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Wprowadzenie 
 

Benedicte Halba, iriv (Paryż, Francja), Lien Fret i Kendra Geeraerts, Karel de Grote 

University College (Antwerpia, Belgia)  

 

Różnorodność jest dziedzictwem Europy. Myśl o jednym języku, jednej religii lub 

scentralizowanej władzy narzuconej na ten obszar wydaje się iluzją i koszmarem. Stąd 

konieczne wydaje się znalezienie rozsądnej równowagi pomiędzy wspieraniem różnorodności 

i budowaniem spójnej całości łączącej wszystkich Europejczyków na podstawie podzielanych 

wartości. 

Różnorodność stała się jedną z głównych kwestii dla Unii Europejskiej od jej powiększenia w 

2004 roku, kiedy to dziesięć krajów, głównie z Europy Wschodniej, weszło do EU. Unia 

przyjęła swoje motto – „zjednoczeni w różnorodności” – w 2000 roku. Jeśli „zjednoczenie” nie 

jest celem samym w sobie, powinno stać się podstawą do wykucia „wspólnego przeznaczenia 

(Gialdino, 2017). Pojęcie różnorodności łączy dumę z narodowych tożsamości i historii z 

uszanowaniem praw innych, w ich uniwersalnym znaczeniu. Równowaga między 

zjednoczeniem a różnorodnością jest wyzwaniem.  Zbyt wiele jednorodności grozi 

standaryzacją i utratą tożsamości narodowej zbyt wiele różnorodności może prowadzić do 

rozbieżności i w dłuższej perspektywie osłabić konstrukcję zjednoczonej Europy. 

Edukacja w miastach rozwija się jako pole edukacyjne, oparte na uwzględnieniu różnorodności 

w nauczaniu. Do jakiego stopnia nauczyciele pracujący w środowiskach miejskich mogą 

pracować z różnorodnością, biorąc pod uwagę pojawiające się ułatwienia i napotykane 

przeszkody? Samoocena uczniów jest w znacznym zakresie determinowana ich pochodzeniem, 

coraz to bardziej zróżnicowanym. To wyjątkowo ważne, aby nauczyciele mogli wspierać 

podnoszenie samooceny uczniowskiej i w ten sposób przybliżać sukces edukacyjny. Stąd próba 

wykorzystania podejścia nastawionego na rozwój (growth midnset2) w edukacji szkolnej z w 

różnicowanych środowiskach miejskich.  

Nazwa projektu GRIT jest niezręcznym akronimem, gdyż nie pochodzi od pierwszych liter 

(Growing in uRban educatIon and diversity). Może dodatkowo powodować nieporozumienia, 

gdyż angielskie słowo „grit” oznacza „odwagę i determinację na przekór przeszkodom3” 

 

2 W opracowaniu growth mindset tłumaczymy, zgodnie z polskim przekłądem książki Dweck, jako “nastawienie 

na rozwój” a fixed mindset jako “nastawienie na trwanie”. [przyp. tłum.] 

3 Z kolei pojęcie „grit” oddajemy jako „wytrwałość” [przyp. tłum.] 
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(Cambridge dictionary, 2017). Wytrwałość nabiera szczególnego znaczenie w kontekście 

edukacji, co jest podkreślane w kilku artykułach składających się na tę publikację, będącą 

ostatnim „produktem intelektualnym”, by użyć terminologii znanym uczestnikom programu 

Erasmus+, projektu. Ogólna idea tego kluczowego programu UE jest wspieranie 

innowacyjnych strategii nauczania i uczenia się w edukacji ogólnej i zawodowej. W projekcie 

GRIT skupiliśmy się na szkole, a dokładniej na przeciwdziałaniu przedwczesnemu opuszczaniu 

systemu edukacyjnego.  

Dzielone przez uczniów i nauczycieli przekonania o procesie uczenia się są jedną z determinant 

sukcesu szkolnego. Koncepcja nastawienia na wzrost, zaproponowana przez psycholożkę i 

wykładowczynię Stanford Univeristy (Kalifornia, USA) Carol Dweck, pomaga w zrozumieniu 

znaczenia tych przekonań. Kluczowe jest to, że inteligencja – w wąskim rozumieniu – ani 

uzdolnienia – w rozumieniu szerokim – nie są niezmienną cechą. Wręcz przeciwnie, ulegają 

wzrostowi: tak inteligencja, jak i uzdolnienia mogą być rozwijane. Teoria ta znalazła 

uzasadnienie w badaniach kognitywistycznych. Okazało się, że mózg jest plastyczny i zdolny 

do adaptacji. Osoby nastawione na rozwój stawiają przed sobą ambitniejsze cele i są bardziej 

wytrwałe w przypadku przeszkód. Koncepcja Dweck jest szczególnie istotna dla grup, które 

tradycyjnie są uznawane za zagrożone wykluczeniem edukacyjnym. Liczne badania pokazały, 

jak nastawienie uczniów i nauczycieli może być ukształtowane, a przez to wspierany sukces w 

szkołach. 

Na tym właśnie opiera się projekt GRIT. Podstawowym założeniem jest wykorzystanie 

nastawienia na rozwój jako narzędzia przeciwdziałania przedwczesnemu odchodzeniu z 

systemu edukacyjnego, w szkołach charakteryzujących się zróżnicowaniem uczniów, głównie 

w defaworyzowanych rejonach miejskich. W projekcie współpracowali eksperci zajmujący się 

edukacją i uczeniem całożyciowym z instytucji z różnych części UE: lider projektu Karel de 

Grote University College z Belgii, współtwórca Institute for Research and Information on 

Volunteering z Francji, Uniwersytet Warszawski i portugalski ISCTE. 

Na pierwszym etapie przygotowaliśmy zestaw scenariuszy ćwiczeń do stosowania podczas 

lekcji (IO1) oraz przewodnik do nich (IO2). Następnie zaproponowaliśmy szkolenie dla 

nauczycieli i edukatorów (IO3) wraz z podręcznikiem (IO4). Ostatni „produkt” to książka 

(IO5), mająca wspierać krytyczną refleksję o tym niemal trzyletnim projekcie. 

Pierwsza część tej publikacji zawiera artykuły bardzej teoretyczne, dotyczące różnych 

obszarów związanych z nastawieniem na rozwój: wspieraniem nauczycieli (Karel de Grote 

Univeristy College), uczenia całożyciowego (IRIV), szkolenia nauczycieli (Uniwersytet 

Warszawski) i strategii psychologicznych (ISCTE).  



7 

 

W drugiej części każdy z zespołów dzieli się doświadczeniami z testów prowadzonych w 

poszczególnych krajach oraz opisuje szerszy kontekst. Warto zaznaczyć, że implementacji 

narzędzi GRIT została znacząco zmodyfikowana w związku z zamknięciem szkół w trakcie 

pandemii. W związku z tym zaproponowaliśmy rozwiązania zdalne, jak również 

zaadaptowaliśmy narzędzia do używania on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Nastawienie na rozwój – szansa na rozwiązanie problemu 

przedwczesnego przerywania nauki 
Lien Fret, Kendra Geeraerts, Karel de Grote University College 

 

1. Przedwczesne przerywanie nauki w Europie 
Przedwczesne przerywanie nauki (early school leaving, ESL) jest definiowane przez Komisję 

Europejską (2019) w następujący sposób: „pojęcie przedwczesnego przerywania nauki odnosi 

się do sytuacji osób, które kończą kształcenie i szkolenie z wykształceniem co najwyżej 

gimnazjalnym, a które nie uczestniczą już w kształceniu i szkoleniu”. W zależności od 

kontekstu krajowego mogą istnieć różnice w tym, kto jest uznawany za osobę przedwcześnie 

przerywającą naukę. Na przykład wybrane państwa uznają za przedwcześnie przerywających 

naukę młodych ludzi, którzy porzucają szkołę bez ukończenia kształcenia podstawowego 

(odnosi się to zarówno do szkolnictwa podstawowego, jak i średniego) albo osoby 

przedwcześnie przerywające naukę to te, które opuściły szkołę bez kwalifikacji lub bez 

świadectwa. Komisja Europejska zaleciła środki polityczne mające na celu przeciwdziałanie 

zjawisku ESL przez stosowanie polityki zapobiegania, interwencji i kompensacji (Komisja 

Europejska, 2019). 

Jeśli przyjrzeć się czynnikom wyjaśniającym zjawisko przedwczesnego przerywania nauki w 

Europie, można stwierdzić, że wzajemne oddziaływanie różnych złożonych czynników 

związanych z konkretną sytuacją ucznia odgrywa istotną rolę (Komisja Europejska, 2019). 

Czynniki te obejmują indywidualne potrzeby (np. niepełnosprawność, problemy 

psychologiczne, słabe wyniki w nauce, zdrowie psychiczne), tło społeczno-ekonomiczne (np. 

pochodzenie migracyjne, ubóstwo, gospodarstwa domowe bez osób pracujących, położenie 

wiejskie/miejskie), czynniki związane ze szkołą (np. brak zasobów, brak poradnictwa i 

wsparcia, niewłaściwe metody nauczania) oraz czynniki kontekstowe w państwie (np. sytuacja 

gospodarcza, sytuacja na rynku pracy).  

Projekt GRIT ma na celu rozwiązanie problemu przedwczesnego przerywania nauki przez 

skupienie się na indywidualnych potrzebach uczniów oraz czynnikach związanych ze szkołą. 

Mówiąc konkretniej, projekt ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli w taki 

sposób, aby skorzystali na tym poszczególni uczniowie. Grupami docelowymi są nauczyciele 

indywidualni oraz zespoły pracowników oświaty. Wdrażając podejście oparte na nastawieniu 

na rozwój w praktyce nauczycielskiej, nauczyciele mogą lepiej dostrzec potencjał uczniów, 

który pozwoli tym drugim rozwijać się w szkole. Uważa się, że nastawienie na rozwój ma 
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wpływ na sukcesy uczniów w szkole. Szczególnie te grupy uczniów, które tradycyjnie uważane 

są za zagrożone niepowodzeniem w nauce (np. ze względu na pochodzenie etniczne, inny język 

ojczysty, niski status społeczno-ekonomiczny itp.) wydają się odnosić korzyści z takiego 

podejścia opartego na nastawieniu na rozwój. 

Informacje dotyczące kontekstu przedwczesnego przerywania nauki w krajach uczestniczących 

w projekcie GRIT (Belgia, Francja, Polska i Portugalia) zostały opisane w praktycznych 

rozdziałach niniejszego e-podręcznika. 

 

2. Podejście oparte na nastawieniu na rozwój, w celu rozwiązania problemu 

przedwczesnego kończenia nauki 
 

2.1. Nastawienie na rozwój a nastawienie na trwałość 

Przeświadczenia uczniów na temat ich zdolności i cech są związane z ich nastawieniem. 

Nastawienia to przekonania, które jednostki mają na temat natury ludzkich atrybutów, takich 

jak inteligencja (Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara, 2018). Według psychologa z 

Uniwersytetu Stanforda, dr Carol S. Dweck (2006), można wyróżnić dwa podstawowe stany 

umysłu: nastawienie na trwałość i nastawienie na rozwój, co przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1. Nastawienie na rozwój a nastawienie na trwałość 

 

Nastawienie na trwałość jest związane z przekonaniem, że zdolności, inteligencja i talenty są 

niezmienne, że są to cechy wrodzone, co podkreśla pogląd, że nie można ich zmienić. 

Uczniowie mogą na przykład wierzyć, że mają dobre oceny z matematyki tylko dlatego, że są 

w niej dobrzy. Uczniowie o nastawieniu utrwalonym unikają sytuacji, w których mogą ponieść 

porażkę lub zmagać się z problemami, ponieważ takie doświadczenia podważają wyobrażenie 

o ich inteligencji. Chcą po prostu czuć się mądrzy i utalentowani, korzystając z nowych 

możliwości tylko wtedy, gdy mogą udowodnić swoje stałe zdolności – kiedy są 

kwestionowane, tracą zainteresowanie. W przeciwieństwie do tego, nastawienie na rozwój 

 

 
I will never    as good as her/him. 

It’s too hard. 

I did something WRONG. 

           

I      can’t do this. 

I’m just bad at this. 

This is the best I can do. 

I learn from my mistakes. 

I will try to do better next time. 

I ask for help. 

What can I learn from him/her? 

I’m on the right 

track. 
I will try again. 

