
Od~anie
i działanie

Jan ucieszył Się, kiedy Mana dostała przepis do pieczenia, który służył przez
lata jej matce i babce. Był to przepis na pieczenie chleba. Jan zawsze lubił
ciepłe, chrupiące bochenki, które piekły kobiety z Jej rodziny. Maria przeczyta-
ła przepis, a później położyła go na stole kuchennym. Zrobiła ciasto z tych
samych składników, których uzywała, od kiedy z janern pobrali się. Ugryzłszy
zaledwie jeden kawałek świeżo upieczonego chleba, Jan wiedział, że chleb
Marii nie jest taki, jak chleb jej matki. Jan wiedział, że Maria, mimo wskazówek,
jak należy piec smaczny chleb, zastosowała swoją starą metodę robienia ciasta,
bez zmian, których wymagał nowy przepis. Chleb Marii nie mógł więc smakować
tak jak chleb jej matki!

Być moze przypominasz sobie przypadki, kiedy zdobyłeś jakąś nową
informację, ale nie postąpiłeś zgodnie z nią. Uczerue się, to odkrywanie prawdy,
ale nie kończy Się na tym. Uczenie się powinno również prowadzić do
zastosowania tej prawdy w codziennym zyciu.

W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób ludzie poznają, ze uczenie się to
odkrywanie prawdy i stosowanie jej, by zmienić sposób życia.



Plan lekcji
DWIe koncepcje uczenia Się
Zmiany zachodzące W uczemu

Poziomy uczenia się

W jaki sposób ludzie SIę uczą

Uczenie się a pielęgnowanie chrześcijańskiego rozwoju

Cele lekcji
Po zakończemu tej lekcji powinieneś

• Wiedzieć, że uczenie się obejmuje działanie i zastosowanie wiedzy w zy-
ciowych sytuacjach, dokonywanie potrzebnych zmian w swoich postawach
i postępowaniu.

• Umieć opisać sposoby uczenia się.

• Umieć omÓWIĆ, w jaki sposób wychowawcy mogą pomóc w uczeniu się
i przyjmowaniu duchowej prawdy przez UCZniÓW, którzy powinni
w myśleruu, postawach Idziałantach stawać Się coraz bardziej podobni do
Chrystusa.
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Czynności lekcyjne
1. Przestudiuj lekcję i odpowiedz na pytania.

2. Zapoznaj się ze znaczeniami nowych słów kluczowych.

3. Odpowiedz na pytania kontrolne i sprawdź odpowiedzi

Słowa kluczowe
asymilować
odpowiedni
przekonania
przenikać

uogólnienie
uwiecznić
wymagać
zdobywanie

Treść lekcji

DWIE KONCEPCJE UCZENIA SIĘ

Cel 1. Ocenić i ułasciune sklasyfikować działania sprzvjajqce uczeniu się.

Bez wątpienia masz już pewne pojęcie o tym, czym jest uczenie się
i nauczanie. Twoje definicje może nie będą naukowe, ale wiesz, co te słowa
oznaczają.

1Napisz własne definicje tych określeń.

a Uczenie się to . ..

b Nauczanie to .. . .. .

Poproszono cię o napisanie własnych definicji tych terminów. Poruewaz
napisałeś, co myślisz, nie można uważać odpowiedzi za rueprawidlowe lub złe.
Wielu ludzi prezentuje w tej sprawie jeden z dwóch popularnych punktów
widzenia. Kiedy wyjaśnię je, wówczas poznasz, do której karegoni należą twoje
definicje.
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Niektórzy ludzie uwazają, ze mówienie to nauczanie, a słuchanie to uczerue
się. Jeśli ktoś opowiada jakąś historię, stwierdza fakty, podaje informacje,
wyjaśnia, to uważa się, ze naucza. A jeśli ktoś słucha, jak nauczyciel mówi,
wtedy uważa się, że w ten sposób uczy się Zazwyczaj od ucznia oczekuje się,
że będzie notował w czasie wykładu i uczył Się tego materiału

Nauczyciele, którzy w ten sposób pojmują proces nauczania, duzo mówią
i wymagają, żeby uczniowie koncentrowali się na wykładzie. Uważają, że
nauczyciele uczą, a zatem przekazywane treści są kluczowym elementem
w tym procesie Dla nich nauczanie to przekazywanie uczniom informacji.
W Jaki sposób, według ciebie, takie podejście wpływa na pracę nauczyciela?

Przy takim podejściu, nauczyciela uważa się za źródło wiedzy. Oczekuje
się od niego, ze będzie miał rozległą wiedzę na dany temat, natomiast uczeń,
w tej mterpretacn, ma Olewielką lub żadną znajomość tematu Zadaniem
nauczyciela jest WIęC przekazanie własnej wiedzy uczniowi. Ten pogląd na
proces nauczarua prowadzi do tego, ze niektórzy nauczyciele starają się
wykładać szybko, aby przekazać jak najwięcej faktów, aby omówić cały te-
mat. Ponieważ ten pogląd zakłada przekazywanie uczniowi informacji, metodę
tę nazywamy nauka poprzez przeleazvuanie

Druga metoda nauczania opiera Się na załozeruu, ze uczeń musi być
zaangażowany w proces nauki. Zwolennicy tego punktu widzenia uważają, że
uczeń ma zostać przygotowany do czegoś więcej, niz tylko do recytowania
wiadomości. Chcą, aby uczeń zrozumiał matenał i potrafił go powiązać
z dotychczasową wiedzą, aby miał własne przekonarna oraz potrafił wykorzys-
tać swoją wiedzę do rozwtązywarua zycrowych problemów. Podejście to wyma-
ga od UCZOla,aby osobiście zmierzył się z tematem, aby współuczestniczył
w odkrywaniu prawdy

