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„Konstruktywizm”

Głównym nurtem we współczesnej pedagogice jest konstruktywizm , 
który zakłada, że wiedza jest konstrukcją umysłu ludzkiego i powstaje w 
wyniku własnej, różnorodnej aktywności podmiotu. Aktywność
poznawcza człowieka polega na tym, że zdobywa on, przechowuje, 
interpretuje, tworzy i przekazuje informacje nadając im pewną wartość, 
sens i znaczenie. 

Efektywność uczenia się zależy od informacji uzyskanych ze świata 
zewnętrznego, ale także od informacji wewnętrznych, tak zwanych 
struktur poznawczych, czyli wiedzy zdobytej w toku wcześniejszego 
doświadczenia. Każda czynność poznawcza prowadzi do swoistego 
przekształcania napływających informacji. Poznanie zatem ma zawsze 
naturę raczej czynną niż bierną. Idee te są rozwinięciem poglądów 
J. Deweya, J. Piageta i L. S. Wygotskiego,  przez J.S. Brunera i innych 
(Orczyk, 2008). 

Anna Kamińska, PWE, 2011



„Konstruktywizm c.d.”

Bruner jest nazywany „ojcem” uczenia się przez odkrywanie. Według 
tego badacza uczenie się jest procesem aktywnym. Uczący się w trakcie 
tego procesu tworzą nowe pomysły na bazie swojej zastanej i obecnej 
wiedzy. Wiedza jest zaś procesem, a nie wytworem ludzkiego umysłu. W 
trakcie uczenia się występuje selekcja i przetwarzanie informacji, 
konstruowanie hipotez i podejmowanie decyzji. 

Schematy i mapy poznawcze traktowane jako struktura kognitywna 
umożliwiają nadawanie znaczeń i organizowanie doświadczeń oraz 
pozwalają wychodzić uczącemu się „poza dostarczone informacje”. 
Zdaniem J. Brunera uczenie się przez odkrywanie kładzie nacisk na 
strukturę materiału, a nie na konkretne szczegóły i prowadzi do jego 
zrozumienia. 
J. Bruner, The Process of Education (1960)

Anna Kamińska, PWE, 2011
http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/constructivism/bruner.html



Konstruktywizm - uwagi

1. Wiedza jako umowa „społeczna” [1] → relatywizm

2. Wiedza jako konstrukcja indywidualna umysłu 
→ subiektywizm

3. Wiedza jako konieczność historyczna (Kuhn)

[1] P. L. Berger, L. T. Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN Warszawa 1986.



Fizyka doświadczalna:

Galileo: 

1. Wiedza jest obiektywnym faktem doświadczania 
świata zewnętrznego dokonanym w sposób możliwy
do niezależnego sprawdzenia (= realizm empiryczny)

2. Zdobywanie wiedzy jest procesem rekurencyjnego
(a pozornie subiektywnego) odkrywania niezależnie 
od nas stniejącego, obiektywnego stanu
Wszechświata (=realizm epistemologiczny)



W Polsce dominuje konstruktywistyczny sposób nauczania, 
co więcej, Polska jest w środku „stawki”. Nie wiadomo, na ile deklarowany
styl nauczania odpowiada stylowi stosowanemu

Praktyka konstruktywizmu



Konstruktywizm vs „inquiry based
teaching”

For most of this century, our educational system 
served only the elite in thinking-centered
classrooms. The majority of students received
an education aimed at the acquisition of basic
skills and routine knowledge.

S. Goldman, Researching the Thinking-Centered Classroom, w: 
Thinking practices in mathematics and science learning, Ed. J. G. 
Greeno, S. V. Goldman, Lawrence Erlbaum Associates, New 
Jersey, 1998



OECD: „AHELO”

Testing student and university performance globally: OECD’s AHELO, OECD 2010
http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_35961291_40624662_1_1_1_1,00.html 



Descartes: Analytical reasoning
Pierwszem jest  aby nie przyjmować nigdy żadnej rzeczy za 
prawdziwą, dopóki nie poznamy jej oczywiście  jako takiej: to 
znaczy, aby unikać starannie pośpiechu i uprzedzenia i nie 
pomieszać w swoim sądzie  nic, tylko, co się przedstawiło 
memu umysłu tak jasno: wyraźnie, iż nie będzie miał żadnej 
możliwości poddania tego w wątpliwość.

Drugiem, aby każdą z rozpatrywanych trudności podzielić na 
tyle cząstek, na ile się da i ile będzie potrzeba dla lepszego 
jej rozwiązań.

Trzecie, aby prowadzić myśli po porządku, zaczynając od 
początku najprostszych i najłatwiejszych do poznania, i 
pomału, jak gdyby po stopniach, wstępować aż do poznania 
bardziej złożonych i przyczem należy przypuszczać porządek 
nawet między temi, które nie tworzą naturalnego szeregu.