This will take me time  
and effort. 
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odnosi się do przekonania, że podstawowe cechy i zdolności intelektualne człowieka można 

rozwijać. Istnieje wiara w ideę „rozwoju”. Osoby nastawione na rozwój są przekonane, że mogą 

rozwijać się i rozszerzać swoje możliwości. Uczniowie mogą na przykład myśleć, że mają 

dobre oceny, ponieważ ciężko pracują, proszą o dodatkową pomoc, są wytrwali. Uczniowie 

nastawieni na rozwój postrzegają wyzwania jako sposób na własny rozwój i szukają trudnych 

doświadczeń edukacyjnych, które im to umożliwiają. Uczniowie ci przekształcają porażkę w 

podejście „jeszcze nie”, co znaczy, że uznają swój potencjał rozwoju w dającej się przewidzieć 

przyszłości (Dweck, 2006). 

 

2.2. Wgląd w funkcjonowanie mózgu: plastyczność mózgu 

Według Dweck (2012) zapewnienie uczniom informacji o tym, jak uczy się mózg ma 

duże znaczenie dla rozwoju postawy nastawionej na rozwój. Dzięki temu uczniowie stają się 

świadomi i przekonani o tym, że ich mózg ma potencjał do rozwoju i rozwoju. Ponadto 

nauczyciele muszą być poinformowani o tym, jak działa mózg, aby mogli odegrać rolę 

ułatwiającą uczniom rozwijanie postawy nastawionej na rozwój. 

 

Neuronauka kognitywna dowodzi, że mózgi są plastyczne, co znaczy, że ich struktura i 

połączenia mogą się zmieniać wraz z doświadczeniem. Zmiany zachodzą głównie na etapie 

dzieciństwa i dorastania (Howard-Jones, 2010). Dlatego ważne jest, aby uczniowie 

podejmowali wyzwania. Mózg ma zdolność do rozwoju, gdy spotyka się w wyzwaniami, ze 

względu na to, co neuronaukowcy nazywają „plastycznością”. Tak jak mięśnie mogą stać się 

większe i silniejsze, gdy ćwiczysz, tak mózg może rozwijać się, gdy się uczysz. Gdy poświęcasz 

czas i wysiłek na naukę, tworzą się 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 one zaledwie z podstawowymi funkcjami: mają tętno, mogą oddychać, 

jeść i spać – ale gdy są stymulowane przez doświadczenia, rozwój ich synaps jest 

niewiarygodnie szybki. Eksperymenty z myszami pokazują te same procesy: w otoczeniu 

zabawek i innych myszy, mózgi zwierząt stają się bardziej rozwinięte niż u myszy w izolacji 

społecznej i trzymanych w pustych klatkach. 

 

Przykładem tego, jak mózg adaptuje się po intensywnym treningu, można wziąć z 

Londynu. Aby zostać licencjonowanym taksówkarzem w tym mieście, należy zdać egzamin 

„The Knowledge”. Ten egzamin dotyczy znajomości map ulic miasta. Zazwyczaj potrzeba 

kilku lat nauki, aby zapamiętać wszystkie ulice, firmy czy punkty orientacyjne na mapie 
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Londynu. Skanowanie mózgu wykazało, że osoby, które odniosły sukces w szkoleniu, mają 

silniej rozwinięty hipokamp (Woollett, Spiers, & Maguire, 2009). Ten przykład pokazuje, jak 

głębokie zmiany w mózgu można uzyskać przez trening. 

Yeager i Dweck (2012) omawiają badania pokazujące, że nauczanie o intelektualnej 

plastyczności może zwiększyć odporność uczniów w obliczu wyzwań akademickich i 

społecznych. Zapoznanie się z rodzajami nastawienia, na rozwój i utrwalonym, może 

potencjalnie zmienić sposób myślenia uczniów o sobie i o swoim życiu, a w konsekwencji 

doprowadzić do wykształcenia się u nich nastawienia na rozwój. 

 

2.3. Pięć kluczowych składników koncepcji nastawienia na rozwój 

Dweck (2012) twierdzi, że osoby nastawione na rozwój radzą sobie z pięcioma kluczowymi 

składnikami koncepcji, przedstawionymi na rysunku 2, w sposób, który umożliwia im rozwój 

i rozszerzanie możliwości. Wyzwania są podejmowane. Przeszkody są postrzegane jako 

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

koniecznego do kultywowania swoich cech. Zarówno krytyka, jak i negatywne informacje 

zwrotne są postrzegane jako cenne źródła informacji. Osoby nacechowane nastawieniem na 

rozwój wierzą, że wiedza o tym, jak można poprawić się, może pomóc w uzupełnieniu braków 

we własnych umiejętnościach. I wreszcie sukces innych może być źródłem inspiracji. 

Odwrotnie osoby o utrwalonym sposobie myślenia – unikają wyzwań, łatwo poddają się, 

postrzegają wysiłek jako bezowocny, mają trudności w korzystaniu z informacji zwrotnej, a 

sukcesy innych postrzegają raczej jako zagrożenie niż inspirację. 

 

Rysunek 2. Pięć kluczowych składników koncepcji nastawienia na rozwój (Dweck, 2012). 

 FIXED MINDSET                   GROWTH MINDSET 

           “… avoid challenges ⇦  CHALLENGES  ⇨… embrace challenges 

 

 

    … get defensive or give up easily ⇦  OBSTACLES  ⇨… persist in the face of setbacks 

 

 

       … see effort as fruitless or worse ⇦  EFFORT  ⇨… see effort as the path to mastery 

 

 

   … ignore useful negative feedback ⇦  CRITICISM  ⇨…learn from criticism 

 

 

                  … feel threatened by ⇦  SUCCESS OF OTHERS  ⇨… find lessons and inspiration in the  

                      the success of others                      success of others” (Dweck, 2017, 263) 
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Wyniki PISA z 2018 r. dostarczają również informacji o postawach rozwojowych 

piętnastoletnich uczniów w 78 krajach. W badaniu PISA 2018 zapytano uczniów, czy zgadzają 

się ze stwierdzeniem: „Twoja inteligencja jest czymś, co można zmienić w niewielkim stopniu” 

(OECD, 2021). Badanie wykazało, że w badaniu PISA większość uczniów prezentowała 

postawę nastawioną na rozwój. Należy zauważyć, że dziewczęta częściej prezentowały 

nastawienie na rozwój niż chłopcy. Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie znajdujący się w 

niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej częściej zgadzali się ze stwierdzeniem, że ich 

inteligencja nie może zbytnio zmienić się z upływem czasu (OECD, 2021). Nie stwierdzono 

wyraźnych różnic w zakresie nastawienia na rozwój między uczniami ze środowisk 

imigranckich i spoza nich. Uczniowie defaworyzowani wydają się odnosić większe korzyści z 

nastawienia na rozwój niż uczniowie uprzywilejowani. Powodów można szukać w fakcie, że 

moderuje ono wpływ ubóstwa, nieobiektywnego postrzegania i ograniczonych ambicji na 

wyniki edukacyjne (OECD, 2021). 

 

Inne interesujące wyniki badania PISA 2018 wykazały, że uczniowie, którzy wykazywali 

nastawienie na rozwój, częściej spodziewali się, że ukończą studia wyższe. Stwierdzono 

pozytywne związki między uczniami, którzy mają nastawienie na rozwój, a różnymi postawami 

uczniów, takimi jak motywacja do opanowania złożonych zadań (ponieważ mają tendencję do 

szukania większych wyzwań), wyższe poczucie własnej skuteczności, ustalanie bardziej 

ambitnych celów nauki i postrzeganie wartości szkoły. Uczniowie nastawieni na rozwój wydają 

się również mniej obawiać porażki (OECD, 2021). 

 

2.4. Znaczenie wytrwałości („grit”) 

Jak wiele wysiłku chcą włożyć uczniowie, aby osiągnąć swoje cele? Jak bardzo pasjonują się 

tym, co robią? Jak radzą sobie z wyzwaniami i porażkami? Czy łatwo się poddają, czy raczej 

utrzymują wysiłek i zainteresowanie? Wszystkie te pytania odnoszą się do wytrwałości – „grit”, 

która nie jest tutaj nazwą projektu GRIT, a „grit” jako koncepcją. 

Wytrwałość można zdefiniować jako „tendencję do podtrzymywania zainteresowania i wysiłku 

w dążeniu do osiągnięcia długoterminowych celów” (Duckworth, Peterson, Matthews, & 

Kelly, 2007; Duckworth & Quinn, 2009). Credé, Tynan i Harms (2017) w ramach 

konceptualizacji wytrwałości skupiają się na znaczeniu samozaparcia. Wytrwałość to coś 
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więcej niż tylko bycie odpornym, kiedy coś, co próbujesz osiągnąć, wydaje się nie udawać. 

Chodzi o „wytężoną pracę nad wyzwaniami, utrzymywanie wysiłku i zainteresowania przez 

lata, pomimo niepowodzeń, przeciwności i zastojów w postępach”. Ktoś, kto jest twardy, 

traktuje osiągnięcia jak maraton – jego zaletą jest odporność. Rozczarowanie lub porażka 

sygnalizują innym, że czas zmienić trajektorię i odciąć się od strat, podczas gdy twarda 

jednostka utrzymuje obrany kurs” (Duckworth i in., 2007, s. 1087-1088). Podsumowując, 

wytrwałość można postrzegać jako połączenie zainteresowania, praktyki, determinacji i nadziei 

(Duckworth i in., 2007). Koncepcje wytrwałości i nastawienia na rozwój są ze sobą powiązane, 

co znaczy, że wytrwałość można rozwinąć przez bycie nastawionym na rozwój oraz że bycie 

nastawienionym na rozwój może prowadzić do wytrwałości. 

2.5. Inne, powiązane czynniki psychologiczne 

 

Jak już wcześniej wspomniano, niektóre inne czynniki psychologiczne są powiązane z 

nastawieniem na rozwój i stanowią obiecujące dźwignie dla zwiększenia osiągnięć 

edukacyjnych uczniów zagrożonych przedwczesnym przerwanym nauki. Czynniki te obejmują 

poczucie przynależności społecznej uczniów w gronie przyjaciół i w szkole, cele, które promują 

poszukiwanie wyzwań i zaangażowanie, a także uczenie się i umiejętności, które umożliwiają 

uczniom wytrwałe dążenie do celu, co opisują Dweck, Walton i Cohen (2014). 

 

Poczucie przynależności społecznej. Postrzeganie przez uczniów relacji z nauczycielami jako 

negatywnych stanowi poważne zagrożenie dla poczucia przynależności uczniów do szkoły. 

Uczniowie, którzy otrzymują większe wsparcie od swoich nauczycieli, wydają się być bardziej 

zadowoleni z życia. Poczucie przynależności lub poczucie bycia częścią społeczności szkolnej 

jest ważne dla uczniów. Poczucie przynależności do społeczności szkolnej prowadzi do 

lepszych wyników w nauce i wyższej motywacji (OECD, 2017). Uczniowie powinni czuć się 

włączeni i szanowani przez innych w szkole. Nawet subtelne wskazówki, które tworzą poczucie 

więzi społecznej z innymi, takie jak wspólne obchodzenie urodzin z kimś przynależnym do 

dziedziny, w ramach której wspólnie uczymy się, zwiększa motywację uczniów w tej 

dziedzinie. Co więcej budowanie poczucia przynależności społecznej uczniów w szkole może 

sprawić, że pokonają oni codzienne obawy o swoją przynależność i w dłuższej perspektywie 

wpłynie to korzystnie na ich osiągnięcia w nauce.  

Wyznaczanie celów. Uczniowie często nie dążą entuzjastycznie do nauki i rozwoju inteligencji, 

jeśli nie widzą, że nauka służy celowi, który ma dla nich znaczenie. Realistyczne cele 

długoterminowe, nawet jeśli dopiero rozwijają się, mogą być dla uczniów powodem do 
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przyjęcia i zaangażowania się w realizację celów nauki w szkole. Dzieje się tak dlatego, że 

uczniowie, którzy pracują mając cel, czują, że uczą się po to, by stać się taką osobą, jaką 

chcieliby być i wnieść coś wartościowego do świata. 

Umiejętności samoregulacyjne. Umiejętności te pozwalają uczniom wznieść się ponad 

rozproszenie uwagi i pokusy chwili, skupić się na zadaniu i pokonywać przeszkody na drodze 

do długoterminowych osiągnięć. Dzięki strategiom uczenia się i refleksji, uczniowie wykonują 

zadania, które są ważne dla długoterminowego sukcesu akademickiego (Dweck, Walton & 

Cohen, 2014). 

 

Zmiana nastawienia uczniów z na trwałośćgo na skierowane na rozwój jest trudnym procesem. 

