Podręcznik dla
trenera (IO4)
Wskazówki dla trenerów
nauczycieli i dyrektorów szkół,
dotyczące wprowadzania podejścia
polegającego na nastawieniu na
wzrost

Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Erasmus+ (2018-1-BE02KA201-046880).
Celem projektu Erasmus+ GRIT (Growing in uRban educatIon and diversiTy) jest zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole (early school leaving, ESL) przez zagrożonych tym
zjawiskiem uczniów, przez wprowadzanie w szkołach ponadpodstawowych podejścia
polegającego na nastawieniu na rozwój (growth mindset).

W projekcie biorą udział następujące europejskie instytucje akademickie:
-

Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpia, Belgia)

-

Iriv conseil (Paryż, Francja)

-

Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)

-

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (Lisbona, Portugalia)

Na projekt składają się:

•

Narzędzia GRIT, na które składa się zestaw ćwiczeń do wykorzystania w trakcie
zajęć z uczniami prowadzonych w klasie (IO1);

•

Przewodnik po zestawie narzędzi (IO2), który dostarcza uczniom i nauczycielom
informacji o podejściu polegającym na nastawieniu na rozwój;

•

Podręcznik kursu dla nauczyciela (IO3), zawierający ćwiczenia rozwijające
nastawienie na rozwój u nauczycieli

•

Wskazówki wspierające trenerów nauczycieli i dyrektorów szkół w realizacji kursu
dla trenera w zakresie podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój (IO4)

•

Wszystkie materiały można znaleźć na stronie projektu: https://grit.kdg.be/

Informacje i poglądy przedstawione w niniejszym materiale są poglądami autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać
oficjalnego stanowiska opinii Unii Europejskiej. Instytucje i organy Unii Europejskiej ani osoby działające w ich imieniu nie
ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

Część pierwsza ma na celu przedstawienie krótkiego wprowadzenia na temat
przedwczesnego kończenia nauki, roli szkół w rozwiązywaniu tego problemu
oraz tego, w jaki sposób podejście polegające na nastawieniu na rozwój może
być częścią rozwiązań opierających się na szkole.
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1 – Wprowadzenie wyjaśniające cel niniejszej publikacji

Niniejsza publikacja ma na celu wsparcie trenerów nauczycieli i
dyrektorów szkół w realizacji kursu dla nauczyciela (IO3) w zakresie
podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój.

Kurs dla nauczyciela (IO3) składa się z zestawu czterech sesji:
●

Sesja 1 - Wprowadzenie do koncepcji nastawienia na rozwój

●

Sesja 2 – Moje własne nastawienie: sesja opowiadania

●

Sesja 3 – Jak stosować w szkołach podejście polegające na nastawieniu na rozwój?

●

Sesja 4 – Eksploracja zestawu narzędzi GRIT – zestaw narzędzi bada, jak uczniowie
radzą sobie z wyzwaniami, wysiłkiem, przeszkodami, negatywną informacją zwrotną i
powodzeniem (własnym i innych)

Niniejsza publikacja rozpoczyna się od przeglądu roli szkół i nauczycieli w przeciwdziałaniu
przedwczesnemu kończeniu nauki i proponuje kilka odpowiedzi na pytanie, dlaczego ważne
jest przyjęcie podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój w szkołach, a w szczególności
w nauczaniu. Jak zauważyli Yeager i Dweck (2020) „teoria nastawienia jest teorią dotyczącą
reakcji na wyzwania lub niepowodzenia. Nie jest to teoria dotycząca osiągnięć akademickich
w ogóle i nie ma na celu wyjaśnienia przeważającej części wariancji w ocenach lub w
wynikach testów” (s. 1272).
Publikacja krótko przedstawia również tło teoretyczne dla głównych cech efektywnego
szkolenia dla nauczycieli, odnosząc się do poszczególnych sesji kursu dla nauczyciela (IO3),
w którym takie aspekty są wykorzystywane; kończy się przykładem z jednego z krajów
zaangażowanych w ten projekt (Francji), gdzie przeprowadzono pilotaż kursu.

2 – Rola szkół i nauczycieli w przeciwdziałaniu
przedwczesnemu kończeniu nauki: krótki przegląd
Przedwczesne kończenie nauki w szkole może mieć poważne negatywne skutki (np.
bezrobocie, wykluczenie społeczne, ubóstwo i problemy zdrowotne). W ostatnich dziesięciu
latach Komisja Europejska współpracowała z państwami członkowskimi w celu zapobiegania
4
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takim problemom1. Zostało to też podkreślone w planie strategicznym „Europa 2020”2.
Jednym z jego zaleceń jest realizacja kompleksowych strategii opartych na dowodach
naukowych, z uwzględnieniem „podejścia obejmującego całą szkołę”.
To całościowe podejście do szkoły oznacza, że „szkoły mają do odegrania kluczową rolę w
zapewnieniu, że wszyscy uczniowie osiągną swój pełny potencjał rozwoju, niezależnie od
czynników indywidualnych i rodzinnych, statusu społeczno-ekonomicznego i doświadczeń
życiowych. Szkoły powinny być bezpiecznymi, przyjaznymi i troskliwymi środowiskami uczenia
się, dążącymi do zaangażowania uczniów, w których dzieci i młodzież ucząca się mogą
wzrastać i rozwijać się jako jednostki i członkowie społeczności, czuć się szanowane i cenione
oraz rozpoznawać swoje szczególne talenty i potrzeby” (Directorate-General for Education
and Culture, 2015, s. 7).

