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1. Projekt GRIT Erasmus+  

Celem projektu GRIT, realizowanego w ramach programu Erasmus+ jest zapobieganie przedwczesnemu 

kończenia nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez wdrożenie podejścia opartego 

koncepcji Growth Mindset.   

 

Projekt został opracowywany przez pięć europejskich instytucji akademickich:  

- Karel De Grote University College (Antwerpia, Belgia)  

- Iriv Conseil (Paryż, Francja)  

- Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)  

- Uniwersytet w Lizbonie ISCTE-IUL (Lizbona, Portugalia)  

- Hogeschol Rotterdam (Rotterdam, Niderlandy).   

 

Tytuł projektu, GRIT, jest akronimem Growing in uRban educatIon and diversiTy (wzrastanie w edukacji 

miejskiej i różnorodności). Koncentruje się on na koncepcji Growth Mindset (nastawienie na rozwój).  

Growth Mindset jest obecnie popularną  koncepcją edukacyjną.  Nastawienie na rozwój jest czynnikiem 

psychologicznym, często określanych jako czynnik motywujący lub niekognitywny, który obok czynników 

kognitywnych, może wpływać na wyniki uczenia uczniów.  Ostatnie badania wykazały, że nastawienie na 

rozwój przynoszą szczególne korzyści uczniom o niskim statusie społeczno-ekonomicznym lub którzy są 

zagrożeni  w szkole i mogą w związku z tym zmniejszyć braki w osiągięciach edukacyjnych (Paunesku i 

wsp., 2015 r.; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler I Macnamara, 2018 R.).  

2. Przewodnik: „Czego potrzebujesz jako nauczyciel/ka, aby 
pobudzić nastawienie na rozwój (i wspierać sukces edukacyjny 
uczniów)”?  

✔ Teoretyczny kontekst koncepcji Growth Mindset 

✔ Wgląd w funkcjonowanie mózgu  

✔ Sesja wprowadzająca dla uczestników kursu  

✔ Zestaw narzędzi GRIT  

✔ Linki do innych interesujących materiałów edukacyjnych związanych koncepcją Growth Mindset 
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2.1. Teoretyczny kontekst koncepcji Growth Mindset 

2.1.1. Nastawienie na rozwój 

Czy znasz ten typ studentów, którzy uważają, że nie są dobrzy w danej dziedzinie i twierdzą, że nigdy nie 

będą? A co z uczniami, którzy zawsze chętnie poznają nowe rzeczy i usilnie wierzą, że mogą?  

 

Przekonania, jakie uczniowie mają na temat swoich umiejętności i cech, są związane z ich sposobem 

myślenia. Związany jest on przekonaniami, które jednostki mają na temat cech ludzkich, takich jak 

inteligencja (Sisk et al., 2018).  Według psycholog Stanford University dr Carol S. Dweck (2006 r.) można 

wyróżnić dwa podstawowe stany mentalności:  Nastawienie na trwanie i nastawienie na rozwój, jak 

przedstawiono na rysunku 1.   

 

 

Rysunek 1. Nastawienie na rozwój a nastawienie na trwanie      

 

Nastawienie na trwanie wiąże się z przekonaniem, że zdolności, inteligencja i talenty są stałe, że są 

przyrodzonymi cechami, podkreślając, że nie można ich zmienić.  Uczniowie mogą na przykład uważać, że 

posiadają dobre oceny matematyki, tylko dlatego, że są w niej dobrzy. Uczniowie o nastawieniu na 

trwanie zwykle unikają sytuacji, w których mogą ponieść porażkę lub musieć zmagać się, ponieważ 

doświadczenia te podważają ich koncepcję inteligencji. Chcą po prostu czuć się, że są mądrzy i 

utalentowani, wchodząc jedynie w sytuacje, kiedy mogą udowodnić swoje stałe zdolności, a kiedy mogą 

one zostać zakwestionowane, tracą zainteresowanie wykonaniem takiego zadania.  Natomiast 

nastawienie na rozwój odnosi się do przekonania, że można rozwijać podstawowe cechy i zdolności 

intelektualne.  Osoby mające nastawienie na rozwój są przekonane, że można rozwijać podstawowe 
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cechy i zdolności intelektualne. Uczniowie mogą na przykład myśleć, że mają dobre oceny, ponieważ 

ciężko pracują, pytają o dodatkową pomoc, są bardzo wytrwali, itp. Uczniowie z nastawieniem na rozwój 

postrzegają wyzwania jako sposób na rozwój siebie i szukają wymagających doświadczeń edukacyjnych, 

które to umożliwią.  Uczniowie ci zmieniają porażkę w podejście „jeszcze nie”, co oznacza, że uznają swój 

potencjał rozwojowy w przewidywalnej przyszłości (Dweck, 2006 r.).  

 

Dweck (2006) twierdzi, że można zmienić nastawienia.  Ludzie mogą świadomie zmienić swoje 

nastawienie, ponieważ są to tylko systemy przekonań.  Jako takie, jednostki mogą pozwolić sobie na 

porzucenie swoich stałych postaw.  Dweck (2006) sugeruje, aby przekształcał nastawienie na trwanie w 

nastawienie na rozwój.  W swojej pracy omawia szereg interwencji opartych (głównie) na dowodach.  