Chociaż stosowanie interwencji opierających się na nastawieniu na rozwój, takich, jak zawarte 

w zestawie narzędzi GRIT, może przyczynić się do wykształcenia postawy nastawionej na 

rozwój, nigdy nie ma gwarancji, że zadziałają one zgodnie z założeniami. Przydatne mogą być 

także inne działania, z których część lub nawet większość może być już zakorzeniona w 

podejściu pedagogicznym szkoły, np.: 

 

• skupienie na „celach edukacyjnych” zamiast na „celach wydajnościowych”;  

• pozwolenie uczniom, aby doświadczyli sukcesu;  

• pozwolenie uczniom, aby uczyli się na błędach. Uczniowie muszą nauczyć się, jak 

radzić sobie z porażkami i błędami; 

• nauczenie uczniów, jak się uczyć i udzielenie pomocy w uczeniu się; 

• wspieranie strategii metapoznawczych; 

• unikanie porównań społecznych. Na przykład: „Twoja siostra zawsze miała dobre 

oceny z matematyki, więc dlaczego ty nie masz?” albo „spróbuj jeszcze raz, wszyscy 

inni uczniowie potrafili wykonać to ćwiczenie”; 

• przekazywanie uczniom informacji zwrotnej, która sprzyja uczeniu się i osiąganiu 

sukcesów. Skuteczna informacja zwrotna jest ukierunkowana na rozwój i pomaga 

uczniom osiągać lepsze wyniki w przyszłości. 

 

Ważną rolę odgrywa również nauczyciel. Jeśli chodzi o praktyki nauczania, badanie PISA 2018 

ujawniło, że następujące sposoby wsparcia ze strony nauczycieli odegrały rolę w zmianie liczby 

uczniów nastawionych na rozwój (OECD, 2021): 
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• nauczyciel pomaga uczniom w nauce; 

• nauczyciel udziela dodatkowej pomocy, gdy uczniowie jej potrzebują; 

• nauczyciel kontynuuje nauczanie, dopóki uczniowie nie zrozumieją; 

• nauczyciel wykazuje zainteresowanie uczeniem każdego z uczniów. 

 

2.5. Przestroga przed fałszywym nastawieniem na rozwój, a także odpowiedź na kilka uwag 

krytycznych 

Koncepcja nastawienia na rozwój została zaadaptowana w różnych kontekstach i stała się 

„popularną” ideą stymulującą indywidualne praktyki, szczególnie w środowisku edukacyjnym. 

Badania nad nastawieniami na rozwój i utrwalonym nie są pozbawione kontrowersji i 

krytycznych uwag. Czy naprawdę musimy zmienić nastawienie uczniów, aby odnieśli sukces 

w szkole? Czy wielkość efektu interwencji w dziedzinie nastawienia nie jest zbyt mała, aby 

interwencja była skuteczna? Mimo że podejście nastawienia na rozwój okazało się wartościowe 

pod różnymi względami, należy zachować postawę krytyczną. Dweck (2016) zdała sobie 

sprawę, że koncepcja ta została przez wielu uproszczona i że pojawiły się błędne przekonania.  

 

Po pierwsze, nastawienie na rozwój nie jest stałą cechą jednostki, taką jak otwartość czy 

elastyczność. Nastawienie powinno być postrzegane jako dynamiczny, a większość osób łączy 

w sobie zarówno nastawienia ukierunkowany na rozwój, jak i na trwałość (OECD, 2021). 

Nastawienie ucznia może być różne, w zależności od sytuacji lub zadania. Na przykład uczeń 

może mieć nastawienie na trwałość, jeśli chodzi o uczenie się matematyki, podczas gdy ten sam 

uczeń może być nastawiony na rozwój , jeśli chodzi o uczenie się umiejętności artystycznych. 

W związku z tym nauczyciele powinni zachować ostrożność, określając uczniów jako 

mających „nastawienie na rozwój” lub „na trwałość”. Powinni unikać stosowania etykiet w 

sposób ogólny, ponieważ należy wziąć pod uwagę konkretne szczegóły. Specyficzny kontekst, 

w jakim należy postrzegać nastawienie, skłania również do refleksji nad absolutną 

koniecznością stosowania nastawienia na rozwój. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których 

nastawienie na trwałość jest najzupełniej właściwe. 

Po drugie, w nastawieniu na rozwój chodzi nie tylko o chwalenie i nagradzanie wysiłku. 

Nauczyciele powinni być ostrożni z bezwarunkowym chwaleniem wysiłku, ponieważ mogą 

wystąpić negatywne skutki. Na przykład, okazywanie zadowolenia, gdy nie było postępów, 

ograniczy dalsze uczenie się. Dweck (2016) sugeruje, aby zaszczepić nastawienie na rozwój 

przez nagradzanie postępów i procesów uczenia się, które prowadzą do lepszego przyswajania 
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wiedzy, takich jak poszukiwanie informacji zwrotnej i eksperymentowanie z różnymi 

strategiami uczenia się.  

Po trzecie, za rozwój nastawienia na rozwój odpowiada nie tylko sam uczeń. Również rodzice, 

opiekunowie i wychowawcy muszą wziąć odpowiedzialność za tworzenie środowisk 

sprzyjających rozwojowi nastawienia. W tych środowiskach uczniowie nie są bezustannie 

oceniani, mogą popełniać błędy i otrzymują konstruktywne informacje zwrotne, które 

pomagają im się rozwijać (Dweck, 2012). 

Skuteczność interwencji opartej na nastawieniu na rozwój była przedmiotem wielu dyskusji. 

Chociaż niektóre badania wykazały godny uwagi wpływ na wyniki uczniów (np. Blackwell, 

Trzesniewski, & Dweck, 2007), inne badania już tego nie potwierdzily (np. Li & Bates, 2019). 

Interwencje w dziedzinie nastawienia odniosły sukces głównie w programach poradnictwa 

indywidualnego lub w małych grupach, dla uczniów o niskim statusie społeczno-

ekonomicznym i gdy prowadzono dłuższe intensywne szkolenie (o czasie liczonym w 

miesiącach; Paunesku i in., 2015; Sisk i in., 2018). Jednak ostatnie badanie ogólnokrajowe 

przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych przez Yeager, Hanselman i Walton (2019) z 

wykorzystaniem reprezentatywnej próby uczniów szkół średnich, wykazało, że krótkie 

(trwające mniej niż godzinę) internetowe interwencje w zakresie nastawienia na rozwój, które 

uczą, że zdolności intelektualne można rozwijać, zwiększyły ogólny nabór na zaawansowane 

kursy matematyki. Chociaż metaanalizy Sisk, Burgoyne, Sun, Butler, & Macnamara (2018) 

potwierdzają tylko podstawowe założenia teorii Dweck – ogólne efekty interwencji w zakresie 

nastawienia na rozwój na osiągnięcia akademickie były słabe. 

 

 

Podsumowanie 
Yeager i Dweck (2020) w swoim przeglądzie wniosków, jakie można wyciągnąć z kontrowersji 

dotyczących nastawienia na rozwój, stwierdzili, że podstawy teorii nastawienia są solidne, 

efekty są powtarzalne, a rozmiary efektów można uznać za obiecujące. Według Yeager i Dweck 

(2020) z kontrowersji związanych z badaniami naukowymi można wyciągnąć wiele wniosków, 

ale warto też zadać kilka bardziej ogólnych pytań: „Dlaczego pomysł, że studenci mogą 

rozwijać swoje zdolności, miałby być kontrowersyjny? I dlaczego miałoby być kontrowersyjne, 

że wiara w to może zainspirować uczniów, w sprzyjających warunkach, do większej nauki? 

Czy nie wszystkie dzieci rzeczywiście zasługują na to, by uczęszczać do szkół, w których ludzie 
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wierzą i poświęcają się rozwojowi ich zdolności intelektualnych? Wyzwanie, jakim jest 

stworzenie takich sprzyjających warunków dla wszystkich uczących się, będzie ogromne i 

mamy nadzieję, że badania nad nastawieniem odegrają znaczącą rolę w ich tworzeniu” ( Yeager 

& Dweck, 2020, s. 1282). 
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Growing in urban education and diversity – wzmacnianie podejścia polegającego 

na nastawieniu na rozwój na poziomie międzynarodowym (OECD) i europejskim 

(Unia Europejska). Przykład projektu GRIT 
Bénédicte Halba Iriv (Paris, France) 

 

Wprowadzenie 
Uczniowie z obszarów miejskich pochodzą z wielu zróżnicowanych środowisk, co stanowi 

ogromne wyzwanie dla edukacji. Aby można było zapewnić edukację wysokiej jakości, 

niezwykle ważne jest, aby nauczyciele i uczniowie byli świadomi tej kwestii. Walka z 

przedwczesnym przerywaniem nauki (ESL) oznacza zwiększenie powodzenia uczniów w 

szkole. 

https://doi.org/10.1037/amp0000794


20 

 

Głównym celem projektu GRIT jest rozwijanie u uczniów postawy nastawionej na rozwój jako 

alternatywnej strategii walki z przedwczesnym przerywaniem nauki. Projekt ma na celu 

zachęcenie pedagogów do pracy z młodzieżą na obszarach miejskich poprzez rozwijanie w nich 

postawy nastawionej na rozwój. W projekcie GRIT różnorodność wśród uczniów została 

uznana za główne wyzwanie dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji. Celem projektu jest 

wspieranie zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli, aby lepiej rozumieli swoje możliwości i 

pomagali rozwijać przekonania, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole. Podejście 

oparte na nastawieniu na rozwój wydaje się być w tej perspektywie uzasadnione. 

W tym artykule zamierzamy wyjaśnić, w jakim stopniu nastawienie na rozwój (growth mindset) 

zostało pozytywnie omówione w podejściu OECD, szczególnie w wynikach badań 

prowadzonych w ostatnim czasie (PISA od 1997 r. i TALIS od 2008 r.); w drugiej kolejności, 

z perspektywy Unii Europejskiej, przez wdrożenie programu zakładającego uczenie się przez 

całe życie (proces boloński i proces kopenhaski od 2000 r.). W ostatnim punkcie zilustrujemy 

to innowacyjne podejście zaproponowane w wybranych projektach europejskich, dotyczących 

wzmacniania podejścia opartego na nastawieniu na rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem 

korzyści wynikającej z projektu GRIT. 

1.  Perspektywa międzynarodowa – całościowe podejście OECD (od PISA do TALIS) 
Literatura na temat podejścia nastawionego na rozwój jest wciąż na etapie rozwoju. Najnowsze 

badania koncentrują się na heterogeniczności efektów działania, aby lepiej wyjaśnić, w jaki 

sposób może ono wpływać na różne grupy uczniów w różny sposób. W tej pierwszej części 

chcemy podkreślić, dlaczego OECD włączyła do swojej analizy podejście oparte na 

nastawieniu na rozwój: Po pierwsze ze względu na poprawę wyników uczniów przez 

wzmocnienie całościowego podejścia do uczenia się uczniów (PISA), po drugie ze względu na 

rolę, jaką odgrywają nauczyciele w strukturze społecznej, a po trzecie ze względu na 

decydującą rolę, jaką mają do odegrania dyrektorzy szkół we wspieraniu uczniów. 

 

Bardziej całościowe podejście do uczenia się uczniów – w tym podejście nastawione na rozwój 

w PISA (OECD, 2021). 

Program międzynarodowej oceny uczniów (PISA) został ustanowiony w 1997 r. w celu 

wzbogacenia środków pomiaru wyników nauczania. Na podstawie międzynarodowo 

uzgodnionych założeń regularnie mierzy, co piętnastoletni uczeń wie i potrafi oraz odnosi to 

do szerokiego zakresu aspektów. 

W ten sposób oferuje wgląd w źródła zróżnicowania wyników edukacyjnych, zarówno w 

ramach konkretnego systemu edukacyjnego, jak i pomiędzy krajami (McGaw, 2008 cyt. za 
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OECD, 2021). Program PISA, w którym bierze udział około 600000 uczniów w 78 krajach i 

gospodarkach, daje wyjątkową możliwość wniesienia wkładu w badania, ponieważ analizuje 

uczniów, nauczycieli i szkoły w różnych kontekstach oraz proponuje określenie istotnych 

korelacji, które mogą posłużyć za podstawę badań w przyszłości. 