3 – Dlaczego przyjęcie podejścia polegającego na nastawieniu
na rozwój jest ważne w twoim nauczaniu? Dlaczego to
podejście powinno opierać się na szkole?
Wyniki PISA z 2018 roku pokazują, że 37% uczniów w krajach OECD stwierdziło, że ich
zdaniem inteligencja nie może istotnie zmienić w czasie. Uczniowie, którzy nie zgodzili się lub
zdecydowanie nie zgodzili się ze stwierdzeniem „twoja inteligencja to coś, czego nie możesz
zmienić” uzyskali średnio o 32 punkty wyższy wynik w teście czytania niż uczniowie, którzy
zgadzali się lub zdecydowanie zgadzali się z tym stwierdzeniem, przy uwzględnieniu profilu
społeczno-ekonomicznego uczniów i szkół3. Wyniki te skłaniają do zastanowienia nad
znaczeniem zaszczepienia w uczniach nastawienia na rozwój i przyjęcia takiego podejścia w
nauczaniu.

Pobrano z: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/esl/esl-group-report_en.pdf
Pobrano z: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bd69f805-en/index.html?itemId=/content/component/bd69f805-en
3 Pobrano z: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bd69f805-en/index.html?itemId=/content/component/bd69f805-en
1
2
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Hattie (2012) wskazuje, że przekonania nauczycieli mają ogromny wpływ na osiągnięcia
uczniów. W związku z tym nastawienie nauczycieli własne i wobec uczniów odgrywa znaczącą
rolę w określaniu oczekiwań nauczycieli, praktyki uczenia i zachowań na poziomie klasy, ich
podejścia instruktażowego, poczucia własnej skuteczności (Zeng i in., 2019) oraz również
tego, jak uczniowie postrzegają swoje nastawienie (zob. też Rissanen i in. 2019). Schmidt,
Shumov i Kackar-Cam (2015) podkreślają w szczególności, że zachowania nauczycieli w
klasie zgodne z koncepcją nastawienia na rozwój mogą w dużym stopniu wpłynąć zarówno
na natychmiastowe rezultaty interwencji dla uczniów, jak i na to, czy pozytywna zmiana
utrzyma się w czasie. Romero (2015)4 zestawia pewne dowody na pozytywny wpływ
programów nastawienia na rozwój, szczególnie na ogólnokrajowe testy osiągnięć i testy
uczniów klasy siódmej (12-13 lat).
Ponadto w National Study of Learning Mindsets (NSLM; Yeager, 2019) poddano ocenie
krótką interwencję online w zakresie nastawienia na rozwój w reprezentatywnej próbie
uczniów dziewiątej klasy (14-15 lat). W porównaniu ze grupą kontrolną, interwencja
poprawiła oceny uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce (zob. też Yeager i Dweck,
2020).
Powodzenie każdej interwencji zależy wreszcie w dużej mierze od pozytywnego klimatu
społecznego, entuzjazmu i wspierającego otoczenia, promowanych przez nauczycieli w

4

Pobrano z: http://studentexperiencenetwork.org/wp-content/uploads/2015/09/What-We-Know-About-Growth-Mindset.pdf
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klasie, a umożliwiających uczniom współpracę i korzystanie z interwencji (zob. też Hattie,
2012).
Jaka może być rola nauczycieli w interwencji związanej z nastawieniem na rozwój?
Toczy się również dyskusja na temat roli nauczycieli w skuteczności interwencji związanej z
nastawieniem na rozwój w odniesieniu do wyników uczniów. Mimo braku solidnego zestawu
badań opartych na dowodach, niektóre wyniki wskazują, że nauczyciele, których uczono i
zachęcano do stosowania w praktyce podejścia opartego na nastawieniu na rozwój, częściej
wspierali uczniów mających słabe wyniki w nauce, zalecając im określone strategie uczenia
się (zob. Dweck, 2008). Jednak według Yeager i Dweck (2020), potrzeba więcej badań, aby
zrozumieć:
•

jak odwołać się do nastawienia nauczycieli własnego i wobec swoich uczniów;

•

które praktyki nauczycieli są kluczowe dla rozwoju i utrzymania nastawienia uczniów
na rozwój (w przeciwieństwie do nastawienia utrwalonego);

•

jak ukierunkować i zmienić praktykę nauczycieli, by wpłynąć na postrzeganie i
zachowanie się uczniów.

Poza wprowadzaniem w klasach, podejście to powinno mieć oparcie w całości szkoły,
ponieważ nastawienie na rozwój polega na tworzeniu środowiska i kultury szkolnej dla
uczenia się, takich, w których uczniowie nie obawiają się błędów, podejmowania ryzyka, są
zachęcani

do

znajdowania

nowych

sposobów

rozwiązywania

trudnych

sytuacji,

kontynuowania rozwoju umysłu i osiągania pełnego potencjału. Jednodniowe inicjatywy (np.
seminaria) nie są wystarczająco skuteczne we wprowadzaniu zmian w praktyce nauczania.
Można je osiągnąć, gdy nauczyciele są zorganizowani w społeczności praktyków,
angażujących w projekty oparte na współpracy. Jedną z form takich zespołów są
nauczycielskie zespoły projektowe (Teacher Design Teams, TDT).