Zwróć uwagę, na co kładzie Się nacisk przy tym drugim podejściu: nauczy-
ciel uczy, a nie tylko przekazuje informacje Uczeń oraz rezultaty nauczania
w tym procesie są waznyrru elementanu. Ta metoda nauczania wymaga, aby
nauczyciel prowadzi! ucznia w procesie uczenia SIę

Jej zwolennicy nie uważają, ze zapełniarue umysłu wiedzą jest ostatecznym
celem nauczania Uważają, ze nauczyciel może I powinien pomóc uczniowi
w odkryciu i zastosowaniu prawdy Dlatego też metoda ta nazywana Jest nauką
poprzez odlervuanie.
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Metoda przekazvroama
to napelruarue umysłu
ucznia mformacjanu

Metoda odkrytoanta to kierowanie
uczniem przy samodzrelnyrn od-
krywaniu prawdy

2 Przeczytaj dwie przytoczone niżej historyikr Następnie wpisz cyfrę 1) przed
pytaniem, które jest przykładem metody przeleazvttatna I cyfrę 2) przed
przykładem metodv odlervuanta.

Brygida od kilku miesięcy uczy dzieci w szkółce ruedzielne], w swoim
kościele "Dziewczynki i chłopcy, usiądźcie teraz. Złózcie ręce i bądźcie
cicho" - mówi zawsze na początku lekcp. Następnie zaczyna opowiadać
jakąś historię, a dzieci SIedzą I słuchają jej

Piotr rówruez przez pewien czas uczył dziecr W szkółce niedzielne], W Innym
kościele. Gdybyś zajrzał do jego klasy, zauważyłbyś, jak uczniowie chodzą
po klasie Iwykonują pomoce do brblijnej opowieści, którą właśnie omawia-
ją. Mógłbyś też zobaczyć, jak każdy z uczniów, po kolei, omawia jakieś
fragmenty tych opowieści i wskazuje grupie, czego można się uczyć na Ich
przykładach. Zdarzyło się równiez, że uczniowie odgrywali daną historię
KIedykolwiek byś tam zajrzał, zobaczyłbyś uczniów zajętych róznyrru
działaniami i swobodrue rozmawiających na temat Brblu

.... a Co rnozna powiedzieć, na podstawie zachowania Brygidy w klasie, o jej
podejściu do procesu nauczania?

.... b Jakie podejście, sądząc po Jego zachowaniu w klasie, ma do nauczania
Piotr?

.... c Które podejście bardziej odpowiada defiruql, którą podałeś w odpowiedz,
na pytanie 11

3 W której z klas opisanych wyżej, nauka jest, według CIebie, bardziej intensyw-
na - nauka, która opiera się na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu oraz
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przygotowuje ucznia do rozwiązywania problemów' Dlaczego'
Odpowiedzi WpiSZdo notesu.

Brygida preferuje metodę przekazywarna. Uważa, ze dzieci uczą się, kiedy
słuchają, jak ona opowiada im biblijne historie, I w pewnym stopniu ma rację.
Piotr jednakże stosuje metodę odkrywania. Chce, aby uczniowie sami zmagali
się z materiałem, więc orgaruzu]e różne zajęcia, aby pomóc im w samodziel-
nym odkrywaniu pewnych prawd

Być może chodziłeś do szkoly, gdzie stosowano obie te metody. W przesz-
łości powszechną była metoda przekazywania, która nadal jest stosowana.
Jednakże nowocześni nauczyciele skłaniają się ku metodzie odkrywania. Ma
ona charakter współczesnej, popartej pozytywnymi rezultatami badań psy-
chologicznych i pedagogicznych jeśli uczono cię metodą przekazywania, być
moze zastanawiałeś się, czy to Jest najlepsze podejście. Naprawdę ważne jest
aby, ucząc się, rozumieć wiele faktów dotyczących dzrsiejszego świata. Iważ-
ne jest również, aby zapamiętać informacje, które pomagają nam w zyciu.
Jednak znacznie lepiej jest rozumieć fakty, tak aby mozna było je wykorzystać
do rozwiązywania zyciowych problemów. Umiejętność stosowania wiedzy
przychodzi, jak się przekonamy, poprzez doświadczenie oraz poprzez praktykę.

Zapamiętaj definicje uczenia sir I nauczania. Znajomość tych defirucjt
potrzebna będzie przy odpowiadamu na pytania kontrolne I sprawdziany
studenckie.

1. Uczenie SIę to zdobywanie informacji I odpowiednia reakcja na te In-

formacje
2. Nauczarue to pomaganie ludziom w uczeniu się.

Chyba zaczynasz rozumieć, ze uczenie się i nauczanie są współzależne
Ogólrue mówiąc, Jeśli ktoś naucza skutecznie, to zgodnie z powyższą defirucją,
wynikiem tego procesu jest uczenie się. jeśh pojętni uczniowie nie nauczą się
ruczego, oznacza to, że nauczanie nie było skuteczne. Mozemy myśleć o uczeniu
się i nauczaniu jako o dwóch stronach medalu. Są merozerwalnie ze sobą
związane Dlatego też mówimy równocześnie o procesie uczenia SIę

i nauczania.

4 Wpisz cyfrę 1) przed działaniem będącym nauką poprzez przełeazvuanie
i cyfrę 2) przed nauką poprzez odkrywanie .

.... a Zapamiętywanie wersetów z Biblii.

.... b Prezentowanie alternatywnych punktów Widzenia.
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.... c Analizowarue koncepcji.

....d Słuchanie wykładu .

.... e Wykonywanie eksperymentu .

....f Przepisywanie informacji z tablicy

.... g Odnajdywanie miasta na mapie

....h Słuchanie opowieści.

ZMIANY ZACHODZĄCE W UCZNIU

Cel 2. Określić rezultaty nauki i zmiany zacbodzace li! uczqcvm się.