Wpływ PISA był niewiarygodnie pozytywny. Po pierwsze, stał się on międzynarodowym 

punktem odniesienia dla porównywania jakości, równości i skuteczności wyników nauczania 

w różnych krajach. Po drugie, wsparł zarówno nauczycieli, jak i szkoły w określaniu obszarów 

wymagających poprawy oraz międzynarodowych najlepszych praktyk. Po trzecie, dostarczył 

decydentom dowodów statystycznych i punktów odniesienia w zakresie polityki 

międzynarodowej w celu wsparcia lub przyczynienia się do realizacji krajowych programów 

reform (Schleicher, 2019 cyt. za OECD 2021). 

Ostatnia ocena PISA wykazała zarazem, że większość krajów OECD nie odnotowała 

praktycznie żadnej poprawy wyników swoich uczniów od czasu pierwszego badania PISA w 

2000 roku. W tym czasie niektóre kraje, które wydają stosunkowo niewiele na edukację lub w 

których uczniowie spędzają stosunkowo mniej czasu w szkole, osiągnęły wysoki poziom 

wyników (OECD, 2019 cyt. za OECD, 2021). Stagnacja wyników niektórych krajów ilustruje 

trudności w utrzymaniu systemowej poprawy w dziedzinie edukacji. Podnosi również pytanie, 

czy poświęcono wystarczająco wiele uwagi wdrożeniu korygujących polityk edukacyjnych 

(OECD, 2020 cyt. za OECD, 2021) i czy istnieją jeszcze jakieś krytyczne determinanty sukcesu 

edukacyjnego, które nie zostały ujawnione. 

Na wyniki kształcenia może wpływać wiele czynników, a w ramach badania PISA stopniowo 

rozszerzano zakres analizy, aby przyjąć bardziej całościowe podejście do uczenia się. Celem 

PISA jest krytyczna ocena kompetencji uczniów, a nie tylko ich wiedzy merytorycznej i 

rutynowych umiejętności poznawczych. Obecnie coraz częściej oczekuje się, że uczniowie 

staną się niezależni, będą uczyć się przez całe życie i w szerokim zakresie. W tym kontekście 

w ostatniej ocenie z 2018 r. PISA uwzględnił koncepcję „nastawienia na rozwój”, która była 

przedmiotem dyskusji w dziedzinie psychologii przez ostatnie kilka dziesięcioleci. Może to 

wyjaśnić, dlaczego niektórzy uczniowie rozwijają się w obliczu przeciwności losu, podczas gdy 

inni marnieją. 

W społeczeństwie, w którym rośnie niepewność, nieuniknione jest stawianie czoła nowym 

wyzwaniom, co czasami kończy się porażką. Aby młodzi ludzie mogli rozwijać się, muszą 

umieć stawiać czoła trudnościom i radzić sobie z niepowodzeniami. Podczas globalnego 

kryzysu COVID masowe zamykanie szkół dotknęło w heterogeniczny sposób ponad 1,6 

miliarda uczniów (OECD, 2021). O ile doświadczenie to mogło być wzbogacające dla uczniów, 
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którzy potrafią samodzielnie wyznaczać sobie cele, opracowywać strategie uczenia się i 

kontrolować swoje postępy, o tyle było ono niszczące dla innych uczniów, którzy przywykli 

do tego, że inni kierują ich nauką, a nie mają ochoty na kierowanie nią samodzielnie (Reimers 

and Schleicher, 2020; Gouëdard, Pont and Viennet, 2020 cyt. za OECD, 2021). 

Koncepcja, że psychologia odgrywa rolę w procesach uczenia się uczniów, rzuca światło na 

ograniczenia tradycyjnych wskaźników opartych na danych wejściowych w przewidywaniu 

wyników systemu edukacji. Skupienie się na samych procesach uczenia się mogłoby 

dostarczyć wiedzy na temat tego, dlaczego niektóre kraje inwestują mniej czasu i pieniędzy w 

edukację, a mimo to osiągają lepsze wyniki niż ich odpowiedniki. 

  

 

Wzmacnianie tkanki społecznej szkół i społeczności edukacyjnej oraz wzmacnianie 

przywództwa (Schleicher, 2020) 

Według Andreasa Schleichera , największym ryzykiem związanym z kryzysem COVID jest to, 

że „tkanka społeczna tworzona w szkołach i przez szkoły ulegnie rozpadowi”. Rzeczywiście, 

„uczenie się nie jest procesem transakcyjnym, w którym uczniowie są biernymi konsumentami 

treści, szkoły są dostawcami usług, a rodzice klientami”. Wręcz przeciwnie, „zdobywanie 

wiedzy zawsze odbywa się przez interakcję i w warunkach dobrego samopoczucia i poczucia 

własnej skuteczności zarówno dla uczących się, jak i dla nauczycieli” (Schleicher, 2020). 

Dlatego sukces uczniów, szczególnie tych z grup upośledzonych, zależy od utrzymywania 

bliskich relacji z nauczycielami. W związku z tym, w sytuacji kryzysu COVID, szkoły muszą 

zapewnić nauczycielom sposoby na zachowanie bliskości społecznej, gdy są od siebie fizycznie 

oddaleni. 

Zadaniem systemów szkolnych jest wspieranie nauczycieli w ich misji społecznej, polegającej 

na wprowadzaniu zmian w życiu dzieci i wspieraniu osób znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji społecznej. Wyniki badania TALIS (2018) pokazują, że dziewięciu na dziesięciu 

nauczycieli stwierdziło, że przystąpiło do zawodu, aby dokonać zmian w życiu dzieci, a trzech 

na czterech wyraźnie odniosło się do możliwości przyniesienia korzyści osobom znajdującym 

się w niekorzystnej sytuacji społecznej. 

Kryzys zwiększył również potrzebę utrzymywania przez nauczycieli kontaktów między sobą, 

co było trudne nawet w normalnych czasach: mniej niż jeden na dziesięciu nauczycieli 

rutynowo obserwuje zajęcia swoich kolegów i udziela im informacji zwrotnych, nawet jeśli 

zajęcia odbywały się tuż obok. Nieco więcej niż jeden na pięciu nauczycieli uczestniczy we 

wspólnym uczeniu się zawodowym przynajmniej raz w miesiącu, a mniej niż jeden na trzech 



23 

 

nauczycieli twierdzi, że prowadzi zajęcia w zespole przynajmniej raz w miesiącu. Są to właśnie 

te działania, które wiążą się z wyższym poziomem poczucia własnej skuteczności wśród 

nauczycieli. Istnieją jednak znaczne różnice w czasie i między krajami. 

Tak, jak ważne jest, by nauczyciele utrzymywali kontakt z uczniami, kryzys zwiększył potrzebę 

utrzymywania przez nich kontaktu między sobą. Technologia może pomóc w przyspieszeniu i 

wzmocnieniu współpracy między nauczycielami, daleko poza granicami ich szkoły. Andreas 

Schleicher sugeruje, że wzięcie pod rozwagę siły „wspólnej konsumpcji”, polegającej na 

powstawaniu rynków internetowe, na których ludzie dzielą się swoimi samochodami, a nawet 

mieszkaniami, z zupełnie obcymi ludźmi, może otworzyć perspektywy zmian również w 

nauczaniu. Nauczyciele mogliby używać platformy cyfrowej do dzielenia się swoimi planami 

lekcji. Przytacza on przykład Szanghaju, ale wiele podobnych możemy znaleźć w państwach 

UE. Udało się to zrobić we Francji dzięki platformie współpracy zaprojektowanej przez 

organizację zależną od ministerstwa edukacji (Canope), która miała wspierać nauczycieli, ale 

miała ona tylko charakter eksperymentalny. 

Główną ideą jest stworzenie „gigantycznej społeczności nauczycieli, posługującej się otwartym 

kodem źródłowym i odblokowanie kreatywności nauczycieli po prostu przez wykorzystanie 

pragnienia ludzi, aby wnieść swój wkład, współpracować i zdobywać uznanie za swój wkład”, 

jak to miało miejsce w Szanghaju. Im więcej innych nauczycieli pobiera, krytykuje lub 

poprawia lekcje, tym większa jest reputacja nauczyciela, który się nimi podzielił. Dlatego na 

koniec roku szkolnego dyrektor nie będzie pytał tylko o to, jak dobrze nauczyciele uczyli 

swoich uczniów, ale jaki wkład wnieśli w doskonalenie zawodu nauczyciela i szerzej 

rozumianego systemu edukacji. Byłby to najbardziej odpowiedni wkład technologii w 

osiągnięcie doskonałego nauczania, uwzględniający to, że wartość jest tworzona 

„horyzontalnie” (wśród równych sobie pozycją), z którymi łączymy się i pracujemy. 

Innym ważnym punktem podkreślanym przez Andreasa Schleichera jest podejście do 

przywództwa, ponieważ w niepewnych czasach „ludzie szukają jednej rzeczy, której mogliby 

się trzymać, jako sposobu na przywrócenie porządku”. Ilustracją w edukacji są „liderzy szkół, 

którzy zajmują się bezpośrednimi potrzebami uczniów, rodzin, pracowników i społeczności, 

jednocześnie przygotowując się na sposoby, w jakie świat uczenia się i nauczania będzie się 

zmieniał”. Inne główne zadania sugerowane dla dyrektorów szkół to szybkie powołanie zespołu 

kryzysowego, zapewnienie codziennych aktualizacji w mediach społecznościowych oraz 

wiedza o tym, kto jest właścicielem czego i co z tym robi. Mają również możliwość 

„skonsultowania się z ich wydziałem, pracownikami i administracją” i każdą osobą 

odpowiedzialną za to, jakich zasobów potrzebują i w jakim porządku. Dotarliby również do 
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innych szkół i ich społeczności. Ich plan działania jest dość trudny. Jak wspomniał Andreas 

Schleicher „nawet w spokojnym czasie nie wydaje się to łatwe” ale wyjątkowe czasy, w których 

żyjemy, mogą dostarczyć sposobu na poprawę, ponieważ „nie jest to czas na to, co publiczne 

przeciw temu, co prywatne, ale na publiczne wraz z prywatnym". Wspólna praca dla 

dyrektorów szkół publicznych i prywatnych jest ważnym wyzwaniem. 

Ponadto, potrzebowalibyśmy również „liderów systemu, którzy zajmą się strukturami 

instytucjonalnymi, które zbyt często zbudowane są wokół interesów i przyzwyczajeń 

dorosłych, a nie uczących się”. Główne cechy liderów tej kategorii to „otwarte podejście do 

zmian społecznych, pomysłowość w tworzeniu polityki i umiejętność wykorzystania zdobytego 

zaufania do wprowadzania skutecznych zmian”. Pomysł polega na stworzeniu pozytywnego 

cyklu, który ma zaangażować nauczycieli w efektywną współpracę. Liderzy systemu 

„skoncentrowaliby zasoby, zbudowali potencjał i stworzyliby odpowiedni klimat polityczny za 

pomocą wymiernych narzędzi, opracowanych w celu zachęcania i ułatwiania innowacji i 

rozwoju, a nie zgodności z przepisami” (Schleicher, 2020). 

 

Na koniec Andreas Schleicher sugeruje, aby „okazać więcej wdzięczności również naszym 

nauczycielom, którzy poświęcają swoje życie, aby pomóc następnemu pokoleniu realizować 

swoje marzenia i kształtować naszą przyszłość”. Kiedy w 2018 roku przeprowadzono badanie 

TALIS, tylko jeden na czterech nauczycieli czuł się doceniany przez społeczeństwo za pracę, 

którą wykonuje. 

 

Przywództwo w szkole – podejście TALIS (OECD, 2019) 

Badanie TALIS (Teaching and Learning International Survey) jest przeprowadzane co pięć lat 

od 2008 roku. Ostatni raport opublikowany w 2018 roku był trzecim cyklem badania. Chodzi 

w nim o to, aby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli możliwość wyrażenia swoich opinii na 

temat warunków pracy, środowiska uczenia się i stosowanych praktyk. Ta perspektywa jest 

niezbędna dla systemów edukacyjnych, aby móc zrozumieć, co dzieje się w szkołach i klasach, 

oraz aby kierować rozwojem polityki. Zawód nauczyciela stoi w obliczu nowych wymagań. Są 

one spowodowane takimi czynnikami, jak zmiany w konfiguracji rynku pracy, rosnący napływ 

migrantów i zamrożenie budżetu publicznego. Wpływają one nie tylko na organizację 

szkolnictwa, ale także na kształt i sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

W ramach badania TALIS gromadzone są empiryczne i porównywalne dane, które mają pomóc 

w opracowaniu polityki edukacyjnej w tym zakresie. Zagadnienia poruszane w TALIS 2018 to: 

kwestie zasobów ludzkich i relacje z interesariuszami; kształcenie nauczycieli i przygotowanie 
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wstępne; satysfakcja z pracy i motywacja nauczycieli; informacje zwrotne i rozwój nauczycieli; 

poczucie własnej skuteczności nauczyciela; klimat szkoły; przywództwo szkoły; praktyki 

zawodowe nauczycieli; praktyki instruktażowe nauczycieli; innowacyjność; równość i 

różnorodność. W edycji z 2008 roku tematami były: przywództwo w szkole; ocena nauczycieli 

i informacje zwrotne dla nauczycieli; praktyki, przekonania i postawy nauczycielskie; rozwój 

zawodowy; klimat szkoły; podział czasu pracy; satysfakcja z pracy. 

