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RÓD£A I MECHANIZMY AKTYWNOCI UCZNIA
W dzisiejszej dobie umiejêtnoæ radzenia sobie w skomplikowanej, dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoci wymaga od cz³owieka aktywnoci. Umiejêtnoæ ta powinna byæ
nabywana i doskonalona ju¿ w procesie nauczania. Jest to mo¿liwe dziêki w³aciwemu aktywizowaniu uczniów w tym procesie, tzn. takiemu, które stymuluje samodzielnoæ, inicjatywê i kreatywnoæ uczniów. Znajomoæ czynników i mechanizmów determinuj¹cych takie
zachowania wydaje siê konieczna przy doborze wszelkiego rodzaju oddzia³ywañ na ucznia,
które najskuteczniej uruchamiaj¹ jego aktywnoæ.
Wspó³czesna dydaktyka przywi¹zuje ogromn¹ wagê do aktywizuj¹cych metod nauczania, które kieruj¹ siê wskazaniami zasady wiadomej aktywnoci. Czy jest w stanie czyniæ
to prawid³owo, jeli nie odniesie siê do róde³, mechanizmów i czynników wewnêtrznych
aktywnoci, które tkwi¹ w uczniu?
ROZWA¯ANIA O AKTYWNOCI

Aktywnoæ cz³owieka przejawia siê w jego zachowaniach, wypowiedziach, podejmowanych dzia³aniach, tzn. reakcjach. I chocia¿ s³uszne wydaje siê stwierdzenie, ¿e tym aktywniejszy jest cz³owiek, im wiêcej przejawia reakcji, obserwacja ludzkich zachowañ pozwala stwierdziæ, ¿e wiele z nich jest chaotycznych, wnosi jedynie ferment i nie przynosi korzystnych
efektów. Tylko czêæ zachowañ, podejmowanych przedsiêwziêæ doprowadza do pozytywnych rezultatów. Przyjmijmy nazywaæ aktywnoæ towarzysz¹c¹ pierwszemu rodzajowi zachowañ aktywnoci¹ niekonstruktywn¹, a drugi typ aktywnoci  aktywnoci¹ konstruktywn¹.
Efektywnoæ funkcjonowania cz³owieka zale¿y od jego aktywnoci konstruktywnej.
Aktywnoæ zarówno niekonstruktywna, jak i konstruktywna mo¿e byæ uruchomiona
przez czynniki determinuj¹ce ludzkie zachowania, a wiêc przez osobowociowe czynniki,
przez czynniki zewnêtrzne, albo przez obydwie grupy tych czynników jednoczenie.
Uruchomiona aktywnoæ s³u¿y zaspokajaniu podstawowych potrzeb cz³owieka. Powszechny jest pogl¹d, ¿e potrzeby stanowi¹ czynnik dynamizuj¹cy aktywnoæ cz³owieka1.
W literaturze psychologicznej przedstawione s¹ ró¿ne klasyfikacje potrzeb, wielu psychologów wród najwa¿niejszych potrzeb wymienia potrzebê aktywnoci oraz potrzeby, których
zaspokajanie wymaga aktywnoci w³asnej, np. potrzeba samorealizacji umieszczona przez
Maslowa na szczycie piramidy potrzeb2 albo wymienione przez Filipczuka3 potrzeby samodzielnoci, wzrostu, rozwoju, osi¹gniêæ.
1
M. P r z e t a c z n i k - G i e r o w s k a, G. M a k i e ³ ³ o - J a r ¿ a, Podstawy psychologii ogólnej,
Warszawa 1989, s. 242.
2
H. M y r o n D e m b o, Stosowana psychologia wychowania, Warszawa 1997, s. 188189.
3
H. F i l i p c z u k, Potrzeby psychiczne dzieci i m³odzie¿y, Warszawa 1980, s. 13.
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AKTYWNOÆ POLEPSZAJ¥CA RÓWNOWAGÊ FUNKCJONALN¥ CZ£OWIEKA
URUCHAMIANA PRZEZ ZMIANY W OTOCZENIU

Podstawow¹ potrzeb¹ cz³owieka, rozpatrywanego z systemowego punktu widzenia, jest
potrzeba utrzymywania siê w stanie równowagi funkcjonalnej. W razie jej naruszenia cz³owiek podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do przywrócenia stanu równowagi.
