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To angielskie slowo wydaje mi sig znacznie trafniejsze niZ jego polskie odpowiedniki. Nawyki,
przyzwyczajenia, zwyczaje... to wszystko zawiera sig w slowie habits. Mnie najbardziej zileiLy
na odcieniu semantycznym oznaczaj4cym nawyk, kt6ry trudno zmieni6.
Najwigksza przeszkoda we wprowadzaniu do praktyki nauczycielskiej metod dobrego nauczania
le2y wla6nie w habits. Kuizdy nauczyciel wie lub domySla sig, na czym polega dobre nauczanie.
Jednak jego przyzwczajenia - habits trzymajq go przy metodach stosowanych od wiek6w.

Teoria rozmija sig z praktyk4
Prof. Wiliam wyjaSnit nam ten mechanizm naprzykladzie zaczerpnigtym z medycyny. JeSli zapytaf
lekarzy i pielggniarzy o mycie r1k przed kontaktem z pacjentem, to wszyscy uznaj4,2e jest taka
koniecznoSi. Badania wykazuj4 jednak, 2e nawet na oddziale noworodk6w myje rgce tylko 29Yo
personelu! Teoria rozmija sig z praktyk4. Podobnie ma sig sprawa z ludfimi, kt6rzy chcieliby
schudn4i, wiedzq,Ze powinni mniej jeS6 i wigcej sig gimnastykowa6, a jednak tego nie robi4.
Tak te2 jest w pracy nauczycieli. Wielu z nich widzi sens w podawaniu cel6w uczniom, ale w
praktyce czyni to rzadko. Nauczyciel tlumaczy sig przed sob4, 2e nie ma na to czasu lub 2e
uczniowie sami powinni sig celu domySli6. Zawsze zaczynal lekcjg od sprawdzenia listy i podania
tematu i nie podawal celu. Teraz mialby zmienii przyzv,ryczajenie? To zbyt trudne.

OK jest OK,

a

jednak...

Tak samo jest z calym ocenianiem ksztaltuj4cym, niby OK jest OK, ale zmienianie wlasnych
przyzryczajefi juiz nie jest OK. KaZdy nauczyciel widzi korzySci z przekazywania uczniom
informacji zwrotnej o ich pracy, ale skoro do tej pory stawial stopnie i bylo dobrze, wigc dlaczego
mialby zmieniac swoje nawyki? Musialby wloLyl, duZy wysilek w zmiang, gdyZjedne habits idq
razem z drugimi i zmieniaj4c jedno, moLe bgdzie musial zmiec i drugie? I kto powiedzial,2e nowe
bgd4 lepsze?

W grg wchodzi teL ryzyko. Mamy swoje przyzwyczajenia, kt6re pozwalaj4 nam z powodzeniem

wykonywal zaw6d, ateraz mamy je zmienii na inne? Kto da gwarancjg, zebgd4 skuteczniejsze?
Zreszt4 nawet jeSli kto5 nas przekona do nowego, to nie bgdzie tak latwo porzucii nasze habits, one
trzy maj4 sig mocno. Podpowiad aj4 z ty lnej lawki

:

Jak nas poryucisz, lo nie bgdziesz mial powrolu ani pomocy z naszej slrony!

W porzucaniu habits nie pomaga nam r6wnie? szkolna rzeczywisto56. Habits glgboko tkwi4 teL w
naszych uczniach, ich rodzicach, w dyrektorach, wizytatorach itd. Gdy wiele lat temu pr6bowalam
wprowadzad OK na moich lekcjach w liceum i podawalam cele lekcji, moi ucmiowie poprosili:
,,Niech Pani da spok6j ztymi celami, przejd1my do zadah".
Czgsto wydaje nam sig, ie w4ska zmiana nie czyni r62nicy.
nauczyciela,rz siodla" i trudno mu sig pozbiera6.

Z kolei zmiana szeroka wynz uca

Czgsto obserwujemy walkg, w kt6rej zv,rycig?aj4 habits. Przewahnie wygl4da to w ten spos6b:
Nauczyciel jest na kursie OK., zachwyca sig ide4, zaczyna pr6bowa6, tempo zmiany jest ostre. Ale
OK sig nie ugruntowuje, kurs sig kofczy, zaczyna szkolna rzeczywisto36,nauczyciel nie ma z kim
porozmawiai, nie ma wsparcia, inni nauczyciele sceptycznie patrz4 na jego pomysly, przecie2
spektakularnych wynik6w nie osi4ga i... zaczyna ,,odpuszcza6". Cele powiem raz na semestr,
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tylko do klas6wki, pozyskiwanie odpowiedziw parach- od czasu do czasu, Swiatla sig
gubi4, ocena koleZeriska nie wychodzi, samoocena jest zatrudna i... koniec.

nocobezu

A habits zacierajq r4czki - A nie mriwilifmy, bylo dobrze, po co te uniany?
Prof. Wiliam wiele razy powtarzal, 2e kahdy nauczyciel powinien sam wybrad to, co zamietza
wprowadzad do swojej pracy i specjalizowa6 sig w tym, co postanowil. Rozwa:2ajqc to w kontekScie
habits, powinniSmy na poczqtku wybiera6 tylko to, na co habits pozwalaj1. JeSli idzie nam dobrze
informacja zwrotna, to w niej sig specjalizujmy. JeSli mamy sukcesy w animowaniu dyskusji
uczni6w, stosujmy praca w parach. Je5li umiemy dobrze okreSlad kryteria sukcesu do prac ucmi6w,
dwiczmy nacobezu itd.
Prof. Wiliam podkre5lal, 2e powinni5my wzmacniad to, co robimy dobrze, a nie doskonali6
tego, co robimy frle. Bardzo to kontrowersyjna teza,bo przeciez w szkole nie dwiczymy z uczniani
tego, co robiq dobrze, tylko wla5nie to, co robi12le. I w szkole pewnie tak zostanie... Natomiast w
szerszym zakresie widzg w tym, co powiedzial profesor, duirc racji. Skoro nie da sig we wszystkim
by6 Swietnym, to mo2e chod czgSd naszych zadafirobi6 naprawdg dobrze?
Moie droga do zmiany hubits wiedzie poprzez SwiadomoSd - w czym jestem dobra, dobry?
Danuta Sterna, elmo

Lubig

to!
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