Można na przykład wspierać nastawienie na rozwój, pozwalając studentom skupić się na celach 

edukacyjnych i działaniach niezbędnych do osiągnięcia tych celów.  Chociaż wyżej wymienione 

metaanalizy Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara (2018) popierają tylko założenia teorii Dweck – 

ogólny wpływ interwencji nastawionych na rozwój na osiągnięcia w nauce był słaby – Yeang & Dweck 

(2012 r.) omawia badania wykazujące, że nauczanie o plastyczności intelektualnej może zwiększyć 

odporność uczniów w obliczu wyzwań edukacyjnych i społecznych. Poznanie rodzajów sposobu myślenia, 

nastawionego na rozwój i trwanie, potencjalnie zmienia sposób, w jaki uczniowie myślą o sobie i swoim 

życiu, i może prowadzić do nastawienia bardziej zorientowanego na rozwój. W tym podręczniku zostaną 

przedstawione przykłady obu rodzajów interwencji w formie lekcji wprowadzającej na temat sposobu 

myślenia o rozwoju i stojącej za nią (neuro) nauki oraz w formie wprowadzenia do zestawu narzędzi na 

temat sposobu myślenia o rozwoju. 

 

 

Dweck (2012 r.) stwierdza, że osoby o podejściu nastawionym na rozwój radzą sobie pięcioma 

kluczowymi elementami koncepcji Growth Mindset (jak przedstawiono na rysunku 2), , w sposób, który 

pozwala im się rozwijać i stawiać nowe wyzwania.  Wyzwania są podejmowane. Przeszkody są 

postrzegane jako możliwości rozwoju. Wysiłek nie jest postrzegany jako coś bezużytecznego, ale raczej 

jako coś niezbędnego do rozwijania swoich cech. Krytyka i negatywne opinie są postrzegane jako cenne 

źródła informacji. Wiedza o tym, jak możesz poprawić, może pomóc ci wypełnić luki we własnych 

umiejętnościach. I wreszcie sukces innych może być źródłem inspiracji. 
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NASTAWIENIE NA TRWANIE               NASTAWIENIE NA ROZWÓJ 

(FIXED MINDSET)                       (GROWTH MINDSET) 

Unikaj wyzwań. WYZWANIA Podejmuj wyzwania. 

 

 

 

 

 

Stań się defensywny lub łatwo się 

poddawaj. 

PRZESZKODY Trwaj w obliczu niepowodzeń. 

   

 

 

 

 

Rysunek 2. Pięć kluczowych elementów koncepcji Growth Mindset. 

 

2.1.2. Krytyka 

Czy naprawdę musimy zmienić nastawienie uczniów, aby mogli odnieść sukces w szkole?  Badania nad 

nastawienie na rozwój i na trwanie nie są wolne od kontrowersji.  Mimo że podejście Growth Mindest 

okazało się wartościowe pod różnymi względami, należy zachować krytyczne podejście.   

Po pierwsze, interwencje w zakresie nastawienia były skuteczne głównie w indywidualnych programach 

poradnictwa lub w małych grupach, w przypadku uczniów o niskim statusie społeczno-ekonomicznym 

Patrz wysiłek jako bezowocny lub 

bezcelowy. 

WYSIŁEK Traktuj wysiłek jako ścieżkę do 

mistrzostwa. 

   

Iignoruj przydatne negatywne 

informacje zwrotne. 

KRYTYK Wyciągnij wnioski z krytyki 

 

   

Czuj się zagrożony/a. SUKCES INNYCH Szuka inspiracji w 

sukces innych  (Dweck, 2017, 263) 
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oraz w przypadku dłuższych intensywnych szkoleń (w miesiącach). (Paunesku et al., 2015;  Sisk, 

Burgoyne, Sun, Butler i Macnamara, 2018 r.) Jednakże niedawne krajowe badania przeprowadzone w 

Stanach Zjednoczonych przez Yearda, Hanselmana, Waltona, et al (2019 r.), z wykorzystaniem 

reprezentatywnej na poziomie krajowym próbki uczniów szkół średnich, wskazują, że krótkie (poniżej 

jednej godziny), interwencje w zakresie nastawienia na rozwój w trybie online, które uczą, że można 

rozwijać zdolności intelektualne, zwiększają liczbę osób, które zapisują się na zaawansowane kursy 

matematyki. 

Zidentyfikowano także specyficzny kontekst szkolny, który sprawił, że interwencja miała długofalowy 

efekt: poprawił ona osiągnięcia edukacyjne uczniów, kiedy normy rówieśnicze są zgodne z przesłaniem 

interwencji.  Po drugie, musimy wziąć pod uwagę wpływ kontekstu.  Sposób myślenia ucznia może się 

różnić w zależności od sytuacji lub zadania.  Na przykład uczeń może mieć nastawienie na trwanie w 

zakresie nauki matematyki, podczas gdy ten sam student może mieć nastawienie na rozwój w zakresie 

nauki umiejętności artystycznych.  W związku z tym nauczyciele muszą zachować ostrożność przy 

oznaczaniu uczniów przymiotnikami „rozwój” lub „trwanie”. Powinni unikać stosowania etykiet w sposób 

ogólny, ponieważ należy wziąć pod uwagę szczegółowe informacje.  Szczególny kontekst, w którym 

należy postrzegać myślenie, również powoduje refleksję nad bezwzględną koniecznością nastawienia na 

rozwój.  Mogą wystąpić sytuacje, w których nastawienie na trwanie również jest całkowicie dobre.  Czyż 

nie ma w nas wszystkich kombinacji postaw rozwoju i trwania?  