Zachowania cz³owieka, przeciwdzia³aj¹ce naruszaniu równowagi funkcjonalnej oraz
wspomagaj¹ce jej przywracanie, s¹ dzia³aniami w interesie w³asnym4. Takie funkcjonowanie zapewniaj¹ cz³owiekowi jego zdolnoci sterowania oraz przeciwdzia³ania utracie równowagi funkcjonalnej.
Na równowagê funkcjonaln¹ cz³owieka oddzia³uj¹ czynniki zewnêtrzne, czyli bodce
docieraj¹ce z otocznia. Zmiany zachodz¹ce w otoczeniu mog¹ przywracaæ albo zak³ócaæ
jego równowagê funkcjonaln¹. Jeli przywracaj¹, s¹ korzystne, a wiêc po¿¹dane dla cz³owieka, jeli zak³ócaj¹, s¹ szkodliwe, a wiêc niepo¿¹dane.
Zak³ócona równowaga funkcjonalna uruchamia mechanizm, który uaktywnia cz³owieka do dzia³ania wywo³uj¹cego takie zmiany w otoczeniu, które polepsz¹ stan jego równowagi
funkcjonalnej, likwiduj¹c zaistnia³e ju¿ w otoczeniu zmiany oraz zapobiegaj¹c pojawieniu
siê zmian, które dopiero mog¹ spowodowaæ zaburzenie równowagi funkcjonalnej. Cz³owiek czyni to tym skuteczniej, im wiêksze s¹ jego zdolnoci sterowania, które zale¿¹ od
jego sta³ych i zmiennych w³aciwoci sterowniczych, tzn. od jego sta³ych indywidualnych
cech osobowoci5 i cech zmiennych. Tak wiêc posiadanie przez cz³owieka du¿ych zdolnoci
sterowania le¿y w jego interesie w³asnym. Zwiêkszenie zdolnoci sterowania cz³owieka
spowoduje wzrost mo¿liwoci zaspokajania wszelkiego rodzaju potrzeb.
Mechanizm funkcjonowania cz³owieka przeciwstawia siê takim rozwi¹zaniom, pojawiaj¹cym siê w ludzkim mózgu, które mog¹ naruszyæ jego równowagê funkcjonaln¹, a akceptuj¹ rozwi¹zania przywracaj¹ce j¹. W efekcie tego mechanizmu prawid³owo funkcjonuj¹cy
cz³owiek nie podejmuje aktywnych dzia³añ, które mog¹ naruszyæ jego równowagê funkcjonaln¹, jeli jest do tego zmuszany, przeciwstawia siê temu. Podejmuje natomiast z zapa³em
te przedsiêwziêcia, w efekcie których równowaga funkcjonalna mo¿e zostaæ przeywrócona,
nawet wówczas, gdy usi³uje siê mu to uniemo¿liwiæ.
Równowaga funkcjonalna jednostki odnosi siê zarówno do fizjologicznej, jak i psychologicznej sfery jej dzia³ania. W obydwu tych sferach procesy regulacji powinny doprowadziæ,
w przypadku pogorszenia stanu organizacji struktury, do powrotu poprzedniego stanu, albo
do osi¹gniêcia stanu wyobra¿onego sobie, lepszego od wszystkich dotychczasowych. Dziêki temu mechanizmowi zaspokajane s¹ ludzkie potrzeby, gdy¿ ju¿ samo wyobra¿enie sobie
nowej potrzeby zak³óca równowagê funkcjonaln¹.
Ze wzglêdu na utrzymywanie równowagi funkcjonalnej najlepiej jest dla jednostki, gdy
zachodzi zgodnoæ miêdzy jej wszystkimi cechami osobowoci a sytuacj¹. Uzyskanie takiej
zgodnoci w odniesieniu do kszta³towalnych (dynamicznych) cech osobowoci jest mo¿liwe przez dostosowanie siê cz³owieka do sytuacji albo przez zmianê sytuacji. W odniesieniu

4
Zgodne z interesem w³asnym cz³owieka jest to wszystko, co przywraca stan równowagi funkcjonalnej,
to, co j¹ zak³óca jest sprzeczne z interesem w³asnym cz³owieka.