Główną korzyścią wynikającą z badania TALIS w porównaniu z PISA jest skupienie się na 

przywództwie w szkole, dotyczącym nauczycieli i szkół. Kierownictwo szkoły ma ogromny 

wpływ na uczenie się uczniów. W szczególności przywództwo i działania dyrektorów szkół i 

nauczycieli mogą kształtować efektywne środowisko uczenia się. Nauczyciele i dyrektorzy 

szkół muszą mieć autonomię niezbędną do podejmowania decyzji związanych z ich pracą. W 

tej perspektywie TALIS 2018 nie tylko rozszerza tematy poruszane w poprzednich cyklach, 

takie jak przywództwo w szkole i rozwój zawodowy, ale też uwzględnia bardzo istotne kwestie, 

takie jak innowacyjne praktyki w szkołach i w klasach oraz radzenie sobie z równością i 

różnorodnością w klasie. 

Ponadto TALIS wykracza poza wyniki opisowe, aby zapewnić bardziej zniuansowaną analizę, 

która umożliwia porównywanie danych między różnymi grupami nauczycieli (np. 

nauczycielami doświadczonymi i początkującymi), różnymi grupami szkół (np. szkołami 

prywatnymi i publicznymi) oraz różnymi poziomami kształcenia (np. szkołami podstawowymi 

i gimnazjami). Oczekuje się, że pomoże to systemom edukacji skoncentrować wysiłek na 

obszarach, które wymagają większej uwagi. 

Zebrane wskaźniki stanowią wkład w debatę na temat zawodu nauczyciela, ponieważ pomagają 

w określeniu dźwigni służących zwiększeniu stopnia profesjonalizmu nauczycieli i dyrektorów 

szkół na całym świecie. Profesjonalizm nauczycieli jest mierzony za pomocą pięciu filarów: 

wiedzy i umiejętności wymaganych do nauczania; możliwości rozwoju zawodowego; kultury 

współpracy wśród nauczycieli; poziomu odpowiedzialności zawodowej i autonomii 

nauczycieli i dyrektorów szkół; postrzeganego prestiżu zawodu. Średnio, w krajach i 

gospodarkach OECD uczestniczących w badaniu TALIS (2018), 63% dyrektorów ponosi 

znaczną odpowiedzialność za większość zadań w swoich szkołach. Odsetek ten wzrasta do 

79%, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko szkoły zarządzane prywatnie. Ponad 90% nauczycieli 

twierdzi, że ma dużą autonomię w wyborze metod nauczania, ocenianiu postępów uczniów w 

nauce, dyscyplinowaniu uczniów i określaniu ilości pracy domowej, jaką należy zadać w klasie. 

Osiemdziesiąt cztery procent badanych deklaruje tak samo wysoki poziom autonomii w 

zakresie określania treści kursu. Większa autonomia wiąże się ze skłonnością nauczycieli do 
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współpracy zawodowej i wprowadzania innowacji do swojej praktyki, a także z poczuciem 

własnej skuteczności, satysfakcją z pracy i poziomem stresu. 

Rozumienie głównych elementów przywództwa w szkole zmieniało się na przestrzeni lat 

(Marzano, Waters and McNulty, 2005). Obejmuje ono szereg elementów, takich jak 

wyznaczanie celów, zapewnienie odpowiedniego rozwoju zawodowego oraz działania na rzecz 

rozwoju programu nauczania i doskonalenia sposobu uczenia, bez utraty z pola widzenia 

aspektów zarządzania szkołą. Badania wykazały jednak, że zamiast fragmentarycznej wizji 

elementów przywództwa, najbardziej efektywną formą wydaje się być podejście całościowe, 

nazwane po prostu „przywództwem dla uczenia się”, obejmujące wymienione elementy. 

Aby liderzy szkolni pełnili rolę skutecznie, szkoły muszą mieć autonomię niezbędną do 

podejmowania decyzji w tych aspektach, które dotyczą ich codziennej działalności (OECD, 

2017 cyt. za OECD 2019). Istotnie, kluczowy element profesjonalizmu dyrektorów i 

nauczycieli polega na ich zdolności do podejmowania uznaniowych decyzji (Hargreaves and 

Fullan, 2012 cyt. za OECD 2019). Uzasadnieniem dla zwiększenia autonomii jest to, że szkoły 

dysponują profesjonalistami z wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem odpowiednimi, aby 

podejmować najbardziej istotne decyzje dotyczące personelu, oceny i programu nauczania 

(OECD, 2018 cyt. za OECD 2019). Chociaż autonomia w podejmowaniu decyzji nie jest 

wystarczającą gwarancją skutecznego przywództwa, jest to element konieczny. 

Liderów szkolnych definiuje się jako „osoby, od których oczekuje się przyjęcia roli 

przywódczej, z uwagi na rolę kierowniczą i strategiczną, jaką odgrywają w szkołach” (Ainley 

and Carsten cyt. za OECD 2019). Od dyrektorów wymaga się, aby wyszli poza swoją 

tradycyjną rolę administratorów i objęli stanowiska kierownicze, na których będą mogli 

angażować, wspierać i zobowiązywać nauczycieli do nauczania (Grissom and Loeb, 2011 ; 

OECD 2016 cyt. za OECD 2019). Uznawanie dyrektorów za liderów szkolnych oznacza 

uznanie ich zdolności do przekazywania wizji doskonalenia szkoły, będącej w stanie 

zaangażować nauczycieli dla dobra wszystkich uczniów (Hallinger and Heck cyt. za OECD 

2019). 

 

2. Od świata do Europy – całościowe podejście do edukacji wspierane przez Unię 

Europejską (program uczenia się przez całe życie, Lifelong Learning Programme, LLP) 
 

Kluczową kwestią w podejściu opartym na nastawieniu na rozwój jest otwarcie umysłów 

uczniów i nauczycieli. W tym duchu, najlepszym sposobem walki z przedwczesnym 

przerywaniem nauki jest stworzenie pozytywnego cyklu i ciągłości między szkołą, domem i 
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społeczeństwem w szerszej perspektywie. Skupienie się na kadrze kierowniczej szkół 

(dyrektorach i nauczycielach), jak sugeruje podejście OECD, jest pierwszym istotnym krokiem, 

ale społeczność edukacyjna jest szersza, ponieważ powinna również obejmować interakcję z 

rodzicami i uczniami. Nauka nie jest szkolnym przywilejem czy wyłącznością. Jest ona 

dzielona w domu, ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami. Nauka wzbogacana jest 

również poza szkołą i domem, w otoczeniu ucznia, które obejmuje przyjaciół, znajomych 

rodziny, krewnych w rodzinie oraz wszystkie osoby, które mogą spotkać podczas zajęć 

pozalekcyjnych, z którymi uczniowie mogą być związani. Im więcej osób spotykają, tym 

więcej możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania różnych rodzajów wiedzy mają 

uczniowie. W pierwszym punkcie podkreślimy rolę rodziców. W drugim – skupimy się na 

pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się, z którego uczniowie mogą skorzystać dzięki 

zajęciom pozalekcyjnym. W trzecim – przeanalizujemy podejście oparte na nastawieniu na 

rozwój w ważnym programie europejskim Lifelong Learning Programme (LLP). 

 

Wzmocnienie partnerstwa nauczycieli i rodziców (Levinthal de Oliveira Lima & Kuusisto , 2019)  

Jak zwracają uwagę Cristiana Levinthal de Oliveira Lima i Elina Kuusisto, „w pedagogice 

podejście całościowe odnosi się do rozwoju całego ucznia, podkreślając wszystkie wymiary, w 

jakich on się znajduje, może uczyć się i rozwijać jako jednostka, na przykład w aspektach 

poznawczym, społecznym, emocjonalnym i duchowym. W podejściu tym wymiary te są 

współzależnie istotne dla dobrego samopoczucia, zdrowego rozwoju i sukcesu ucznia, a 

również zakłada się, że każdy uczeń jest ekspertem, który kieruje swoim procesem uczenia się 

w życiu. Przyjęcie holistycznego podejścia w edukacji wymaga w konsekwencji 

rekonceptualizacji roli zarówno nauczycieli, jak i rodziców” (Levinthal de Oliveira Lima & 

Kuusisto, 2019). 

Dlatego całościowe podejście do pedagogiki wymaga „całościowego podejścia do partnerstwa 

nauczycieli i rodziców oraz vice versa: jedno nie może w pełni osiągnąć swoich celów bez 

drugiego”. Partnerstwo to, określane jako „partnerstwo dom-szkoła”, powinno być „oparte na 

autentycznych interakcjach, prawdziwej akceptacji, zaufaniu i wierze w wydobycie tego, co 

najlepsze z każdej rodziny. Wykracza poza interakcje między nauczycielem a rodzicami – 

odnosi się raczej do interakcji między nimi jako całymi jednostkami, które są wrażliwe na 

potrzeby, przekonania i pomysły drugiej strony i zamiast konkurować, jednoczą swoje mocne 

strony dla wspólnego celu, jakim jest sukces dziecka w życiu”. 

Rzeczywiście, „paradygmat edukacji ulega silnym zmianom na całym świecie, od takiego, w 

którym nauczyciele posiadają prawdę o wszystkich treściach akademickich do takiego, w 
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którym uczniowie są silnymi współtwórcami nauczania”. W rezultacie nauczyciele „nie są już 

jedynymi, którzy posiadają cenne informacje do przekazania rodzicom, a rodzice nie są już 

tylko odbiorcami informacji o osiągnięciach dzieci i wynikach ich zachowania. Zamiast tego 

należy wysłuchać i docenić wiedzę i przemyślenia rodziców, ponieważ są oni równie cennymi 

nośnikami informacji o uczeniu się i rozwoju dzieci, co nauczyciel”. 

Badaczki proponują następującą definicję rodziców: „Każdy prawnie utytułowany dorosły, 

który opiekuje się dziećmi i jest przez nie postrzegany jako osoba będąca punktem odniesienia” 

(dzieci i uczniowie są odpowiednikami). Odwołują się do koncepcji zaangażowania rodziców, 

sformułowanej przez Janet Goodall i jej współpracowników, „jako ramy, które są spójne z 

zasadami całościowego podejścia pedagogiki do partnerstwa nauczycieli i rodziców”. 

Prawdziwe wyzwanie w paradygmacie edukacyjnym doprowadza nas do interesariuszy, 

zwłaszcza nauczycieli. Badaczki zwracają uwagę na potrzebę wdrożenia opartych na badaniach 

praktyk zaangażowania rodziców w systemy edukacyjne na całym świecie. Główną barierą 

było zawsze, jak twierdzi Goodall, postrzeganie pracy z rodzicami jako wciąż 

„skoncentrowanej na szkole, a nie na nauce”. Partnerstwo to musi zmienić się z „podejścia 

wciągającego” („involvement approach”) do rodziców na „podejście angażujące” 

(„engagement approach”), bardziej skuteczne i integrujące. 

Badaczki podkreślają, że główny problem, który jest zarówno zagrożeniem, jak i wyzwaniem 

dla nauczycieli, związany jest z procesem globalizacji, który stworzył we współczesnych 

społeczeństwach „rosnącą różnorodność uczniów i rodziców, która wymaga od nauczycieli 

kreatywnej, wrażliwej i wszechstronnej postawy wobec rodziców”. Dlatego też należy 

wzmocnić podejście całościowe – im lepiej nauczyciele są przygotowani i przeszkoleni do 

radzenia sobie z różnorodnością, tym lepiej będą mogli odgrywać swoją rolę w klasie. 

Ponieważ istnieje kontinuum w edukacji, zaangażowanie rodziców „przebywa nie tylko w 

klasie, ale w społeczności i społeczeństwie”. 