Po trzecie, przypisywanie porażki lub sukcesu wyłącznie nastawieniu ucznia może być trudne.  Kładzie on 

zbyt duży nacisk na samych uczniów, podczas gdy ich niepowodzenie lub sukces edukacyjny mogą być 

również związane z cechami szerszego kontekstu.  

 

2.1.2. Wytrwałość (ang. grit) 

Ile wysiłku uczniowie chcą włożyć, aby osiągnąć swoje cele?  Co ich pasjonuje? W jaki sposób radzą sobie 

z wyzwaniami i porażką?  Czy łatwo się poddają, czy raczej dokładają wysiłków i utrzymują 

zainteresowanie?   

 

Wszystkie te pytania dotyczą wytrwałości. W języku angielskim używa się słowa „grit”, które oznacza 

„skłonność do utrzymywania zainteresowania celami długoterminowymi i do ich dążenia” (Duckworth, 

Peterson, Matthews i Kelly, 2007;  Duckworth & Quinn, 2009).  Credé, Tynan i Harms (2017) koncentrują 

się na znaczeniu wytrwałości, w której chodzi o „wytrwałą pracę nad wyzwaniami, utrzymywanie wysiłku 

i zainteresowania przez lata pomimo niepowodzenia, przeciwności i płaskowyżów w toku. Ktoś z „gritem” 

podchodzi do osiągnięcia jako maratończyk; jego/ jej zaletą jest odporność. Podczas gdy rozczarowanie 

lub niepowodzenie sygnalizuje innym, że nadszedł czas, aby zmienić trajektorię i zmniejszyć straty, 
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wytrwały człowiek pozostaje na swym kursie” (Duckworth i in., 2007, s. 1087–1088). Podsumowując, 

wytrwałość (grit) można postrzegać jako połączenie zainteresowania, praktyki, determinacji i nadziei 

(Duckworth i in., 2007). Pojęcia „grit” i Growth Mindet są ze sobą powiązane, co oznacza, że wytrwałość 

(grit) może być rozwijana poprzez nastawienie na rozwój i że nastawienie na rozwój może prowadzić do 

wytrwałości. 

 

Jak dotąd opisaliśmy wytrwałość („grit”) oraz nastawienie na rozwój (growth mindet) głównie z 

perspektywy uczniów.  Nie należy jednak zapominać o roli nauczycieli.  W jaki sposób nauczyciele 

rozpoznają sposób myślenia swoich uczniów?  Rodzi to pytania o nastawienie samych nauczycieli.  

Mówiąc dokładniej, nauczyciele powinni sami sobie zadać pytanie: Jaki sposób myślenia mam jako 

nauczyciel?  A jak ten sposób myślenia wpływa na to, jak uczę i podchodzę do uczniów?   

Są to interesujące pytania, o których należy pamiętać podczas prowadzenia działań ukierunkowanych na 

wzmacnianie nastawienia na rozwój z udziałem uczniów.   

 

2.1.3. Powiązane czynniki psychologiczne   

Jak wspomniano we wstępie, z nastawieniem na rozwój powiązane są inne czynniki psychologiczne i one 

stanowią obiecujące dźwignię dla zwiększenia wyników edukacyjnych uczniów zagrożonych 

wypadnięciem z systemu edukacji.  Czynniki te obejmują uczucia uczniów związane ze społeczną 

przynależnością do grupy przyjaciół i szkoły, cele, które promują poszukiwanie wyzwań i zaangażowanie 

oraz uczenie się i umiejętności, które umożliwiają uczniom wytrwałe dążenie do swoich celów, jak to 

opisano w Dweck, Walton i Cohen (2014 r.).  

 

● Uczucia przynależności społecznej.  Uczniowie powinni czuć przynależność i to, że są szanowani 

przez innych w szkole.  Nawet subtelne wskazówki, które tworzą poczucie społecznej więzi z 

innymi osobami, takie jak wspólne świętowanie wydarzeń związanych z daną dziedziną nauki, 

zwiększają motywację uczniów w tej dziedzinie.  Ponadto budowanie poczucia przynależności 

społecznej uczniów w szkole może sprawić, że będą oni przezwyciężać codzienne obawy o ich 

przynależność i w dłuższej perspektywie czerpać korzyści z osiągnięć szkolnych.   

● Wyznaczanie celów.  Studenci często nie mogą entuzjastycznie podchodzić do uczenia się i 

rozwijania inteligencji, jeśli nie postrzegają uczenia się jako działania służącego celowi, który ma 

dla nich znaczenie. Realistyczne cele długoterminowe, nawet jeśli wciąż się rozwijają, mogą 

stanowić powód, dla którego uczniowie przyjmują cele edukacyjne i angażują się w ich realizację. 