Zmiana jest rzeczą podstawową dla procesu uczenia się. Uczeń zdobywa
informacje i reaguje na nie. jeśli uczący nie zrruerua się, niczego się rue nauczył;
a jeśli ruczego się nie nauczył, nauczanie było nieskuteczne.

5 Przeczytaj Mt 28,19-20 i zwróć uwagę na polecenie jezusa. Napisz, czego
mają się nauczyć uczniowie?

Czy rozurruesz związek między poleceniem, aby uczniowie byli posłuszni
wszystkiemu, co rozkazał jezus, a naszym stwierdzeniem, ze uczący powinien
SIę zmieniać pod wpływem nauki? Czy ktoś mógłby wykonać polecenia Jezu-
sa, nie zrozumiawszy ich najpierw? Posłuszeństwo wymaga pełnego zrozumie-
rua l wykonywania tego, czego człowiek SIę nauczył. Wiedzę, Jeśli ma być
skuteczna, trzeba przekształcać w działanie. Najważniejszym celem uczenia
się jest zatem zastosowanie prawdy, przyjęcie jej jako swojej własnej i od-
powiednia do tego zmiana życia.

Koncepcja ta ma znaczenie w chrześcijańskim wychowaniu. Naszym ce-
lem jest zmienianie ludzi poprzez pomaganie im w rozwoju, tak aby zycie
Chrystusa znalazło swoje odbicie w ich życru. Chrześcijańskie wychowanie
pomaga ludziom zmieniać się stopniowo na podobieństwo Chrystusa. Gdy
staliśmy się chrześcijanami, początkowo nasze życie mogło odbiegać daleko
od chrześcijańskJego wzorca. Jednak w miarę, jak wzrastamy i dostosowujemy
się do tego, czego się o Chrystusie uczymy, stajemy się do Niego podobni.
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6 w oparciu o uzyskane dotąd informacje, zakreśl litery przed prawidłowymi
uzupełnieniami następującego zdania' Uczenie się ma miejsce wtedy, gdy
a) nauczyciele mówią
b) uczący zmieniają się zgodnie ze zdobywaną wiedzą.
c) uczący się słuchają uwaznie, ale nie reagują.
d) uczący się odkrywają prawdę i reagują na nią.

e) uczący się wprowadzają prawdę w czyn.
D uczący się słuchają prawdy, ale rue ma ona na nich wpływu.

Proces uczenia winien doprowadzić do zmian w życiu uczniów. W jaki
sposób uczniowie mają się zmieniać? Gdy dziecko rośnie, zmienia się. Będąc
tym samym osobrukiem stopniowo nabiera coraz bardziej dorosłych kształtów.
Zmiany związane są ze wzrastaniem. Zmiana uczącego się to zwykle dojrzewanie
lub dostosowywanie się.

Badacze rozróżniają trzy dziedziny, w których zachodzą te zmiany. Oto
one: 1) WIedza, 2) postawy, 3) postępowanie. Łatwiej mi je zrozumieć
i zapamiętać, kiedy myślę o ruch jako o glowie (wiedza), sercu (postawy)
i rękach (postępowarue). WszystkIe zmiany zachodzą w tych trzech dziedzrnach.

Zmiana wiedzy dotyczy zapoznawarna SIę z nowyrru informacjami, a przez
to zrnleniarua punktu widzema lub zdobywania potwierdzenia dla posiadanego
punktu widzenia Zmiany w postawach dotyczą wartości i odczuć. Odzwier-
ciedlają się w zwiększeniu albo zmniejszeniu natężenia danego odczucia. Zmia-
ny w postępowaniu często dotyczą umiejętności potrzebnych do wykonywania
zadań. Zmiany te mogą polegać na zdobywaniu nowych umiejętności lub
doskonaleniu się w jakości, tempie i skuteczności działania. Dosyć często zmia-
ny te obejmują równiez zmianę celów i zwyczajów - porzucanie tych, które
przynoszą uszczerbek chrześcijańskiemu rozwojowi, a przyjmowanie takich,
które mu sprzyjają

Najtrudniej ulegają zmianom postawy. Ludzie mają skłonność to trwania
przy pewnych wartościach. Ludzkie emocje są silne, a zmiana wartości wymaga
dostosowania do niej emocji i postaw Zmiana wartości nie jest łatwa. NIe-
mrue] jednak ta dziedzina jest glównym przedmiotem zainteresowania ludzi
zajmujących się chrześcijańskim wychowaniem. Przy właściwym nauczaniu
mo zna jednak uzyskać zrruany we wszystkich trzech dziedzinach.
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Uczenie się powoduje zmiany w:

Rozwój cbrzesctjanina

Wiedza
Fakty
Informacje

Postawy
Wartości
Uczucia

Uczuciach

Postępowanie
Umiejętności
Działania
Prowadzenie się

7 Dopasuj każde działanie (po lewej) do odpowiednie] dziedziny zmian (po
prawej} .
.... a Zapamiętuje wersety z Biblii.
.... b MIłość do Boga pogłębia Się
•••• C Uczy się wycinać obrazki.
.... d Odczuwa smutek z powodu problemów innego

człowieka .
.... e Zmienia pogląd na doktrynalną kwestię .
.... f Uczy się kierować grupą studiującą Bibhę
.... g Zdobywa nowe fakty na poparcie Wiary .
....h Mocniej odczuwa pilność zadania .
....i Rozwija technikę skutecznego głoszenia .
.... j Zdobywa umiejętność nauczania w szkółce me-

dzielnej .

.... k Tworzy logiczne argumenty .

....l Pragrue kontynuować tradycje kościoła

POZIOMY UCZENIA SIĘ

1) Wiedza
2) Postawa
3) Postępowanie

Cel 3 Zapoznać się z poziomami uczenia slf, związanymi z określonymi
działaniami.