Nauczycielski zespół projektowy

można opisać jako grupę dwóch lub więcej

nauczycieli, którzy wspólnie projektują lub przeprojektowują programy nauczania oraz
materiały edukacyjne (Becuwe i in., 2016). Nauczyciele są aktywnymi uczestnikami,
ponieważ są zapraszani do tworzenia programów nauczania. TDT zapewniają nauczycielom
kreatywną przestrzeń do ponownego przemyślenia nauczania swojego przedmiotu,
intelektualny bodziec do wspólnej pracy i wyzwanie do tego, by posunąć myśl naprzód
(Binkhorst i in., 2015; Simmie, 2007). W związku z tym nauczyciele są postrzegani i jako
uczący się, i projektanci. Jak działają TDT i jakie są ich zalety?
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•

TDT spotykają się regularnie, by omawiać różne strategie i pomysły, które pomagają
nauczycielom samodzielnie rozwijać nastawienie na rozwój i uczyć się, jak robić to z
uczniami. Zwykle wspiera ich facylitator, ekspert w swojej dziedzinie (np. akademicki
metodyk nauczania).

•

TDT wzmacniają wymianę doświadczeń oraz osobisty rozwój i wzajemne zrozumienie
nauczycieli.

•

Jako podejście ogólnoszkolne TDT pomagają uczniom w nauce, ponieważ zapewniają
spójność podczas przechodzenia przez kolejne poziomy nauczania.

Zintegrowane ramy opisowe dla nauczycielskich zespołów projektowych (Teacher Design
Teams, TDT) w odniesieniu do podejścia nastawienia na rozwój
Binkhorst i in. (2015) opracowali zintegrowane ramy opisowe dla nauczycielskich zespołów
projektowych (TDT). Ramy te mogą być wykorzystane do zwiększenia prawdopodobieństwa,
że podejście nastawienia na rozwój może być stymulowane na poziomie całej szkoły. Dlatego
też stosujemy te ramy w odniesieniu do nauczycielskich zespołów projektowych, które
pracują nad podejściem opartym na nastawieniu na rozwój w skali całości szkoły.

wkład

proces

cechy jednostkowe

cechy zespołowe
(interakcje, uszeregowanie celów,
trener zespołu)

(motywacja do
uczestnictwa, ambicje
reformatorskie,
doświadczenie)

wynik

rozwój zawodowy
(uczenie się nauczycieli,
zmiany w praktyce)

działania
(w ramach spotkań TDT, poza TDT)
cechy kontekstowe
(ambicje w reformowaniu
szkoły, zaangażowanie,
wsparcie)

organizacja TDT
(szkolne/tworzące sieć, czas,
lokalizacja, czas trwania, skład)

zaprojektowany materiał
(postrzegana jakość,
rzeczywiste zastosowanie)

Rysunek 1. Ramy koncepcyjne dla TDT.
Ramy koncepcyjne dla TDT opisują trzy etapy: wkład, proces i wynik. Wyjaśniamy każdą fazę
wraz z odpowiednimi pytaniami dla TDT pracującego nad podejściem nastawionym na wzrost
opartym na całości szkoły.
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Etap związany z wkładem odnosi się do indywidualnych cech nauczycieli i cech ich szkoły,
określanych jako cechy kontekstowe:
•

Cechy indywidualne: np. motywacja do uczestnictwa; doświadczenie – literatura
sugeruje, że nauczyciele powinni być zaangażowani i oddani, ale ważne jest, aby
zaangażować nie tylko tych nauczycieli, którzy są silniej motywowani. Dla osiągnięcia
trwałej zmiany ważne jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli.
Pytania, które kształtują ten etap w kategoriach podejścia polegającego na
nastawieniu na rozwój:
Czy nauczyciele, dyrektorzy szkół, personel pomocniczy i inni mają motywację do
uczestnictwa? Czy są wystarczająco przekonani o korzyściach płynących z podejścia
polegającego na nastawieniu na rozwój? Jak można zmotywować nauczycieli do
udziału w TDT?
Którzy nauczyciele są już zaznajomieni z podejściem polegającym na nastawieniu na
rozwój? Którzy nauczyciele nie mają żadnej uprzedniej wiedzy na temat tej
koncepcji?
Jakie są osobiste ambicje nauczycieli związane z wprowadzaniem praktyk
nastawienia na rozwój?

•

Cechy kontekstowe: np. ambicje w reformowaniu szkoły, zaangażowanie, wsparcie –
szkolni liderzy muszą być zaangażowani w TDT. Współpraca nauczycieli musi być
postrzegana jako niezbędna, aby wypełnić lukę między pracą poszczególnych
nauczycieli (w ramach ich własnych przedmiotów i klas) a ambitną, obejmującą całą
szkołę odnową programu nauczania. Opracowanie programu nauczania jest również
przedsięwzięciem społeczno-politycznym, w którym ważną rolę odgrywają różne
wartości, przekonania i interesy (Handelzalts, 2019).
Pytania, które kształtują ten etap w kategoriach podejścia polegającego na
nastawieniu na rozwój:
Jak podejście polegające na nastawieniu na rozwój wpisuje się w cele i strategie
edukacyjne szkoły? Jakie inne praktyki ogólnoszkolne są związane z nastawieniem
na rozwój?
Jaka może być rola szerzej rozumianego personelu pomocniczego we wprowadzeniu
podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój w całej szkole?
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Etap procesu odnosi się do procesów roboczych w TDT, które są kształtowane przez: cechy
zespołu, działania zespołu oraz organizacja TDT.
Jeśli chodzi o cechy zespołu, to oprócz interakcji w zespole i organizacji TDT ważna jest rola
trenera zespołu.
•

Trener zespołu/facylitator: np. ułatwianie interakcji w zespole, uszeregowanie celów,
działania (w ramach spotkań TDT). Becuwe i in. (2016) stwierdzili również, że
facylitator może pełnić trzy różne role podczas wspierania TDT: zapewnienie wsparcia
logistycznego, wspieranie procesu projektowania oraz monitorowanie projektu.
Pytania, które kształtują ten etap w kategoriach podejścia polegającego na
nastawieniu na rozwój:
Który z członków zespołu szkolnego jest odpowiedni do pełnienia roli facylitatora? W
jakim stopniu ta osoba jest przekonana do podejścia polegającego na nastawieniu
na rozwój? Czy zespół ma wspólny cel? Albo – jakie cele indywidualne mogą być
wspólne?