Wynika to z faktu, że uczniowie, którzy pracują w sposób zamierzony, czują, że uczą się, dzięki 

czemu mogą stać się osobami, którymi chcieliby być, i wnieść coś cennego do świata. 
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● Umiejętności samoregulacji.  Umiejętności te pozwalają uczniom na pokonywanie przeszkód i 

pokus chwili, na wykonywanie zadań służących osiąganiu długoterminowych celów.  Dzięki 

strategiom uczenia się i przemyśleniom, uczniowie wykonują zadania, które są ważne w 

osiąganiu długoterminowego sukcesu edukacyjnego. (Dweck, Walton & Cohen, 2014 R.)  

 

Zmiana sposobu myślenia uczniów z „trwania” na „rozwój” jest trudnym procesem.  Chociaż 

wykorzystanie interwencji na rzecz nastawienia na rozwój, podobnie jak te zawarte w podręczniku 

narzędzia GRIT, może przyczynić się do ukształtowania nastawienia na rozwój, nigdy nie ma gwarancji, że 

będą one działać zgodnie z zamierzeniami.  Przydatne mogą być również inne działania, z których 

niektóre, a nawet większość, mogą już być częścią pedagogicznego podejścia szkoły. Przykładowa lista 

tych działań jest zamieszczona poniżej w formie wskazówek: 

• Skoncentruj się na „celach nauczania” zamiast na „efektywności”.   

• Pozwól uczniom odnieść sukces.   

• Pozwól uczniom uczyć się na błędach.  Uczniowie muszą nauczyć się radzić sobie z 

niepowodzeniami i błędami. 

• Naucz się, jak się uczyć.  

• Unikaj porównań społecznych.  Na przykład „Twoja siostra zawsze miała dobre oceny w 

matematyce, więc dlaczego Ty ich nie masz?” lub „Spróbuj ponownie, wszyscy pozostali 

uczniowie mogli wykonać to ćwiczenie”.  

• Przekaż uczniom informacje zwrotne, które wzmacniają naukę i sukces.  Skuteczna 

informacja zwrotna jest zorientowana na rozwój i pomaga uczniom lepiej działać w 

przyszłości.  

 

2.2. Wgląd w funkcjonowanie mózgu  

Dlaczego tak ważne jest, aby uczniowie podejmowali wyzwania? Mózg ma zdolność wzrostu, gdy jest 

pobudzany do działania., co neuronaukowcy nazywają jego „plastycznością”. Podobnie jak mięśnie mogą 

się powiększać i wzmacniać podczas ćwiczeń, mózg może się rozwijać podczas nauki. Kiedy wkładasz czas 

i wysiłek w naukę, powstają nowe połączenia (synapsy) między neuronami mózgu, a istniejące stają się 

silniejsze. Mózg zmienia się na stałe. Proces ten jest bardzo widoczny u niemowląt: rodzą się tylko z 

funkcjami podstawowymi - mają tętno i mogą oddychać, jeść i spać - ale gdy są stymulowane przez 

doświadczenia, rozwój ich synaps jest niezwykle szybki. Eksperymenty na myszach pokazują te same 

procesy: otoczone zabawkami i innymi myszami mózgi zwierząt stały się bardziej rozwinięte niż mózgi 

myszy w izolacji społecznej i trzymane w klatkach bez wyposażenia. 
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Uczniowie o nastawieniu na rozwój są bardziej skłonni do rozwoju sprawniejszych mózgów, ponieważ nie 

unikają ciężkiej pracy. Praktyka czyni mistrza. 

 

2.3. Sesja wprowadzająca dla uczestników kursu  

Poniżej przedstawiono sto-minutowy plan zajęć (slajdy i instrukcje), który może stanowić wprowadzenie 

do zestawu narzędzi GRIT, tak aby uczniowie mogli uzyskać podstawową wiedzę na temat mózgu i 

zastanowić się nad rolą nauczycieli w pobudzaniu nastawienia na rozwój.  Umożliwia on również 

nauczycielom ocenę wcześniejszej wiedzy studentów na temat koncepcji Growth Mindset i ma na celu 

budowanie pozytywnych relacji między nauczycielem a uczniami, które mają kluczowe znaczenie dla 

wdrożenia zestawu narzędzi GRIT.   

Aby pokazać podstawową strukturę lekcji, dodane zostały w nawiasach kwadratowych cztery etapy cyklu 

uczenia się przez doświadczenie Kolba (1984).  Dla każdego z pięciu kluczowych elementów koncepcji 

Growth Mindset uczestnicy kursu przechodzą czteroetapowy, indukcyjny cykl, mający na celu 

uwzględnienie wszystkich stylów uczenia się, jak pokazano na rysunku 3.  

 

 

 

Rysunek 3. Cykl uczenia się przez doświadczenie KOLBA oraz pięć kluczowych elementów koncepcji 

Growth Mindset. 

Konkretne 
doświadczeinie

Refleksja

Abstrakcyjna 
konceptualizacja

Aktywne 
eksperymentowanie
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Plan Zajęć: Nastawienie na Rozwój 

Wprowadzenie: Samoocena na podstawie niedawnej oceny  

  [(NEGATYWNE) INFORMACJE ZWROTNE: Konkretne doświadczenie]  

 

 

 Uczniowie przedstawiają „złe” oceny (z testu / karty pracy /…) lub zapisują ustne 

„negatywne” opinie, które otrzymali w szkole.  

