Завгородня А. І.
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Задоволення потреб учнів основної школи як фактор ефективності навчального процесу
На ефективність навчального процесу учнів основної школи впливає значна кількість факторів, починаючи від емоційного стану і закінчуючи особливостями мислення кожного окремого учня. Дослідження цих факторів дозволили нам виділити три основні групи потреб учнів, які безпосередньо впливають на процес навчання та успішність учня. Цими групами є соціальні, емоційні, когнітивні потреби. Кожна з них є рівноцінною та має у собі 3 рівноцінні складові. Задоволення цих груп потреб в рамках шкільного навчання має позитивний ефект, який відображається у покращеній успішності учнів. Далі розкриємо зміст зазначених груп потреб та їх складових.
Задоволення соціальних потреб учнів полягає у наступних трьох складових: включення, взаємовідносини та персоналізація. 
Під включенням мається на увазі ситуація, коли усі учні є залученими до навчального процесу попри їх можливі фізичні або розумові відхилення від основної групи дітей, що навчаються. У першому випадку можлива проста фізична допомога, у другому ж – необхідна ретельна та чутлива робота. Нерідкою проблемою є відставання окремих груп дітей у класі. Нечутливе ставлення викладачів до зазначеної категорії учнів, їх протиставлення, не включення їх до загального навчального процесу або ж негативні очікування вчителя є тими умовами, що негативно впливають на успішність зазначених категорій учнів та створюють передумови до посилення поляризації у класі, враховуючи вікові психологічні особливості взаємовідносин учнів. 
Взаємовідносини у даному випадку в рамках учитель-учні є основою позитивної робочої атмосфери та ефективності роботи і процесу засвоєння знань. Вчитель, безперечно, є лідером, що скеровує такі взаємовідносини, встановлюючи певні правила та норми навчання і поведінки, що мають бути дотримані під час подальшої роботи обома сторонами. Втім, таке скерування має, знову ж таки, враховувати потреби учнів кожного конкретного класу. Тоді, за умови прийняття та дотримання обома сторонами встановлених правил, за намагання обома сторонами досягти попередньо встановлених очікуваних результатів, приходить взаємне задоволення від успішного виконання роботи та створюється позитивна робоча атмосфера і взаємоповага та взаємовизнання. 
Персоналізація навчання означає, що до кожного учня має бути застосований окремий підхід, який би відповідав його індивідуальним особливостям. Безперечно, що ресурс навчального процесу не дозволяє займатися з кожним за окремими завданнями тощо, і персоналізація у даному випадку не має цього на увазі, а лише врахування індивідуальних особливостей сприйняття матеріалу учнями, у рамках базового матеріалу. Вчитель, враховуючи відомі йому фактори сприйняття учнем матеріалу, зможе підштовхнути його до покращення розуміння предмету або ж вирішення типових проблем, що можуть з’являтися в учнів під час роботи. 
Наступною умовою ефективного навчання є задоволення емоціональних потреб учнів, що включає в себе автентичність, залучення та відповідність. 
Першою складовою є автентичність. Формалізоване навчання і оцінювання далеко не завжди може адекватно відобразити рівень учнівських знань. Творчий підхід до завдань у рамках оцінювання та його практичний характер можуть значно більше розкрити учня та надати йому емоційний поштовх від розуміння того, що він самостійно на основі здобутих знань та вмінь може вирішити практичну життєву задачу. Нові технології навчання відкривають покращені можливості для втілення цього підходу у навчальний процес.
Залучення у даному контексті означає, що коли дитина відчуває, що її прагнення, проблеми, знання є значущими, це призводить до більш активного її залучення у навчальний процес. Коли учень розуміє, що він важливий для школи, користується повагою серед однолітків та педагогічного складу школи, це підштовхує його до подальшої активної діяльності та сприяє власній оцінці.
Визнання досягнень учня створюватиме позитивне емоційне налаштування та таким чином сприятиме покращеному навчанню. 
Складова відповідності відноситься, передусім, до навчального матеріалу. Учні повинні відчувати, що шкільна програма відповідає їх сьогоднішнім потребам та буде корисною у подальшому житті. Учні мають розуміти, що через вивчення шкільних предметів вони пізнають себе та навколишній світ, здобувають ґрунтовні предметні знання, вміння, навички, що будуть корисними у їхньому подальшому дорослому і професійному житті, допомагають підвищити впевненість та компетентність у контролі над подіями та зростаючими очікуваннями.    
Третьою умовою є задоволення когнітивних потреб учнів, що складається зі зворотного зв’язку, діалогу та диференціації.
Зворотній зв'язок може полягати у щоденному робочому житті у оцінюванні, яке відрізняється від звичайного тим, що учень має змогу провести самооцінку та зробити оцінку співучнів. Для подальшої ефективної роботи вчителя у класі таке оцінювання є вкрай корисним, оскільки дозволяє не лише оцінити учнів, а й зрозуміти, як вони сприймають інформацію, що підлягає вивченню, та мислять. 
Наступною складовою є діалог. Діалогічне навчання, що будується на основі цікавих питань, питань, що потребують мислення, допомагає розширити розуміння предмету учнями. Під час навчання у такому разі використовуються активні методи навчання учнів за контрольованості та скеровуваності вчителем курсу такого діалогу. Вчитель та учні у співпраці за допомогою мовних засобів віднадходять правильний єдиний або групу можливих варіантів вирішення завдання, відповіді на питання тощо. 
Третьою складовою є диференціація. Шкільна програма має втілюватися у завданнях та діяльності та надалі подаватися учням відповідним чином. Завдання мають бути достатньо цікавими та складними, щоб водночас досягати передбачених програмою результатів та викликати в учнів задоволення від успішного застосування засвоєних знань і вмінь. При цьому вчитель може певним чином варіювати завдання, очікувані результати від виконання завдання або ж варіювати ступінь підтримки учня у ході виконання завдання.