5
Koncepcja sta³ych indywidualnych cech osobowoci przedstawiona zosta³a w artykule J. W i l s z, Psychologizowana wersja koncepcji sta³ych indywidualnych cech osobowoci i jej wykorzystanie przy wyborze zawodu, [w:] T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i N. Nyczka³o (red.), Kszta³cenie zawodowe. Pedagogika i psychologia. III, CzêstochowaKijów 2001.
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do cech osobowoci sta³ych indywidualnych6 istnieje natomiast jedynie mo¿liwoæ pierwsza, albo znalezienie lub stworzenie sytuacji nowych, zgodnych ze sta³ymi indywidualnymi
cechami osobowoci. Niezmieniaj¹ca siê sytuacja, niezgodna ze sta³ymi indywidualnymi
cechami osobowoci stwarza sta³y konflikt, gdy¿ narusza równowagê funkcjonaln¹ bez perspektyw na jej usuniêcie.
Wczeniejsze rozwa¿ania mog¹ nasun¹æ refleksjê, ¿e najw³aciwsza dla cz³owieka by³aby
taka sytuacja w otoczeniu, która nie zak³óca³aby jego równowagi funkcjonalnej, najw³aciwsza. Jest to refleksja nieprawdziwa, poniewa¿ gdyby w d³u¿szym przedziale czasu równowaga funkcjonalna nie by³a niczym zak³ócana, aktywnoæ jednostki mog³aby bardzo siê
zmniejszyæ, a nawet ustaæ ca³kowicie, zahamowa³oby to jej rozwój, by³oby wiêc dla niej
bardzo niekorzystne.
AKTYWNOÆ POLEPSZAJ¥CA RÓWNOWAGÊ FUNKCJONALN¥ CZ£OWIEKA
URUCHAMIANA PRZEZ JEGO BILANS ENERGETYCZNY

Powodem naruszenia równowagi funkcjonalnej cz³owieka, mówi¹c w pewnym uproszczeniu, mo¿e byæ bilans energetyczny jego organizmu. Tym wiêksze naruszenie równowagi
funkcjonalnej, im wiêkszy dodatni albo ujemny bilans energetyczny. Dodatni bilans energetyczny wiadczy o tym, ¿e organizm cz³owieka wytwarza wiêcej mocy fizjologicznej ni¿
potrzebuje wydatkowaæ, bilans ujemny z kolei wskazuje, ¿e w³asna moc fizjologiczna nie
zabezpiecza potrzeb cz³owieka w zakresie wydatkowania energii. Jeli bilans jest dodatni,
pojawia siê potrzeba pozbycia siê nadwy¿ek energetycznych wytworzonych przez organizm. Nadwy¿ki te przekazywane s¹ wraz z reakcjami cz³owieka. Im wiêkszy bilans dodatni, tym wiêcej pojawia siê reakcji i s¹ one silniejsze. Przy bilansie ujemnym wystêpuje
potrzeba uzupe³niania niedoborów mocy fizjologicznej, wytwarzanej przez organizm moc¹
socjologiczn¹ znajduj¹c¹ siê w otoczeniu cz³owieka. Im wiêkszy bilans ujemny, tym silniejsze d¹¿enie do uzupe³niania niedoborów mocy w³asnej moc¹ socjologiczn¹, a w konsekwencji wiêksza chêæ jej zdobycia, co przejawia siê w d¹¿eniu do w³adzy i pieniêdzy.
Z bilansem energetycznym cz³owieka cis³y zwi¹zek ma jego emisyjnoæ, która jest
cech¹ sta³¹ indywidualn¹ w obszarze stosunków interpersonalnych. Przy emisyjnoci dodatniej wystêpuje bilans dodatni (im wiêkszy bilans dodatni, tym wiêksza emisyjnoæ dodatnia), przy emisyjnoci zerowej mamy do czynienia z bilansem zerowym, natomiast emisyjnoci ujemnej towarzyszy bilans ujemny (im wiêkszy bilans ujemny, tym wiêksza emisyjnoæ
ujemna).