„Jako uczeń cały czas jesteś oceniany/a, nie tylko w szkole, ale także poza klasą. W mediach 

społecznościowych „lajkami”, gdy publikujesz rzeczy. Być może sam/a też jesteś zapalonym oceniającym: 

może oceniasz restauracje, hotele,…. Po ocenie zwykle następuje reakcja. Jak reagujesz, gdy publikowane 

przez ciebie zdjęcie nie ma wielu „polubień”? 

Materiały: Laptop, projektor, „zła” ocena (każdy uczestnik poproszony jest o jej przyniesienie), 

koperta z ewentualnymi reakcjami na „złą” ocenę (załącznik A) i arkusz z 2 kolumnami — 

nastawienie na trwanie i rozwój (załącznik B), karteczki samoprzylepne (3 na uczestnika)  

Czas: 100 minut  
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⇨ Odpowiedzi uczniów 

„Możesz być rozczarowany i spróbować zmienić swoją taktykę w przyszłości.” 
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„Po otrzymaniu oceny w szkole również reagujesz na nią, świadomie lub nieświadomie. Chcę, żebyś 

przypomniał/a sobie swoją odpowiedź na „złą” ocenę, którą przyniosłeś/aś na zajęcia. Opisz, co 

powiedziałeś/aś lub pomyślałeś/aś, lub zrobiłeś/aś, kiedy je otrzymałeś/aś i opisz tę reakcję na stronie 

internetowej Mentymetru. 

(Ewentualnie uczniowe mogą zostać poproszeni o opisanie swoich reakcji na post-it.) „Uczniowie 

korzystają ze smartfonów, aby publikować odpowiedzi w interaktywnej prezentacji na stronie 

www.menti.com. Ich odpowiedzi pojawiają się na ekranie. 

(Nauczyciel może poprosić o przykład, np. „Wzruszyłem ramionami”, powiedziałam: „Nie obchodzi mnie 

to”, „Następnym razem zrobię lepiej!”) 

„Wrócimy do tych odpowiedzi później”. 

 

 

Twój sposób myślenia: gra w cytaty  

        [WYSIŁEK: konkretne doświadczenia] 

„To, jak reagujecie na ocenę, zależy od sposobu myślenia, sposobu, w jaki patrzycie na swoje cechy i 

umiejętności. Aby dowiedzieć się, jakie są wasze nastawienia, chcę przedstawić wam 5 cytatów. Osoby, 

które ZGADZAJĄ z cytatem, staną po lewej stronie klasy. Osoby, które się NIE ZGADZAJĄ, staną po prawej 

stronie. Można także stać gdzieś pośrodku, ale wtedy powinniście być w stanie uzasadnić swoją pozycję. 

Uczniowie wstają i gromadzą się na środku klasy. Kiedy pokazany jest cytat, wybierają pozycję. Niektórzy 

proszeni są o motywowanie swojej pozycji (pamiętaj, aby nie zawsze prosić mniejszość o motywację 

swojej pozycji, ponieważ promuje to mentalność stada). (Alternatywnie: uczniowie wybierają pozycję za 

pomocą spinacza do bielizny na sznurku). 
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Twoje nastawienie: na trwanie lub na rozwój  

        [WYSIŁEK: refleksja] 

„Jeśli całkowicie zgadzasz się z tymi wszystkimi cytatami, możesz mieć nastawienie na trwanie. Jeśli nie 

zgadzasz się, wykazujesz nastawienie na rozwój. Cytaty nie są naukowo potwierdzone jako poprawne ani 

niepoprawne - nie ma wątpliwości, że Usain Bolt jest wyposażony w dobre geny, ale aby zostać super 

sportowcem, potrzeba czegoś więcej niż dobrych genów – cytaty sugerują jednak pewien sposób 

patrzenia na inteligencję i nasze cechy.” 

 

 

  [(NEGATYWNE) OPINIE: abstrakcyjna konceptualizacja] 

„Te postawy określają również sposób, w jaki reagujesz na negatywną ocenę. 

W parach otrzymacie kopertę z możliwymi reakcjami na złą ocenę. Czy wskazują one na nastawienie na 

trwanie czy na rozwój? Umieśćcie je we właściwej kolumnie! Następnie pokażę odpowiedzi i sami 

możecie sprawdzić. Porozmawiajcie w parach i postarajcie się dojść do konsensusu.  

 ”Uczniowie w parach otrzymują kopertę z możliwymi reakcjami na„ złą ”ocenę, 

ilustrującą nastawienie na trwanie lub na rozwój (załącznik A). Próbują umieścić 

reakcje we właściwej kolumnie (załącznik B). 
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  [(NEGATYWNE) INFORMACJE ZWROTNE: refleksja + dalsza konceptualizacja] 

 „Jeśli spojrzymy jeszcze raz na twoje odpowiedzi w Mentymetrze, możemy sprawdzić, czy wykazują one 

nastawienie na trwanie czy na rozwój”. (Alternatywnie uczniowie mają jeszcze jedno spojrzenie na post, 

który napisali wcześniej).„Spróbuj znaleźć własną odpowiedź lub podobną. Czy masz ustalony sposób 

myślenia? Czy nastawienie na rozwój? Jakie nastawienie dominuje w tej grupie klas? Jak myślisz, 

dlaczego tak jest?  