Kiedy mozesz powiedzieć, że kogoś znasz? Czy możesz powiedzieć, że
znasz kogoś, jeśli spotkałeś go tylko raz? Mozesz znać go na tyle dobrze, by
rozpoznać go przy następnym spotkaniu i możesz pamiętać jego nazwisko,
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ale czy naprawdę go znasz' Aby lepiej kogoś poznać, trzeba SIę z nim spotkać
wiele razy. Moglibyśmy powiedzieć, ze dopiero ściślejsza znajomość moze
doprowadzić do pogłębienia SIę stopnia przyjażru.

Podobnie istnieją różne poziomy uczenia się. Uczymy SIę pewnych rzeczy
na jednym poziomie, a pewnych na innym Badacze rozróżniają cztery pOZIO-
my i z kazdym z nich spotykamy się często w chrześcijańskim rozwoju

POZIOMY UCZENIA SIĘ

4 Zastosowan ie

1 Zapamietvuarne Uczeń zaparmętuje fakty I potraf je sobie później
przypomnieć lub rozpoznać je.

Przykład' Uczeń zapamiętuje I dosłownie cytuje wersety z BIblii.

2. Przedstatniaute z ułasnego punleui Widzewa. Uczeń zna materiał
wystarczająco dobrze, by przedstawić go własnyrru słowami. Porraf przekazać
informację w zmieruonej forrme, nie zrrueruając jednak Jej znaczenia.

Przykład. Uczeń pisze treść doktryny własnymi słowami, rue zrnieruając Jej
znaczenia.

3. Zrozumienie. Uczący się odkrywa związki między faktami, włącza nowe
Informacje do tego, czego JUzsię nauczył, dokonuje uogólnień, tworzy wartości
I rozwua umiejętności

Przykład: Uczący SIę rozurrue znaczenie zasady biblijne] i stosuje ją we własnym
życiu Naturalrue, ze nie jest przykładem, kiedy uczeń powtarza bez zrozumienia
to, co powiedział nauczyciel
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4. Zastosowanie. Uczący się wykorzystuje informacje do rozwiązywania
życiowych problemów, modyfikuje swoje postawy i zachowania, dokonuje
ocen. Kiedy stosuje swoją wiedzę w nowych sytuacjach, wykazuje się ory-
ginalnym, logicznym, twórczym myśleniem. Wymaga to zrozumierua kwestii,
wybrania i wykorzystania odpowiednich danych i umiejętności rozwiązywarua
problemów.

Przykład: Uczący się zmienia swoje zwyczaje, zeby zastosować się do biblijnych
nakazów i zasad.

Nie jest przykładem, kiedy uczący się słucha biblijnych nauk o płaceniu
dziesięciny, ale sam nie chce jej płacić

8 Wskaz poziom uczenia się związany z każdą z wymienionych ruzej czynności,
wpisując odpowiedni numer przed każdym zdaniem.

1) Zapamiętywanie
2) Przedstawienie z własnego punktu widzenia
3) Zrozumienie
4) Zastosowanie

.... a Cytowanie z pamięci] 3,16 .

.... b Przepisywanie Psalmu 23 i zmieruanie przy tym starożytnej postaci pas-
terza na bardziej współczesną postać .

.... c Łączenie prawd z dwóch fragmentów Pisma Świętego i wyciąganie
z ruch jakiejś zasady .

.... d Pokochanie wroga po przestudiowaniu nauk Iezusa z Kazarua na Górze .

.... e WYjaŚnienie własnymi słowami znaczenia słowa zbauneuie .

.... f Wybranie właściwego uzupełnienia biblijnego wyrazu spośród listy
czterech mozliwych uzupełrueri

.... g Pogłębienie studiów nad Biblią, przy wykorzystaniu informacji zdobytych
w czasie słuchania kazania .

....h Zrozumienie potrzeby duchowego rozwoju po porównaniu biblijnych
wersetów .

....i Porównanie odkrytych prawd biblijnych z prawdami poznanymi wcześniej .

.... j Po odkryciu związku między nauczaniem a duchową dojrzałością, zgło-
szenie się na ochotnika do nauczania w szkółce niedzielnej .

.... k Śpiewanie pieśni bez pomocy śpiewnika .

....l Opisanie własnymi słowami jednego z czterech poziomów uczenia się .
•••. ID Podanie własnej defirucji wiary bez zaglądania do biblijnego słowniczka.
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.... fi Podanie podręcznikowej odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczy-
ciela

.... o Po przestudiowaniu zycia józefa, dojście do wniosku, ze dokonało się
w zyciu złego wyboru .

.... p Odkrycie biblijnej koncepcji i poczucie, że powinno się zmieniać swoje
postępowanie.

W JAKI SPOSÓB LUDZIE SIĘ UCZĄ

Cel 4. Pounazanie sposobów uczenia się z rożnymi działantami.

Faktem jest, że ludzie się uczą. jakie czynniki wpływają na ten proces?
W jaki sposób ludzie się uczą?

