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Uczenie się
JAROSŁAW KORDZIŃSKI
Szkoła, nauczyciele a przede wszystkim nauczanie (a może raczej uczenie, organizacja procesu uczenia się
czy wręcz uczenie się) ulega powolnej, ale radykalnej zmianie. Historycznie rozumienie procesu uczenia się
przechodziło swoistą ewolucję, gdzie
każdy etap obrazuje swoiste sposoby uczenia się, a wraz z nimi różne
podejście na temat form i metod nauczania. Można postrzegać uczenie
tak, jak traktowali je behawioryści. Ci
wiązali je z wykorzystaniem dwóch
mechanizmów: warunkowania klasycznego (bazującym na związku reakcji
z bodźcem) i warunkowana instrumentalnego (obejmującym wzmacnianie bodźca przez nagrodę lub karę).
Kolejna teoria dotycząca nauczania
mówi o uczeniu poprzez doświadczenie i rozwiązywanie problemów. Następna nawiązuje do teorii konstruktywistycznej, która zakłada, że każdy
człowiek konstruuje w swoim umyśle pewne schematy wiążąc pozyskiwane informacje z wykonywanymi
działaniami. Dochodząc do czasów
bardziej współczesnych, możemy odnotować potwierdzone efekty badań,
które zakładają, iż uczenie się powoduje fizyczne zmiany w strukturach
mózgu widoczne poprzez pojawianie
się nowych powiązań pomiędzy istniejącymi już komórkami nerwowymi, a nawet powstawaniu w określonych rejonach mózgu zupełnie nowych komórek nerwowych (także u
osób dorosłych).
Wszystkie wyżej wymienione teorie, w różny sposób są wykorzystywane w codziennej praktyce edukacyjnej. Nauczyciele na co dzień praktykują zasady warunkowania i to zarówno klasycznego (ocena) jaki instrumentalnego (nagrody związane z
osiągnięciem celu). Uczymy poprzez
powtarzanie bodźców, rozwiązywanie
problemów czy budowanie struktur.
Coraz bardziej popularna jest również neurodydaktyka. To co wydaje
się szczególnie atrakcyjne w procesie
kształcenia, to łączenie treści i efektów uczenia się z tym, jak można je
wykorzystać w praktyce. Gerd Mietzel
w swoim znanym podręczniku dla
nauczycieli proponuje dwa sposoby
spojrzenia na nauczanie: produkcyjne
i konstrukcyjne1/. Podejście „produkcyjne” skupia się przede wszystkim
na efekcie kształcenia. „Produktem”
może być zrealizowany program czy
podręcznik, albo wynik ucznia na egzaminie zewnętrznym. Warunki brane pod uwagę w ramach tego sposobu nauczania to czas, nakłady pracy,
zaangażowanie, skuteczność. Uczniowie oceniani są poprzez pryzmat zgodności podejmowanych aktywności i
wyników z odgórnie przyjętymi założeniami. Każde zaangażowanie odbiegające od normy, nawet twórcze i
poszukujące, ale niezgodne z założonym rytem, odbierane jest jako „trudne”, wymagające dyscyplinującej korekty.
W podejściu „konstrukcyjnym” nauczyciel szczególną uwagę poświęca
osobistemu zaangażowaniu ucznia
oraz procesowi uczenia się. Uczący
dba o to, by uczniowie czuli się kreatorami własnego rozwoju, by byli
zadowoleni z nabywania, poszerzania własnych kompetencji, by czuli

się odpowiedzialni, ale też odnosili
satysfakcję z osiąganych efektów.
Błędy natomiast traktowane są jako
próby potwierdzające konieczność
wyboru innej drogi. W efekcie uczniowie mniej czasu poświęcają na zapamiętywanie „jedynie słusznych treści”
czy tym bardziej uczeniu się tego,
czego oczekuje od nich nauczyciel
bądź system - w większości natomiast
skupiają się na doświadczaniu oraz
rozwiązywaniu problemów.
