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Wędka, a nie ryba czyli nauka samodzielnego  
zdobywania wiedzy 

marzec, 2014 r.

„Jeśli dasz człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień. Jeśli nauczysz go łowić ryby, nakarmisz go na całe życie.” – Konfucjusz

Ryba a wędka, czyli o dwóch tradycjach uczenia
Ryba – kształcenie przygotowawcze
•	sztywny podział na okres przeznaczony na naukę i na korzystanie z niej
•	edukacja szkolna ma przede wszystkim przygotować do pracy
•	uczenie jako gromadzenie informacji
•	niekwestionowany autorytet nauczyciela jako źródła wiedzy

Wędka – kształcenie ustawiczne
•	uczenie się przez całe życie
•	 istotą nauczania lepsze rozumienie siebie i świata
•	szkoła nie jest w stanie w pełni przygotować do dorosłego życia, które wymaga  

samodzielnego, odpowiedzialnego myślenia i działania
•	zadaniem szkoły jest kierowanie uczeniem się i nauka samoregulacji w uczeniu się

PO CO SAMODZIELNA NAUKA?
•	 natłok	informacji	–	niezbędna	umiejętność	samodzielnej	selekcji	danych

•	 	duże	szanse	i	możliwości	rozwoju	g	pod	warunkiem	aktywnej	postawy	w	kierowaniu	własną	przyszłością
•	 nowe	technologie	–	konieczność	samodzielnego	rozwijania	różnych	kompetencji	technicznych	(np.	obsługa		
tabletu,	smartfonu)	oraz	gotowość	do	poznawania	nowości	technicznych

•	 szybka	dezaktualizacja		oraz	przyrost	nowej	wiedzy	–	konieczność	nauki	przez	całe	życie
•	 ciągłe	zmiany	–	konieczność	bycia	elastycznym,	którą	zapewnia	stała	orientacja	w	wymaganiach	otoczenia	
oraz	umiejętność	sprostania	im

•	 dostarczenie	wiedzy	pozwala	na	poradzenie	sobie	„tu	i	teraz”g	umiejętność	samodzielnej	regulacji	nauki	
pozwala	na	gotowość	do	dostosowywania	się	do	zmieniających	się	wymagań	

NIE WIEMY DO JAKIEJ PRZYSZŁOŚCI PRZYGOTOWUJEMY DZIECI I JAKA WIEDZA BĘDZIE IM WTEDY 
NIEZBĘDNA g WAŻNE WIĘC, ABY WYPOSAŻYĆ JE W TAKIE KOMPETENCJE, DZIĘKI KTÓRYM BĘDĄ 
POTRAFIŁY PORADZIĆ SOBIE SAME W RÓŻNYCH WARUNKACH

Opracowanie	własne	na	podstawie:	Giddens,	2007

SAMOREGULACJA W UCZENIU SIĘ
To	uczenie	oparte	na	metapoznaniu		(myśleniu	o	myśleniu),	strategiach	działania	(planowaniu,	monitorowaniu,		
wzbudzaniu	motywacji)	oraz	ocenie	własnych	postępów.	
„Samoregulacja”	opisuje	proces	przejęcia	kontroli	nad	oceną	własnej	nauki	oraz	zachowania.

Źródło:	Butler,	Winne,	1995,	Lončarić,	2011

Zanim zacznę łowić – czyli jakie kompetencje są istotne dla nauki  
samoregulacji w uczeniu się i jak je kształtować u dzieci w wieku 6-7 lat

Czego nie robić u dzieci w tym wieku:
•	 nie	zawstydzać
•	 nie	ośmieszać
•	 nie	poganiać
•	 nie	porównywać	dzieci	ze	sobą
•	 nie	stawiać	dziecka	za	wzór	dla	innych
•	 nie	wyciszać,	gdy	pracują	w	grupie
•	 nie	uruchamiać	rywalizacji
•	 nie	stosować	długich	poleceń

Jak  nauczyciel może wspomagać naukę 
samoregulacji? 
•	 modelowanie	uczenia	się
•	 uczenie	uczenia	się
•	 dzielenie	się	pasjami
•	 pokazywanie,	że	uczenie	się	przez	całe	życie	pomaga		
zmieniać	się	na	lepsze

•	 motywowanie
•	 prowokowanie	uczniów	do	samodzielności

Żródło:	Ledzińska,	Czerniawska,	2011

MOTYWACJA
W	procesie	kształtowania	samoregulacji	w	uczeniu	się	niezwykle	ważne	jest	wzbudzanie	w	uczniu	motywacji	wewnętrz-
nej,	czyli	takiej,	której	źródło	znajduje	w	samym		człowieku.	Uczeń	z	wewnętrzną	motywacją	podejmuje	działania,	ponie-
waż	tego	chce.	Taka	motywacja	jest	mniej	podatna	na	czynniki	zewnętrzne,	a	dzięki	temu	trudno	ją	osłabić.