Poprzez zmysły

Pięć zmysłów -'wzrok, słuch, smak, powonienie i dotyk to drzwi, poprzez
które ludzie fizycznie doświadczają swojego otoczenia. Ludzie uczą się po-
przez jedne zmysły bardziej, niż poprzez inne. Badania wykazują, że ludzie
uczą się poprzez poszczególne zmysły w następujący sposób:

JAK SIĘ UCZYMY

Wzrok .. .. . .. . .. .. .. 83,00/0
Słuch. . .. 11,00/0
Powonienie 3,5%
Dotyk 1,5%
Smak 1,00/0

Zmysły wzroku i słuchu są najskuteczniejsze w procesie uczenia się.
Najwięcej można się nauczyć, kredy odbiera się informacje zarówno wzrokowo
jak i słuchowo Zapamiętujemy znaczrue więcej, kiedy informacje odbieramy
przez więcej zmysłów niż jeden

CO ZAPAMIĘTUJEMY

10% z tego, co CZYTAMY
20% . z tego, co SŁYSZYMY
30% .. z tego, co WIDZIMY
50%. .. .. z tego, co WIDZIMY i SŁYSZYMY
70% z tego, co SŁYSZYMYIMÓWIMY
90% . . z tego, co SŁYSZYMYi ROBIMY
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Uczeń może osiągnąć najlepsze efekty nauki, gdy odpowiada słownie, jak
również działa aktywnie w odpowiedzi na to, co usłyszał podczas lekcji.

Porównaj to, czego nauczyłeś się wcześniej w tej lekcji na temat potrzeby
posłuszeństwa prawdzie, z tym, czego dowiedziałeś się teraz na temat zmysłów
w procesie uczenia się. Uczenie się poprzez słuchanie i działanie jest
najskuteczniejsze. Celem uczenia się jest uzycie prawdy pko podstawy dla
dokonywarun zyciowych wyborów i podjęcia działania

Poprzez zaangażowanie

Jedynie sam uczący się może nauczyć Się czegoś. MUSIsam odkryć praw-
dę poprzez osobiste zmaganie się z materiałem. Nikt Ole może nauczyć się za
mego lub zmusić go do nauczenia się. Uczący się musi osobiście zaangażować
Się w poznanie materiału. To zaangażowanie może być intelektualne,
emocjonalne lub praktyczne, a przy chrześcijańskim nauczaniu możemy dodać
do tego zaangażowanie duchowe. Ludzie uczą Się poprzez bezpośrednie,
aktywne zaangażowanie i zastanawianie Się nad materiałem.

Chociaż nie możemy nauczyć Się za nikogo ani zmusić go do nauczenia
Się, mozemy Jednak zaplanować czynności, które ułatwią uczącemu Się
przyswajać materiał. Jeśli pomagasz komuś rozwijać się duchowo, możesz
zorganizować miejsce do nauki, dostarczyć pomocy i matenałów. tak aby mógł
on odkrywać prawdę, uczyć Się i zmieniać.

Poprzez praktykę

Ludzie uczą się poprzez praktykę. Kiedy jakąś czynność powtarza się wie-
le razy, zwykle staje się ona nawykiem W rezultacie, nie myśląc nawet o tym,
wykonujemy tę czynność w taki sposób, jak to wypraktykowahśrny W ten
sposób uczymy się mówić Poprzez praktykę uczymy się jeździć na rowerze
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I pływać. W chrześcijańskim zyciu rozwijamy zaś pewne wzory zachowania,
takle jak czytanie Biblii, modlenie Się, uczęszczanie do kościoła i słuchanie
Słowa Bozego.

Praktyka uważana jest za niższy poziom uczenia się, porueważ nie wymaga
zrozumienia ze strony uczącego się ROZWIjamyw sobie nawyki, powtarzając
często jakąś czynność. Można działać odruchowo, nie rozumiejąc znaczenia
danego działania ani nie uświadamiając sobie tego, jaki zachodzi proces w da-
nym przypadku. W tworzeniu nawyków mają swój udział czynniki zarówno
pozytywne jak i negatywne. Kiedy uczysz innych i pomagasz im w rozwinięciu
chrześcijańskiej działalnośo i osiągruęciu dojrzałości, musisz zdawać sobie spra-
wę z tych czynników i mądrze stosować tę zasadę

Poprzez rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów to rodzaj nauki. W obliczu napotykanych
trudności zwykle znajdujemy jakieś rozwiązarua. Istnieje powiedzenie: "Potrze-
ba jest matką wynalazku".

Pomocne w reahzowaruu tej metody rnoze być rozpoczęcie od problemów,
które nauczyciel i uczniowie mogą rozwiązać wspólnie. W oparciu o Biblię
i inne źródła studenci mogą znaleźć rozwiązania Nauczyciel kieruje nimi przy
rozwiązywaniu problemów, ale nie podaje gotowej odpowiedzi na kazdy
z nich. Kiedy uczeń rozwaza różne możhwości i wybiera kierunek działania,
ma miejsce proces uczenia SIę. W ten sposób uczeń rozwija umiejętność
krytycznego myślenia i zaczyna samodzielnie rozwiązywać problemy.

9 Dopasuj czynności (po lewej) do sposobów uczenia Się (po prawej) .

.... a Odszukiwanie biblunych wersetów.

.... b Patrzenie na obrazki

.... c Wykonywanie modelu świątyni.

....d Dokonywanie wyboru spośród dwóch
możliwości

.... e Słuchanie lustorti

....f Uczenie się na pamięć cytatów z Biblii.

.... g Rozwiązywanie konfliktu z sąsiadem .

....h Wykonywanie zadanego ćwiczenia z pod-
ręcznika.

1) Poprzez zmysły
2) Poprzez zaangazowanie
3) Poprzez praktykę
4) Poprzez rozwiązywanie

problemów
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Uczenie się nie jest rzeczą prostą. Na odkrywanie prawdy przez uczącego
się i jej zastosowanie w zyciu wpływa wiele czynników, takich jak: natura
jednostki, wrodzone zdolności, zainteresowania i potrzeby, przeszłość, poglądy.
Uczenie się to przygotowywanie się do życia. Głównym zadaniem nauczycie-
ła jest planowanie działań, które pomogą uczącemu się w odkryciu prawdy
oraz stwarzanie warunków umożliwiających mu poznanie, kiedy i jak stoso-
wać zdobytą wiedzę przy dokonywaniu wyborów i rozwiązywaniu problemów.