W efekcie coraz większym zadaniem
nauczyciela staje się nie tyle dostarczanie gotowych rozwiązań, ale tworzenie optymalnych sytuacji dydaktycznych angażujących w możliwie dużym stopniu uczniów i pozwalających,
dzięki tak zorganizowanej aktywności, planować, próbować, doświadczać
i uogólniać nowo nabytą wiedzę oraz
przeżywane doświadczenia. Organizację zajęć edukacyjnych w sposób
systemowy motywujący i angażujący
uczniów proponują co najmniej trzy
metody: LearnCoaching oraz Ocenianie Kształtujące.
LearnCoaching jest metodą pracy
rozwijającą kompetencje osób uczących innych. Zakłada partnerskie relacje między nauczającym, a uczącym
się oraz ich wspólną odpowiedzialność za osiąganie celów nauczania
oraz uczenia się. Podstawy Learn-Coachingu zostały wypracowane
przez placówkę specjalizującą się w
promowaniu zdobyczy nauk o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu i mózgu w edukacji - Transferzentrum für
Neurowissenschaften und Lernen w
Ulm w Niemczech2/. Z kolei Ocenianie Kształtujące jest programem opracowanym i rozpropagowanym przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej
wywodzącym się z rozwiązań wpisanych w projekt „Keeping Learning on
Track”, opracowanym przez zespół
amerykańskiego Educational Testing
Service. Oba zakładają istotny udział
uczniów w procesie uczenia się. W obu
omawianych przypadkach jednym
z pierwszych kluczowych założeń jest
wspieranie uczniów w wyznaczaniu
i w korzystaniu z założonego celu.
Cel należy określać jako oczekiwany/
zakładany rezultat. Efekt istotny, dostępny, wymierny, możliwy do sprawdzenia/zmierzenia i ważny dla procesu
rozwojowego uczniów. Efekt/rezultat
powinien opisywać jednocześnie zakładany wynik inaczej nazywany
kryterium sukcesu, element, którego
będzie poszukiwał i uczeń i nauczyciel, by potwierdzić fakt oraz poziom
reprezentowanych/uzyskanych przez
poszczególnych uczniów osiągnięć.
Zgodność co do zakładanych celów
ułatwia zarówno nauczycielowi jak i
uczniowi ich wzajemną komunikację,
a w szczególności przekazywanie i
przyjmowanie informacji zwrotnej.
To również istotny element współpracy uczniów, dokonywania przez nich
samooceny oraz uczenia się nawzajem
od siebie.
Ważnym elementem obu sposobów
organizacji procesu uczenia się uczniów jest włączenie ich w proces ewaluacji bieżącej związanej z pozyskiwaniem informacji dotyczących poziomu osiąganych celów. Celem ewaluacji w rozumieniu LearnCoachingu
jest określenie czy i w jakim stopniu

osoba ucząca się osiągnęła zamierzone cele indywidualne oraz czy strategia dochodzenia do założonych rezultatów okazała się wystarczająco efektywna a dodatkowo służy postępowi
w osiąganiu celów wyższego rzędu.
W Ocenianiu Kształtującym ewaluacja również stanowi element rozwojowej informacji zwrotnej dostarczającej uczniowi wiedzy na temat jego
osiągnięć, ograniczeń i możliwości
ich neutralizacji bądź wyeliminowania a także sposobów formowania oraz
wdrażania indywidualnej ścieżki oczekiwanej zmiany.
Czynnikiem wzmacniającym skuteczność nauczania mogą być elementy strategii oceniania kształtującego
(OK). W sposób szczególny warto pamiętać o trzech spośród pięciu strategii OK, a mianowicie:
1. Informowaniu uczniów o zakładanych celach oraz kryteriach sukcesu
potwierdzających ich osiągnięcie.
