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Humanistisen oppimiskäsityksen taustalla on humanistisena psykologiana tunnettu suuntaus, jonka tunnetuimpia teoreetikoita ovat mm. Abraham
Maslow ja Carl Rogers. Maslowin motivaatioteorian mukaan ihmisen motiivit muodostavat hierarkian, jossa biologisesti perustavaa laatua olevien
tarpeiden tullessa tyydytetyksi toiminnan motivationaalinen säätely siirtyy seuraavalle, ylemmälle tasolle. Kaikkein korkeimmalla tasolla Maslowin
mukaan oli itsensä toteuttamisen motiivi. Humanistisen suuntauksen edustajia yhdisti minän eli itsen käsitteen keskeinen asema. Minän tai itsen
katsottiin olevan ihmiselle lajityypillinen asia. (Rauste-von Wright & von Wright 2002)
Humanistisen psykologian ajatusten pohjalle luodun pedagogisen toiminnan mallin mukaan toiminta tapahtuu vaiheittaisessa prosessissa. Ensin
toimitaan ja koetaan. Tämän jälkeen reflektoidaan kokemuksia ja lopuksi käsitteellistetään näin saadut uudet näkemykset, jotta niiden pohjalta
pystyttäisiin luomaan uusi teoria. Lopuksi kokeillaan tai testataan tätä teoriaa. (Rauste-von Wright & von Wright 2002)
Humanistisen oppimiskäsityksessä painotetaan oppimisen sisäistä kontrollia. Oppimisen katsotaan perustuvan hyvin pitkälti oppijan yksilöllisiin
kokemuksiin ja opetuksen tehtävänä on tukea oppijan kasvua sekä itseohjautuvuutta. Humanistisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisen tai
opetuksen arvioinnissa tärkeää kokemuksellisuus eli koetaanko tavoitteet saavutetuiksi vai mitä osa-alueita tulisi parantaa. Yksiselitteisiä
kriteereitä oppimisen arviointiin ei siten tämän oppimiskäsityksen mukaan pystyttäisi muodostamaan. (esim. Patrikainen 1999)
Pohdittavaa
1. Mitä kokemuksellinen oppiminen käytännössä on ja kuinka sitä voidaan arvioida?
2. Mitä uutta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön menetelmät voivat tuoda kokemukselliseen oppimiseen?
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