Żródło:	Ledzińska,	Czerniawska.,2011

Literatura:	Butler,	D.	L.,	Winne,	P.	H.	(1995).	Feedback	and	self-regulated	learning:	A	theoretical	synthesis.	Review of Edu-
cational Research, 65,	245-281;	Brzezińska,	A.	I.,	Matejczuk,	J.,	Nowotnik,	A.	(2012).	Wspomaganie	rozwoju	dzieci	5-7	letnich	
a	ich	gotowość	do	radzenia	sobie	z	wyzwaniami	szkoły. Edukacja, 1 (117),	7-22;	Giddens,	A.	(2007).	Socjologia.	Warszawa:	
Wydawnictwo	Naukowe	PWN;	Ledzińska,	M.,	Czerniawska,	E.	(2011).	Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze.	Warszawa:	
Wydawnictwo	Naukowe	PWN;	Lončarić,	D.	 (2011).	To	flourish,	arm	or	 fade	away?	Proactive,	defensive	and	depressive	
patterns	of	self-regulated	learning.	W:	I.	Brdar	(red.),	The human pursuit of well-being: A cultural approach	(ss.	175-189).	New	
York,	NY	US:	Springer	Science	+	Business	Media;	Wieber,	F.,	von	Suchodoletz,	A.,	Heikamp,	T.,	Trommsdorff,	G.,	Gollwitzer,	
P.	M.	(2011).	If-then	planning	helps	school-aged	children	to	ignore	attractive	distractions.	Social Psychology, 42 (1),	39-47.

•	  wykorzystanie zabaw, gier i zadań  
wymagających, np. czekania na swoją 
kolej, powstrzymywania się od działania

•	 piosenki, rymowanki, np. z podziałem 
na role

•	 uczenie hamowania reakcji poprzez wska-
zówki i instrukcje – „poczekaj na swoją 
kolej”, „wszyscy razem”, „zatrzymaj się”

•	 organizowanie ciekawych zabaw, które 
same będą skupiały uwagę dziecka

•	 zabawy typu puzzle, szukanie ukrytych 
obiektów na rysunku, gry oparte na 
opowieści (ciekawa historia i do niej 
zadawane pytania), gry pamięciowe

•	 krótkie, jasne polecenia
•	 piosenki, rymowanki związane z daną 

czynnością
•	 omawianie czynności przed rozpo-

częciem pracy (Zanim zaczniemy ... to 
będziemy robić…)

•	 kształtowanie nastawienia na proces, 
a nie efekt z uwzględnieniem konkret-
nych sytuacji problemowych – „Jeżeli 
nie umiem rozwiązać zadania to proszę  
o pomoc kolegę/nauczyciela”, „Jeżeli 
rozprasza mnie dźwięk na dworze to 
robię…”

•	 przygotowanie zadań tak, aby dziecko 
mogło samo zadecydować o kolejności 
wykonywania

•	 zawieszenie zegara z różnymi oznacze-
niami czynności

•	 częste odnoszenie się do zegara i czasu,
•	 omawianie z dziećmi sytuacji, w których 

nie zdążyliśmy skończyć zadania 
(dlaczego? za mało czasu? za późno 
zaczęliśmy?) i zwrócenie uwagi na 
zadania, które udało się ukończyć – „to 
poszło nam szybko, bo …”

•	 rozmawianie o emocjach – jakie są emo-
cje, jak się wtedy czujemy, co robimy

•	 zabawa dotyczące emocji – pokazywa-
nie i zgadywanie emocji, omawianie 
uczuć bohaterów bajkowych, zgadywa-
nie emocji postaci ze zdjęć (np. z gazet)

•	 praca w  parach i grupach: (częste zmia-
ny liczebności grup, pozwolenie na sa-
modzielny wybór grup, ale i dobieranie 
w sposób losowy np. odliczanie, losowa-
nie karteczek, piłeczek, chusteczek)