•

Interakcja w zespole: Kluczowa jest otwarta atmosfera, w której nauczyciele chętnie
dzielą się pomysłami i informacjami. Znaczy to, że nauczyciele muszą się wzajemnie
wspierać i postrzegać jako rówieśników. Interakcje w zespole dotyczą również
przekazywania informacji zwrotnych, omawiania różnych punktów widzenia lub
potencjalnych konfliktów opinii.
Pytania, które kształtują ten etap w kategoriach podejścia polegającego na
nastawieniu na rozwój:
Jakie dobre praktyki podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój mogą być
rozpowszechniane wśród nauczycieli? Czy nauczyciele będą udzielać sobie
nawzajem informacji zwrotnych na temat swoich praktyk? Czy nauczyciele
postrzegają siebie nawzajem jako równych, kiedy dzielą się pomysłami i
informacjami?

•

Działania: Rozróżniamy działania w ramach spotkań TDT i poza nimi. Eksperci
zewnętrzni mogą zostać zaproszeni, aby wnieść do TDT potrzebną wiedzę. TDT może
również prowadzić działania związane z projektowaniem materiałów edukacyjnych.
Nauczyciele mogą też uczestniczyć w działaniach poza spotkaniami TDT, na przykład
biorąc udział w programach rozwoju zawodowego, powiązanych z tematami
poruszanymi w TDT.
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Pytania, które kształtują ten etap w kategoriach podejścia polegającego na
nastawieniu na rozwój:
Jakie materiały edukacyjne na temat nastawienia na rozwój zostaną
przygotowane? Co byłoby głównym celem? Czy zespół posiada całą istotną
wiedzę na temat nastawienia na rozwój? W jakim stopniu konieczne jest
poszukiwanie dodatkowych informacji? Którzy autorzy, prelegenci, profesorowie
są potencjalnie interesującymi źródłami, np. Carol Dweck na temat nastawienia
na rozwój, James Nottingham na temat poczucia własnej skuteczności itd. Jakie
webinaria itp. na dany temat są dostępne? Które ważne sieci zewnętrzne są
godne uwagi? W jaki sposób uczestnicy TDT będą dzielić się swoimi pomysłami?
•

Organizacja TDT: np. czas trwania; miejsce; skład – ważne jest, aby wcześniej określić
takie aspekty w celu ustalenia kompromisu i zminimalizowania ryzyka spadku
uczestnictwa.
Pytania, które kształtują ten etap w kategoriach podejścia polegającego na
nastawieniu na rozwój:
Kiedy i gdzie odbędzie się TDT na temat podejścia polegającego na nastawieniu na
rozwój? Jak często będą organizowane spotkania zespołu?

Ostatni etap w ramach koncepcyjnych TDT mieści wyniki TDT. Wyniki związane są z rozwojem
zawodowym uczestników oraz z zaprojektowanymi materiałami edukacyjnymi. Aby
zastosować materiały edukacyjne w praktyce, postrzegana jakość zaprojektowanych
materiałów musi być wystarczająca.

Pytania, które kształtują ten etap w kategoriach podejścia polegającego na nastawieniu na
rozwój:
Czego nauczyciele nauczyli się dzięki uczestnictwu w TDT? Jak udział w projekcie zmienił
ich praktyki nauczania?
Jaka jest postrzegana jakość zaprojektowanych materiałów edukacyjnych dotyczących
podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój? Które materiały wymagają
przeprojektowania? Jakie jest rzeczywiste zastosowanie zaprojektowanych materiałów
związanych z nastawieniem na rozwój?
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Przykład podejścia krok po kroku do pracy nad nastawieniem na rozwój w całej szkole

Krok 1: Stworzenie klimatu sprzyjającego wprowadzaniu w szkole podejścia
polegającego na nastawieniu na rozwój
-

Motywowanie nauczycieli do wkładania wysiłku w kształtowanie u uczniów w
największym możliwym stopniu postawy polegającej na nastawieniu na rozwój.
Jak to osiągnąć?
Przykład 1. Zaproszenie mówcy motywującego, który opowie o wartości podejścia
polegającego na nastawieniu na rozwój dla zespołu szkolnego; być może można
skontaktować się z jednym z autorów tego projektu.
Przykład 2. Zachęć nauczycieli do zastanowienia się nad tym, do jakiego sposobu
myślenia przekonują, wykorzystując plakaty zamieszczone w IO2. Umieść te
plakaty w pokoju nauczycielskim, na drzwiach toalet dla nauczycieli, itp.

Przykład 3. Skorzystaj z wzorów do naśladowania. Który uczeń był postrzegany
przez wielu nauczycieli jako „nieudacznik”, a w końcu zrobił udaną karierę?
Umieść tę historię w widocznym miejscu w pokoju nauczycielskim.

2: Stwórz nauczycielski zespół projektowy zajmujący się tematem nastawienia na
rozwój
12
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-

Dobra wiadomość: zespół nie musi zaczynać od zera. W ramach tego projektu
opracowano już wiele materiałów edukacyjnych dotyczących podejścia polegającego
na nastawieniu na rozwój: lekcję wprowadzającą dla uczniów, zestaw narzędzi, sesje
szkoleniowe dla nauczycieli itp.
Sprawdź, które z tych materiałów są potencjalnie korzystne. Użyj ich jako składników
do przygotowania własnej kompozycji.

