdžių kontrol÷

Naujienos
Smegen÷l÷s

(‘Reptilijų smegenys“)

- Filogenetiškai seniausioji dalis
- Pagrindinių emocinių ir liaukų funkcijų
kontrol÷ veikiant per limbinę sistemą

Migdolo branduolys
- baim÷/apdovanojimas
hipokampas
- naujienų pri÷mimas

Gyrus cinguli
- Širdies plakimas, kraujospūdis
Hypotalamas
- Hormonų valdymas
Talamas
- ryšys su neokorteksu

Nucleus accumbens

apdovanojima
s

Migdolo
branduolys

baim÷
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Hipokampas masinių informacinių priemonių amžiuje:laim÷ ir mokymasis smegenyse yra
identiški dalykai
Hipokampas yra ta smegenų vieta, kuri d÷l sumaž÷jusio gliukoz÷s padavimo labiausiai nukenčia
išgyvenant stresą. Nuolat išgyvenant panikos ir depresijos būsenas jis ryškiai sumaž÷ja. Būdamas „naujovių
registratoriumi“ arba trumpąja atmintimi, hipokampas atspindi visus per aplinką patiriamus įspūdžius, kad
užfiksuotų tik tai, kas yra nauja ir perduotų toliau kitoms smegenų dalims (ypač naktį), kur jie pasilieka ilgojoje
atmintyje. visų mokymosi procesų metu jis tarsi s÷di smegenų registratūroje ir nusprendžia, ką galima įleisti į
smegenų atmintį ir, tuo pačiu, ko išmokti.
Tam tikru metu, kai vaikų užsi÷mimai pavakaryje kartojant kasdienius darbus (šienaujant, išvalant tvartą)
išsis÷m÷, hipokampas godžiai puol÷ prie naujienų, kurias jis sužinojo prieš pietus mokykloje. Tuo metu, kai jo
d÷mesį patraukia televizijos programa, naujas kompiuterinis žaidimas, modernus objektas ir t.t., jis jaučiasi
persisotinęs naujov÷mis. S÷d÷damas registratūroje į smegenis jis įleis tik tas naujoves, kurios labiausiai krito į
akį. Ir tada mokykliniame vadov÷lyje parašytas arba mokytojo ištartas žodis savaime suprantama jokiu būdu
negali konkuruoti su kitomis atrakcijomis!
Reikia vengti besaikio informacinių priemonių naudojimo: kadangi vaikas dar nesugeba planuoti, jo
kaktin÷je žiev÷je n÷ra išsivysčiusios planavimo funkcijos, galima apeliuoti tik į tai, kas vyksta jo sąmon÷je.
Hipokampo mokslo troškimą vaikas reguliariai perteikia nuolat naudodamas masines informacines priemones.
Patartina šių priemonių naudojimą mažinti visų pirma sužavint vaiką kitais aktyviais užsi÷mimais, užuot vien tik
draudus naudoti masines informacines priemones.
Prof. Spitzer, neurologijos ir mokymosi centro Ulmo univesritete įkūr÷jas teigia, kad tolimesni smegenų
tyrin÷jimai rodo, kad „laim÷s centras“ esąs ir „mokymosi centras“. Mokymasis neuroniniu požiūriu yra neuronų
gaminimas ir jų junginių pertvarkymas. Šio proceso metu gaminasi endorfinas (pačiame kūne pagaminti opiatai).
Smegenys turi poreikį mokytis. Jos kitaip negali, kaip tik mokytis, taip kaip širdis kitaip negali, kaip tik plakti ir
taip kaip plaučiai negali nekv÷puoti. Jei mes mokykloje kiekvienam amžiaus tarpsniui pasiūlytume tai, kam tuo
metu yra subrendusios smegenys (žr. „Kritin÷s faz÷s ir neuroninių ląstelių išgyvenimas“ ) ir tai, ko tuo metu galima ypač
greitai išmokti, tai mokykla būtų ta vieta, kurios ilgimąsi ir „kur pykstama, kad po pietų reikia v÷l eiti namo“
(Spitzer CD 2009).

Jeigu Jūs
pamokslausite vaikams
apie savo s÷kmę,
patirtą vaikyst÷je, nes
labai steng÷t÷s, jie
priešinsis, nes jie
susiduria su visiškai
kitomis aplinkyb÷mis ir
kitais iššūkiais.

Suplanuokite dieną namuose ir kartu pasilinksminkite per google,
pailiustruodami ją su jumoru, taip pat pasiūlykite vaikui pažaisti lauke arba
patraukliu būdu imkit÷s bendros veiklos buityje. Ir visų pirma nekatriai
laukite , kai vaikas grįžta iš mokyklos! Jūs nustebę ! susižav÷ję! tuo, ką
vaikas pasakoja apie mokyklą, tada prad÷s veikti Jūsų vaiko hipokampas,
ir dom÷kit÷s tuo. Ir jeigu Jūs patys išbandysite naujus iššūkius, įsijungs ir
Jūsų hipokampas. Jeigu Jūs tuo metu plačiai nusišypsosite, prisid÷site
prie s÷kmingo išskirtų neuronų transmiterių darbo. (žr. „Neuroninių ląstelių augimas
ar atrofija“)
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Klasikinis Pavlovo sąlygiškumas: žiniasklaidos programos įtakoja „malonumo ir smurto
susitapatinimą“
2006 metų pabaigoje Vokietijos Policijos profsąjungų susivienijimas kiekvienai šeimai į pašto d÷žutę
pasiunt÷ informaciją apie skandalingą faktą, kad mes per masines informacines priemones ir video žaidimus
„smurtą sutapatiname su malonumu“ (Policijos profsąjungos). Ten rašoma: „Rezultatas stulbinantis, kuris veikia
lygiai taip pat kaip ir AIDs. Smurtas televizijoje, atrodo, nieko nenužudo. Tačiau jis sugriauna imuninę sistemą,
atsparumą smurtui“.Kalbant apie video žaidimus buvo parašyta „Kiekvienas delsimas arba pasvarstymas d÷l
rutuliuko išmetimo yra baudžiamas-atimami taškai. Tuo būdu sistemingai griaunama kontrolin÷ savireguliacija
smegenyse“. Toliau pateikiamos įprastos (klasikin÷s) sąlygos: vaizduojančios smurto scenos ekrane vienodai
malonios kaip ir jaukus buvimas namuose, užkandžiavimas, g÷rimai ir juokai įprastomis sąlygomis, kurių d÷ka
smurtas ir malonumas smegenyse tampa identiški. Tai rodo, kad v÷liau ir maža smurto doz÷ nuteiks vaiką
maloniai, taip, kaip jis jaučiasi būdamas namie ir gul÷damas kambaryje ant sofos.
2006 metų geguž÷s 27 d. per Berlyno pagrindin÷s geležinkelio stoties atidarymą beprotiškos žudyn÷s
pirmą kartą paskatino atkreipti d÷mesį į šitą smurto ir malonumo susitapatinimą. Girtas 16 metų jaunuolis,
charakterizuojamas kaip „visiškai normalus paauglys“, „gebantis susikaupti“ (žurnalas „Tagesspiegel“) ir „ypač
gebantis mandagiai bendrauti“ (žurnalas „Focus“) su peiliu pavojingai sužeid÷ daugiau nei 30 praeivių.
Jausdamasis „gyvenimo ir mirties šeimininku“ jis „nors ir neketinęs žudyti, tačiau būtų su tuo abejingai
susitaikęs“ (AFP).
Ulmo universiteto profesorius daktaras Manfred Spitzer pažymi:“neurobiologiniu požiūriu būtent vaikai
negali nesižav÷ti šiuo vaizdu“ (Spitzer 2002), nes smegenys neišvengiamai ieško stipriausių įspūdžių, tuo metu kai
vyresni žmon÷s į tai kreipia mažai d÷mesio. (Žr. „Hipokampas informacin÷s visuomen÷s amžiuje“). Kadangi vaikų ir
jaunuolių smegenys nuolat ieško naujovių, draudimai automatiškai juos ypač patraukia: jie praneša žinią apie
nežinomą dalyką, šią informaciją perduoda taip pat ir neuronai. T÷vai nepaj÷gia uždrausti savo vaikams žiūr÷ti
smurto scenų per televiziją ir tuo pačiu išlaikyti taiką šeimoje. Jaunuoliai nieko kito nežiūri taip noriai, kaip šitas
programas: pvz.: vidutiniškas moksleivis Jungtin÷se Amerikos Valstijose pagal Amerikos medicinos asociacijos
žinias iki pradin÷s klas÷s užbaigimo per televiziją yra matęs daugiau nei 8 000 žmogžudysčių ir 100 000
užpuolimų. Tai yra rekordas, kurio negalima palyginti su jokia kita šio amžiaus tarpsnio vaikų veikla.
Ekrane matyti vaizdai užkoduojami neuronin÷se kortose, kurios nulemia tolimesnę vaiko elgseną.
Neuronai perduoda vaizdinius į motorinius arealus, kuriuose įspūdžiai perdirbami ir pakartojami. Sinapsių
pagalba įspūdžiai perduodami į sąmonę vis toliau ir užtvirtinami, tuo metu kai nenaudojamos sinaps÷s susilydo.
Žingsnis po žingsnio , valand÷l÷ po valand÷l÷s vaizdiniai, pirma priklausę tik ekranui, paplinta po visą neuronų
tinklą ir tampa fiziologine tikrove - laiko bomba, kurios paleidimui reikia tik paspausti mygtuką. Nužudymų
skaičius tirtose šalyse per 10 metų po televizijos įvedimo pakilo iki 130%.
Priešingai tam, kai vaikas d÷ka virtualios prievartos vaizdinių praranda tikrov÷s jausmą, šią fizinę, kovinę
j÷gą galima panaudoti treniruot÷se, lavinant sveiką pasitik÷jimą savimi ir visų pirma geb÷jimą realiai suvokti
j÷gos panaudojimo poveikį. Tai galima efektyviai panaudoti bendraujant su jaunuoliais, kurie mokosi iš
žiniasklaidoje rodomų smurto scenų ir jas naudoja savo gyvenime. Konkreti fizin÷ patirtis „kietoje“, ypatingų j÷gų
reikalaujančioje treniruot÷je, gali pad÷ti sugrąžinti jaunuolius į realų gyvenimą.

