
 
UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ JAKO JEDNA Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

 

Umiejętność uczenia się jest niezwykle cenna nie tylko w szkole, ale także przez całe życie. 

Szkoła przekazuje podstawową wiedzę, która jest bazą do dalszego kształcenia. Staje się 

jednak oczywiste, że szkoła nie może już wyposażać w wiedzę i umiejętności, które 

wystarczą na całe życie, dlatego należy kształcić u uczniów umiejętność uczenia się. 

 
W książce „Strategies to Inspire Active Learning” Merrill Harmin pokazuje istnienie czegoś, co w 

polskim przekładzie nazwano „duchem klasy”. Autor wyjaśnia, że to pojęcie ściśle wiąże się z 

zaangażowaniem uczniów w uczenie się, ze stworzeniem w klasie takiej atmosfery, która 

inspiruje i motywuje uczniów do zdobywania wiedzy.  

 

Filary budowania atmosfery sprzyjającej uczeniu się - Merrill Harmin  

 
Poczucie własnej wartości  

Uczniowie sprawiają wrażenie osób pełnych szacunku dla siebie samych, świadomych swoich 

możliwości oraz wiedzących, że ich wartość jako istot ludzkich nie zależy od sukcesu lub 

pochwały. Uczniowie nie sprawiają wrażenia zawstydzonych. Nie trwają w nieustannej gotowości 

do sprostania każdemu zadaniu czy wygrania kolejnej rozgrywki. Siedzą wyprostowani. Czują się 

w klasie bezpiecznie, są odprężeni i całkowicie pochłonięci nauką.  

 

Zaangażowanie. 

Uczniowie z zaangażowaniem zajmują się pracą. Nie oznacza to jednak, że pracują gorączkowo, z 

niepokojem czy w napięciu. W klasie panuje umiarkowany gwar i ruch. Nie ma przestojów w 

nauce. Uczniowie nie zerkają na zegarki w oczekiwaniu na koniec lekcji, za to z widoczną 

przyjemnością i zainteresowaniem zajmują się pracą.  

 

Samodzielność  

Uczniowie są samodzielni, kierują się wewnętrzną motywacją. Biorą odpowiedzialność za swoje 

poczynania. Dokonują samodzielnych wyborów, sami decydują, kiedy są gotowi do pracy i kiedy 

ją skończą. Nie trzeba wydawać im drobiazgowych poleceń. To tak, jakby każdy z nich mówił: 

Dbam o to, co do mnie należy. Potrafię dać sobie radę i samodzielnie dojść do rozwiązania. Nie 

trzeba mi wszystkiego szczegółowo tłumaczyć. 

  

Współpraca  

Uczniowie dbają o dobre relacje z innymi, także z nauczycielem. Słuchają siebie nawzajem. 

Akceptują innych i czują się akceptowani. Okazują sobie szacunek. Nie lekceważą innych i sami 

nie czują się odrzuceni. W sytuacjach konfliktowych uczniowie i nauczyciele dążą do znalezienia 

rozwiązania problemu. Atmosfera panująca w klasie sprzyja wyzwalaniu tego, co w każdym z 

uczniów jest najlepsze. Uczniowie chętnie ze sobą współpracują, nie izolują się od grupy, nie 

rywalizują ze sobą. Nauka często przebiega w parach lub w grupach. 
 

 

 