Ostatnie, aby wszędzie czynić wyszczególnienia tak 
dokładnie i przeglądy tak powszechne, aby był pewny iż nic 
nie opuściłem.



J. Hoene-Wroński: filozoficzne 
kategorie pojęciowe dla fizyki



Nad-informacja ?
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Internet jako naczyciel?



Internet jako...?



Internet jako straszak?



nad-matematyzm



Nie tylko fizyka...

Plusem byłoby napisanie krótkiej charakterystyki w jaki sposób
powstawały Andy i jak one wyglądają? Jest to łancuch górski
składający się z dwu lub trzech równoległych grzbietów, podzielonych
przez głębokie rozpadliny, a w środkowych regionach Ameryki
Południowejm obszerne płaskowyże. Andy powstawały wskutek
zderzenia płyty Nazca na wsch. Pacyfiku z kontynentem
południowoamerykańskim. 

Andy to góry fałdowe znajdujące się na terenach Wenezueli, Kolumbii, 
Ekwadoru, Peru, Boliwii, Chile i Argentyny w Ameryce Południowej. Ciągną się
wzdłuż Oceanu Spokojnego przez cały kontynent. Andy są najdłuższymi
górami na świecie, ich długość wynosi ponad 9000 km, a szerokość od 200 do 
800 km. Znajduje się w nich kilkanaście szczytów o wysokości ponad 6000 m 
n.p.m. Najwyższym spośród nich jest Aconcagua leżący na granicy Argentyny
i Chile. Został zdobyty w 1897 roku przez Mathais’a Zurbriggen’a. Liczy on 
6960 m n.p.m. W Andach znajduje się wiele czynnych wulkanów np. Tolima, 
Antisana, Cotopaxi, Misti oraz Llullaillaco oraz sporo bogactw mineralnych, 
takich jak złoto, srebro, czy miedź. Ma tutaj swoje źródło także wiele rzek np. 
Amazonka, Colorado, Negro, Chubut i Magdalena oraz wiele dopływów
Orinoka, Amazonki i Parany. Na północy Andy porośnięte są przez wilgotne
lasy równikowe i równikowe lasy górskie, przechodzące w wyżej położonych
miejscach w łąki górskie oraz wilgotne zarośla. Dla Środkowych Andów
charakterystyczne są tereny pustynne i półpustynne. Na południowym krańcu
gór pojawia się tundra. Andy zamieszkują lamy, gwanako, grzechotnik, jaguar 
oraz symbol Andów, zagrożony wyginięciem kondor wielki. 



„płyty tektoniczne”



Biologia (ze statystyką) ?

=74%= 3/4



historia (z ekonomią) ?



Przesłanki proponowanej 
metodologii (1):

• Informacja jest wszechdostępna
(technologicznie i jako wytwór)

• Zasoby informacji przekraczają możliwości jej 
„szuflowania” (tj. ładowania i produktywnego 
zużywania)

• Informacja posiadana jest kompletna w danej 
mikro-społeczności

• Nauczyciel spełnia rolę zapełnienia 
ewentualnych braków w zasobach infromacji



Przesłanki proponowanej 
metodologii (2):

• Nauczyciel, spełniając wymogi programowe i poznawcze (a 
niekoniecznie programowe) ma za zadanie skonstruowania w 
umysłach uczniów spójnej wiedzy z indywidualnych, przypadkowych 
i niekompletnych zasobów informacji

• W tym celu nauczyciel definiuje punkt docelowy jednostki 
dydaktycznej 

• Poprzez pre-check wywołuje konieczność stworzenia określonych 
kategorii pojęciowych

• Po czym, stopniowo zapełnia te kategorie wynikami wspólnego 
doświadczenia (internet staje się tu obiektem rzeczywiście 
istniejącym) 

• Każdy kolejny etap wymaga uzyskania konsensusu społecznego i 
spójności z rzeczywistością – stop& check!

• Na wszystkich etapach nauczyciel koryguje ścieżkę dojścia w 
zależności od „rozwoju wypadków”



(a) Zasada hyper-konstruktywizmu przypomina dojście do chaty przez pomost 
zbudowany na palach. 

(b) W neolicie wbijanie pali w dno jeziora i konstruowanie na niej chat było 
sposobem na zapewnienie osadzie bezpieczeństwa (Lago di Ledro, Trentino, 
foto MK). 