Uždrauskite
žiūr÷ti
televiziją ir
programas,
kuriose
rodomas
smurtas ir tik
sustiprinsite
poreikį tai
matyti.

Turtinga biblioteka su
vertingais pedagogine
tematika filmais ir nemokamas mokyklinis kinas
gali būti pirmuoju
ugdymo šaltiniu, kuris
pritraukia visuomenę ir
sužadina jos poreikį
žiūr÷ti filmus ir būti
aktyvesne.

Susiduriant šeimose su
smurtu kovin÷ sportin÷
treniruot÷ gali pad÷ti
ugdyti discipliną ir grąžinti
vaiką į tikrovę. Priešingai,
tiems vaikams, kurie linkę
pasirinkti aukos vaidmenį,
ši treniruot÷ gali pad÷ti
jaustis saugiau.

Žiniasklaida gal÷tų daug
prisid÷ti pritraukiant iš
draugijų „vietinius žinomus
žmones“, pavyzdingo elgesio“
žmones iš kitur, panaudojant
jų iniciatyvas, ir atsižvelgiant į
jų teigiamus emocinius ryšius
su vietine aplinka , prapl÷stų
laisvalaikio praleidimo
galimybes,
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Augimas ar neuroninių ląstelių atrofija : perdavimo efektyvumo poveikis
Laimei emocin÷s aplinkyb÷s gali sukelti ne tik neuronų mirtį, tačiau ir jų augimą. Didžiąją smegenų jungtį
galima greitai pagerinti naudojant paprastas ir lengvai pritaikomas priemones. Priemonių panaudojimas
sudarant sąlygas trumpai veikti neuronams vadinamas „perdavimo efektyvumu“.
Pateikiame tris pavyzdžius, kurie kalba patys už save (Bargh 1996):
Studentai buvo padalyti į dvi grupes ir prieš atlikdami testą jie tur÷jo per keletą minučių teisingai sustatyti į eilę
žodžius į sakinius pagal jų sintaksinę reikšmę. Viena studentų grup÷ dirbo su tokiais žodžiais kaip: pavargęs,
senas, blogas, nedraugiškas ir panašiai, tuo tarpu kita grup÷ gavo žodžius: malonus, lengvas, gražus ir
panašiai. Antroji grup÷ ne tik pasiek÷ žymiai geresnių rezultatų atliekant testą, bet jos nariai net nešdami lapą su
testo atsakymais į kitą aukštą, taip pat jud÷jo greitai ir jų savijauta buvo akvaizdžiai gera. Tuo tarpu kitos grup÷s
dalyviai ÷jo nuleistomis galvomis, vilkdami kojas.
Gydytojai, kuriems keletą dienų, kai jie atvykdavo į darbą, buvo rodomas papildomas d÷mesys (įteikiama
kažkas saldaus ar atvirut÷ ir pan.) pacientams diagnozavo ligą žymiai geriau, negu kontrolin÷s grup÷s gydytojai
(žiūr÷ti ”žuvies-filosofija”).
Mokiniai, kurie tur÷jo parašyti keletą sakinių apie tai, kaip atrodytų jų tolimesnis gyvenimas, jeigu ateityje jie
taptų profesoriais, paraš÷ po to sekusį testą žymiai geriau, negu tie mokiniai, kurie prieš tai buvo rašę apie savo
būsimą gyvenimą, jeigu jie taptų chuliganais.
Meksikietiškos skryb÷l÷s – efektas (žr. ”Centrin÷s - aplinkos - funkcija”) paaiškina šį fenomeną: kiekvienas
aktyvus neuronas automatiškai suaktyvina neuronus, esančius jo betarpiškoje aplinkoje, tuo metu kai visi kiti
arealai stabdo blokų išmetimą. Neuronai yra kietasis diskas, kuriame mes kaupiame visa tai, kas išklieka
susijungę tarpusavio ryšiais. Pavyzdžiui, jeigu bus aktyvuojami neuronai, susiję su sąvoka ”chuliganas”, tuokart
išsisaugos arealai, kuriuose mes daugiau išsaugojome intelektą nusakančius tarpusavio junginius, išjungdami
blokavimus, vadinasi, tuo pačiu nesame pakankamai išsaugoję arealo, kuriame šią sąvoką betarpiškai siejame
su inteligenciją nustatančiu testu.
Tai leidžia mums suprasti žinomą faktą, kad mes tik gana kantriai turime piktintis d÷l kito asmens
elgesio, kad galų gale patys šitaip nesielgtume. Intensyviai mąstydami šiuo klausimu mes smegenyse sudarome
ir įtvirtiname atitinkamą neuroninį pagrindą, tuo metu kai kitus, galbūt labiau pageidaujamo elgesio arealus,
užblokuojame. Rekomenduojama šį efektą naudoti priešingam tikslui ir akcentuoti ypač savo artimųjų žmonių
stipriąsias savybes ir tuo būdu aktyvinti kylančią vystymosi spiralę.

Kritikuokite savo artimuosius
ir apsunkinsite jų kelią
siekiant geresnio rezultato.
Akcentuokite savo mokinių
klaidas ir jų silpnąsias puses,
taip pat jų nepasitik÷jimą,
gr÷smes ir nuobaudas, ir jų
„kietasis diskas“ nustos
veikti, kai tik jūs įžengsite pro
duris.

Sugalvokite komplimentų: „O, ši suknia tau labai tinka!“,“Kokia puiki
šukuosena!“, „Kaip smagu šiandien tave matyti besišypsančią!“, “Aš
žinojau, tu rasi teisingą atsakymą!“, „Tavo kantryb÷ šventa!“, „Tu tai
įveiksi, aš esu įsitikinęs!” - jau vien mintis apie Jus mokinių
smegenyse atliekant chemijos namų darbus bus pakyl÷ta.
Net paprasta šypsena gali pagerinti didžiąją smegenų jungtį tiek sau,
tiek tam, kuriam šypsot÷s. Veros F. Birkenbihl patarimas: jeigu tau
niekas nepadovanoja šypsenos, užtenka maždaug 3 minutes laikyti
pak÷lus savo burnos kampelius. Tai pad÷s visų pirma išsiskirti
dopaminui ir tu jausiesi geriau (verta pabandyti!)