UCZENIE SIĘ A PIELĘGNOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ROZWOJU

Cel 5. Zapoznać Się ze związkami zachodzącymi między uczeniem się
a chrzescijanseim wychowaniem.

Uczenie się to odkrywanie i działanie - odkrywanie prawdy I stosowanie Jej
w życiu Uczeń musi się zmieniać. Musi rozwinąć się, rozszerzając swoją wie-
dzę, korygując postawy i zmieniając postępowanie.

Te postawy ucznia mają zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiego
wychowania. Chrześcijańskie wychowanie koncentruje się na życiu To coś
więcej niż zdobywanie biblijnej i duchowej wiedzy Chrześcijańskie wychowa-
me to proces zmiany człowieka na podobieństwo Chrystusa, umożliwiający
ludziom osiągnięcie duchowej dojrzałości

Istnieje objawiona duchowa prawda, którą nalezy studiować. Bóg objawił
się w postaci zapisane] prawdy. Chrześcijanie zaangażowani w proces nauczania
zachęcają ludzi do studiowania Pisma Świętego i poznania tej prawdy.

Ludzie zajmujący się chrześcijańskim wychowaniem wiedzą rówruez, że
największe znaczenie mają w tym procesie postawy Iwartości.

Zmiana postaw to podstawowe zadanie chrześcijańskiego wychowania.
Jezus nauczał, że najważniejsze dla chrześcijanina jest kochanie Boga z całego
serca. Miłość ta, będąca wyrazem woli, rozciąga się na bliźnich i objawia się
w poczuciu własnej wartości. Miłość wpływa na postawy i poglądy chrześcija-
nina, a przejawy tych postaw zależą od tego, w jaki sposób człowiek nauczył
Się je wyrażać. Duchowy rozwój i osiąganie podobieństwa do Chrystusa po-
maga nam w korygowaniu postaw, abyśmy stali się bardziej podobni do Niego.

Wiedza i uczucie to jednak nie wszystko. Konieczne jest posłuszeństwo
wobec Chrystusa. Nie wypełniamy naszego obowiązku pielęgnowania chrześ-
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cijariskiego rozwoju, jeśli prawda nie znajdzie zywego odzwierciedlenia w ży-
ciu wierzących Posłuszeństwo to rzecz podstawowa dla chrześcijańskiego ży-
cia. Poniewaz naszym zadaniem jest podsycanie duchowego rozwoju, musimy
starać się pomóc ludziom, by życie Chrystusa znalazło swój żywy wyraz w ich
postępowaniu.

10 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem

a Zadaniem chrześcijańskiego wychowania jest doprowadzenie do zmian
w człowieku, głównie poprzez zdobywanie wiedzy.

b Uczenie się obejmuje zmianę poznania, postaw i postępowania.

c Porueważ zadaniem chrześcijańskiego wychowania jest doprowadzenie do
zmian w WIelu dziedzinach, wysiłki te przynoszą niewielkie, krótkotrwałe
rezultaty.

d Chrześcijańskie wychowanie obejmuje zmianę życia zgodnie z wzorem
ustanowionym przez Pana

e Chrześcijańskie wychowanie obejmuje naukę biblijnych prawd.

f Ponieważ prawda Jest potężna Ipotrafi zrrueruać życie, nie musimy pomagać
zmianom; powinny one być owocem samego uczucia

g Jeśli zajmujemy się chrześcijańskim wychowaniem, próbujemy dokonać
zmian, przede wszystkim w dziedzinie poznama

h W procesie chrześcijańskiego wychowania uczenie się prowadzi do tego,
by zycie Chrystusa znalazło w chrześcijanach swój zywy wyraz.
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L:----
Pytania kontrolne

1 W lekcji nauczyłeś się, ze aby nastąpiła zmiana poznarua, postawy I pos-
tępowania, należy uczyć się na podstawie działania, poniewaz

a) człowiek rzadko zapamiętuje, to co tylko widzi i słyszy.
b) lekcje, na których wymaga Się działania, zaparruętuje się znacznie lepiej,

niż lekcje, które nie wymagają takiej reakcji
c) to co człowiek robi, jest wazniejsze od tego, co się myśh,
d) to co się robi, jest ważniejsze od tego, kim się jest.

2 Jeśli chrześcijanina nauczano, że jego obowiązkiem jest dzielić się Ewangelią
z innymi, wiemy, ze najlepiej nauczył się tej lekcji jeśli
a) będzie dużo czytał na temat służby i ewangelizacji
b) będzie uczęszczał na wiele seminariów poświęconych zdobywaniu dusz

i skutecznemu świadczeniu.
c) przyjmie dobrze informację o swoich obowiązkach i zaaprobuje Je całym

sercem.
d) wykorzysta okazję, aby podzrehć SIę z niewierzącym wieścią o Chrystusie.

3 Przypowieść Jezusa o domu zbudowanym na piasku przez człowieka nie-
rozsądnego (Mt 7,24-27) wskazuje tego, kto nieuważnie wykonuje prawdy.
Uczy nas ona także, ze

a) nie wszyscy ludzie mają zdolność rozumienia prawdy
b) dobry słuchacz to człowiek, który wykorzystuje prawdę w sytuacjach ży-

ciowych.
c) wiedza jest ważniejsza niż działanie.
d) działanie nie zależy od wiedzy.