Hyper-konstruktywizm



Kant: „kategoria pojęciowa”

Bogactwo języka budzi bogactwo myśli. Brak słowa „na ko ńcu j ęzyka” oznacza brak
pojęcia w umy śle. I tu zaczyna się problem. Poznanie, doświadczalne lub teoretyczne, jest 
możliwe tylko w tym zakresie, w jakim w umyśle istnieją właściwe pojęcia. Jak pisał
Emanuel Kant, naukowiec pyta Naturę nie jak dziecko – „ co to jest?”, ale jak sędzia –
„prawda, że jest to kwark?” (kwark w rozumieniu cząstki elementarnej, nie twarogu!). Bez
bogactwa języka nie ma odkryć naukowych. Ba, samo pojęcie kwarka Murray Gell-Mann 
zaczerpnął z prozy Jamesa Joyce’a, a ten, podobno, usłyszał to słowo od przekupek na
targu w łużyckiej Miśni.
Juliusz Słowacki ujął myśl Kanta komplementarnie i pięknie: Chodzi mi o to, aby język
giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa.Tak, co pomyśli głowa, a nie to, co widać za
oknem lub co rośnie na polu. Pojęcie i słowo wzajemnie się uzupełniają. W umyśle ludzkim
wzajemnie wspomagają się, w akuszerskiej działalności formułowania rzeczywistości
duchowej.



Nad-realizm

Wszystko, co można pokazać, należy pokazać, a nawet więcej



Toruński po-ręcznik:
odniesienie do rzeczywistości



Toruński po-ręcznik:
konstruowanie pojęcia



Nawet świat pojęć abstrakcyjnych 
istnieje rzeczywiście



Implementation: UniKids

�50 cities, ∑ 20k students
�100-300 students at once, 6-12 age old, inhomogenous
�volunteers, on free time (Saturdays), paying
�→ must be interesting, simple, appealing



Pre-concepts:
Why do objects fall?

1) becasue they are attracted by gravity [80% at age 11-12]

1a) What gravity is?

1b) It is attracting of objects by Earth.

1c) Why does Earth attract objects?

1d) Because the gravity acts → go to 1a

Mathematics/ Logics: „only tautologies are for sure true”

Experimental Physics: „but they bring little new knowledge” !



Teaching by experiments:

Why do objects fall?

1)because they are attracted by gravity

2) because they are „heavy” [<9 yrs old]

2a) The ping-pong ball is ligth. Does it fall, or fly?

2b) It falls, but slower.

2c) Check it!

Hyper-constructivism:



Interactive lesson scenario:

1.Why do objects fall?

2.Can they rise by themselves?

3.What should we do to make them rise?

4. Is there any other way?

5.How can we call this property?

6.Check your breakfast



Energeion = (pre) existing, atto, akt
Dinamikos = potential (for changes)

En-ergeion



Learning is joyful (emotional)



Ocena efektywności – poręcznik, 
elektromagnetyzm



Ocena efektywności –
„Poręcznik do gimnazjum”



Tektonika



Tektonika



Tektonika a świat



What do you remember from the
lesson 6 months ago? 



What do you remember from the
lesson 6 months ago? 



Not only phenomenology
but also mechanisms



The simplest is the most appealing? 



Energy, the final definition

Energy Energy Energy Energy isisisis neededneededneededneeded
for for for for thethethethe movementmovementmovementmovement of of of of allallallall
objectsobjectsobjectsobjects and and and and personspersonspersonspersons....
WithoutWithoutWithoutWithout energy energy energy energy nothingnothingnothingnothing
wouldwouldwouldwould movemovemovemove.  



Free inquiring, 
autonomous answering



Hyper-konstruktywizm ↔
pedagogika



Hyper-konstruktywizm

• Wiadomości są powszechnie dostępne
• Sumę wiedzy indywidualnej uważamy za dane 

wyjściowe
• Nauczyciel definiuje (w sposób ukryty) cel 

poznawczy dla danej grupy wiekowej
• Cel poznawczy odpowiada na określoną kategorię

pojęciową
• Kategorię tę nauczyciel wywołuje u odbiorcy
• W zależności od stanu wiedzy grupy odbiorców 

nauczyciel konstruuje ścieżkę przejścia do celu
• W konstruowaniu ścieżki dojścia nauczyciel opiera 

się na wiedzy dostępnej w grupie i na 
doświadczeniach ad hoc



Odpowiedzi na (wirtualną) 
nad-informację

- re-konstrukcja rzeczywistości „realnej”

- osadzanie wiedzy na posiadanych zasobach

- wyjaśnianie dostępnej „rzeczywistości”
wirtualnej

- funkcje wychowawcze i kulturotwórcze



Składniki proponowanej dydaktyki 
na czasy nad-informacji:

- neo-realizm

- hyper-konstruktywizm

- inter-dyscyplinarność

- jasność celu pedagogicznego



Dziękuj ę za uwagę!

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl

karwasz@fizyka.umk.pl