Sukurkite kolektyvinį dopamino banką: Paduokite kiekvienam grup÷s nariui, (klas÷s mokiniui, skyriaus
darbuotojui, šeimos nariui...) popieriaus lapą su grup÷s narių pavard÷mis //vardais. Paprašykite, kad
kiekvienas ant vardo lapo užrašo to nario stipriąją savybę, kokią jis / ji labiausia vertina. Po to galima
kiekvienam nariui perduoti rinkinį su jo stipriosiomis savyb÷mis arba tinkamoje vietoje iškabinti visus
vardus su jų apibūdinimais.
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Grasinimas, apdovanojimas ar padrąsinimas?
Priešingas efektas gali skirtingai stimuliuoti
Grasinimas limbin÷je sistemoje sukelia neuronų blokavimą (išskiriamas gliukokortikoidas), tod÷l jis trukdo
veikti reikalingoms funkcijoms (žiūr÷ti „Stresas naikina neuronus“) yra, be abejon÷s,netinkama priemon÷, kuri
neskatina intelektualinio augimo. Jis gali s÷kmingai veikti reikalaujant išmokti dirbti kasdieninius fizinius darbus
(žiūr÷ti jos panaudojimas vergov÷je).
Pažadas apdovanoti, tam kad paskatintume vaiką stengtis mokykloje, yra viena iš įprastų paplitusių
priemonių. Neurologijos lygmenyje jo veikimo pobūdį galima parodyti akivaizdžiau. Panagrin÷kime poveikį, kurį, pvz.,
sukelia pažad÷jimas gauti svajonių kompiuterinį žaidimą, kai tik aš gausiu gerą pažymį iš mtematikos. Matematika čia
tampa trukdžiu, kuris stovi tarp mano dabartinio noro įsigyti žaidimą ir geidžiamo objekto. Manęs tai nepriartina prie
matematikos, bet daug labiau atitolina: aš mokausi greitai matematikos tam, kad su ja kuo greičiau atsisveikinčiau ir
šią kliūtį kuo geričiau pašalinčiau iš pasaulio.
Mano santykis su matematika tuo būdu neišvengiamai tampa priešišku, tokiu būdu užmezgamas ryšys tarp
migdolo branduolio ir su matematika susietais neuronais. Tai reiškia, kad, man, susidūrus su matematika,
automatiškai veikia neuronų blokavimas ir ilgam laikui užprogramuojamas blogas santykis su nem÷giamu dalyku.
Taigi, man pažad÷ta dovana nepažadino manyje jokio vidinio poreikio mokytis matematikos. Šitas pažadas
stimuliuoja dovanojimo hormonų išsiliejimą (neurotransmiteris) ir sujungia su laukiamu komiuteriniu žaidimu, bet ne
su matematika.
Priešingai, laukiamą efektą sukelia padrąsinimas, kai pats žmogaus įtraukiamas į mokymosi procesą: jeigu
mokinys, kuriam nesiseka, atliekant užduoties kiekvieną žingsnį iš karto atpažįsta tai, ką jis nors truputį suprato, su
matematika susiję neuronai susijungia su Nucleus Accumbens ir su apdovanojimu susietų hormonų išskyrimu, kurie
tokiu būdu pagerina su matematika susijusią didžiąją smegenų jungtį. Tuo būdu mokiniai, kai jiuos pasveikino su
s÷kmingai įveikta užduotimi, nori dirbti toliau. Šitokia vidin÷ motyvacija einant nuo vienos s÷km÷s prie kitos
užprogramuoja nuoseklų neuronų perdavimo kilimą ir motyvacijos spiral÷ kyla.
Išvada: priešingai nei pažad÷jimas apdovanoti, kurį įgyvendiname tik po to, kai darbas įvykdomas, o
skatindami vaikus darbo metu, stimuliuojame išskirtų neuronų susijungimą su atitinkamais neuronais, orientuojame į
tą rezultatą, kurio norime. Po to gabal÷lis šokolado arba maloni muzika dirbant gali sąlygoti dopamino išsiskyrimą,
kas pagerina pagrindinę smegenų jungtį ir suteikia malonumo dirbant. Einant šiuo keliu, kuris žinomas kaip Pavlovo
šuns klasikinis sąlygos įgyvendinimo pavyzdys, po kurio laiko pats darbas gali skatinti dopamino išskyrimą.

Pabandykite vaiką papirkti
pažadu, kad po darbo
išpildysite jo svajonę ir jį
apdovanosite. Tada jis prad÷s
neapkęsti to, ką jam prieš tai
reikia padaryti.

Dirbant nuteikite vaiką maloniai pasakydami jam trumpus
komplimentus arba paskatinkite jį šokolado gabaliuku, muzika,
užd÷dami ranką ant peties arba trumai pamasažuodami pečių juostą
už darbo metu pasiektą pažangą, nors ji būtų ir labai maža. Tokiu
būdu sukursite teigiamą ryšį su darbu, kurį jis privalo atlikti.
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Neuronų diena ir naktin÷ pamaina
„Geri“ t÷vai paprastai reikalauja, kad jų vaikai visų pirma paruoštų pamokas. Tačiau iš pradžių reiktų iš
kūno, kaip sakoma, ”išplauti” neuroninius blokus, kurie per dieną neišvengiamai susiformavo d÷l streso ir
garsios aplinkos mokykloje. Tai galima padaryti natūraliai per veiklą, kuri skatina dopamino išssikyrimą:
pavyzdžiui sportuojant, klausantis muzikos arba, jeigu tam neb÷ra j÷gų, suvalgant šokolado ir pažiūrint linksmą,
gražų filmą. Tokiu būdu teigiamas laiko panaudojimas taip sąlygoja smegenų veiklą, kad vaikas namų darbus
atliks sparčiau ir užduotis įveiks lengviau. Tačiau savaime suprantama, kad į prievartą orientuoti kompiuteriniai
žaidimai sukelia stresą ir sukuria priešingą efektą.
Nepageidaujamą efektą v÷lgi gali sukeltii filmas, kurį žiūrime dienos pabaigoje: naktį, kai mes miegame,
dienos metu gauta informacija, ypač gauta per paskutines valandas prieš užmiegant, perduodama iš trumpos
atminties (hipokampą) į ilgąją atmintį (neokorteksą) (Spitzer CD 2009). Tuo būdu smegenys nepertraukiamai kartoja
tai, ką neuronai per dieną sukūr÷, ir tod÷l auga sinaps÷s, o tai reiškia, kad tai, kas prieš einant miegoti buvo
padaryta ar mokytąsi, ryte veiks geriau. Tačiau jeigu filmo žiūr÷jimas bus paskutinis dienos užsi÷mimas, tai jis
naktį ne tik kad bus užtvirtintas, tačiau į pavojų patenka ir prieš tai daryti namų darbai, nes hipokampas toliau
perduoda tik labiausiai įstrigusius įspūdžius, tai reiškia šiuo atveju – filmą.
Reikalaukite, kad namų darbai „Išskalaukite“ visų pirma smegenis nuo nereikalingų neuroninių
būtų tuoj pat atlikti, ir vaikas jungčių ir namų darbus atliksite lengviau.
atliekant juos praras tiek laiko,
(grįžę iš mokyklos pirma suvalgykite plytelę šokolado, pasukite visu garsu muziką ir
tiek džiaugsmo.
išsidūkite šokdami: tai buvo mano draug÷s receptas, kuri v÷liau universitetines
studijas baig÷ įvairiose šalyse ir įvairiomis kalbomis, tuo metu kai jos 7 ses÷s ir
broliai dirba fabrike)

Paruošęs namų darbus prieš
einant miegoti pasižiūr÷k filmą ir
ištrinsi tai, ko neseniai mokeisi.

Užleisk tyliai muzką ir prieš eidamas miegoti trumpai pakartok tai,
ko pavakaryje išmokai ir pabusi su tvirtomis žiniomis.
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INFORMACINöS TECHNOLOGIJOS SMEGENYSE;
PRAGMATIŠKAS IR NUOLATINIS PROGRAMAVIMAS

N÷ra pažinimo be emocijų: neuroninis „kaupimo klavišas“
Kiekvienas prisimena, kur jis buvo 2001 metų rugs÷jo m÷nesio 11 dieną, kai išgirdo žinią, kad l÷ktuvai
sugriov÷ žinomus pastatus. Tuo metu priešingai – nebeprisimename to, kas buvo prieš arba po šių aplinkybių.
Tai priklauso nuo poveikio, kurį emocijos sukelia mūsų atminties mechanizmams.
Kuo daugiau vaikas mokykloje girdi jam asmeniškai aktualių dalykų, tuo daugiau mokomieji dalykai
asocijuojasi su jo gyvenimu, jo poreikiais, baim÷mis, norais ir t.t., tuo ilgiau išsilaikys išmoktoji medžiaga (žiūr÷ti
taip pat amerikiečių dokumentinis filmas „Freedom Writers Diary”).

Atsisakykite visų
pavyzdžių ir juodu ant
balto užrašykite
abstrakčių principų
santrauką, ir vaiko
smegenys bus paj÷gios
prisiminti tik tai, ką jos
turi prisiminti.