4 Niektórzy nauczyciele stosujący metodę przeleazvuiania, oceniają rezultat
swoich wysiłków na podstawie zdolności studenta do zapamiętywania infor-
macji. Jakiego rodzaju uczenia się to wymaga?
a) Zapamiętywanie.
b) Przedstawianie z własnego punktu widzenia.
c) Zrozumienie.
d) Zastosowanie.
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5 Metoda odkrywania kładzie nacisk na wszystko, o czym mówt się poniżej,
oprócz jednego. Czego')
a) Uczeń powinien angażować Się w proces nauki, starać Się zrozumieć nowy

materiał i powiązać go z tym, czego SIę JUżnauczył.
b) Uczeń powinien wyrobić sobie własny pogląd na wszystko, czego się uczy
c) Treść lekcji jest kluczowym elementem w procesie nauczania - uczenia się.
ci) Uczeń powiruen uczyć Się wykorzystywania materiału, pko podstawy do

rozwiązywania życiowych problemów

6 Rozkaz Jezusa, aby czynić uczniami wszystkie narody i aby uczyć Je posłu-
szeństwa wobec Niego, oznacza ze
a) zmiana postępowania uczących Się świadczy, ze nauczanie przyniosło po-

zytywne rezultaty
b) uczenie Się to akceptowanie prawdy i stosowanie jej w zyciu.
c) nauczanie to przedstawianie uczniowi całej prawdy
d) wszystkie wcześniejsze odpowiedzi. a), b) i c).
e) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe

7 Pod wpływem nauki zachodzą zmiany w trzech dzredzinach: poznaniu,
postawach i postępowaniu. Najtrudniej poddaje Się zmianom dziedzma postaw,
gdyż
a) trudno dodawać nowe Informacje do posiadanej wiedzy.
b) ludzie trzymają Się mocno swych tradycyjnych poglądów
c) trudno jest uczyć Się Istosować nowe umiejętności w zyciowych sytuacjach.
d) oznacza to zdobywarue potwierdzenia dla pewnego punktu widzerua.

8 Zgodnie z naszymi studiami, badania wykazują, że uczenie odbywa się
a) za pornocą jednego sposobu nauczania.
b) przez stopruowe zdobywanie wszelkich informacji, jakie człowiek ma

przyswoić sobie w życiu
c) na różnych poziomach pewne informacje przyswajamy sobie na jednym

poziomie, a pewne na innym.
d) trzy etapy' wczesny, średni i późny, w czasie których zdobywamy całą

faktyczną wiedzę.

9 Ucznia, który Jest uczony metodą zaparntęrywarua, cechuje zdolność do
a) zapamiętywania faktów lub przypominama ich sobie.
b) poznarua faktów na tyle, aby móc je wyrazić dokładnie własnymi słowami.
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c) wykorzystania informacji do rozwiązywania problemów oraz zdolność do
twórczego myślenia.

d) odkrywania związków między faktami oraz włączania nowych informacji
do zdobytej już wiedzy

10 Na jakim poziomie jest uczeń, który potrafi wykorzystać informacje do
rozwiązywania problemów życiowych, modyfikowania swoich postaw i pos-
tępowania oraz dokonywania odpowiednich ocen?
a) Zaparruętywarua
b) Zastosowania
c) Zrozumienia
d) Przedstawlema inaczej

11 Na jakim poziomie jest uczeń, który zna materiał wystarczająco dobrze, aby
nadać mu mną formę, nie zmieniając znaczenia.
a) Zrozumienia
b) Zastosowania
c) Zapamiętywania
d) Przedstawienia inaczej

12 Poziorn uczenia się, na którym uczeń odkrywa związki między faktami,
wlącza nowe informacje do tego, co juz WIe, dokonuje uogólnień, tworzy
wartości, rozwija umiejętności, to
a) Zrozumierue
b) Zastosowanie
c) Zapamiętywanie
d) Przedstawianie inaczej

13 Jedno z uogólnień, które możemy sformułować na temat sposobu, w jaki
ludzie najwięcej uczą się, brzmi:
a) w jednakowym stopniu poprzez wszystkie zmysły
b) najlepiej poprzez kombinację dowolnych dwóch zmysłów.
c) najskuteczniej poprzez zmysł wzroku i słuchu.
d) niezaleznie od zmysłów biorących udział w procesie uczenia się.

14 Badania wykazują, ze zapamiętuje się najlepiej, kiedy
a) w procesie uczenia się bierze udzial więcej nIŻ Jeden ze zmysłów.
b) widzi się i słyszy prezentowaną Informację.
c) słyszy się I mówi to, czego SIę nauczyło
d) uczeń słyszy, a następnie wykonuje ćwiczerua według tego, co usłyszał.



Odlervuianie idziałanie 105

15 W naszej dyskusji na temat uczenia się zwróciliśmy uwagę na wszystkie
przytoczone poniżej fakty, oprócz jednego. Którego?
a) Uczeń musi osobiście zapoznawać się z materiałem, aby nastąpiły w nim

jakieś zmiany (zaangazowarue)
b) Uczeń uczy się poprzez praktykę, powtarzając jakąś czynność, aż starue się

nawykiem (praktyka).
c) Uczeń postawiony wobec trudnej sytuacji stara Się znaleźć rozwiązanie

(rozwiązywanie problemów)
d) Uczeń najlepiej uczy się, kiedy uczy Się samodzielnie, bez żadnych naka-

zów lub wskazówek (motywacja)

16-17 Rozważ kazdy z przykładów, aby stwierdzić, z jakim podejściem do
procesu uczenia się mamy tutaj do czynienia i jaki poziom może zostać
osiągnięty Później omów krótko pozytywne lub negatywne czynniki, które
widzisz w tym podejściu. Mógłbyś również zasugerować ulepszenie lub us-
prawnienie uzycia danej metody.

