REKOMENDACJE DLA PROCESU KSZTAŁCENIA

18

Rozdział 4. REKOMENDACJE DLA PROCESU KSZTAŁCENIA
Co zatem wynika dla edukacji i organizacji procesu kształcenia z prezentowanych badań
psychologicznych? Jak zmieniać szkołę, aby stała się miejscem sprzyjającym zdobywaniu doświadczeń korzystnych dla rozwoju uczniów?
Procesowi efektywnego uczenia się sprzyja:
t Aktywność ucznia – nie może ona być jednak dokładnie zaplanowana przez nauczyciela,
powinna być przez niego zaledwie inspirowana, najpierw trzeba dać dzieciom szansę podzielenia się swoimi pomysłami, hipotezami, propozycjami rozwiązań, wykazać ciekawość
i cierpliwość, a dopiero później nauczyciel może wkraczać ze swoimi wyjaśnieniami i argumentami. W ten sposób buduje się wspólnie wiedzę o świecie, a nie tylko ją przekazuje.
To nie uczeń ma zgadywać, co nauczyciel miał na myśli, ale nauczyciel ma próbować się
dowiedzieć, jak rozumuje uczeń i jak to można wykorzystać w konstruowaniu jego wiedzy.
t

Samodzielność ucznia, możliwość dokonywania indywidualnych wyborów – warto
zaufać dzieciom, obserwować uważnie ich rozwój i stwarzać im okazję do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za swoje uczenie się. Przestrzeń edukacyjna bogata
w różnorodne materiały, zróżnicowane zadania pod względem stopnia trudności pozwala
na działania, które sprzyjają dokonywaniu wyboru przez uczniów, podejmowaniu decyzji,
jakie aktywności zostaną w danym dniu podjęte, jak planować swoje czynności, aby wykonać zadania, jak sprawdzić, czy uzyskany efekt jest satysfakcjonujący, zanim nauczyciel
wyda swój oceniający werdykt.

t

Rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności intelektualnych – bogactwo doświadczeń uczniów, jak wskazują opisywane wcześniej badania, sprzyja ich rozwojowi,
natomiast demobilizuje funkcjonowanie w znanej, niczym nie zaskakującej rzeczywistości edukacyjnej. Rozwojowi myślenia będzie sprzyjać podejmowanie zadań problemowych, ale rzeczywiście a nie tylko pozornie. Dziecko wykonujące działania, które
nie wymagają od niego wysiłku poznawczego szybko się znudzi i będzie poszukiwać na
własną rękę innych źródeł wiedzy niż te szkolne. W szkole zdobędzie jedynie umiejętność radzenia sobie z typowymi zadaniami tak, aby kosztowało to jak najmniej wysiłku,
bo zaangażowanie intelektualne nie jest konieczne. Natomiast stwarzanie nietypowych,
nieschematycznych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających powstawaniu konfliktu poznawczego wywołuje zaciekawienie, motywuje do zbadania problemu i poszukiwania
różnych strategii rozwiązania.

t Współpraca między uczniami, rozwiązywanie zadań w grupach – uczenie się to nie
tylko indywidualna aktywność, znacznie ciekawiej jest uczyć się wspólnie z innymi: dyskutowanie, negocjowanie rozwiązania, poszukiwanie sensu działań, przekonywanie się,
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argumentowanie to rodzaje aktywności, których nie wykorzystuje dostatecznie szkoła.
A jest to nieoceniona okazja dla rozwoju wiedzy i umiejętności dzieci, często znacznie
efektywniejsza edukacyjnie niż kontakt z dorosłym.
t Analizowanie błędów i poszukiwanie indywidualnych strategii rozwiązania – popełnienie i dostrzeżenie błędu to rodzaj intelektualnej aktywności, która sprzyja procesowi
uczenia się. Nie warto więc pozbawiać dzieci tej rozwojowej szansy i stwarzać sytuacji,
które mają za wszelką cenę zapobiec błędom.
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