Papasakokite apie save, susiekite pamokos objektą su patirtimi, kurią Jūs
išgyvenote vaikyst÷je ar vakar, ką jaut÷te tada ir pan., ir mokiniai patys
toliau kalb÷s apie tai, ieškodami įvairių išraiškos būdų. V÷liau su mokiniais
sukurkite prezentacijas (pavyzdžių galima rasti internete), jas iliustruodami
spalvomis (šiltomis, šaltomis, ryškiomis, švelniomis), taip pat
panaudodami įvairias rašto rūšis (storas, plonas, vingiuotas ar statiškas
linijas) pagal turinį, priklausomai nuo to, apie ką kalbate - ir atmintyje tai
pasiliks ilgam.

Peikimas primena klaidą
Viskas, ką mes pažįstame ar ką žinome, kaupiasi neuroniniame audinyje (pilkoji mas÷), tarsi būtų
daroma miniatiūrin÷ kopija. Šitos kopijos susidaro, kai mūsų žvilgsnis skanuoja objektą. Peržiūr÷dami mokinių
testus su klaidingais sakiniais, kuriuos turime ištaisyti, į vaizdą mes žiūrime tol, kol pamatome klaidas. Jas
atradę, rašome teisingą variantą (jeigu jį žinome) ir daugiau prie jo nebesustojame. Taigi, tai, kas neuroniniam
audinyje yra kopijuojama, yra vaizdas su neteisingai parašytu žodžiu. Kiekvieną kartą, kai šis žodis bus
naudojamas, kopija bus automatiškai aktyvinama ir sąmon÷je išliks toks šio žodžio variantas.
Panašiai užtvirtinamos ir moralinio nusižengimo neuronin÷s struktūros, nuolat kartojant („aš neprivalau
...“), kai priešingos formuluot÷s („Aš privalau... , gal÷čiau..., mielai nor÷čiau... „ ) sukuria neuronines struktūras,
kuriomis nustatome pageidaujamą elgesį
Pabraukite mokinio tekste ryškiai klaidas
su akis r÷žiančia raudona spalva ir
neuroniame
audinyje
visam
laikui
įsitvirtins kopija su neteisingu žodžio
vaizdu.

Virš neteisingos mokinio versijos ryškia spalva
parašykite
teisingą
taisomo
žodžio
variantą
(reikalaudami jį perrašyti, tam kad mokinys pažiūr÷tų),
tokiu būdu šitas vaizdas atsigamins neuroniniame
audinyje.
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Kur kaupti: centre ar šonuose ? Tai priklausys nuo pirmo susitikimo!
Maloni patirtis kaupiasi kaktos viduryje (viduryje virš nosies šaknies), priešingai nemaloni - kaupiasi
šonuose, smilkiniuose (Kringelbach 2005). Jeigu girdžiu kažką naujo, negal÷damas suprasti, tai mane klaidina ir man
yra nemalonu. D÷l to pradedu šią informaciją kaupti horizontaliai, smilkiniuose. Jeigu tai lieka smilkinių
audiniuose, tai ši informacija yra „nemaloni patirtis“ iki aš imsiuosi pertvarkyti neuroninius junginius. Pertvarkant
horizontalusis kaupimas, kaip nemiela patirtis, automatiškai gamina streso hormonus. Jie stabdo kognityvinę
funkcijų veiklą.
Jeigu įvesdamas naują informaciją, ją susiesiu su jau pažįstama, vietoj min÷to klaidinimo, įvedimas vyks
per supratimą. Jeigu tai, prie ko bus prijungta jau bus teigiamame lauke, tai naujai įvesta informacija turi didelius
šansus būti patalpinta viduryje, netoli sukaupto teigiamo lauko. Tuo būdu naujas turinys tuoj pat susijungia su
transmiterių išsiuntimu, t.y., su pastipr÷jusiu geb÷jimu mokytis.
Čia gal÷tų slyp÷ti priežastis d÷l did÷jančios takoskyros tarp mokinių, kurių t÷vai šitą ryšį instiktyviai
nujaučia, kai jie padeda daryti namų darbus ir tų, kurių t÷vai daro spaudimą.

Tas, kuris piktinasi d÷l savo
klaidų, dar dažnai jas kartos.

Tas, kuris klaidas priima kaip natūralų dalyką ir jas matydamas
galvoja, kad turi galimybę jas pataisyti, džiaugsis greita pažanga.
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Streso pašalinimas: apeiti reptilijų smegenis

Tarpusavyje kalbantys žmon÷s per sekundę perduoda vienas kitam maždaug 10.000 informacinių
vienetų (truputį informacijos). Kalbama apie mažiausią leksikinę semantinę dalį. Garsai, mimika, gestai, kūno
kalba, trumpai sakant, empatiniai signalai sudaro iki 80% limbin÷s sistemos. Šių signalų neigiamas charakteris
susiaurina mūsų sąmon÷s funkcijas, kuri persijungia į puolimo-sl÷pimosi-modulį.
Skyriuje „Stresas naikina neuronus“ yra aprašytas neuroninio puolimo – sl÷pimosi – mechanizmo ryšys.
Jeigu mes susiduriame su neįprastais reikalavimais, limbin÷ sistema išmeta gliukokortizoidų (neuroninius
blokus), kurie nutraukia neokartikalinius junginius ir tuo pačiu pri÷jimą prie įvairios rūšies refleksų. Tuo būdu
refleksas nulemia tik vieną veiksmą. Priešistoriniu laikotarpiu šitas mechanizmas buvo reikalingas, nes jis
pad÷jo išgyventi. Jis, kaip ir anksčiau, tarsi užblokuoja smegenų funkcijas, nors mums „elgesys be galvos“
modernioje visuomen÷je, susiduriant su reikalavimais, nebepadeda.
Mūsų visuomen÷ šiuo metu disponuoja įvairia technika, kurios pagalba mes galime tarsi „apeiti“ šitą
mechanizmą. Pavyzdžiui, perduodant informaciją raštu, rašant elektroninius laiškus arba dalyvaujant pokalbyje
internete, šios 80% empatin÷s informacijos yra išjungiamos. Mus pasiekia tik semantin÷ žodžių žinut÷, nereikia
reaguoti betarpiškai, galima nesig÷dint parausti ir po to reaguoti labai ramiai, jeigu turime tinkamą atsakymą.
Nevyksta jokios kovos perduodant 8000 informacinių šūvių, kuriais „apšaudomos“ mūsų limbin÷s sistemos, ir
mes suprantame, kad galime išlikti šaunūs ir ramūs.
Jeigu kalbame apie sud÷tingesnius ryšius, kurie mus įvaro į kampą, kai esame sud÷tingoje situacijoje,
turime pasiteisinti arba jaučiam÷s nuskriausti ir nor÷tume apginti savo teises ar panašiai, tada dažniausiai patys
esame blogi „advokatai“. Jeigu kitas asmuo, kuris neturi šių problemų ir d÷l to gerai jausdamasis gali protingai
argumentuoti užima mūsų poziciją, tada greičiausiai mes žavim÷s jo sumaniu elgesiu, kai mes tuo metu s÷dime
su savo gliukokortizono doze ir prakaituojame.

Kad patekę į kritinę situaciją rastume pagalbos ir, taip sakant , „namų vaistin÷l÷je“po ranka
tur÷tume tinkamą patarimą:
„Sekretor÷“ rašant keblius laiškus ar pareiškimą d÷l pri÷mimo į darbą
Kas atsis÷da, kramto
pieštuką ir iki gilios nakties
užsispyręs bando surasti
reikiamas formuluotes, gali
nepasteb÷ti tinkamų
sprendimų.

Kas patiki kitu asmeniu, jam paaiškina situaciją ir prašo jo parašyti laišką,
bus turbūt nustebęs, kaip naudingai rašomas darbas atspindi jo pad÷tį.
Jeigu mokinius mokome, kaip reikia rašyti pareiškimą į darbą ir liepiame
jiems rašyti vienas kitam - tai sustiprina bendruomeniškumo jausmą, ir jie
patys patvirtina vienas kito stipriąsias puses.

„Advokatas“ kebliuose pokalbiuose
Jeigu kas nors jaučiasi užpultas
arba jaučia kieno spaudimą, n÷ra
vikrus pokalbyje, savo pad÷tį gali
tik pabloginti ir skirtumus tik
paaštrinti.