2. Wykorzystywanie informacji zwrotnej w celu dostarczania uczniom wiedzy na temat ich osiągnięć oraz możliwości pracy nad dalszym rozwojem.
3. Organizowanie procesu edukacyjnego uwzględniającego współpracę
uczniów.
Ważnym czynnikiem motywującym uczniów do uczenia się jest świadomość celów jakie wobec uczniów
stawia nauczyciel oraz tzw. kryteriów
sukcesu czyli konkretnej wiedzy bądź
umiejętności, które potwierdzą, że
uczeń osiągnął zaplanowany rezultat.
Znajomość oczekiwanych rezultatów
pozwala uczniom w większym stop-

niu skupić się nad pracy nad powierzonym zadaniem, a i nauczycielowi
umożliwia lepszą koordynację i skuteczność działań, jako że pozwala mu
na bieżąco monitorować postępy rozwoju ogółu uczniów. Dzięki tego typu
strategii uczeń otrzymuje do wyłącznej dyspozycji dwa niezwykle istotne
pytania:
1. Jaki jest cel uczenia się tego, co jest
treścią danych zajęć (po co się uczę)?
2. Czego wymaga ode mnie nauczyciel (co potwierdzi, że uczę się tak i
tego czego się ode mnie oczekuje)?
Dzięki odpowiedzi na oba pytania
uczeń wie to, co jest dla niego najważniejsze: czego i po co się będzie uczył.
Bieżące monitorowanie postępów
ucznia to nie tylko ważna informacja
dla uczących się, ale również dla nauczycieli. Dzięki niej wie, na jakim etapie nauki są jego uczniowie i do tego
poziomu dostosowuje swoje nauczanie. W kontekście skuteczności kształcenia szczególnie ważne jest bieżące
towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju. Szczególnie ważne jest zadawanie pytań czy poleceń umożliwiających odświeżenie wiedzy i umiejętności posiadanych przez uczniów.
Mogą to być zadania dotyczące porównań, znajdowania różnic bądź podobieństw, a także działania z zakresu
budowania uogólnień, zestawień czy
map myśli. Zadaniem nauczyciela w
tym zakresie jest angażowanie wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich
poziomu wiedzy i umiejętności. Oznacza to, że większość poleceń powinna
mieć charakter dedykowany i powin-

ny być kierowane do konkretnych
uczniów - tych, którzy potrafią je wykonać. Wiąże się to z podstawową
zasadą motywowania uczniów, która
mówi, iż rolą nauczyciela nie jest złapanie ucznia na tym, czego ten nie
umie, ale pokazanie mu ile już wie i
potrafi.
Kolejnym czynnikiem angażującym
uczniów do działania jest udzielanie
im informacji zwrotnej. Powinna się
ona odnosić do założonych na wstępie
kryteriów sukcesu i udzielać uczniowi
wiedzy w następujących obszarach:
• Co zrobił dobrze?
• Co należałoby poprawić?
• Jak można/należy to poprawić?
• Jak uczeń może się dalej rozwijać?
Wiedza na temat poziomu ale i perspektyw własnego rozwoju stanowi
istotną podstawę do budowaniu w uczniu postawy odpowiedzialności za
proces uczenia się. By uczeń rzeczywiście zbudował w sobie tę odpowiedzialność ważne jest nieustanne budowanie w nim poczucia własnej wartości oraz budowanie emocjonalnego zainteresowania nauczanym przedmiotem. Dzieje się tak, kiedy nauczyciel
stwarza warunki, w których uczniowie uzyskują wiedzę na temat tego,
co już potrafią, ale też kiedy mogą
doświadczać prób podejmowania wyzwań z pogranicza ich możliwości.
W tym wypadku ważne, by uczeń
przekonał się nie tylko, że umie więcej niż mu się wydawało, ale i to, że
czego jeszcze nie umie, co oznacza
tylko tyle, że powinien bardziej nad
tym popracować.
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