 [(NEGATYWNE) INFORMACJE ZWROTNE: aktywne eksperymenty] 

 

 

 „Teraz spróbujcie napisać nową (lub inną) odpowiedź, korzystając z inspiracji dotyczących nastawienia 

na rozwój. Zamieśćcie ją na stronie internetowej Mentimeter. ” (Alternatywnie uczniowie piszą nową lub 

inną odpowiedź na nowy post-itach). 

⇨ Uczniowie publikują swoje odpowiedzi zainspirowane cytatami dotyczącymi nastawienia na 

rozwój w prezentacji Mentymetru. 



17 

 

⇨ Uczniowie są proszeni o omówienie, w jaki sposób ich nowe / alternatywne odpowiedzi mogą 

zmienić ich oceny w przyszłości. 

 

Nauka leżąca u podstaw nastawienia 

        [WYSIŁEK: abstrakcyjna konceptualizacja] 

„Nastawienie na rozwój może nie tylko sprawić, że zareagujesz pozytywnie na„ złą ”ocenę, ale także 

sprawi, że będziesz lepiej sobie radzić w przyszłości. W jaki sposób? Jeśli uważasz, że możesz osiągnąć 

więcej, bez względu na płeć lub geny, możesz. Dlaczego? Ponieważ możesz być lepszy/a w czymś, o ile 

poświęcisz wystarczająco dużo czasu i wysiłku. Możesz urodzić się z pewnym talentem, ale tylko z 

odpowiednim nastawieniem, z przekonaniem, że możesz coś poprawić, podejmując wyzwanie, w końcu 

odniesiesz sukces.” 

             [WYZWANIA: konkretne doświadczenie] 

 „Kto z was chodzi na siłownię / ćwiczy / trenuje? Jak polepszyłeś się w pewnym sporcie? Czy 

kiedykolwiek myślałeś o poddaniu się? Co zrobiłeś, kiedy miałeś się poddać? 

⇨ Odpowiedź uczniów: przez trening i wytrwałość.  

„Czy mózg działa w ten sam sposób? Dlaczego (nie)?" 

„Twój mózg jest bardzo podobny do mięśni: tak jak możesz ćwiczyć mięśnie, chodząc na siłownię, możesz 

ćwiczyć mózg i zmieniać swój poziom inteligencji. Aby rozwinąć mięśnie, musisz rzucić sobie wyzwanie; 

jeśli za mało trenujesz, twoje mięśnie nie będą się rozwijać. To samo dotyczy mózgu: aby go rozwinąć, 

należy go poddawać wyzwaniom. Jeśli nie rzucisz wyzwania swojemu mózgowi, ponieważ, na przykład, 

nie wierzysz, że możesz być lepszy/a w czymś, to się nie rozwinie. 

Proces ten jest bardzo widoczny w rozwoju małych dzieci. Od urodzenia do siódmego roku życia 

powstaje ogromna liczba połączeń między komórkami mózgu. Czego uczą się dzieci od urodzenia do 

siódmego roku życia? ” 

             [WYZWANIA: refleksja] 

⇨ Odpowiedź uczniów: uczą się chodzić, mówić, czytać, pisać,… . 

„Nie zawsze masz ochotę się uczyć, ale dzieci mają ogromny popęd do wypróbowywania nowych rzeczy i 

uczenia się przez cały czas. W ten sposób zderzają się ze ścianami, ale przez to ich komórki mózgowe 

tworzą nowe połączenia. ” 
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„Gdy stajemy się starsi, możemy świadomie trenować nasze mózgi i faktycznie rozwijać je. Naukowcy 

zauważyli ten efekt w mózgach londyńskich taksówkarzy. Zobaczmy razem następny film. Jest w języku 

angielskim, ale jestem pewien/a, że rozumiecie istotę. Spróbujcie dowiedzieć się, co mówi się o mózgu. ” 

 

 

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000   

⇨ Odpowiedź uczniów: ucząc się na pamięć całej mapy Londynu, waga mózgu taksówkarzy rosła (a 

dokładniej: ich hipokamp, który był znacznie większy niż u innych ludzi). (Ewentualnie uczniowie 

mogą zostać poproszeni o wykonanie prezentacji plakatowej treści filmu, na przykład przy użyciu 

materiałów z załącznika C oraz nożyczek, kleju, ołówków itp.)  

[WYZWANIA: abstrakcyjna konceptualizacja] 

„Jak zmienia się twój mózg, kiedy uczysz się czegoś nowego?” 

⇨ Odpowiedzi uczniów.  

https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a26-d3cb-a96c-7b2fd17f0000
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„Kiedy próbujesz nauczyć się czegoś nowego, co nie jest łatwe, powstają nowe połączenia między 

komórkami mózgu. Z powodu tych nowych połączeń mózgowych informacje mogą być szybciej 

przekazywane, a Ty masz lepsze wyniki w tym, czego próbujesz się nauczyć. A czego potrzebujesz, aby 

twój mózg był „mądrzejszy”? Wytrwałości!" 

 

 

 

Przeszkody i sukces 

 [SUKCES / PRZESZKODY: doświadczenie + refleksja] 

 „Na następnym slajdzie możecie zobaczyć osoby, które zdają się rozumieć, jak działa mózg, lub na 

pewno mają wytrwałość potrzebną, aby stać się naprawdę dobrym w czymś. Znasz kogoś z tych ludzi? W 

jakim obszarze były / są skuteczne? 