 

 

Łączenie uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego 

Innym sposobem na wzmocnienie w edukacji podejścia opartego na nastawieniu na rozwój jest 

nacisk na niezbędne połączenie uczenia się w szkole (uczenie się formalne) z uczeniem się poza 

szkołą (uczenie się pozaformalne i nieformalne). Formalne uczenie się jest oczywiście 

głównym zadaniem nauczycieli, ponieważ są oni szkoleni i proszeni o ocenianie swoich 

uczniów na podstawie obowiązkowego programu nauczania, który jest taki sam dla wszystkich 

uczniów w określonym wieku, z uwzględnieniem wiedzy i kompetencji, które należy osiągnąć 
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w zależności od poziomu edukacji. Uczenie się pozaformalne i nieformalne odbywa się poza 

szkołą, niekiedy w domu, ale na ogół w ramach zajęć pozaszkolnych – przykładem może być 

szkolny mentoring, ale jest on zbyt mocno związany ze szkołą. Najlepszym sposobem 

zdobywania wiedzy nieformalnej i pozaformalnej są zajęcia w czasie wolnym – sportowe, 

kulturalne lub artystyczne (muzyka, teatr, wszelkiego rodzaju taniec). Wiele stowarzyszeń 

oferuje takie zajęcia dla rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na ich opłacenie, co kiedyś było 

wskaźnikiem wykluczenia społecznego. Amerykański ekonomista i socjolog Thorstein Veblen 

nazwał próżniaczą klasę społeczną ludzi, którzy mogą sobie pozwolić zarówno na czas wolny, 

jak i na środki finansowe do jego uprawiania, „klasą czasu wolnego”. Klasa ta nie istnieje już 

w Europie, ponieważ nastąpiła demokratyzacja tych działań. We Francji przez ruch „Front 

Populaire”, wprowadzony w życie w latach trzydziestych wraz z utworzeniem pierwszych 

„płatnych wakacji” (dwutygodniowych) i w tym samym czasie przez wiele stowarzyszeń, 

opartych na wolontariuszach, oferujących wiele zajęć zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ten 

sam proces zachodził w całej Europie, również w oparciu o powstawanie organizacji non-profit, 

opartych na wolontariacie – wolontariusze nadzorują działania, więc cena, jaką muszą zapłacić 

praktycy (w sporcie, kulturze czy sztuce) jest bardzo niska. W niektórych przypadkach, również 

władze lokalne finansowały te działania, podczas gdy w innych przypadkach zakłady pracy 

wspierały finansowo aktywności sportowe swoich pracowników (przykłady tzw. „patronatów” 

na północy Francji) – aby mieć zdrowych pracowników (a czasami w celu walki z 

alkoholizmem). 

W rezultacie, uczenie się pozaformalne i nieformalne jest dostępne dla uczniów niezależnie od 

ich pochodzenia społecznego lub wykształcenia. Jedyną barierą może być lokalizacja zajęć, 

kiedy dostęp do obiektów sportowych lub wyjście do centrum kultury zajmuje dużo czasu. 

Stało się to podstawą wielu strategii pedagogicznych w walce z przedwczesnym przerywaniem 

nauki, takich jak „strategia obejścia”. Uczniowie borykający się z trudnościami w szkole mogą 

niechętnie uczestniczyć w systemie edukacyjnym (formalnym uczeniu się). Dlatego też 

przydatne może być zaproponowanie zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie ci będą 

mieli większe możliwości wyrażania siebie, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby, a 

tym samym wzmacniania poczucia własnej wartości. Sugeruje to Philippe Mérieu , który ujął 

tę „strategię obejścia” w ramach „pedagogiki zróżnicowanej”. 

 

Nastawienie na rozwój jako przekrojowe podejście do LLP  

Program uczenia się przez całe życie (LLP), zainicjowany przez Komisję Europejską w 2000 

r. , od początku kładł nacisk na niezbędne połączenie kształcenia formalnego, pozaformalnego 
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i nieformalnego. Proces boloński, wdrażany przez ministerstwa edukacji narodowej od 2000 r., 

koncentruje się na uczeniu się formalnym. Proces kopenhaski, wdrażany przez ministerstwo 

spraw społecznych od 2002 r., skupia się na uczeniu się pozaformalnym i nieformalnym. W 

tym kontekście, europejska instytucja odpowiedzialna za rozwój kształcenia zawodowego 

(CEDEFOP) opublikowała w 2002 roku serię wytycznych wraz z glosariuszem, w celu 

wsparcia procesu kopenhaskiego, który ma na celu promowanie i wzmacnianie europejskiej 

współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Program LLP obejmuje wszystkie poziomy edukacji: szkolną, wyższą, zawodową (kształcenie 

i szkolenie zawodowe) oraz dorosłych. W tych ramach priorytetem przekrojowym jest 

zwiększenie równości szans, różnorodności i włączenia społecznego. W kontekście edukacji 

szkolnej głównym zagadnieniem, którym należy się zająć, jest przedwczesne przerywanie 

nauki szkolnej (ESL). 

W kilku projektach podkreślano rolę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w zdobywaniu 

nieformalnego i pozaformalnego wykształcenia, które może wspierać kształcenie formalne. Jest 

to prawda w przypadku uczniów odnoszących sukcesy, ale jeszcze ważniejsze staje się to w 

przypadku uczniów, którzy mogą być zagrożeni przedwczesnym porzuceniem nauki. Głównym 

wyzwaniem jest docenienie tej nauki zdobytej poza szkołą w ogólnej ocenie ucznia. W tym 

kontekście kluczową rolę do odegrania mają dyrektorzy szkół. Po pierwsze, nauczyciele muszą 

być zaangażowani w te zajęcia pozalekcyjne, aby zidentyfikować wiedzę i kompetencje, które 

ich uczniowie mogą zdobyć, ale także aby spotkać się z nimi w innym kontekście, już nie 

hierarchicznym, czy „pionowym”, ale „poziomym”, ponieważ uczniowie uczestniczą w tych 

zajęciach pozalekcyjnych swobodnie. To swoboda dołączania i odchodzenia jest główną cechą 

tych zajęć, a zachowanie uczniów jest dzięki temu bardziej odpowiedzialne i kreatywne. Po 

drugie, główną rolę do odegrania mają dyrektorzy, którzy wspierają swoich nauczycieli w tym 

niezwykłym procesie uczenia się, a także tworzą pomost z rodzicami (którzy proszeni są o 

zgodę na udział ich dzieci w zajęciach). W ostatnim etapie, dyrektorzy są również kluczowymi 

podmiotami, ponieważ decydują o włączeniu dodatkowej oceny związanej z zajęciami 

pozalekcyjnymi do ogólnej oceny uczniów. 

Ponadto Unia Europejska wzmocniła podejście oparte na kompetencjach w edukacji, co 

znalazło odzwierciedlenie w europejskich ramach ośmiu kluczowych kompetencji (po raz 

pierwszy wprowadzonych w 2006 r., zaktualizowanych w 2018 r.). Na tej podstawie we 

wszystkich krajach europejskich opracowano krajowe ramy oparte na kompetencjach. We 

Francji nosi to nazwę „Socle de connaissances et competences” i zawiera opis wiedzy i 

kompetencji, które mają być nabyte przez uczniów w zależności od poziomu edukacji (ścieżka 
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obowiązkowa i kursy fakultatywne). W tych ośmiu kluczowych kompetencjach łączy się 

„kompetencje podstawowe” (umiejętność czytania i pisania, kompetencje wielojęzyczne, 

kompetencje matematyczno-przyrodnicze, kompetencje informatyczne) oraz „kompetencje 

złożone” (umiejętność uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie 

przedsiębiorczości, świadomość i ekspresja kulturowa). W uzupełnieniu zaleca się wspieranie 

„interdyscyplinarnego uczenia się” , w celu wzmocnienia „łączności między różnymi 

przedmiotami w programie nauczania, a również w celu ustanowienia silnego związku między 

tym, czego się uczy, a zmianami społecznymi i teraźniejszością”. Ale również „kompetencje 

osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się od najmłodszych lat mogą stanowić podstawę do 

rozwoju podstawowych umiejętności”. W tym duchu „metodologie nauczania, takie jak oparte 

na dociekaniu, na projekcie, mieszane, oparte na sztuce, na wiedzy i uczenie się z 

wykorzystaniem gier może zwiększyć motywację do nauki i zaangażowanie” oraz „można 

zachęcać uczniów, kadrę nauczycielską i organizatorów kształcenia do korzystania z 

technologii cyfrowych w celu poprawy jakości uczenia się i wspierania rozwoju kompetencji 

informatycznych”. Zarówno ramy ośmiu kluczowych kompetencji, jak i zalecany proces pasują 

do podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój, ponieważ opierają się na krytycznym 

myśleniu, kreatywności uczniów, różnorodności sposobów uczenia się. 

 

3. Wkład projektów europejskich do podejścia opartego na nastawieniu na rozwój – kilka 

przykładów projektów UE w edukacji szkolnej oraz korzyść z projektu GRIT  
Podejście oparte na nastawieniu na rozwój nie jest tak nowatorskie, ponieważ nastawienie na 

trwanie nigdy nie zostało poparte przez żadnego pedagoga. Carol Dweck , która 

zapoczątkowała tę koncepcję, podkreślała, w jaki sposób jej teoria może być główną innowacją: 

przez nacisk położony na środowisko (szkoła, system edukacyjny), w którym ma ona 

zastosowanie oraz przez uwzględnienie profili nauczycieli i uczniów. W pierwszym punkcie 

wybraliśmy serię projektów europejskich inspirowanych podejściem opartym na nastawieniu 

na rozwój, w drugim zaś podkreślamy innowacyjność projektu GRIT.  

 

Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego przerywania nauki z wykorzystaniem 

alternatywnych strategii pedagogicznych – przykłady projektów europejskich 

 

Spośród udanych projektów unijnych chcielibyśmy wskazać trzy, które miały na celu 

wzmocnienie podejścia opartego na nastawieniu na rozwój, aby rozwiązać problem 
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przedwczesnego przerywania nauki dzięki realizacji zajęć pozalekcyjnych: SAS (2012-2014), 

SCHOLA (2016-2018) i EducOpera (2017-2019). 

Pierwszy projekt, „Success at school through volunteering – SAS” (2012-2014)  zainicjowany 

przez iriv wraz z Uniwersytetem w Northampton w sześciu krajach UE (Wielkiej Brytanii, 

Francji, Bułgarii, Włoszech, Portugalii i Słowenii) była to pierwsza próba zaproponowania jako 

zajęcia pozalekcyjne doświadczenia wolontariatu – zaprojektowano szkolenie dla uczniów (w 

wieku 14-16 lat) wraz z mentoringiem dla edukatorów (nauczycieli w szkołach i edukatorów w 

stowarzyszeniach). 

Drugi projekt, „Schola” (2016-2018) , zainicjowany przez iriv wraz z Collège Blaise Pascal 

(szkoła średnia w Massy, Essonne) zgrupował pięć krajów (Francja, Belgia, Włochy, Polska i 

Słowenia). Opracowano portfolio umożliwiające nauczycielom zidentyfikowanie doświadczeń 

uczniów i wyrażenie ich w kategoriach kompetencji (do uwzględnienia w ogólnej ocenie 

uczniów) wraz z mentoringiem dla edukatorów w zakresie korzystania z tego portfolio. W obu 

przypadkach uczniowie i nauczyciele musieli przyjąć podejście oparte na metodzie polegającej 

na nastawieniu na rozwój, ponieważ wiedza nabyta dzięki dobrowolnemu doświadczeniu (lub 

przygotowaniu do niego) nie jest na samym początku oczywista. 

Trzeci projekt, „EducOpera” (2017-2019), zainicjowany przez iriv wraz z Operą w Massy objął 

pięć krajów (Francję, Danię, Włochy, Hiszpanię i Słowenię). Zaproponowano narzędzie 

pedagogiczne do identyfikacji kompetencji nabytych dzięki edukacji w operze, proponowanej 

jako zajęcie pozalekcyjne, wraz z mentoringiem wspierającym edukatorów (nauczycieli w 

szkole i profesjonalistów poza nią). 