Jeigu kas pats perima klausytojo poziciją, kai tuo metu patikimas
asmuo jam pateikia argumentus, tai gali pad÷ti atrasti, pavyzdžiui,
kad „mažiau gali būti geriau“ ir „sunkūs pabūklai“, kuriuos jis nor÷jo
išd÷styti prieš pokalbio partnerį, gali būti visai nereikalingi, nes, pvz.,
po kurio laiko abi pus÷s susitaik÷.
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Elektroninis laiškas vietoj ginybos telefonu
Kalbamasi telefonu su asmeniu,
kuris kalba labai įpykęs ( įžūlus
klientas, nepatikimas gamintojas,
mokinio t÷vai, kitam perkeliantys
atsakomybę d÷l savo aukl÷jimo
klaidų, uošvien÷...) ir su kuriuo
negalima susitarti, kuris
eskaluoja ginčą, jau v÷luoja į
susitikimą sutartu laiku, atvyksta
ten susijaudinęs, atitinkamai
elgiasi šalia kito... visa diena
nevykusi.

Jau nuo pat pradžios nusprendžiama, kad pokalbio telefonu metu
neatsakysime į jokius klausimus. Tokiu būdu nedaug÷ja gliukokorticoidų
ir skundą priimame ramiau. Po to d÷kojama už informaciją, išreiškiamas
visiškas supratimas, atsiprašoma, kad dabar, deja, esame užsi÷mę ir
patikinama, kad neatid÷liojant parašysite elektroninį laišką.
Taigi, visų pirma laimime laiko, nereikia tuoj pat atsakyti, galima paieškoti
patarimo. Neurochemijos požiūriu v÷l elgiamasi teisingai, galima ramiai
rašyti žodžius ir tekstą, prieš išsiunčiant laišką, dar kartą perskaityti.
Stebinantis mandagumas prieš pokalbio partnerį neleido susidaryti
gliukokortikoidin÷ms bangoms, tuo būdu raštiškas kontaktas leido elgtis
apdairiai.

Niekas kitas taip giliai nepaliečia asmenybinių struktūrų, kaip teatras-žaidimas. Čia galima susipažinti su
realiomis situacijomis, įgyti patirtį ir išbandyti, taipogi įtvirtinti elgesio variantus. Jeigu kažkas panašaus
pasikartoja gyvenime, tada galima panaudoti tai, kas jau išbandyta, sprendimai yra po ranka ir galima jaustis
ramiai. Kalbant apie neuronų veiklą reiškia, kad gliukokortikoidų, kurie sąlygoja tik neracionalius refleksus, kiekis
neviršys normos ir ne tik kad neužblokuos neokortekso, tačiau neokorteksas gal÷s pasiūlyti neuronines kortas,
kurios sąlygoja tikslingą ir apgalvotą elgesį. Be to, pedagogas Hartmut von Hentig sako: gamtos mokslai ir
teatras, tai yra viskas, ko mums reikia švietimui! Teatras mus moko gyventi. Helene-Lange-mokykla Haidelberge
pristato novatorišką koncepciją pavadinimu „Kas daug vaidina teatre, tampa geru matematiku“ (Ewen 2006).
Vaidinimas rol÷mis: iš anksto suvaidinti sunkias gyvenimiškas situacijas
Atiduokite vaikus
televizoriui,
Kad tur÷tum÷te ramybę, ir
tada laim÷s prievartą
rodančios laidos, kurios
vaikus tiesiog prikausto
prie ekranų.
Vien tik ekrane žiūrint
scenas,
susijusias
su
prievarta,
motoriniuose
arealuose
susidaro
į
prievartą
orientuoti
neuroniniai junginiai: „laiko
bomba“, kuri tik laukia
paleid÷jo, ką, pavyzdžiui,
demonstruoja pamiš÷liai žudikai. (žr. Skyrių „Klasikinis

Pavlovo
sąlygiškumas:
žiniasklaidos programos įtakoja
malonumo
ir
prievartos
susitapatinimą“

Filmai, kuriuose sprendimai priimami be prievartos, kūrybingai, ugdo
neuronines kortas, kuriose fiksuojamas atitinkamas elgesys primant
sprendimus. Tokių situacijų perk÷limas į sceną taip pat didina šį efektą. Tačiau
veiksmingiausia yra tai, ką pats žmogus atranda: mes Jums siūlome naują,
labai įdomų žaidimą: padalinkite dalyvius į 2 arba 3 grupes ( pvz.,
t÷vai/mokiniai/mokytojai
arba
Klinetai/
pardav÷jai/pirmininkai
arba
T÷tis/mama/vaikas ir t.t.), prieš kiekvieną grupę pad÷kite užverstų kortų šūsnį,
kuriose aprašytos šiai grupei ekstremalios situacijos. Kiekviena grup÷
išsitraukia vieną ar daugiau kortų ir išsprendžia duotąją situaciją. Po to šias
situacijas su sprendimo būdais perskaitykite visiems, kiti dalyviai atsakymus
gali vertinti taškais.
Kadangi kritin÷s situacijos aprašytos tik popieriuje ir su jomis gyvenime realiai
nereikia susidurti, kažkas laimi, nes neuronai n÷ra blokuojami, ir, išlaikant pilną
inteligenciją, galima priimti idealius sprendimus. Tai stiprina pasitik÷jimą
savimi ir tuo pačiu vidinę ramybę. Jeigu v÷liau gyvenime panaši situacija
pasikartos, jos sprendimo modelis jau bus žinomas ir nebeišves asmens iš
pusiausvyros. Efektą galima sustiprinti, jeigu situacijas ir jų sprendimus ne tik
garsiai perskaitysite, bet viską tai ir suvaidinsite. Tai užsitvirtins motoriniuose
realuose, iš kurių v÷liau, išgyvenant stresą, juos bus galima lengviau
sugrąžinti.

Endorfinai yra laim÷s (apdovanojimo) hormonai. Mes juos gaminame kai daug judame fiziškai. Taip pat
juos gaminame išgyvendami s÷kmę arba įgydami naujų geb÷jimų. Tačiau susidarius ekstremaliai stresinei
situacijai užkertame kelią neuronų jud÷jimui į neokorteksą (smegenų vieta, kurioje mes mokom÷s, išgyvename
s÷kmę, kažką stebime per atstumą, analizuojame ir išsiaiškiname) (žr. skyrių „Stresas naikina neuronus“).
Taigi, jeigu mes vis d÷lto vieną dieną visai nepasiruošę, be pagalbos, atsidurtume situacijoje, kai visi streso
hormonai pasklistų taip plačiai, kad mes iš tikro jaustume, kaip mūsų neuronai , gavę šitą dozę „perdega“, tada
mums gal÷tų pad÷ti tik viena - jud÷jimas! Visų pirma iš mūsų arterijų v÷l turime „išskalauti“ kortikoidus (streso
hormonus). Geriausiai tai veikia, jeigu „praskalaujame“ endorfinais, taip vadinamais „laim÷s hormonais.
Endorfinai sustiprina dopamino padavimą į sinapsinius junginius ir leidžia sunaikintiems neuronams v÷l ataugti!
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Šitas neuroninis pagrindas paklojo pamatus azijietiškiems kovų menams, kai kūno disciplina perkeliama į
dvasios discipliną ir galų gale į meditaciją:
- raumenų aktyvumas gamina neuronus saugantį endorfiną,
- tokį pat vaidmenį vaidina s÷kmingai įvaldytas kūno judesys,
- v÷liau saugumo jausmas sustiprina pasitik÷jimą savimi kritinių situacijų metu ir stabdo neuroninį streso
hormonų išsiliejimą.
D÷l to kovos menai stiprina pasitik÷jimo savimi jausmą, kuris kritin÷se situacijose padeda išlaikyti kontrolę ir
išvengti neapgalvotų veiksmų.
Verta pamin÷ti tam priešingą faktą, kad visi iki šiol žinomi pamiš÷liai žudikai vartojo ritaliną. Šis narkotikas jų
ne tik kad neskatino veikti, bet priešingai - stabd÷ jų veiksmus. Taigi, tuo metu kai judant apribojamas
sąmoningą pasitik÷jimą savimi stiprinantis endorfinas, „ligoniu“ vadinamo asmens bej÷giškumo jausmas ir
nepasitik÷jimas savimi skatinami. D÷l šių priežasčių išsilieja streso hormonai. Trumpai tariant,
neapgalvotiems veiksmams atidaromos visos durys ir vartai. JAV d÷l šios priežasties ritaliną vartojantys
žmon÷s nebeįmami į kariuomenę. (Apsaugos departamentas): "Netinka nuolat naudoti medikamentus
siekiant aukštesnių akademinių rezultatų – pavyzdys gali būti metilfenidatas.“ (Hathaway)
Ulm universiteto studija darbu „B÷gimas padaro gudriu“ (Reinhard 2008) įrod÷, kad judant ger÷ja kognityviniai
(intelektualiniai) geb÷jimai.
„Runner’s High“ vietoj beprotiško noro žudyti
Viena situacija gali pakeisti viską, su kuo mes
iki šiol susidorojome. Per mūsų smegenis liejasi
„druskos rūgštis“, kojų keliai tampa minkšti ir
sąnariuose pradeda degti. Mes
nebekontroliuojame situacijos, norime viską
aplink save mušti, m÷tyti daiktus, daužyti duris
arba šliaužti į kampą arba į savo lovą., nebeišeiti
iš savo kambario ir t.t.
... ir bej÷giškai matome, kaip mūsų pad÷tis d÷l
viso šito blog÷ja.