Bilans zerowy nie zaburza równowagi funkcjonalnej cz³owieka, gdy¿ nie wystêpuj¹ ani
niedobory, ani nadmiar mocy fizjologicznej. Cz³owiek maj¹cy taki bilans jest nastawiony
g³ównie na utrzymanie tego, co ma. Bilans dodatni uruchamia g³ównie aktywnoæ niekonstruktywn¹, a bilans ujemny  aktywnoæ konstruktywn¹.
AKTYWNOÆ WYNIKAJ¥CA Z EMISYJNOCI UCZNIA

Zdecydowana wiêkszoæ uczniów ma emisyjnoæ dodatni¹. Im m³odsi uczniowie, tym
ich emisyjnoæ dodatnia jest wiêksza, im starsi, tym czêciej mo¿na wród nich spotkaæ
uczniów o emisyjnoci zerowej albo zbli¿onej do niej.
6
Dwie grupy sta³ych indywidualnych cech osobowoci zosta³y zdefiniowane przez J. W i l s z, op. cit.,
i s¹ to: cechy w dziedzinie funkcji intelektualnych: przetwarzalnoæ, odtwarzalnoæ, talent oraz cechy w dziedzinie stosunków interpersonalnych: emisyjnoæ, tolerancja, podatnoæ.
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Du¿y dodatni bilans zmusza uczniów o emisyjnoci dodatniej do pozbywania siê du¿ego nadmiaru w³asnej energii fizjologicznej. Przejawia siê to w ich zachowaniach. Naturalne
zachowania uczniów o du¿ej emisyjnoci dodatniej s¹ ci¹g³ymi popisami w celu skupienia
na sobie uwagi, s¹ one ¿ywio³owe, spontaniczne, impulsywne, szybko zmieniaj¹ce siê, ró¿norodne. Ich postêpowanie charakteryzuje siê brakiem przewidywania, zwi¹zane jest z chwil¹
bie¿¹c¹ i doranym u¿yciem, jest naiwne, zmienne, kapryne, nieopatrzne i lekkomylne.
Uczniowie ci s¹ ¿¹dni wra¿eñ, niecierpliwi, jednoczenie ufni i ³atwowierni, sk³onni do
fantazjowania i zmylania, maj¹ bujn¹ wyobraniê, chêtnie ulegaj¹ przyjemnym z³udzeniom, na wszystko reaguj¹ natychmiast i gwa³townie, nieprzewiduj¹c mo¿liwych skutków
swych decyzji, które podejmuj¹ wiêc nieopatrznie. Pragn¹ nieograniczonej swobody, przyjemnoci, silnych wra¿eñ, nie chc¹ nad nikim panowaæ, ale równie¿ nie znosz¹, by kto panowa³
nad nimi, nie chc¹ doznawaæ jakiejkolwiek przemocy i s¹ wobec niej bezradni, a za s³uszne
uwa¿aj¹ to wszystko, co jest dla nich przyjemne. Cechuje ich brak poczucia bezpieczeñstwa,
naiwnoæ w obliczu zagro¿enia, ponadto zmiennoæ upodobañ i pogl¹dów. Maj¹ du¿e trudnoci w dostosowywaniu siê do narzucanych im wymagañ i rygorów organizacyjnych, podejmowanym dzia³aniom pragn¹ nadawaæ charakter zabawy. Przedmiotem ich zainteresowania
jest g³ównie w³asna osoba, uzewnêtrzniaj¹ to, co w danej chwili czuj¹ i prze¿ywaj¹. Cechuje
ich egzaltacja. £atwo i szybko obra¿aj¹ siê, ale równie szybko zapominaj¹ urazy i przykroci. Czas p³ynie w ich odczuciu zbyt wolno wówczas, gdy nic ciekawego siê nie dzieje.
Sytuacje nudne i monotonne wywo³uj¹ ich zniecierpliwienie. Im mniejsza emisyjnoæ dodatnia, tym intensywnoæ opisanych zachowañ jest mniejsza.