⇨ Odpowiedzi uczniów. 

„Aby stać się w czymś naprawdę dobry/a, musisz pokonać przeszkody. I musisz wierzyć, że faktycznie 

MOŻESZ pokonać te przeszkody. Wiele osób, które odniosły sukces, musiało pokonać przeszkody. Czy 

wiesz, jakie przeszkody musieli pokonać ci ludzie? ” 

⇨ Odpowiedzi uczniów.   

„Einstein nie mówił do czwartego roku życia, a jego nauczyciele powiedzieli, że nigdy„ nie zdziała wiele ”. 

W wieku 11 lat Lionel Messi został usunięty z drużyny piłkarskiej po zdiagnozowaniu niedoboru hormonu 

wzrostu. Był znacznie mniejszy niż inne dzieci w jego wieku. Barack Obama też nie miał łatwego 

dzieciństwa. Mieszkał w Indonezji jako jedyne czarne dziecko ze swoją amerykańską matką i 

indonezyjskim ojczymem. Potem żył w biedzie, bez matki, na Hawajach i Chicago. 

Na pewno znacie Marię Skłodowską-Curie albo Otylię Jędrzejczak. Co wiecie o ich drodze do sukcesu?  

⇨ Odpowiedzi uczniów: Maria Skłodowska musiała emigrować, by rozwijać się naukowo, bo 

jako kobieta została odrzucona przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otylia Jędrzejczak 
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jest wielokrotną mistrzynią świata i olimpijską. Zaczęła pływać, bo jako dziecko miała 

poważne problemy z kręgosłupem. 

 

 

 

Przeszkody i sukces  

„W Polsce możemy znaleźć przykłady innych osób, które musiały pokonać przeszkody na drodze do 

sukcesu. Czy znacie jakieś przykłady? Jakie przeszkody musieli pokonać? 

⇨ Odpowiedzi uczniów. 

 

 

 

„Nauczyciele mogą zmienić sposób myślenia. Belgijski pisarzi tancerz Ish mówi o tym w filmie, który 

będziemy wspólnie oglądać. Mówi o swoim własnym nastawieniu jako młodego mężczyzny i o tym, jak 

wpłynął na niego jego nauczyciel. Spróbuj dowiedzieć się, jaki był jego sposób myślenia i jak to 
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zablokowało jego sukces. ” (Ait Hamou) [znajdź lokalny przykład lub spójrz na mówiony po angielsku TED-

talk Ish: https://www.youtube.com/watch?v=2s7-Ghrzx3E] 

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0   

 [SUKCES / PRZESZKODY: abstrakcyjna konceptualizacja] 

 „Jaki sposób myślenia miał Ish? Dlaczego? Co lub kto to zmienił? ” 

 

 

 

⇨ Odpowiedzi uczniów. 

„Którzy nauczyciele lub inne osoby miały (pozytywny) wpływ na twoje nastawienie? Dlaczego?" 

 

 

⇨ Odpowiedzi uczniów. 

Wniosek i przejście do narzędzi 

 [SUKCES / PRZESZKODY: aktywne eksperymentowanie] 

https://www.youtube.com/watch?v=M5jP771AQg0
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“Wasi koledzy i koleżanki mogą również wpływać na Wasz sposób myślenia. W przyszłości przyjrzymy się, 

co widzimy nawzajem, i co kryje się pod powierzchnią sukcesu [np. iluzja góry lodowej]. 

 

Na zakończenie proszę, by każdy/a z Was napisał/a, na czym polegają sukcesy waszych sąsiadów, i 

umieścił/a je na plecach. ” 

 

⇨ Uczniowie otrzymują po dwie karteczki post-it, zapisują sukcesy swoich sąsiadów (np. 

koszykówka,  matematyka, śpiew…) i przyklejają ich na plecach. 

 

„Teraz przeczytaj, co masz na plecach i zapisz jeden cel dla siebie. Użyj wyrażenia „jeszcze nie”. Wrócimy 

do tego celu w ciągu roku szkolnego. ” 

⇨ Uczniowie zapisują wyrażenie „jeszcze nie”, np. „Nie jestem jeszcze dobry z matematyki”.  

„Umieść tę karteczkę post-it w swoim szkolnym zeszycie.” 

 

Co zabieracie 
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“Co zabieracie ze sobą po tej lekcji?” 

⇨ Odpowiedzi uczniów. 
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2.4. Zestaw narzędzi GRIT 

2.4.1. Dziewiętnaście narzędzi, pięć kluczowych elementów 

W ramach projektu GRIT opracowano zestaw narzędzi, w którym można znaleźć dziewiętnaście 

scenariuszy lekcji wspierających wzmacnianie nastawienia na rozwój u uczniów w wieku od 

czternastu do szesnastu lat. Uważamy, że jest to ważna grupa wiekowa w kontekście zapobiegania 

wczesnemu kończeniu nauki. 

 

Scenariusze są uporządkowane zgodnie z pięcioma kluczowymi elementami koncepcji Growth 

Mindet Dweck, wraz z trzema powiązanymi czynnikami psychologicznymi, jak pokazano na rysunku 4. 

 

Rys. 4. Pięć kluczowych elementów i trzy czynniki psychologiczne w koncepcji Growth Mindset 

 

W każdym narzędziu znajdziesz informację o: 

• Szczegółowych celach interwencji zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. 