-

Wybierz cel: na jakie konkretne elementy podejścia polegającego na nastawieniu na
rozwój chcesz położyć nacisk w pracy z uczniami i nauczycielami?
Przykład: W szkole chcemy poświęcić więcej uwagi formułowaniu informacji
zwrotnej ukierunkowanej na rozwój uczniów podczas wystawiania ocen. Chcemy
dać im więcej informacji zwrotnych niż tylko samą ocenę i chcemy, aby nasze
komentarze były tak sformułowane, aby podkreślały proces uczenia się ucznia.
Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest organizowanie sesji informacji
zwrotnej wśród nauczycieli, podczas których analizują oni sposoby
przekazywania informacji zwrotnej i udzielają sobie nawzajem sugestii
dotyczących przekazywania tej informacji w sposób w większym stopniu
zorientowany na rozwój.

Krok 3: Ocena wpływu wprowadzenia podejścia polegającego na nastawieniu na
rozwój
Przykład 1: Zorganizuj sesję dla uczniów w celu zbadania, w jakim stopniu informacja zwrotna
ukierunkowana na rozwój miała pozytywny wpływ na ich sposób myślenia i proces uczenia
się.
Przykład 2: Zorganizuj sesję dla nauczycieli w celu omówienia efektów, jakie zauważyli u
uczniów po wprowadzeniu praktyk nastawienia na rozwój.
Podsumowując, proponujemy, aby wpływ stał się widoczny. W ten sposób inni
współpracownicy mogą zostać zainspirowani do przyjęcia podejścia polegającego na
nastawieniu na rozwój.

13
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4 –Nastawienie na rozwój u nauczycieli
Niedawno Zeng i współpracownicy (2019) zbadali związki między nastawieniem na rozwój,
zaangażowaniem w pracę, wytrwałością w wysiłku i dobrym samopoczuciem nauczycieli szkół
średnich. Wyniki pokazały, że wytrwałość w wysiłku funkcjonuje jako mechanizm
wyjaśniający, dlaczego nauczyciele nastawieni na rozwój są wysoce zaangażowani w pracę.
Nauczyciele nastawieni na rozwój wierzą, że wysiłek jest niezbędny w rozwijaniu inteligencji i
podstawowych zdolności. Dzięki temu są zmotywowani do wkładania wysiłku w wykonywane
zadania, aby wzrastać i rozwijać się. W przeciwieństwie do nich, nauczyciele o utrwalonym
nastawieniu są przekonani, że podstawa w postaci inteligencji jest najistotniejszym
elementem ich pracy, którego nie można zmienić poprzez wysiłek i ciężką pracę. Dlatego
nauczyciele o utrwalonym nastawieniu wykazują wyższy poziom skłonności do unikania pracy,
mają tendencję do poddawania się zamiast wytrwałego pokonywania trudności i unikają
wkładania wysiłku w różne użyteczne możliwości rozwoju.
Rissanen i in. (2019) podkreślają, że nauczyciele nastawieni na rozwój silnie opierają się na
myśleniu pedagogicznym skoncentrowanym na procesie. Znaczy to, że zachowanie jest
wyjaśniane głównie przez czynniki kontekstowe i siły psychologiczne, w tym również procesy
emocjonalne. Autorzy wyszczególnili zestaw zasadniczych cech pedagogiki nastawienia na
rozwój dla edukacji podstawowej, które mogą być również stosowane w odniesieniu do
uczniów starszych5:

●

wspieranie indywidualnych procesów uczenia się uczniów

-

unikanie szybkiego, stereotypowego oceniania uczniów

-

częste interakcje jeden na jeden z uczniami

-

poznawanie barier w uczeniu się poszczególnych uczniów i pomaganie im w
pokonywaniu tych barier

5

-

różnicowanie jako podstawa praktyki pedagogicznej

●

promowanie nastawienia na osiąganie mistrzostwa

-

wspieranie celów edukacyjnych

-

nacisk na ocenę formatywną

-

unikanie porównań z innymi uczniami

●

wytrwałość

Opracowane na podstawie: Rissanen i in. (2019, s. 206).
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-

nierezygnowanie z uczniów i niepozostawianie miejsca dla wzorców bezradnych
zachowań

-

niechronienie uczniów przed wyzwaniami

-

szczera, krytyczna informacja zwrotna w formie „jeszcze nie teraz”

●

wspieranie myślenia uczniów skoncentrowanego na procesie

-

chwalenie odwagi, strategii i wysiłku

-

nauczanie pozytywnej roli porażek, błędów i wyzwań w uczeniu się

-

wspieranie przekonań inkrementalnych i atrybucji sytuacyjnych u uczniów

-

nauczanie strategii uczenia się i podkreślanie celów związanych z uczeniem się
uczenia

Niedawno Yeager i Dweck (2020) podkreślili, że
skuteczność interwencji opartej na nastawieniu
na rozwój zależy głównie od jej treści. Musi ona
uczyć uczniów, że zdolności akademickie i
intelektualne

można

rozwijać

przez

podejmowane przez uczniów działania (np.