BODCE AKTYWIZUJ¥CE UCZNIA W PROCESIE KSZTA£CENIA

Aktywnoæ ucznia w procesie kszta³cenia mo¿e byæ uruchomiona, jeli nauczyciel skieruje do niego bodziec, ale aktywnoæ ta przejawi siê dopiero wówczas, gdy nauczyciel umo¿liwi uczniowi okazanie reakcji. Dzieje siê tak zgodnie z twierdzeniem o transformacji wyra¿onym równaniem: T(a) = b, które oznacza, ¿e jeli stan wejciowy (a) poddaæ transformacji
(T), to uzyska siê stan wyjciowy (b). Jest to twierdzenie uniwersalne, gdy¿ mo¿na je odnosiæ do wszelkiego typu systemów. Zgodnie z tym twierdzeniem reakcja ucznia (Ru) wynika
z tego, jak transformuje on docieraj¹cy do niego od nauczyciela bodziec (Bn), co mo¿na
zapisaæ w postaci wzoru: Ru = T(Bn).
Z powy¿szego wynika, ¿e reakcja ucznia na bodziec, który do niego dotar³, zale¿y od
wewnêtrznych czynników i mechanizmów ucznia, zgodnie z którymi przebiega proces transformacji bodca w reakcjê. Wynika równie¿, ¿e wy³¹cznie aktywna postawa nauczyciela
mo¿e uruchomiæ aktywnoæ ucznia. Nie ka¿dy jednak rodzaj bodców skierowanych przez
nauczyciela do ucznia wywo³uje jego reakcjê.
Cz³owiek niechêtnie podejmuje dzia³ania bêd¹ce odpowiedzi¹ na niew³aciwe dla niego bodce. Bodce niew³aciwe to bodce sprzeczne z interesem w³asnym cz³owieka. S¹
to wiêc bodce niedostosowane do jego sta³ych indywidualnych cech osobowoci. Im tego
typu bodce s¹ silniejsze, czêstsze i trwaj¹ d³u¿ej, tym wiêkszy pojawia siê opór i sprzeciw
cz³owieka do przejawiania reakcji adekwatnych do tych bodców.
Bodce sprzeczne z interesem w³asnym ucznia bardzo s³abo aktywizuj¹ go albo nie
aktywizuj¹ go wcale, wywo³uj¹ u niego awersjê, tym wiêksz¹, im wiêkszy jest przymus.
W przeciwieñstwie do nich bodce zgodne z interesem w³asnym ucznia, które nawet gdy
s¹ s³abe, jednorazowe i krótkotrwa³e, silnie go aktywizuj¹.
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Najlepsze efekty w procesie nauczania uzyska ten uczeñ, do którego nauczyciel bêdzie
kierowa³ oddzia³ywania zindywidualizowane ze wzglêdu na jego sta³e indywidualne cechy
osobowoci, gdy¿ oddzia³ywania uwzglêdniaj¹ce sta³e indywidualne cechy osobowoci
cz³owieka (dostosowane do nich) stymuluj¹ i inspiruj¹ samodzielne, aktywne, twórcze zachowania, uruchamiaj¹ wewnêtrzny potencja³ cz³owieka, s¹ gwarancj¹ jego optymalnego
rozwoju7.
Osi¹gniêcia ucznia w procesie nauczania zale¿¹ w g³ównej mierze od sta³ych indywidualnych cech osobowoci w dziedzinie funkcji intelektualnych, gdy¿ proces ten polega na
przetwarzaniu, odtwarzaniu i tworzeniu informacji nowych. Uczeñ z tym wiêksz¹ ³atwoci¹
bêdzie przetwarza³ wszelkiego rodzaju informacje, im wiêksza jest jego przetwarzalnoæ.
Z tym wiêksz¹ ³atwoci¹ bêdzie zapamiêtywa³ informacje, im wiêksza jest jego odtwarzalnoæ. Tym wiêkszy bêdzie jego zapa³, pasja i kreatywnoæ, im podejmowane przedsiêwziêcia bêd¹ bardziej zgodne z jego talentem. Cechy w dziedzinie funkcji intelektualnych gwarantuj¹ innowacyjne operowanie informacjami i kompetentne funkcjonowanie intelektualne,
wówczas gdy s¹ odpowiedniej wielkoci. Cechy te predestynuj¹ uczniów do dzia³alnoci
wymagaj¹cej du¿ej samodzielnoci, inicjatywy, aktywnoci, szerokich horyzontów mylowych, niezale¿noci, skutecznoci, przetwarzania du¿ej iloci informacji, samodzielnego
i aktywnego poszukiwania informacji, sprawnego operowania nimi (oceniania, analizowania, segregowania, porównywania, kojarzenia, przekazywania, stosowania), tworzenia nowych informacji itp. Od tych cech zale¿y, jakie cele mo¿na stawiaæ uczniowi oraz jakimi
metodami je osi¹gaæ.