Projekt GRIT – wymowna ilustracja międzynarodowego podejścia pedagogicznego w 

perspektywie europejskiej 

 

Wspólnym punktem projektów GRIT, SAS, Schola oraz EducOpera jest zwrócenie się do 

nauczycieli i uczniów pracujących i mieszkających we wrażliwych obszarach miejskich, o 

bardzo zróżnicowanych profilach – różnych kulturowo, edukacyjnie i społecznie. We Francji 

również nauczyciele podzielają tę różnorodność, zwłaszcza że w ostatnich latach ministerstwo 

edukacji otworzyło dostęp do zawodu dla nowych pracowników z wcześniejszym 

doświadczeniem zawodowym oraz z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Był to 

sposób na dostosowanie się do zmieniających się czasów w edukacji i trudności z rekrutacją 

nowych nauczycieli, ponieważ zawód ten jest bardzo wymagający i nie cieszy się 

wystarczającym uznaniem społecznym. 
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Główną innowacją GRIT w porównaniu do SAS, Schola czy EducOpera jest zaproponowanie 

bardziej przekrojowego podejścia w strategii mającej na celu połączenie nieformalnego i 

pozaformalnego uczenia się. Kilka narzędzi z zestawu narzędzi GRIT (IO1), służących 

zwiększeniu nastawienia uczniów na rozwój odnosi się do zajęć pozalekcyjnych i koniecznego 

pomostu, który należy zbudować między nauką poza szkołą i w szkole. SAS i Schola 

nastawione są głównie na doświadczenie wolontariatu, podczas gdy EducOpera powiązana jest 

z wymagającym doświadczeniem artystycznem (łączącym muzykę, taniec i grę aktorską). 

Kolejną korzyścią wynikającą z projektu GRIT jest to, że wyjaśnia on aspekt psychologii 

poznawczej sugerowany przez teorię nastawienia na rozwój dzięki mentoringowi dla 

nauczycieli, w celu zastosowania zestawu narzędzi (IO2). To podejście, które ostatnio stało się 

bardziej popularne w pedagogice w Europie, a w szczególności we Francji. Tak więc projekt 

GRIT może być uważany za praktyczną ilustrację tego podejścia, które może wydawać się 

początkowo trudne, ale zostało udostępnione szerokiej publiczności dzięki pracom popularnych 

badaczy .  

Trzecią korzyścią z projektu GRIT jest opracowanie praktycznego szkolenia dla nauczycieli 

(IO3) w oparciu o cykl Kolba  jako przykład z praktyki pedagogiki, który nauczyciele mogą 

łatwo zastosować w klasach. Czterostopniowe podejście zaproponowane w cyklu Kolba jest 

istotne, ponieważ pierwszy krok to opis nowego doświadczenia, drugi to refleksyjna informacja 

zwrotna na temat tego doświadczenia, trzeci krok to abstrakcyjna konceptualizacja, dzięki 

której doświadczenie uczenia się może być powtórzone w innym kontekście. 

Czwartą korzyścią z projektu GRIT jest to, że zaproponowano w nim mentoring, który ma 

wspierać nauczycieli w ich szkoleniu, tak, aby mogli wyciągnąć wnioski ze swojej pracy, a 

następnie dostosować ją do innej klasy i innych uczniów. 

W obliczu wyjątkowego czasu, związanego z kryzysem COVID19, partnerzy z czterech krajów 

uczestniczących w projekcie GRIT napotkali pewne rozbieżności związane z efektem 

zamknięcia szkół i możliwością kontynuowania przez nauczycieli nauczania online, kiedy 

chcieli przeprowadzić badania. Była to okazja do podkreślenia postawy nastawionej na rozwój 

wśród zespołu GRIT, ponieważ każdemu z partnerów udało się przeprowadzić badanie 

dostosowane do zasad obowiązujących w ich krajach. 
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Podsumowanie  
Oryginalna myśl GRIT – czyli growing in urban education and diversity – doskonale pasuje do 

kwestii poruszanych w projekcie: Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu wśród nich samych i 

ich uczniów postawy nastawienia na rozwój, aby byli lepiej przygotowani do radzenia sobie z 

ogromną różnorodnością profili – różnymi środowiskami kulturowymi, edukacyjnymi i 

społecznymi wśród swoich uczniów i ich rodzin. Jest to zarówno zagrożenie, jak i szansa dla 

ich nauczania. Przede wszystkim mogą czuć się wystawieni na zagrożenie, gdy proponują 

„klasyczną odpowiedź” na „nowy problem”. Po drugie, w obliczu tak wielu nowych sytuacji 

muszą być o wiele bardziej otwarci i kreatywni, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które 

pozwoli im udoskonalić nauczanie i skorzystać z różnorodnych profili uczniów. Można to 

uznać za sytuację wygranej obu stron („win-win” – używając terminu menedżerskiego), dla 

nauczycieli i dla ich uczniów, ponieważ edukacja odzwierciedla samo społeczeństwo – a w 

obliczu nieoczekiwanych zmian musi się dostosować i iść naprzód, aby przetrwać. Im bardziej 

zróżnicowane jest społeczeństwo, tym większym wyzwaniem jest edukacja. 
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"Jeśli edukacja jest prawidłowym rozwójem potencjałów i sił, to dbałość o proces wzrastania 

w określonej formie, w jakiej zachodzi z dnia na dzień, jest jedynym sposobem na zapewnienie 

osiągnięć w dorosłym życiu. Dojrzałość jest konsekwencją powolnego rozwóju siły." (Dewey & 

Dewey, 2008 [1935, kursywa oryg.], s. 5–6). 

Pytanie o idealne metody nauczania, pedagogiczne super-moce nie jest niczym nowym w 

badaniach edukacyjnych. Poszukiwanie edukacyjnego Świętego Grala, by zacytować bon mot 

z Timesa, dumnie zamieszczony na okładce Visible Learning, skupiał uwagę wielu pokoleń 

badaczy, reprezentujących różne paradygmaty i metodologie. Doprowadził do wielu ważnych 

publikacji, takich jak Istota uczenia się (Dumont et al., wydanie angielskie 2010), Sztuka i teoria 

skutecznego nauczania Roberta J. Marzano (wydanie angielskie 2007) czy przywoływana 

wczesniej synteza Hattiego (Hattie, 2008). Ale jest też druga strona medalu: to nauczyciele 

stoją za tymi, mniej lub bardziej efektywnymi, interwencjami. Projektując skuteczne metody 

pracy z uczniami należy wziąć pod uwagę nauczycieli jako tych, którzy bezpośrednio 

wprowadzają takie zmiany, w szczególności w tak delikatnej materii jak przedwczesne 

opuszczanie system edukacyjnego (ESL). 

Przeciwdziałanie ESL jest jednym z najważniejszych działań na rzecz poprawy poziomu 

wykształcenia. Wymaga zaadresowania licznych przyczyn: problemów w nauce, przyczyn 

społecznych, braku motywacji, odpowiedniego doradztwa i perspektyw edukacyjnych 

(Gyönös, 2011). Konsekwencje przedwczesnego odpływu uczniów ze szkół nie ograniczają się 

do wąskich grup społecznych. (Brunello & de Paola, 2013). Jednocześnie w wyniku  ESL, 

szczególnie w defaworyzowanych regionach miejskich, obserwowane są wysokie koszty 

finansowe, tak dla jednostek jak i społeczności, jak również rozwój przestępczości (Mangini, 

2012). 

Poniższy artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono przegląd literatury i 

badan. W drugiej zaproponowano ogólną ramę do pracy z nauczycielami i nauczycielkami nad 

zmianą  nastawienia (mindset). Trzecia zawiera propozycję programu szkoleniowego.  
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Przegląd literatury 
Zmiana nastawienia nauczycieli jest czynnikiem zwiększającym oddziaływanie interwencji 

pedagogicznych. Przekonania nauczycieli na temat inteligencji są istotnymi predyktorami ich 

podejścia do postrzegania współodpowiedzialności uczących się za proces przyswajania 

wiedzy. Jest mniej prawdopodobne, aby ci z nauczycieli, którzy dzielą nastawienie na trwanie 

(fixed mindset) w odniesieniu do możliwości uczniów, uznali uczniów za zdolnych do 

wpływania na swoje osiągnięcia szkolne (Patterson et al., 2016). Uczniowie, ktorych 

nauczyciele są bardziej skupieni na mistrzowstwie, uczeniu się, wzrości i rozwoju osiągają 

lepsze rezultaty, internalizują cele edukacyjne i dostrzegają, że inteligencja nie jest 

niezmiennym parametrem (Shumow i Schmidt, 2013). Inne quasieksperymentalne badanie 

pokazało, że nawet drobne zmiany w praktykach nauczycieli wpływają na to, w jaki sposób 

uczniowie postrzegają inteligencję i osiągnięcia (Bonne i Johnston, 2016). Oczywiście, wpływ 

sposobu myślenia nauczycieli można ukazać w szerszym kontekście. Swan i Snyder (1980) 

odkryli, że nieświadomie przyjmowane koncepcje umiejętności uczniowskich wpływają na 

sposób zachowywania się nauczycieli w klasie. Postrzeganie natury inteligencji zmienia 

zachowania w trakcie nauczania i sposób interakcji z uczniami (Rissanen et al., 2019). Poza 

wszystkim, nauczyciele odgrywają kluczową rolę w modelowaniu samooceny uczniów poprzez 

stawianie przed nimi większych lub mniejszych wyzwań, motywowanie i dostarczanie 

informacji zwrotnej (Meighan i Harber, 2007). Z drugiej strony, nastawienie na rozwój (growth 

mindset) wśród nauczycieli pozytywnie koreluje z ich zaangażowaniem w pracę (Zeng et al., 

2019). 

Jakie czynniki determinują nastawienie nauczycieli na rozwój lub trwanie? Na to pytanie nie 

ma prostej odpowiedzi. Międzykulturowe badania pokazują, że sposoby myślenia są stabilne 

niezależnie od kultury, płci, poziomu doświadczenia i pełnionych funkcji (Hanson, 2020), Z 

drugiej strony, nastawienie może ulec zmianie w trakcie kariery nauczyciela. Zgodnie z 

badaniami prowadzonymi s USA i Kanadzie, bardziej doświadczeni nauczyciele są rzadziej 

przekonani o zmiennym charakterze inteligencji (Soleas i Hong, 2020). 

Jak skutecznie zmieniać nastawienia nauczycieli? Kluczowym aspektem nastawienia na rozwój 

jest umiejętność postrzegania trudności w nauce w kontekście zewnętrznych czynników a nie 

umiejętności czy inteligencji jednostki. W konsekwencji, w skutecznych interwencjach kładzie 

się nacisk na pokazywanie uczniom różnych aspektów funkcjonowania szkoły i wpływie 

czynników społecznych. Bardziej szczegółowy opis przedstawia Snipes ze współautorami 
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(2012). Nauczyciele dzielący nastawienie na rozwój starają się wpływać na emocjonalny 

dobrostan, strategie uczenia się i kontekst zamiast poszukiwać wyjaśnień w „przyrodzonym” 

poziomie umiejętności danego ucznia czy uczennicy (Rissanen et al. 2018). Inne badanie 

prowadzone przez Rissanen wraz ze współpracownikami (2019) pokazało, że nauczyciele 

nastawieni na rozwój wspierają indywidualny proces uczenia się, orientację na mistrzostwo i 

myślenie skoncentrowane na procesie.  

Jakkolwiek są liczne dowody na to, że interwencje dotyczące sposobu myślenia nauczycieli 

przynoszą natychmiastowe, korzystne zmiany, nie ma wielu badań pokazujących trwałość 

takiego procesu (Donohoe et al., 2012; Seaton, 2018, s. 44). Badania Seaton w szkockich 

szkołach pokazały istotną zmianę w stronę nastawienia na rozwój trzy miesiące po pierwotnej 

interwencji. Seaton uzasadnia to sposobem wprowadzenia interwencji: uczestnicy byli 

zachęcani do zidentyfikowania określonej liczby wydarzeń związanych z nastawieniem 

każdego dnia, co w konsekwencji prowadziło do wytworzenia dysonansu poznawczego i 

zakwestionowania podstawowych przekonań oraz identyfikacji zasobów, poczatkujących pętlę 

pozytywnego sprzężenia zwrotnego. (Seaton, 2018, s. 51). 

Kolejną grupą strategii przeciwdziałania ESL jest monitorowania i wspieranie uczniów. 

