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W stronę
krytycznego
myślenia.
Schematy
widocznego
myślenia.
Izabela Wyppich

VISIBLE
THINKING
po polsku w wolnym
tłumaczeniu to unaocznianie
myślenia lub inaczej
obrazowanie myślenia.

W
ramach
projektowania
działań
związanych
z
nauczaniem hybrydowym warto wziąć pod uwagę
kompetencje związane z kształtowaniem krytycznego
myślenia. O samym krytycznym myśleniu w edukacji
mówi się wiele, istnieje też szereg różnego rodzaju
programów
i
metod
nauczania,
wspierających
krytyczne myślenie, takich jak: filozoficzne dociekanie,
Inquiry-based learning, czy problem based learning. My
chcemy zaproponować zastosowanie tak zwanych
rutyn widocznego myślenia lub rutyn myślowych.
Zanim zaczniemy zastanawiać się, jak w nauczaniu
hybrydowym i online wykorzystać tak zwane rutyny
myślowe, albo uwidocznione myślenie, warto na
początek zaprezentować tę metodę dydaktyczną dosyć
słabo znaną w Polsce z samej nazwy, choć same rutyny
bardzo
często
wykorzystywane
są
w
ramach
kształtowania umiejętności krytycznego myślenia.
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Visible Thinking po polsku w wolnym
tłumaczeniu to unaocznianie myślenia lub
inaczej
obrazowanie
myślenia.
Sama
metoda jest elementem większego projektu
edukacyjnego
prowadzonego
przez
Uniwersytet Harvarda pod nazwą "Project
Zero", którego celem jest kształtowanie
kultury myślenia w edukacji, poprzez
kładzenie nacisku na sam proces myślenia,
a nie tylko jego rezultaty. Visible Thinking
Routine to zestaw narzędzi i rutyn
myślowych, które pomagają uczniom na
każdym
etapie
rozwoju
uczyć
się
myślenia. Nauczyciel dzięki umiejętnie
dobranym
otwartym
pytaniom
i
aktywnościom jest w stanie “widzieć”
proces
myślenia
i
kształtować
go
powtarzając
i
utwierdzając
nawyki
“rutyny” myślowe. Celem tych działań jest
w konsekwencji człowiek, który rozumie
dlaczego właśnie w taki sposób myśli,
potrafi
znaleźć
powiązania
w
skomplikowanych systemach, rozumienie
złożoność tych systemów, potrafi znaleźć
“clou” problemu i sformułować wynikające
z niego wnioski, wytłumaczyć, opisać, ale
też szukać “głębiej” i ocenić inne punkty
widzenia.
Zainteresowanych
głębiej
tematem odsyłamy do strony internetowej
projektu:
http://www.pz.harvard.edu/,
gdzie bezpłatnie można znaleźć zestaw
kilkudziesięciu
narzędzi
i
rutyn
myślowych dostosowanych do różnych
obszarów
tematycznych
i
poziomów
wiekowych uczniów.
http://www.pz.harvard.edu/thinkingroutines#Introducing&ExploringIdeas
Czy można wykorzystać rutyny myślowe
w
edukacji
zdalnej?
Jak
najbardziej,
przenosząc
konkretne
elementy
aktywności do działań w sieci. Twórcy
projektu Zero przygotowali nawet zestaw
konkretnych narzędzi i rutyn, które można
spokojnie
dostosować
do
nauczania
zdalnego. Można znaleźć je na stronie
projektu, w narzędziowniku At Home with
PZ
http://www.pz.harvard.edu/at-homewith-pz
Na potrzeby podręcznika prezentujemy
kilka ciekawych i wypróbowanych już w
praktyce aktywności i narzędzi z obszaru
Visible Thinking Routine proponowanych
przez Harvard Project Zero, które można
zrealizować także w ramach edukacji
hybrydowej i online.

ODKRYWANIE CODZIENNOŚCI W
ŚWIECIE WOKÓŁ NAS W DOMU I NA
DWORZE. AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEJ
GRUPY WIEKOWEJ.
(Dzieci młodsze wykonują zadanie wspólnie z
rodzicami, rodzeństwem, przy wsparciu
nauczycieli)