16 Ralf jest nauczycielem biblijnej klasy dla dorosłych. Staje w niedzielę przed
klasą i wykłada Ma dobre notatki, jest dobrze przygotowany, posługuje się
wieloma przykładami i odwołuje do źycrowych doświadczeń, aby zilustrować
treść lekcji. Używa map I innych pomocy, aby studenci lepiej nauczyli się
faktów. Niektórzy studenci robią notatki, w czasie gdy on mówi; większość
siedzi cicho i słucha, skupiając na nim całą uwagę Ralf oczekuje od uczniów,
że będą "znali" materiał, który im przedstawia. Uwaza, że cotygodniowy test
(który wymaga dokładnej znajomości faktów) wykaże ich znajomość materia-
łu. Zakreśl literę przed prawidłowym określeniem podejścia nauczyciela oraz
poziomu nauki;
a) Przekazywanie
b) Odkrywanie
c) Zapamiętywanie
d) Przedstawianie z własnego punktu widzenia
e) Zrozumienie
f) Zastosowanie

17 Sara jest nauczycielką w biblunej klasie. Sadza swoich studentów wokół
okrągłych stolików, na których znajdują się skorowidze, słowniki, atlasy, papier
i ołówki (a także naj różniejsze opracowania biblijne). Zwykle krótko przedsta-
wia temat lekcji, a następnie wypisuje na tablicy odpowiednie pytania. Zachęca
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studentów do odpowiedzi na nie, dba, aby wszyscy brali udział w dyskusji,
którą umiejętnie kieruje. Studenci często własnymi słowami mówią, czego moż-
na się nauczyć z danej lekcji, w jaki sposób ta wiedza wpływa na sposób ich
myślenia, odczuwania, postępowania oraz w jaki sposób nowe informacje wpi-
sują się w ich obecny system wartości i poznawania Sara zachęca ich do
stosowania tej wiedzy przy rozwiązywaniu życiowych problemów oraz włącza-
nia Jej do własnego systemu wartości. Sara stara się ocenić ich postępy na
podstawie ich odpowiedzi, a także zmian w postawach i postępowaniu Zakreśl
literę przed odpowiednim podejściem do procesu uczenia oraz przed po-
ziomem, jaki prawdopodobnie osiągnie klasa Sary.

a) Przekazywanie
b) Odkrywanie
c) Zapamiętywanie
d) Przedstawianie z własnego punktu widzenia
e) Zrozumienie
f) Zastosowanie

18 Nauczanie określa się, zgodnie z naszą lekcją, jako
a) mówienie czegoś komuś.
b) kierowanie ludzkimi działaniami
c) pomaganie ludziom w uczeniu się.
d) przekonywanie kogoś o słuszności 1 racjonalności czegoś.

19 Uczenie się to
a) słuchanie źródła informacji.
b) patrzenie i słuchanie przedstawionych informacji.
c) odkrywanie prawdy w wyniku rozległych poszukiwań.
d) odkrywanie informacji i odpowiednia reakcja na nie.

20 Zgodnie z tą lekcją, celem uczenia się jest,
a) wykorzystanie prawdy jako podstawy dokonywania życiowych wyborów

i działań.
b) budowanie odpowiednich ram dla życiowych decyzji.
c) zdobywanie wiedzy i umiejętnoścr koniecznych do pełnego i produktyw-

nego życia.
d) rozwój człowieka: jego wiedzy, postaw i umiejętności.
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Odpowiedzi na pytania nauczające

6 b) uczący zmieniają się zgodnie ze zdobywaną wiedzą
d) uczący się odkrywają prawdę i reagują na ruą

e) uczący Się wprowadzają prawdę w czyn

1 a Twoja odpowiedź Wielu ludzi mówi w następujący sposób: Uczenie się
to przyjmowanie informacji.

b Twoja odpowiedź. Wielu ludzi uważa, że nauczanie to przekazywanie
informacji słuchaczowi lub słuchaczom.

7a 1) WIedza.

b 2) Postawa.

e 3) Postępowanie.
d 2) Postawa.
e 1) Wiedza

f 3) Postępowanie.
g 1) Wiedza
h 2) Postawa,

3) Postępowarue.

j 3) Postępowanie.
k 1) Wiedza

l 2) Postawa.

2 a 1) Przekazywanie.

b 2) Odkrywanie

e 3) TWOJaodpowiedź

8 al) Zapamiętywanie.

b 2) Przedstawieme z własnego punktu widzenia.
e 3) Zrozumienie.

d 4) Zastosowanie.

e 2) Przedstawienie z własnego punktu widzenia.

f 1) Zapamiętywanie.

g 4) Zastosowanie.
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h 3) Zrozumierue.
i 3) Zrozumienie.
j 4) Zastosowanie.
k 1) Zapamiętywanie.
l 2) Przedstawienie z własnego punktu widzenia.
ID 2) Przedstawienie z własnego punktu widzenia.
n 1) Zapamiętywanie.
o 3) Zrozumienie.
p 3) Zrozumienie.

3 Twoja odpowiedź Oczekiwałbym, ze uczeń w klasie Piotra nauczy się wię-
cej niż uczeń w klasie Brygidy. Uczeń w klasie Piotra, zaangażowany
w proces uczenia się, będzie identyfikował się z lekcją, która będzie miała
dla niego większe znaczenie, niż gdyby był tylko widzem.

9 a 3) Poprzez praktykę.
b 1) Poprzez zmysły.

c 2) Poprzez zaangazowarue.

d 4) Poprzez rozwiązywanie problemów.
e 1) Poprzez zmysły.

f 3) Poprzez praktykę.

g 4) Poprzez rozwiązywanie problemów.

h 2) Poprzez zaangażowanie.

4 a 1) Przekazywarue.

b 2) Odkrywanie.

c 2) Odkrywanie.

d 1) Przekazywanie.

e 2) Odkrywanie.

f 1) Przekazywanie.
g 2) Odkrywanie.
h 1) Przekazywanie.

10 a Fałsz.

b Prawda.
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c Fałsz

d Prawda.

e Prawda.

f Fałsz

g Fałsz
h Prawda.

5 Uczniowie mają się uczyć posłuszeństwa wobec poleceń]ezusa.