Mes jaučiame, kad nebevaldome situacijos ir darome arba
sakome tai, d÷l ko mes v÷liau galime gail÷tis. Po to mes
apsisukame ant kulno aplink, atsiprašome, einame laukan,
įsidedame ausinukus (jeigu juos turime), klausome muzikos
ir išb÷game. Surandame parką, ir priklausomai nuo to, kiek
esame sportiški, mažiausiai 40 minučių einame pasivaikščioti
arba b÷giojame - kuo ilgiau, tuo geriau – kol chemija v÷l įgis
pusiausvyrą. Ir tik tada leidžiame sau kažką skanaus
pavalgyti. Valgydami pergalvojame, su kuo gal÷tume
pasitarti.

Centrin÷s –aplinkos- funkcija arba „Meksikietiškos skryb÷l÷s efektas“:
Nuo visumos prie detalių

Kai aktyvuojamas tik vienas neuronas, jis perduoda
elektrinius impulsus kitiems savo artimiausios aplinkos
neuronams (Meksikietiškos – skryb÷l÷s aplinka). Tuo
pačiu metu už šitos aplinkos esantys neuronai yra
blokuojami. D÷l to meksikietiškos – skryb÷l÷s viduje
esantis neuronų turinys automatiškai patenka į sąmonę,
tuo būdu neuronai, esantys už meksikietiškos skryb÷l÷s
aplinkos negali patekti į sąmon÷s lauką, kadangi yra
blokuojami. D÷ka šito mechanizmo mes galime susikaupti
(Spitzer 2002, 13). Tačiau tai gali tapti problema, pvz., kai mes
vartome knygos lapus.
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Išskaidydami turinį tam tikroje erdv÷je (ar tai vyktų
tikrov÷je, ar menamoje erdv÷je) mūsų smegenų
„kietajame diske“ gaminame šito suskirtymo mini kopiją.
Taip, pavyzdžiui, sukuriamas miesto planas, kuriame iš
pradžių bendrame žem÷lapyje rodomas miesto centro
kvadratas, tiksli santraukos neuroniniame audinyje
schema. Pažiūr÷k į miesto centro padidinimą kitoje pus÷je
ir pamatysi, kad visos čia matomos detal÷s įtrauktos į
prieš tai sukurtą santraukos neuroniniame audinyje
schemą.

Priešingai, jeigu, pavyzdžiui, verčiame gramatin÷s
knygos puslapius netur÷dami bendro turinio vaizdo, akys
nemato ryšio tarp prieš tai ÷jusių ir tarp sekančių puslapių.
Nevalingai įsimename paskutinį puslapį. Taigi, gali būti,
kad tai vyksta neuroninio audinio tolimesn÷je vietoje, už
prieš tai ÷jusių puslapių ”meksikietiškos skryb÷l÷s”. Tai
trukdo suprasti bendrą abiejų puslapių turinį. Taip pat bus
blokuojamas kiekvieno puslapio supratimas bendro turinio
kontekste už „meksikietiškos skryb÷l÷s“ ribų. Tai gali
privesti prie mūsų vadinamo „sąmon÷s užtemimo“
(„Blackout“).

Prancūzų kalbos gramatikos
vadov÷lio vienos pus÷s
apžvalga

Informacin÷s medžiagos, kurią turime besimokydami
prieš savo akis, paskirstymas veikia taip, kad turinys
„Meksikietiškoje skryb÷l÷je“ yra arba gerai sutvarkytose
storose neoronin÷se kortose, arba yra išsaugotas
netvarkingai, ir tada d÷l nuotolių vyksta abipusis
informacijos blokavimas.
Minčių schemoje (mind mapping) būtina suskirstyti
įvairius temos elementus. Jeigu su mokiniais prieš
nagrin÷jant vieną ar kitą detalę kiekvieną kartą
panagrin÷sime šitą schemą, tada šitos schemos kopija
bus tvarkingai pad÷ta į tam tikrą neuroninio audinio
segtuvą,
kur
detal÷s
bus
kaupiamos
logiškai
susijungdamos su kitais elementais. Vykstant tokiam
paskirstymui visos detal÷s, kurias atsiunt÷ elektriniai
impulsai „Meksikietiškos skryb÷l÷s“ viduje, automatiškai
išnyra mūsų sąmon÷je, kai tik minimas koks nors temos
elementas.
Grafiniai elementai pastiprina šį efektą: raidžių
perduoti negalima, išskyrus jų abstrakčias reikšmes;
priešingai, kiekvienas grafinis elementas smegenyse
tiesiai susijungia su informatyviomis jungtimis.
Prad÷jus nuo detalių ir po to bandyti jas v÷l
surinkti į visumą ir sukurti iš jų apžvalgą gali būti
sunku arba visai neįmanoma.

Prad÷jus nuo apžvalgos, paskui detalizuojant,
užprogramuojamas
automatiškas
elementų
aktyvumas bendrame kontekste.
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„Sujungti žodžius laidais“ ar juos „užprogramuoti“? Atkodavimo naudingumas
Vizualinis dekodavimas:
Ką mes iki šiol žinojome apie žodžių mokymąsi neuroniniu požiūriu, tai reiškia: mes skaitome žodyn÷lyje
sąvoką, ir tuo būdu viena kalba aktyvuoja neuroną; tada žiūrime į šalia esantį vertimą. Atitinkamai pagal akių
jud÷jimo kryptį aktyvuojamas ir toliau esantis neuronas. Kad atsimintume šį vertimą, reikalingos sinaps÷s
(neuronin÷s „rozet÷s“) tarp abiejų neuronų. Jos susiformuoja tik nuolat, tuo pačiu metu, naudojant abu neuronus
( reiškia, nuolat dirbant su užrašais žodyne, šnekamojoje kalboje vadiname tai „kalimu“), o nepanaudoti - jie v÷l
pradingsta. Tai, kas mums taip pat žinoma apie raumenis sinaps÷s auga, jeigu jas naudojame ir jos atrofuojasi,
jeigu nebenaudojamos. Po to greitai užmirštama, kas prieš testą buvo „iškalta“.
Žodžius išd÷lioti ne vienas šalia kito, o vienas po kitu, neuroniniu požiūriu reiškia, kad tuo pačiu metu
fokusuojame abu žodžius, d÷l ko jie išsaugomi arti vienas kito ir dingsta sinapsių gaminimo ir jų išlaikymo
problema, o visa tai pakeičia automatinis aktyvinimas vienos ir tos pačios Meksikietiškos skryb÷l÷s viduje.
Vokiškai:

Warum kommst du nicht vorbei?
Warum
tust nicht
du
Why
don ’t
you
come

Angiškai :

kommen
to
see

zu
sehen
me?

mich

Privalumai, kai išverstą žodį rašome antroje eilut÷je po verčiamu žodžiu:
1.

Žodžiai ir jų vertimas „Meksikietiškos skryb÷l÷s“ lauke aktyvinamas tuo pačiu metu

2. Akys apr÷pia vertimą viso teksto kontekste (o ne paslaptingame žodyn÷lyje), tai naudinga smegenims,
nes kaupimo procese dalyvauja emocijos, kurias sukelia teksto turinys.
3. Sakinio performavimas pagal gimtosios kalbos gramatines struktūras turi daugiau privalumų:

•

Formuojasi svetimos kalbos sintaks÷s pojūtis. O jausmai labiausiai padeda įsiminti taisykles. Tai
yra priežastis, kad kalb÷dami gimtąja kalba nedarome klaidų: mes negalvojame apie žodžių
tvarką sakinyje, bet mes ją jaučiame.