Pięć kluczowych elementów koncepcji Growth Mindset, jak wspomniano powyżej, zostało 

pogrubionych i umieszczonych na mapie myśli. Narzędzia badają, w jaki sposób uczniowie radzą sobie 

z pięcioma kluczowymi elementami koncepcji, a pięć różnych kolorów odnosi się do tych kluczowych 

elementów na mapie myśli. 

• Odwołania do innych źródeł. 

• Działaniach krok po kroku. 

• Materiałach potrzebnych do przeprowadzenia interwencji. 

• Wymaganym czasie. 

 

2.4.2. (Przekrojowe) cele 

Zestaw narzędzi GRIT ma różne cele, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.  

Główne cele przekrojowe dla nauczycieli to: 

• uzyskanie wglądu w nastawienie uczniów 

• promowanie nastawienia na rozwój wśród studentów 

• wspieranie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel. 

Główne cele przekrojowe dla studentów to (jak wspomniano na powyższym rysunku): 

• wyznaczanie realistycznych celów 

• doświadczanie poczucia przynależności w szkole 

• rozwijanie umiejętności samoregulacji. 
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2.4.3. „Rozwijający się” zestaw narzędzi  

Interwencje mogą być postrzegane jako dobre praktyki, jako przykłady dla nauczycieli, którzy chcą 

pracować nad nastawieniem swoich uczniów. Narzędzia można dostosowywać, upraszczać lub 

rozszerzać zgodnie z potrzebami poszczególnych nauczycieli. 

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że wielu nauczycieli już wdraża działania, które przyczyniają się do 

wzmacniania nastawienia na rozwój wśród swoich uczniów. Dlatego nie traktujemy tego zestawu 

narzędzi jako „trwałego” narzędzia pedagogicznego, ale raczej jako dynamicznie rozwijający się 

zestaw inspiracji, w którym jest miejsce na doskonalenie. 

W związku z tym z zadowoleniem przyjmiemy sugestie, które można przesyłać na adres: [adresy – 

jakie?]. Nasza platforma cyfrowa jest dostępna na [ADD WEBLINK] i będzie na bieżąco aktualizowana 

o wyniki ostatnich badań i innowacji edukacyjnych. 
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2.4.4. Wskazówki dotyczące korzystania z zestawu narzędzi 

Upowszechnij te informacje wśród swoich współpracowników. 

1. Porozmawiaj ze swoimi kolegami i koleżankami w szkole i poza nią o podejściu nastawionym 

na rozwój (Growth Mindset). Im więcej nauczycieli zdaje sobie sprawę z tego pedagogicznego 

podejścia, tym więcej uczniów z niego skorzysta. Pokaż plakaty na temat nastawienia na 

rozwój (Growth Minded) w szkole. Skorzystaj z plakatów, które znajdziesz w dodatkach D, E i 

F. 

2. Bądź świadomy/a własnego nastawienia i jego wpływu na nastawienie uczniów. 

3. Wybierz narzędzie z naszej strony: DODAJ WEBLINK. Zachęcamy do korzystania z narzędzia 

zgodnie z sugestią lub modyfikacji, tak aby odpowiadało konkretnym potrzebom grupy 

uczniów. 

4. Podziel się własnymi praktykami związanymi z nastawieniem na rozwój z innymi 

nauczycielami, przesyłając nam swoje sugestie. Dziękuję bardzo za Twój wkład! 

 

2.5. Dalsza lektura koncepcji Growth Mindset 

 

Feel free to ADD LITERATURE  
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Załącznik A 

   

Nigdy nie będę tak dobry jak ona / on. 

To po prostu zbyt trudne. 

Zrobiłem/ zrobiłam coś ŹLE. 

Poddaję się. 

Po prostu nie mogę tego zrobić. 

Po prostu jestem w tym słaby/a. 

To najlepsze, co mogę zrobić. 

Uczę się na własnych błędach. 

Następnym razem postaram się lepiej. 

Proszę o pomoc. 

Czego mogę się od niej nauczyć? 

Jestem na dobrej drodze. 

Spróbuję jeszcze raz. 

Zajmie mi to trochę czasu i wysiłku.  
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Załącznikx B 
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Załącznik C 

 

uczenie się czegoś nowego 

wysiłek 

czas 

połączenia między komórkami mózgu 

większy hipokamp 

wytrwałość 

„Inteligentniejsze” mózgi 

Londyńscy taksówkarze 
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Informacje szybciej przechodzą przez twój mózg. 

W czymś stajesz się lepszy. 

Twoja próba nauczenia się czegoś nowego, co wymaga wysiłku. 

Twój mózg jest lepiej rozwinięty. 

Tworzone są nowe połączenia między komórkami mózgu. 

Potrzebujesz WYTRWAŁOŚCI. 

Londyńscy taksówkarze muszą nauczyć się całej mapy Londynu 

na pamięć. 

Studiowanie mapy Londynu wymagało czasu i wysiłku. 

Hipokamp, część mózgu, która zapewnia, że znajdziesz drogę, 

powiększyła się u taksówkarzy.  
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Załącznik  D: Plakat dla uczniów 
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Załącznik E: Plakat dla nauczycieli (1) 
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Załącznik  F: Plakat dla nauczycieli (2) 