Teoria dysonansu poznawczego postuluje, że
osoby, które posiadają dwa lub więcej niespójne
psychologicznie przekonania, doświadczają stanu
dyskomfortu psychicznego zwanego dysonansem
poznawczym. Stan dysonansu ma właściwości
popędowe, motywujące ludzi do dążenia do jego
redukcji. Redukcja dysonansu to proces, dzięki
któremu teoria dysonansu przekształca
reprezentacje poznawcze w zmianę postawy i inne
działania regulacyjne (przegląd zob. Cooper, 2019).

wysiłek, zmianę strategii, proszenie o pomoc).
„Nastawienie na rozwój to nie tylko przekonanie, że ludzie mogą osiągać wyższe wyniki, jeśli
bardziej się postarają. Aby uznać interwencję za opartą na nastawieniu na rozwój, musi ona
dowodzić, że zdolności same w sobie mają potencjał do rozwoju. Na przykład mówienie
uczniom, że odnieśli sukces, ponieważ bardzo się starali, jest manipulacją atrybucyjną, a nie
interwencją nastawioną na rozwój” (s. 1277).
Interwencja opierająca się na nastawieniu na rozwój zakłada aktywne zaangażowanie i
konkretne działania. Pomaga tak uczniom w dokonywaniu porównań wewnątrzosobowych,
refleksji nad tym, co mogą poprawić w stosunku do swoich wcześniejszych zdolności, aby
wywołać w ten sposób dysonans poznawczy.

Materiały IO2 zawierają przykładowy scenariusz lekcji

Zmiana nastawienia u nauczycieli może być jednak trudnym procesem. Seaton (2019)
przeprowadził pilotażowy sześciosesyjny program szkoleniowy dotyczący przekonań
nauczycieli na temat nastawienia, w sześciu szkołach, stosując podejście andragogiczne.
15
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Mimo że badanie przeprowadzono z ograniczoną liczbą nauczycieli (N=17), pod koniec
niektórzy uczestnicy wskazali na zmiany w informacjach zwrotnych („błędy są dobre”) i w
języku używanym w środowisku szkolnym. Wyniki te są zgodne z tym, co Dweck (2000) uznaje
za kluczowe przesłanie podejścia opartego na nastawieniu na rozwój: przejście od chwalenia
wyników do chwalenia procesu („mówienie «jeszcze nie teraz»”) co z kolei wpływa na
nastawienie ucznia.
Ponieważ własne nastawienie nauczyciela i jego praktyka mają kluczowe znaczenie dla
wspierania uczniów, ważne jest, aby zapewnić nauczycielom możliwości doświadczania
nowej wiedzy, przyjmowania i wdrażania nowych koncepcji, które podważają ich przekonania
(Seaton, 2019).

Kurs dla nauczyciela (IO3) daje nauczycielom możliwość zastanowienia się nad
własnym nastawieniem.

5 – Którzy uczniowie odniosą największe korzyści z podejścia
polegającego na nastawieniu na rozwój?
Korzyści płynących z podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój były przedmiotem
dużej debaty. Ogólnie ujmując, podejście polegające na nastawieniu na rozwój ma
umiarkowany wpływ na sukces akademicki uczniów, na przykład w porównaniu z poczuciem
własnej skuteczności w uczeniu się uczniów (czyli osobistym przekonaniem o zdolności do
organizowania i realizowania kierunków działania wymaganych do osiągnięcia wyznaczonych
rodzajów wyników) na uczenie się uczniów (zob. Sisk i in., 2018):
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Rysunek 1. Wpływ podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój i poczucia własnej
skuteczności na uczenie się uczniów6
Poza pewnymi dowodami wskazującymi na to, że podejście związane z nastawieniem jest
spójnie powiązane ze zdrowiem psychicznym i z niepokojem psychicznym (zob. Yeager i
Dweck, 2020), są dowody potwierdzające, że interwencje związane z nastawieniem na rozwój
prowadzą do większej motywacji do uczenia się, większego wysiłku i lepszych wyników w
nauce7.
Jeśli chodzi o osiągnięcia akademickie, mimo kontrowersji, interwencje wykazały największą
skuteczność w odniesieniu do określonych grup uczniów: uczniów osiągających słabe wyniki
w nauce lub zagrożonych niepowodzeniami w nauce, uczniów o wysokim ryzyku przerwania
nauki (Paunesku i in., 2015) oraz uczniów o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

6

Pobrano z: from https://www.evidencebasedteaching.org.au/growth-mindset-vs-fixed-mindset/

7

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bd69f805 en/index.html?itemId=/content/component/bd69f805-en
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CZĘŚĆ DRUGA

Część druga ma na celu przedstawienie pewnych spostrzeżeń na temat
uczenia się dorosłych i jego znaczenia w planowaniu szkoleń dla nauczycieli,
szczególnie w zakresie podejścia GRIT. Kończy się ona przykładem, jak
przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli, które może być inspiracją dla innych.

1 – Szkolenie dla nauczycieli: dodatkowe informacje
Jak podkreślono w raporcie TALIS (2018)8, ciągły rozwój zawodowy i szkolenia dla nauczycieli
są ważnym aspektem dla sukcesu uczniów. Jednak szkolenie będzie promować zmiany tylko
przez aktywne uczenie się (np. dyskusję w całej grupie, „myślenie w parach”) i refleksję.

Kurs dla nauczyciela (IO3) opiera się na zestawie orientacji uczenia się dorosłych,
zaczerpniętych od Knowlesa (1998), a zwłaszcza Kolba (1984; zob też Peterson, DeCato, &
Kolb, 2015).
Knowles (1998) zaproponował cztery zasady, które powinny być stosowane w kształceniu
dorosłych (zob. też Romão & Branco, 2016), aby zaangażować i wzmocnić uczestników:
●

dorośli muszą być zaangażowani w planowanie i ocenę instruktażu, któremu
są poddani;

●

doświadczenie (w tym błędy) stanowi podstawę działań związanych z
uczeniem się (zob. też Beaver, 2009);

●

dorośli są najbardziej zainteresowani praktycznymi i możliwymi do
zastosowania tematami, które mają bezpośrednie znaczenie i wpływ na ich
własną pracę;

●

uczenie się dorosłych jest skoncentrowane bardziej na problemie niż na
treści.