•

Vartojant žinomus žodžius sintaksiškai netvarkingai iš karto apie tai informuojamas hopokampas
(naujienų detektorius) , kuris tuo metu atranda kažką nepažįstamo = naujieną,. D÷l to
smegenyse formuojasi daug jungčių!

•

Hipokampus atpažįsta tik gramatiškai teisingus sakinius gimtąja kalba kaip „pažįstamus“ =
„nuobodžius“ ir tuo būdu įjungia smegenyse raudoną kaupimo mygtuką (Stand-by-Modus).

Vokiškai:
Prancūziškai:
Vokiškai:
Prancūziškai:
Vokiškai:
Angliškai:

Was ist das?
was
ist
Que
Qu ’
est – ce

dies

was
est
que
c ’

das
ce
est ?

ist

Warum kaufst du nicht das gezuckerte Poppkorn?
Warum
du nicht
kaufst
nicht
vom
Pourquoi tu n’ achète pas du pop-corn
Das sollten wir lieber zusammen besprechen.
Wir
besser
sollten
diskutieren
dies
We better should
discuss this
together.

que

Poppkorn
sucré?

ce

est

gezuckerten?

zusammen
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Akustinis dekodavimas: (geriau suprasite pasinadoję audio duomenų baze)
Kod÷l akustiniu būdu?
Kalba perduodama akustiniu būdu. Garsiniu būdu betarpiškai pasiekiamas reikalingas jungiklių ratas.
Akustinio veiksmo raštiškas kodavimas yra ne tik didelis vingis, tačiau jis netgi visapusiškai klaidina, nes raštą
galima interpretuoti neteisingai, tuo būdu neteisingai išmokto tarimo neuroninius junginius v÷liau intensyviai ir
daug dirbant reikia v÷l atstatyti ir pakeisti teisingo tarimo junginiais, kas ne visada įmanoma.
Kod÷l koduojama?
Jeigu akis fikusuoja vieną paskui kitą užrašytų žodžių visumą ir tuo būdu žodžius kaupia Meksikietiškos
skryb÷l÷s neuronų audinyje, tai ausis naudoja laiką. Perduodant garsu gimtosios ir užsienio kalbų žodžius vieną
paskui kitą taip greitai, kiek tuo pačiu metu jas gali suvokti trumpoji atmintis, jie lieka tos pačios „Meksikietiškos
skryb÷l÷s“ neuronų audinyje. Tai reiškia, kad vienos kalbos išraiška automatiškai aktyvina kitos kalbos išraišką.
Kod÷l pirma gimtoji kalba?
Jeigu aš girdžiu sakinį ir jo nesuprantu, tai mane erzina. Tod÷l aš jį kaupiu šonuose, smilkiniuose. D÷l
šios pad÷ties turinys nuo dabar fiksuojamas kaip ”nemalonioji patirtis”. Turinio aktyvinimas automatiškai išskiria
streso hormonus, kurie stabdo neuronų vidinį ryšį (žiūr÷ti skyrių ”Kaupti viduryje ar šonuose?”) Jeigu aš pirma
girdžiu gimtąją kalbą, iš karto suprantu, apie ką kalbama. Taip pat ir sekantis, mano sakinio vertimas į svetimą
kalbą tuo pačiu patenka į man jau suprantamą lauką. Jeigu aš svetimos kalbos žodžius tuo pačiu metu girdžiu
toje pačioje sakinio vietoje, tariant tuo pačiu ritmu ir tuo pačiu tonu, tada aš jau žinau ne tik apie ką kalbama,
tačiau kiekvienas žodis betarpiškai neuroniniame audinyje patenka į jau paruoštą supratimo – vietą. Kadangi
tekstą užsienio kalba priimame jau kaip suprantamą dalyką, jis kaip malonioji patirtis automatiškai patenka į
centrą. Maloni patirtis automatiškai išskiria neurotransmiterius ir tuo pačiu pagerina vidinį ryšį. Be to, v÷liau
neuronams nebereikia persitvarkyti, jeigu ir v÷liau sekanti informacija bus talpinama į centrą.
Kod÷l su muzika?
Muzika betarpiškai įtakoja transmiterių išskyrimą, ypač dopaminą ir tuo būdu yra viena iš stipriųjų
priemonių, įtakojanti malonią patirtį. Siekiant, kad muzika apimtų kiekvieną visumą (kuri susideda iš vertimo,
dekodavimo ir svetimos kalbos), ji ne tik aiškiai parodo, kur prasideda sekanti visuma, tačiau ji prisideda prie to,
kad a) informacija kauptųsi centre ir kad b) ji išliktų ilgai. Išvada, kuo dažniau naudojant muziką ir tris kartus
kartojant užsienio kalbos žodžių tvarką kaip visumą , simpatija nuo gimtosios kalbos persiduoda užsienio kalbai.
Muzikos panaudojimas d÷liojant žodžius pagal reikiamą seką padeda priimti ir išsaugoti kalbą: smegenyse tuo
metu kartojasi prieš tai vykusių elektrinių impulsų perdavimas.(t.y. „ juos įtvirtina atliekant pratimus‘), tuo metu
muzika paremia neuronines funkcijas.
Kod÷l kiekvieną žodžių seką reikia kartoti daug kartų?
Neuroniniu požiūriu mokymasis yra sinapsių susijungimai (junginiai tarp neuronų). Sinaps÷s auga jas
nuolat naudojant. Klausant nepažįstamo turinio galioja pasakymas „jeigu tik kartą, reškia nei vieno karto“. Tik
aktyvus kartojimas taip pažadina smegenis, kad akustiniai signalai visur aplink mus girdisi ne kaip nereikšmingi
garsai, kuriuos smegenys nuolat perleidžia ir jų visai neregistruoja. Tačiau smegenys kartojimą atpažįsta tik
tada, jeigu pirma gird÷tas turinys dar tebeskamba trumpojoje atmintyje ir kartojamą turinį galima atpažinti. Taigi,
ilgų sakinių kartojimas nenaudingas, kadangi pradžia jau seniai pamiršta iki sakoma pabaiga, o kartojant visą
turinį, pripažįstama, kad tai yra „nauja“ ir svetima, ir tod÷l, kaip sakoma, pradedama nuo nulio.
Kod÷l kiek per greita seka?
Vertimas, dekodavimas, svetima kalba ir muzika automatiškai sukelia įspūdį, kad čia viskas
koncentruota, taipogi rūpestį, kad kažkas gal÷tų ką praleisti, nepasteb÷ti, neišmokti. Tai įpareigoja smegenis
dirbti aukščiausio paj÷gumo režimu ir taip pat leidžia tą pačią žodžių seką suvokti aktyviai kartojant ją daugelį
kartų. Nebylios pauz÷s priešingai įjungia smegenis dirbti atsargiau, pagal režimą (Standby-Modus).
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Papildoma medžiaga

Tikras gyvenim as susideda iš netik÷tų susitikimų.
Martin Buber

Čia Jūs rasite papildomos medžiagos apie literatūrą, įstaigas, kurios savo projektin÷je veikloje naudoja
neuro didaktines rekomendacijas.
Čia Jūs galite pasisemti id÷jų ir užmegzti ryšį su kitomis įstaigomis.
Jeigu nacionaliniame lygmenyje procesai sustoję, dažnai gali pad÷ti tarptautiniai ryšiai.

Mes ypač d÷kojame už papildomą informaciją apie novatoriškai dirbančias įstaigas ir iniciatyvas taip pat ir užsienyje!