•	 wspólne przypominanie i planowanie 
działań – Będziemy robić… więc potrze-
bujemy…

•	 wprowadzenie rutynowych elementów 
dnia

•	 oznaczanie czynności rysunkami lub 
symbolami

•	 kształtowanie nawyku sprzątania po 
zakończonej pracy

•	 ustalenie wspólnego miejsca, na które 
należy odnosić użyte zabawki, gry, 
przedmioty, przybory

•	 zachęcanie do cichego mówienia do 
siebie

•	 utworzenie półeczki, kartonika z praca-
mi/przyborami dla każdego dziecka

•	 zwracanie uwagi na porządek i wydłu-
żanie się czasu pracy, gdy go nie ma 
(przez długie szukanie potrzebnych 
rzeczy)

•	 wykonanie pracy za pomocą niestan-
dardowych przyborów lub  ograniczo-
nej ich ilości

•	 częste mieszanie grup i par

HAMOWANIE 

REAKCJI

KONTROLA  

WŁASNYCH EMOCJI

KONCENTRACJA 

UWAGI

GOTOWOŚĆ DO 

POŚWIĘCEŃ NA 

RZECZ NADRZĘDNE-

GO CELU

PAMIĘĆ ROBOCZA

USTANAWIANIE 

CELU I PLANOWANIE 

DZIAŁAŃ

INICJOWANIE 

I PODTRZYMYWANIE 

DZIAŁAŃ

ORGANIZACJA 

DZIAŁAŃ  

W PRZESTRZENI

ORGANIZACJA 

DZIAŁAŃ W CZASIE

ELASTYCZNOŚĆ 

DZIAŁANIA
Źródło: Brzezińska, Matejczuk, Nowotnik, 2012,  
Wieber, von Suchodoletz, Heikamp, Trommsdorff, 
Gollwitzer, 2011 r.

KOMPETENCJE 
METAPOZNAWCZE, 
SAMOREGULACJA

Strategie uczenia się – „wszel-
kie sposoby, jakie uczący się 

stosują, aby wykonać zadanie 
polegające na uczeniu się”
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Strategia powtarzania
Najniższe	zaangażowanie,		

poznawcze-bardzo	przydatne	jako	wstęp	
do	dalszych	etapów	nauki	oraz	jako	

element	utrwalający

Strategia planowania 
Dokładne	i	realistyczne	określanie		
celów	i	sposobów	ich	osiągnięcia

•	 recytowanie
•	 przepisywanie
•	 podkreślanie

•	 przeglądanie	zadań	domowych
•	 ocena	czasu	potrzebnego	na	
naukę

•	mnemotechniki
•	wyobrażenia
•	 opis	własnymi	słowami
•	 streszczanie

•	 kontrola	czasu	w	trakcie		
sprawdzianu

•	 kierowanie	uwagą	w	trakcie	
uczenia	się

•	 nieprzyjmowanie	na	siebie	
nadmiaru	obowiązków

•	 robienie	jednej	rzeczy	na	raz

•	 grupowanie
•	 plany
•	mapy	pojęciowe

•	 dopytywanie	nauczyciela
•	 robienie	przerw	w	odpowied-
nim	momencie

•	wspólna	praca,	która	motywuje
•	 praca	w	grupach

•	 uruchamianie	ponownie	strate-
gii	planowania	lub	monitorowa-
nia,	gdy	cel	nie	został	osiągnięty

•	 nauka		w		przeznaczonym	do	
tego	miejscu,	odpowiednio	
zorganizowanym

•	 odpowiednia	temperatura	
pomieszczenia

Strategia elaboracji
(opracowywania)

Przetwarzanie	ponad	poziom	dosłowny

Strategia monitorowania 
Uruchamiana	jest	w	trakcie	nauki,		

sprawdzanie	„jak	idzie	nauka”

Zarządzanie czasem

Strategia organizowania
Największa	aktywność	poznawcza.	

Przetwarzanie	znaczeniowe,	wymagające	
zrozumienia

Strategia regulacji 
Dokonywanie	zmian,	gdy	nauka	nie	
toczy	się	w	wyznaczonym	kierunku

Zarządzanie innymi ludźmi

Strategia oceny własnego uczenia się 
Sprawdzanie,	czy	zamierzony		

cel	został	osiągnięty

Zarządzanie otoczeniem  
zewnętrznym

PRZYKŁADY

PRZYKŁADY

PRZYKŁADY