Krok
pierwszy
codzienności

Odkrywanie

ukrytej

Wybierz się na spacer po okolicy sam lub
z opiekunami.
Zanim
wyjdziesz
wybierz
jeden
z
tematów:
Ukryte piękno. Znajdź coś pięknego,
co zwykle jest niewidoczne lub
niezauważone
Ukryty Design. Poszukaj i popatrz na
przedmiot, rzecz, budynek, który jest
starannie
utrzymany
lub
dobrze
zaprojektowany, a na który zwykle
nie zwracasz uwagi
Ukryta praca. Poszukaj śladów pracy
innych
ludzi,
której
zwykle
nie
zauważasz,
śladów
remontów,
transportowania,
pielęgnacji,
sprzątania, dbania o coś
Ukryty system. Zauważ i spojrzyj na
coś działania, których zwykle nie
zauważasz,
system
interakcji
i
powiązań które działają ze sobą,
świateł drogowych, automatycznych
drzwi, poruszających się pojazdów
Ukryta natura. Poszukaj zwierząt i
roślin, które żyją w niesprzyjających,
nietypowych miejscach
Ukryta odległość. Poszukaj rzeczy,
które
pochodzą
z
daleka,
przywędrowały tu. Mogą to być
wytwory człowieka lub natury
Znajdź różne przykłady takich rzeczy,
powiązań, działań
Wybierz jeden lub dwa przykłady,
przypatrz się głębiej, poobserwuj i opisz:
robiąc zdjęcia lub krótki film video,
rysunek, tworząc listę opisujących słów,
napisz wiersz, piosenkę, model 3D
Wymyśl dwa interesujące pytania na
temat
tego
co
zaobserwowałaś/eś.
Zapisz je.
Krok drugi Podziel się się odkryciami (2045 minut):
W klasie lub w ramach spotkania online
podziel się z kolegami i koleżankami
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swoją pracą. Zadajcie sobie nawzajem
pytania. Poszukajcie nowych pytań
związanych z odkryciami
Podziel się swoją pracą w mediach
społecznościowych, na grupie klasowej,
w klasie, na kanale klasowym
TWORZENIE MAPY OKOLICY.
AKTYWNOŚĆ DLA KLAS UCZNIÓW NA
KAŻDYM POZIOMIE WIEKOWYM.
(Dzieci młodsze wykonują zadanie wspólnie z
rodzicami, rodzeństwem, przy wsparciu
nauczycieli)

Krok pierwszy Tworzenie mapy
Narysuj lub zbuduj mapę 3D (możesz
wykonać ją z przedmiotów z recyklingu)
Twojej okolicy tak jak widzisz ją Twoim
oczyma. Mapa nie musi być dokładna, nie
musi przypominać map kartograficznych
czy innych, istniejących. Jeśli jednak
chcesz możesz zainspirować się różnymi,
autorskimi mapami.
Krok drugi Napisz opowieść
Napisz opowieść o swojej mapie. Twoja
historia może się odnosić:
do
całej
mapy
lub
jednego,
konkretnego miejsca na niej
do Twoich wspomnień z jednym
miejscem na tej mapie
do Twoich codziennych czynności
związanych z miejscami na mapie
do
historii
z
sąsiedztwa
zasłyszanych przez Ciebie, mogą być
to historie o tym miejscu sprzed
Twoich narodzin
do zmian jakie następowały w
Twojej okolicy. Zastanów się jak,
jeśli w ogóle zmienił się Twój sposób
patrzenia
na
okolicy
w
czasie
tworzenia przez Ciebie mapy? Czy
jakieś rzeczy widzisz inaczej ?
Krok trzeci Podziel się, pokaż mapę
rodzinie,
kolegom
i
koleżankom,
nauczycielom,
na
lekcji,
wysyłając
zdjęcie online, udostępniając na grupie
klasowej, w zadaniu domowym online
Podziel
się
mapą
w
mediach
społecznościowych

POŁĄCZ WŁASNE ŻYCIE Z
PRZESZŁOŚCIĄ.
AKTYWNOŚĆ DLA KLAS UCZNIÓW NA
KAŻDYM POZIOMIE WIEKOWYM.
(Dzieci młodsze wykonują zadanie wspólnie z
rodzicami, rodzeństwem, przy wsparciu
nauczycieli)

Krok pierwszy Burza mózgów
Stwórz listę lub mapę myśli ze w jaki
sposób,
według
Ciebie
przeszłość
człowieka i historia jest połączona z tym
kim jesteś i jak żyjesz lub chciałbyś żyć.
Możesz brać pod uwagę wydarzenia
indywidualne lub grupowe, wynalazki,
miejsca, tematy itp.
Krok drugi Diagram
Użyj listy, mapy jako materiał pomocniczy
przy tworzeniu rysunku lub diagramu
wyjaśniającego jak przeszłość człowieka i
historia jest powiązana z Twoim własnym
życiem
lub
planami
na
przyszłość.
“Zorganizuj” diagram jak tylko chcesz,
Możesz go zrobić ręcznie lub korzystając z
aplikacji do tworzenia diagramów. Staraj
się pokazać powiązania z czasem przed
Twoim urodzeniem. Możesz odwołać się
zarówno do prehistorii człowieka jak i do
czasów relatywnie niedawnych.
Krok trzeci Opis
Stwórz, napisz kartę informacyjną, która
pomoże ludziom zrozumieć Twój diagram
oraz
Twój
sposób
myślenia.
Karta
informacyjna to krótkim opis, podobny
jaki możesz znaleźć na początku wystawy
w galeriach lub muzeach. Możesz również
zatytułować Twój diagram.
Krok czwarty Refleksja
Odpowiedz na pytanie: jakie nowe idee,
pomysły masz na temat Twoich związków
z historią, których nie miałaś, nie miałeś
wcześniej?
Krok piąty Podziel się
Pokaż swój diagram kolegom i koleżankom.
Udostępnij
go
w
mediach
społecznościowych.
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Rutyny widocznego myślenia są systemem komplementarnym, dostosowanym do
każdego wieku i możliwym do realizacje na prawie każdym przedmiocie. Warto
korzystać z nich zwłaszcza w systemie edukacji hybrydowej, w której pozostawiamy
spore pole do działania i myślenia uczniom, którzy pracując na przykład metodą
odwróconej
lekcji
będą
potrzebowali
wsparcia
w
postaci
mądrych
pytań
sprawdzających wiedzę i pogłębiających zrozumienie.
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