Szkolenie dla nauczycieli, którego celem jest zmiana ich nastawienia, musi wychodzić od
zasady, że nauczyciele są także uczniami (popełniającymi błędy), a kontekst szkolny może

https://www.cnedu.pt/content/noticias/internacional/talis-2018-results-teachers-and-school-leaders-as-lifelong-learnersvolume-i-engelstalig.pdf
8
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być postrzegany jako miejsce testowania nowych pomysłów. Głównym pytaniem powinno być
raczej to, czego nauczyciele i szkoła nauczą się w ramach tego procesu, a nie to, czy nowy
pomysł okaże się sukcesem czy porażką.
Ogólnie biorąc, w procesach uczenia się dorosłych ważne jest wniesienie doświadczenia,
zastosowanie transformacyjnego uczenia się do praktyki nauczania. Innymi słowy,
nauczyciele powinni być prowadzeni do krytycznej analizy swojej praktyki, w ramach ciągłego
procesu, w którym mogą mieć możliwość kwestionowania i refleksji o tym, co robią, dlaczego
to robią, co działa i dlaczego uważają, że jest to ważne (zob. Beavers, 2011). W tym procesie
ważną strategią jest modelowanie.
Z drugiej strony cykl Kolba systematyzuje etapy procesów uczenia się. Kolb stwierdził, że
uczenie się polega na przekształcaniu starych doświadczeń w nowe. Interakcja z otoczeniem
jest kluczowa, ponieważ wiedzę zdobywamy doświadczając różnych sytuacji i wymieniając
doświadczenia z innymi uczestnikami procesu uczenia się. Kolb przedstawił obraz procesu
uczenia się jako cyklu, w którym główną rolę odgrywa doświadczenie jednostki, a następnie
jego analiza. Są cztery główne etapy tego procesu:
1. Bardzo konkretne doświadczenie, w którym uczestnicy w naturalny sposób aktywują
posiadaną wcześniej wiedzę i umiejętności.
2. Refleksyjna obserwacja, na drodze której doświadczenie jest problematyzowane,
analizowane i ujmowane z różnych perspektyw, często nieobecnych w dotychczasowym
myśleniu uczącego się.
3. Tworzenie nowej wiedzy, podczas którego uczący się wyciąga wnioski z doświadczeń,
w których właśnie uczestniczył, po przeanalizowaniu uzyskanych danych.
4. Testowanie nowej teorii – uczeń zmienia swoje zachowanie i zaczyna
eksperymentować z wnioskami, aby sprawdzić, czy nowo opracowane teorie są przydatne w
rozwiązywaniu problemów i w podejmowaniu decyzji.

Sesja trzecia kursu dla nauczyciela (IO3) jest oparta na tym podejściu.
Uczenie się oparte na współpracy powinno być również włączone do szkoleń dla dorosłych.
Uczenie się przez współpracę polega na tym, że ludzie pracują razem, aby osiągnąć wspólne
cele. W sytuacjach współpracy jednostki dążą do uzyskania wyników, które są korzystne dla
nich samych i dla wszystkich innych członków grupy. Uczenie się oparte na współpracy to
19
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instruktażowe wykorzystanie małych grup, w których uczestnicy pracują razem, aby
zmaksymalizować własne i wzajemne cele uczenia się9. Wspólne uczenie się obejmuje różne
metody, w tym metodę klasy-układanki (Aronson i in., 1978), która opiera się na dowodach
(Johnson, Johnson, & Stanne, 2000).
Sesja czwarta kursu dla nauczyciela (IO3) pokazuje, jak można wykorzystać to podejście.

Dodatkowych informacji na temat uczenia się dorosłych dostarcza również kurs dla
nauczyciela (IO3).

