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inspiracje opowieści o błędach

K. Mudyń: Pochwała wiedzy negatywnej, Kraków 2017 



eksperyment Krugera & Dunninga z Cornell University (1999)

ci, którzy osiągają najsłabsze wyniki uczenia, przeceniają swoje kompetencje

ci, którzy osiągają najwyższe wyniki uczenia, nie doceniają swoich kompetencji

dopiero po dodatkowym treningu – bardziej realistyczna ocena swoich kompetencji



jak pracujemy z nauczycielami akademickimi?

na co dzień na UEK w projekcie



3 najczęściej         stosowane         strategie

łatanie dziury w całym krok po kroku żabi skok

kiedy coś się nie udaje. 

kiedy chce się coś osiągnąć szybko 
i efektownie.



cel błąd

tymczasem…



przewrotna natura błędu

wierzymy (nauczyciele w szczególności), że uczenie się na błędach jest skuteczne

tymczasem popełniając je, uczymy się, jak je powtarzać…

… lub jak unikać sytuacji, w których mogą się zdarzyć…

behawioralny mechanizm zapamiętywania

instrumentalny mechanizm generalizacji Moodle jest bardzo zły!



dlaczego tak się dzieje?

z wiedzą proceduralną jest podobno tak, że:

 w dookreślonych warunkach istnieje 1 (maks. 2) skuteczny/optymalny sposób 
zrobienia czegoś i wiele sposobów niezrobienia lub nieuzyskania pożądanego 
efektu – stosując metodę wielokrotnych prób i błędów, łatwo się zniechęcamy

 aby uczyć się na błędach, potrzebujemy samoświadomości procesu uczenia
(metawiedzy)



psychologowie mówią, że nie uczymy się na błędach, bo…

nie mamy sprecyzowanego celu.

przyczyn błędu upatrujemy w czynnikach zewnętrznych (błąd atrybucji).

nie jesteśmy wystarczająco kompetentni (por. Dreyfus) –
nie wiemy, czego nie wiemy & nie możemy zidentyfikować błędu.



jak zatem wspierać nauczycieli?

w procesie (nie ad hoc) skoncentrowanym na celu (mistrzostwo).

w początkowej fazie – na pozytywnych przykładach i wzorcach.

w następnych – na popełnianych pod okiem trenera błędach,
wyjaśnianych następnie w informacji zwrotnej, budującej metawiedzę.



a konkretniej, to jak…?

osobisty przykład?

demonstracja wzorca?

demonstracja często popełnianych błędów?

f2f czy online?

na żywo?

na ekranie?



tak to sobie rozważam…

mischke@uek.krakow.pl
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