Kūrybiškumas neturi pabaigos.
Kuo dažniau jį naudoji, tuo daugiau jo įgyji.
Maya Angelou 1928


Vaikų darželis




☺
Pradin÷ mokykla




Kitos švietimo įstaigos

Visi amžiaus tarpsniai

Jud÷jimo galimyb÷s vaikų darželiuose. Čia rasite informacijos, instrukcijas, patarimus ir judrius žaidimus
t÷vams ir seneliams: Renate Csellich-Ruso
http://csellich-ruso.cayenneweb.at
Daugiakalbiai darželiai; daugiakultūrinio vystymosi kompetencija: priešmokykliniame amžiuje vaikų
smegenys mokosi kalbų taip greitai ir taisyklingai, kaip niekada daugiau. Švenčiant įvairias šventes dingsta
kultūriniai skirtumai, jie tampa m÷gstamu dalyku:
www.gescher-ev.de;
Įvairių kalbų naudojimas žaidimuose: natūralus užsienio kalbų įvedimo į mokymo procesą principas:
www.senftenberg.de;
Dvi kalbos – viena Europa: : www.grundschuleamarkonaplatz.de
Tremtyje gyvenusių ir iš ten grįžusių t÷vų skatinimas mokytis kalbų: Jansz Korczak Kinderhaus, Kiel;
Kiniška virtuv÷: Pasinerti į kitą kultūrą: www.cleec.de




Aktyvus mokymasis: „Gamtamokslinių tyrimų kampeliai vaikų darželiuose“ su naudojimosi instrukcija,
pedagogine koncepcija ir eksperimentų aprašymu. Bernd Schlag.Cornelsen Verlag ISBN978-3-589-24595-6.
Dainuodami ir šokdami galime užkariauti pasaulį: dainos, kurios padeda jud÷ti ir suprasti pasaulį.
Dainos , kurios ir visai mažiems padeda myl÷ti pasaulį ir jį pažinti: Sonja Blattmann www.sonja-blattmann.de
Mažųjų širdis: jausmingos ir jumoristin÷s dainos: Beate Lambert, www.beatelambert.de


☺

Prasmingas skaičių suvokimas: Judrus bendravimas su geometrin÷mis ir matematin÷mis sąvokomis
priešmokyklinio amžiaus vaikų aplinkoje. www.zahlenland.info
Gamtos mokslai: atradimai kasdienos fenomenuose: vaikų pasaulio tyrin÷jimas kartu su jais. Knygų
serija „Schau so geht das“: įdomūs eksperimentai su šviesa ir spalvomis, su ledu ir vandeniu, su
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skamb÷jimu ir triukšmu, su j÷ga ir pusiausvyra, su cukrumi ir druska arba su klimatu ir oru, su kv÷pavimu, oru
ir v÷ju ir t.t. Velber Verlag (Velber spaustuv÷): www.familymedia.de/buecher
Vaizdinga literatūra prasmingam mokymuisi. www.bildung-von-anfang-an.de

☺

Dainuodami ir šokdami galime užkariauti pasaulį: dainos, kurios padeda jud÷ti ir suprasti pasaulį.
Dainos, kurias daunuojant galima jud÷ti, filmai ir knygos su paveiksl÷liais, kurios pasakoja apie gyvūnus,
mišką, jūrą ir draugus, kurias dainuojant smagu b÷gioti arba kurti pirštų šeš÷lių teatrą. Internetinis puslapis:
Mathias Meyer-Göllner, www.irmimitderpauke.de
Roko dainos apie socialinį bendravimą, kitų supratimą, toleranciją, prieš smurtą ir už gerą nuotaiką.
Internetiniame puslapyje žiūr÷ti tekstus ( “CDs”, “alle Texte”) ir demonstracijas ( “Hören und Sehen”).
Heiner Rusche, www.kleine-ohrwuermer.de
Dainos su CD ir paveiksl÷lių knyga, skirta judriems žaidimams, pirštų šeš÷lių teatrui, Bilderbuch, žaidimams
iš užsienio, anglų kalbos mokymuisi, sportavimui ir dūkymui:
Wolfgang Hering, www.wolfganghering-shop.de
Roko muzika vaikams: dainos, kurias dainuojant lengva sūpuotis.
Pelemele, http://shop.pelemele.de

☺

Žaislas už ačiū ir išbandytas neurodidaktiškai: neurologijos ir mokymo centras prie Ulmo universiteto
kooperuojasi su žaislų gamintojais. Iki 2012 metų visos Vokietijos mokyklos turi būti veltui aprūpintos žaislais,
kurie atitiktų neurologijos reikalavimus. Daugelio mokyklų klas÷s jau yra tapusios žaidimo aikštel÷mis, kuriose
vaikai gali aktyviai jud÷ti pagal tai, ko reikalauja jų smegenys.
www.spielen-macht-schule.de
Komiksai vietoj vadov÷lių: biografijos panaudojimas. Judantis vaizdas veikia įtaigiai, tačiau
piešinys suteikia galimybę sustabdyti akimirką, sukurti dialogą ir refleksuoti tai, kas pavaizduota
paveiksl÷lyje. Pavaizduota situacija paveiksl÷lyje ir pagal ją kuriama tiesiogin÷ kalba padeda identifikuoti
vaiko gyvenimiškosios patirties brandą. Istorinių įvykių interpretavimas atskleidžia asmeninio brendimo
procesą.
ISBN 978-3-507-11100-4, Medžiaga mokytojui: ISBN 978-3-507-11102-8 Westermann 2010



Mokiniai verslininkai ir išrad÷jai. Akcin÷se bendrov÷se mokiniai panaudoja savo technines,
gamtamokslines ir matematines žinias ir išranda prietaisus, kurie pad÷tų neįgaliems žmon÷ms. Pvz.,
ultravioletinių spindulių lazdelę, kuri pad÷tų orientuotis akliesiems arba stuburo modelį, kuris pad÷tų
besimokantiems kineziologams, taipogi ekrane elektronin÷se kreiv÷se rodytų
spaudimo parodymus.
www.hardware-ag.de , http://www.hag-focus.de.vu



Mityba: koncentracijos pagerinimas: Heseno žem÷s (Vokietija) mokyklų maisto aptarnavimo tinklas ir
Nestle AB Vokietijoje inicijavo konkursą „Mūsų švariausias valgomasis“. Visos Heseno žem÷s mokyklos buvo
kviečiamos dalyvauti šiame konkurse ir pateikti savo id÷jas bei planus tema „Mokyklos aprūpinimas maistu“ .
http://www.mzfk.net/cleveres-esszimmer-wettbewerb-fuer-schulen-2010.html



Geografijos panaudojimas ir socialin÷s kompetencijos vystymas globalioje kaimo bendruomen÷je:
Vaikai nori sustiprinti jaunų žmonių sąmoningą geb÷jimą pasidalyti su kitais ir prisid÷ti prie konkrečių
tarptautinių ryšių panaudojimo ginant žmonių teises. Vaikai griežtai reikalauja prevencin÷s veiklos,
užtikrinančios jų „gerą pasiruošimą gyvenimui“: www.kinderwelten.com



Mokymasis be prievartos: teigiamas mokykloje susidariusių konfliktų sprendimas per judesį: Kadangi
vaikai jud÷dami visko mokosi lengviau, išbando įvairius žaidimus porose, panaudoja fizinius judesius, užuot
užgaudin÷ję vienas kitą ar mušęsi vienas su kitu: www.gewaltfreilernen.de
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Integracija mokykloje: Šlezvig Holštain (Vokietija) žem÷je, taip pat ir kitose Šiaur÷s Europos šalyse
integracija yra savaime suprantamas dalykas. www.alle-inklusive.de
Nors pakankamai daug statistikų rodo, kad silpnesnių mokinių integravimas į įprastas mokyklas taip pat turi
privalumų ir normalių mokinių vystymuisi, tačiau kartais trūksta tinkamos mokytojų kvalifikacijos ir tam
reikalingų priemonių. Heinz Klippert, „Heterogeniškumas klas÷je“ knygos autorius kalba apie savanorišką
„investiciją į ateitį“, kad toliau gal÷tume tiesti būtinus kelius.
Menas: raktas į pasaulį ir į save. Kiekvienas vaikas privalo tur÷ti galimyb÷s išreikšti save per meną: bendra
Mokyklų ir tolesnio mokymosi ministerijos NRW, kartų, šeimos, moterų ir integracijos NRW ir Remšaid
Akademijos iniciatyva: www.kulturellebildung.nrw.de
Cirko įkurimas. Cirko metodas siūlo intensyvų tobulinimąsi ir pagalbą statant cirką, pvz., jūsų mokykloje.
Specifin÷s, į įvairaus amžiaus grupes ir vaikų poreikius orientuotos programos tiek vaikams su negalia, tiek
sveikiems vaikams. www.zappzarap.de
Smegenų treniravimas: http://www.happy-neuron.com
Laim÷s neuronų programa neleidžia smegenims senti ir pakelia jų natūralų geb÷jimą mokytis. Tūkstančiai
malonių valandų ir intelektą lavinančių žaidimų smegenims kiekvienai amžiaus grupei ir kiekvienai intelekto
lygiui.
Etinis aukl÷jimas: N÷ra universalių verčių, jos paklūsta laiko pokyčiams. Priešingai, doryb÷s yra vidinis
potencialas, kurį žmogus turi nuo gimimo. Doryb÷s yra universalios, reiškia, jos yra aukščiau už religijas,
etikas ir grupes: 5 metodiniai patarimai kaip formuoti charakterį ir kaip ugdyti vidinį potencialą.
http://www.virtuesproject.com
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