9

Pobrano z: http://www.co-operation.org/what-is-cooperative-learning
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2 – Przykład realizacji szkolenia GRIT10
Francja (styczeń 2021 roku)
Kurs dla nauczyciela (IO3) został przetestowany we Francji w styczniu 2021 roku dzięki serii
czterech sesji szkoleniowych.
Przed zorganizowaniem szkolenia zorganizowano serię czterech grup fokusowych w ramach
spotkań za pośrednictwem Zoom w celu zebrania problemów, z jakimi nauczyciele spotykają
się w swoich klasach, a następnie przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli, która
sprawdzała ich wrażliwość na podejście polegające na nastawieniu na rozwój.
W pierwszej kolejności utworzono dwie grupy nauczycieli. W pierwszej grupie znalazły się
Reine, nauczycielka szkoły podstawowej, dyrektorka szkoły w Aubervilliers (w departamencie
Sekwana-Saint-Denis); Christiane i Amel, nauczycielki szkoły podstawowej w innej szkole w
Aubervilliers. Ich uczniowie są w wieku od trzech do pięciu lat, czyli są młodsi niż grupa
docelowa projektu GRIT, ale mogłyby dzielić się swoimi doświadczeniami z kolegami, którzy
mają uczniów w wieku od czternastu do szesnastu lat w ramach sieci szkół podstawowych
(od sześciu do dziesięciu lat) i szkół średnich (od jedenastu do czternastu lat). Druga grupa
nauczycieli składała się z nauczyciela uczącego uczniów obcojęzycznych w Essonne (w wieku
od jedenastu do czternastu lat) oraz koordynatora sieci nauczycieli uczących uczniów
obcojęzycznych (w wieku od jedenastu do czternastu lat) w Mayotte (zbiorowość zamorska).
Punktem wspólnym nauczycieli z obu grup był ich profil: Albo mieli wcześniejsze
doświadczenie zagraniczne, albo wcześniejsze doświadczenie zawodowe (poza szkołą),
zatem połączyli różnorodne doświadczenia zawodowe i zajęli się różnymi profilami uczniów w
szkołach zlokalizowanych we wrażliwych obszarach miejskich. Doskonale mieszczą się w
profilach, które miał objąć projekt GRIT.
Dzięki serii grup fokusowych organizowanych od października do grudnia 2021 roku (cztery
spotkania dla każdej z grup) można zidentyfikować pewne problemy, z którymi borykają się
nauczyciele: jak zaangażować uczniów o różnych profilach, których rodziny nie są w stanie
wspierać ich w nauce, w każdym razie nie na sposób akademicki; niektóre problemy
edukacyjne mogą być związane z zasadniczymi trudnościami w uczeniu się (takimi jak
dysleksja) lub z pomniejszymi trudnościami (ponieważ uczniowie urodzili się w rodzinach
migrantów z problemami językowymi), lub z problemami behawioralnymi (bycie agresywnym
wobec innych, problemy z koncentracją); relacje z rodzicami nie były postrzegane jako główna
bariera lub trudność, zwłaszcza w czasie pandemii, w którym rodzice musieli odgrywać
pierwszoplanową rolę, na przykład podczas zamknięcia szkół podyktowanego przez
lockdown.
W drugim kroku opracowano ankietę mającą na celu sprawdzenie wrażliwości nauczycieli na
podejście GRIT. Ankieta składała się z trzech części: pierwsza część opisowa zawierała
pytania mające na celu lepsze zrozumienie charakterystyki profilu grupy (imię i nazwisko,
wiek, lata doświadczenia, itp.);druga część dotyczyła sposobu myślenia nauczycieli – zadano

Badanie przeprowadzone przez dr. Bénédicte Halba wraz z Camillą Bistrussu i Ece Ucar, iriv conseil, Paryż. Więcej informacji:
https://grit-france.blogspot.com/
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w niej kilka pytań eksploracyjnych w celu zebrania informacji na temat sposobu myślenia
nauczycieli; w trzeciej części zadano pytania dotyczące doświadczeń, w celu zebrania
informacji na temat relacji nauczycieli z uczniami. Najważniejszy osiągnięty wynik dotyczył
wrażliwości na podejście GRIT, nastawienia na rozwój (growth mindset, GM), a uzyskane
wyniki (pytania bardziej zbliżone do GM) mieściły się w zakresie od ponad 60% do mniej niż
65%.
Na podstawie tych dwóch pierwszych kroków można było opracować przemyślane szkolenie.
Obejmowało ono cztery sesje, jak sugerowała konstrukcja szkolenia przygotowanego przez
polski zespół (odpowiednio do etapów cyklu Kolba) i był organizowany cotygodniowo.
Pierwsza sesja przypomniała uczestnikom o podejściu polegającym na nastawieniu na
rozwój; druga sesja wyjaśniła teorię narracji; trzecia sesja skupiła się na uczeniu się poprzez
doświadczenie, a ostatnia sesja zilustrowała, na podstawie podejścia muzycznego (i wyboru
piosenek), praktyczne zastosowanie GRIT w klasie.
W pierwszej sesji objaśniono zestaw narzędzi GRIT, stosując podejście przekrojowe,
nawiązujące do podejścia Carol Dweck oraz krytyczne spojrzenie na dwa „nastawienia”
(utrwalone przeciwstawione nastawionemu na rozwój), uproszczone, ponieważ w rzeczywistej
klasie sprawy mogą nie być jasne. Wyjaśniono również cykl Kolba w czteroetapowym ujęciu,
kładąc nacisk na krytyczne podejście niezbędne do przekształcenia doświadczenia w naukę.
Druga sesja inspirowana była teorią Jerome S. Brunera na temat psychologii narracyjnej z
podejściem biograficznym. Doświadczenie jest zrozumiałe z perspektywy osoby, która je
przeżyła i sposobu, w jaki ta osoba opowiada swoją historię. Trzecia sesja była
skoncentrowana na uczeniu się przez doświadczenie, z ponownym wyjaśnieniem cyklu Kolba,
tym razem kładącym nacisk na umiejętności i kompetencje nabyte dzięki danemu
doświadczeniu, dzięki procesowi krytycznego myślenia. Ostatnia sesja była propozycją
praktycznego podejścia do GRIT na przykładzie muzycznym, w celu połączenia nauki z
emocjami. Dowiedziono, że muzyka ma wpływ na proces uczenia się. Wybór piosenek,
każdorazowo związanych jednym z dziewiętnastu narzędzi przygotowanych w zestawie, został
zaproponowany przez zespół francuski (w głównej części; także włoski, angielski i arabski).
Organizacja była taka sama w przypadku każdej z czterech sesji: dziewięćdziesięciominutowy
format łączący teorię (odniesienia do głównych badaczy specjalizujących się w różnych
prezentowanych podejściach), praktykę (wybór filmów wideo dających żywe ilustracje) i dużej
liczby interakcji między trenerami (zespół iriv) a nauczycielami.
Wymierny rezultat tej serii czterech sesji szkoleniowych jest następujący: Dyrektor szkoły
podzieli się prezentacjami PowerPoint z osobą odpowiedzialną za szkolenia w jej mieście (i
departamencie), następnie jeden z nauczycieli podzieli się nimi ze swoimi kolegami, aby
nauczycielka ostatnia wśród nich wykorzystała je w praktyce w szkoleniu, który przeszła w
celu uzyskania oceny.
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