AKTYWNOÆ A AGRESJA

Stopieñ nasilenia aktywnoci mo¿e byæ ró¿ny. Bardzo intensywna aktywnoæ mo¿e przerodziæ siê w agresjê. Jakie s¹ ród³a ludzkiej agresji? W historii psychologii mo¿na znaleæ
wiele teoretycznych propozycji wyjanienia przyczyn agresywnej aktywnoci. Jedni uwa¿aj¹, ¿e jestemy genetycznie zaprogramowani, aby byæ agresywnymi; gwa³towne pragnienia
narastaj¹ w ludziach i domagaj¹ siê uwolnienia. Inni szukaj¹ wyjanienia w czynnikach
sytuacyjnych, takich jak powtarzaj¹ca siê frustracja, jako g³ównych determinantach agresywnych reakcji. Zwolennicy trzeciego pogl¹du uznaj¹, ¿e agresji ludzie siê ucz¹8.
Analizuj¹c problem z systemowego punktu widzenia, mo¿na stwierdziæ, ¿e podstawow¹
przyczyn¹ agresywnych zachowañ cz³owieka mo¿e byæ niemo¿noæ spowodowania takich
zmian w otoczeniu, które nie zaburza³yby stanu równowagi funkcjonalnej, mimo wielokrotnego podejmowania ró¿norodnych przedsiêwziêæ, które cechuje aktywnoæ konstruktywna.
Jeli kolejne dzia³ania koñcz¹ siê niepowodzeniem, mo¿e dojæ do przekszta³cenia siê aktywnoci w agresjê. Wówczas cz³owiek traci kontrolê nad swoimi reakcjami.
ZAKOÑCZENIE

Przeprowadzone wy¿ej rozwa¿ania nasuwaj¹ refleksjê, ¿e powszechny pogl¹d, i¿ aktywnoæ ucznia ma okrelony kierunek wyznaczony przez cel, któremu podporz¹dkowany zostaje
jej przebieg, ¿e im bardziej cel jest atrakcyjny i ciekawy, tym wiêksz¹ powoduje motywa7
J. W i l s z, Znaczenie koncepcji sta³ych indywidualnych cech osobowoci dla poradnictwa zawodowego,
Pedagogika Pracy, 2001, nr 38, s. 86.
8
A. B a n d u r a, D. R o s s, S. A. R o s s, Agresja  patrz i ucz siê!, [w:] R.R. Hock, 40 prac
badawczych, które zmieni³y oblicze psychologii, Gdañsk 2003, s. 116.
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cjê i zainteresowanie uczniów. Zatem podstawowym zabiegiem, jaki powinien nauczyciel
wykonaæ, jest uwiadomienie uczniom celu ich dzia³ania wraz z umotywowaniem potrzeby
jego osi¹gniêcia9, powinien byæ uzupe³niony stwierdzeniem, ¿e w im wiêkszym stopniu cel
procesu nauczania, metody nauczania, zgodne s¹ z interesem w³asnym ucznia, a wiêc
dostosowane s¹ do jego sta³ych indywidualnych cech osobowoci, tym wiêksz¹ wywo³uj¹
aprobatê i zainteresowanie ucznia i pozwalaj¹ osi¹gn¹æ optymalne rezultaty procesu nauczania.
SOURCES AND MECHANISMS OF PUPILS ACTIVITY
Summary
Key words: pupils activity, mechanisms of activity, sources of activity
In the article, activity is presented as a result of human will to regain functional balance disturbed by changes to the environment and by internal processes and factors of a human being. The article is an analysis of
activity developed as a result of pupils emissivity and factors stimulating it in the educational process. It also
presents implications for the educational process resulting from the pupils idiosyncratic personality traits.

9
K. R a u, E. Z i ê t k i e w i c z, Jak aktywizowaæ uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji,
Poznañ 2000, s. 19.