Ważnym elementem tych strategii jest szybka identyfikacja uczniów zagrożonych 

przedwczesnym puszczeniem szkoły i udzielenie im adekwatnego wsparcia. Takie interwencje 

nie muszą skupiać się wyłącznie na nastawieniu na rozwój. Ciekawą ilustracją jest projekt 

Achievement for Latinos through Academic Succession opisany w studium Larson i Rumberger 

(1995). Celem projektu było podniesienie osiągnięć szkolnych oraz obniżenie ESL poprzez 

podnoszenie kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów dla nauczycieli, uczniów i 

rodziców, doradztwo, monitorowanie obecnościu, przekazywanie informacji zwrotnej tak 

uczniom, jak i ich rodzicom, angażowanie w życie szkoły, włączanie w działania na rzecz 

społeczności. Uczniowie byli objęci opieką pedagoga, monitorującego ich postępy w nauce i 

pozostającego w kontakcie z nauczycielami, rodzinami i społecznością lokalną. Dodatkowo 

uczniowie brali udział w rocznym kursie zwiększającym ich elastyczność przez podniesienie 

kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów i pracy ze swoimi kompetencjami.  

W badaniu Larson i Rumberger (1995) uchwycono istotne zmiany dla 94 uczniów z rodzin 

pochodzących z Meksyku, o wysokim poziomie zagrożenia ESL i zdiagnozowanych 

problemach w nauce. Udało się obniżyć nieobecności – w grupie eksperymentalnej nadmierne 
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nieobecności dotyczyły 15%, podczas gdy w kontrolnej – 38% uczniów. Udział w programie 

przyczynił się także do zwiększenia liczby uczniów promowanych do następnej klasy. 

Badanie OECD (2021) wskazuje, że praktyki nauczycielskie nie tylko korelują z nastawieniem 

na rozwój wśród uczniów, ale również pełnią rolę mediatora pomiędzy nastawieniem a 

osiągnięciami szkolnymi.  

Zaangażowanie nauczycieli we wspieranie uczenia się: cztery wskaźniki wsparcia 

nauczycielskiego były pozytywnie skorelowane z nastawieniem na rozwój wśród uczniów. 

Wskaźniki obejmowały: pomoc w nauce, udzielanie w miarę potrzeb dodatkowego wsparcia, 

kontynuowanie nauczania aż do osiągnięcia zrozumienia przez ucznia i zainteresowanie 

postępami każdego z uczniów. 

Kolejnym pozytywnie skorelowanym czynnikiem było dostosowywanie praktyk 

pedagogicznych do potrzeb uczniów. 

Trzecią udaną formą interwencji okazało się udzielani informacji zwrotnej, z wyłączeniem 

uczniów najlepszych i najsłabszych w czytaniu. W pierwszym przypadku informacja nie miała 

znaczenia, gdyż uczniowie ci rozwinęli już nastawienie na rozwój. Dla drugiej grupy miała ona 

charakter demotywujący. Autorzy raportu konkludują, że nawet wśród nauczycieli 

nastawionych na rozwój można zaobserwować udzielanie informacji zwrotnej w sposób 

nastawiony na trwanie. Zamiast tego należałoby skupić się nie tylko na docenianiu wysiłków, 

ale także takim zaplanowaniu procesu edukacyjnego, aby uczący się mogli odczuwać 

satysfakcję. 

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej praktyki, można się zastanawiać, na ile znajomość 

teorii nastawienia na rozwój jest ważna w pracy nauczycieli. Działania te są w końcu podstawą 

warsztatu każdego nauczyciela, którego uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne. Do powyższej 

listy wskaźników (pomoc w nauce, dodatkowe wsparcie w razie potrzeby, utrzymanie procesu 

do osiągnięcia zrozumienia materiału i zadbanie o każdego ucznia) można dodać umiejętność 

samodzielnego definiowania i realizacji celów edukacyjnych, połączonego ze znajomością 

rodzajów celów i ich wpływu na osłabienie lub wzmocnienie motywacji (Grant i Dweck, 2003). 

A zatem dlaczego warto zaznajamiać nauczycieli z teorią i praktyką nastawienia na rozwój i 

zachęcać ich do rozwoju w tym obszarze? Dlaczego nie wystarczy samo zadbanie o dobrą 

jakość opisanych powyżej praktyk? 
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Oddziaływanie na nastawienie nauczycieli: założenia  

Badania pokazują związek pomiędzy nastawieniem nauczycieli i uczniów (Seaton, 2017). 

Niemniej niewiele wiadomo o tej korelacji. Aby zobaczyć, co wpływa na przekonania 

nauczycieli dotyczące uczenia się, należałoby przeanalizować ich postawy z perspektywy 

każdego z komponentów nastawienia na rozwój. Wynik badań prowadzonych wśród uczniów 

wskazują na znaczenie wewnętrznej motywacji, która pomaga pokonać przeszkody w trakcie 

nauki. Uczniowie doświadczający trudności w nauce, prowadzących do rezygnacji z dalszego 

kształcenia, mogą wzmocnić zewnętrzną motywację dzięki rozbudowaniu nastawienia na 

rozwój. Ta orientacja wzmacnia zmiany w podejściu do uczenia się, w którym przekonanie o 

tym, że można rozwijać inteligencję przez wysiłek i naukę pełni kluczową rolę. Wysiłek 

studentów przekłada się na rozwój kompetencji metapoznawczych, co z kolei pozwala na 

przełożenie zewnętrznej motywacji na wewnętrzną. Jakie zmiany w warsztacie, motywacji i 

podejściu do uczenia się wynikają z nastawień nauczycieli? Zdecydowanie należy ocenić 

poziom świadomości znaczenia nastawienia na rozwój wśród nauczycieli przed wdrożeniem 

jakiegokolwiek działania. Można wyróżnić trzy poziomy znajomości/praktykowania koncepcji 

nastawienia na rozwój: 

Poziom pierwszy – nauczyciel, który ma podstawowe rozumienie nastawienia (mindset). 

Wiedza i pomysły na działania pochodzą z popularnych publikacji. Jest przekonany o wpływie 

postaw na motywacje i wyniki uczniów. Przekazuje wiedzę o postawach swoim podopiecznym 

i wprowadza ćwiczenia prowadzące stopniowo do zmiany postaw. 

Poziom drugi: nauczyciele pogłębiający swoja wiedzę o pojedynczych elementach ważnych 

dla nastawienia na rozwój w oparciu o źródła naukowe i takież rekomendacje. Analizują swoje 

postawy i dostrzegają dominujące przekonania. Wiedza ta daje większy poziom świadomości, 

dla przykładu, języka, którym posługują się w relacjach z uczniami lub działań, które 

proponują. Jednak nie jest to osobiste zaangażowanie – w tym sensie, że nauczyciel nie widzi 

potrzeby zmiany swoich postaw. 

Poziom trzeci – nauczyciele nie tylko diagnozują swoje postawy, ale także pracują nad nimi. 

Zakładają, że kiedy osiągną spójność w swojej filozofii nauczania, pozwoli im to efektywnie 

pracować z uczniami nad zmianą ich postaw. 
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Stąd pojawia się ważne pytanie o sposób na wprowadzenie zmian w nastawieniach uczniów i 

nauczycieli. Nauczyciele nastawieni na trwanie tworzą środowisko uczenia się, w którym 

uczniowie mają mniej zaufania do swoich możliwości i szans na osiągnięcie sukcesu. Wpływa 

na to, między innymi, sposób komunikowania się. Brak spójności pomiędzy deklarowanym 

przez nauczyciela nastawieniem na rozwój i faktycznymi stwierdzeniami, które ujawniają 

nastawienie na trwanie, powoduje u uczniów dysonans poznawczy. W konsekwencji nie 

następuje rzeczywisty rozwój. Taka sytuacja może również wynikać z kultury pracy szkoły i 

przekonań implicite obecnych w zasadach obowiązujących na jej terenie. Można to dostrzec w 

podejściu do oceniania, komunikowania sukcesów uczniów, uczeniu się z błędów i budowania 

motywacji. Stąd zmiany w podejściu nauczycieli powinny być związane z procesami 

zachodzącymi na poziomie kultury pracy szkoły i – na poziomie mikro – w klasie (Fraser, 

2017). Wymaga to współpracy z nauczycielami.  

Proces zmiany nauczycielskiego rozumienia nastawienia na rozwój zaczyna się od 

uświadomienia sobie, jak uczniowie myślą i reagują. Następnym krokiem jest refleksja na temat 

wpływu postrzegania procesu uczenia się przez dorosłych (rodziców, nauczycieli). Stąd 

zadbanie o czas i możliwości refleksji nad teorią i przeniesienie jej na praktykę w kontekście 

określonej szkoły jest kluczowy w procesie szkolenia nauczycieli. Na tym etapie przekonania, 

język, sposób komunikowania się i – w rezultacie – polecenia dawane uczniom są ważne w 

zmianie nastawienia. Odpowiednie szkolenie pozwoli nauczycielom niezależnie decydować o 

doborze narzędzi pracy z uczniami (Joyce, 2020). 

Kolejnym wyzwaniem jest dobór narzędzi i interwencji. Dobrym przykładem interwencji 

podanej ewaluacji jest program komputerowy „Brainology”, który miał dawać uczniom wiedze 

o funkcjonowaniu mózgu, niezbędną dla zrozumienia koncepcji nastawienia na rozwój. 

Badanie pokazało, że efekty pracy z programem nie były trwałe (Donohoe, Topping, Hannah, 

2012). Podobne wątpliwości co do trwałości pojawiły się przy innych projektach. Badania 

pokazują, że zmiana postaw jest trudna wobec nietrwałości wpływu. Nadal nie dysponujemy 

wystarczająca wiedza o skuteczności poszczególnych rozwiązań (Truax, 2018). Dla osiągnięcia 

wpływu kluczowa jest jakość interwencji. Nauczycieli biorący udział w badaniu dotyczącym 

wpływu języka informacji zwrotnej na motywację do nauki języka uczestniczyli w sesjach o 

nastawieniu na rozwój i trwałość. Poprawili jakość pracy z informacją zwrotną, rozpoznając 

sformułowania charakterystyczne dla określonych nastawień. Podczas szkolenia zapoznali się 

z teorią oraz charakterystycznymi przykładami komunikatów osadzonymi w nastawieniu na 
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rozwój w informacji zwrotnej. W rezultacie użycie tych rodzajów komunikatów podniosło 

motywację uczniów, co widoczne było w badaniach ilościowych (Truax, 2018). 

W ostatniej części tego artykułu przedstawimy dwa praktyczne scenariusze dla pracy nad 

rozwojem jednego z kluczowych komponentów nastawienia na rozwój. 

Jak rozwijać wytrwałość? 
Jak wskazuje Angela Duckworth (2017), wytrwałość nie jest darem ani wrodzoną 

umiejętnością. Może być wyuczona i rozwijana. Wzmacnianie wytrwałości jest procesem który 

umożliwia jednostkom pracę nad długoterminowymi celami. Zgodnie z Duckworth, 

wytrwałość możemy rozwijać samodzielnie. Przedstawimy dwa  podejście – pierwsze 

rozwinięte przez Angelę Duckworth, zaś drugie – Josh Kaufmana, autora The First 20 Hours: 

How to Learn Anything (2014). 

Cały proces powinien odnosić się do działania wybranego przez osobę, która pracuje nad 

wzmocnieniem wytrwałości. Może być to dowolne rzecz, którą osoba ta uważa za wartościową, 

jest nią zainteresowana lub zafascynowana i jest jej wolnym wyborem. Następnie należy 

zrozumieć czym jest wytrwałość w kontekście tej czynności, po czym nadchodzi czas na 

regularne ćwiczenia, prowadzony każdego dnia proces mikro-nauki, prowadzący do 

niewielkiego acz ciągłego postępu w perspektywie dni, osiągania znaczących zmian w 

dłuższym okresie i ostatecznie pozwalający na osiągnięcie celu. Duckworth opisuje pięć 

elementów tego procesu: 

1. Określenie czym jest wytrwałość w odniesieniu do wybranej aktywności. 

Duckworth (2017) zauważam że łatwiej jest być efektywnym w odniesieniu do celów, które są 

naszą pasją. Może to być uprawianie ćwiczeń fizycznych przez miesiąc bez pominięcia żadnego 

treningu, czytanie jednego tekstu dziennie przez dwa tygodnie czy uczenie się gry na ukulele 

przez 15 minut każdego dnia.  

Kiedy dokonamy wyboru aktywności czas na określenie celów, kluczowych punktów 

(milestones)  i etapów.  

• Cel to koncepcja pożądanego rezultatu, który chce osiągnąć jednostka. 

• Ważny punkt odnosi się do osiągnięcia kluczowego etapu w rozwoju jakiejś 

umiejętności. 
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• Etap jest rozumiany jako okres czasu lub stan, przez który należy przejść dążąc do 

osiągnięcia założonego rezultatu.   

Duckworth doradza kultywowanie nadziei i pozbycie się nieadekwatnych i ograniczających 

przekonań. Może to być trudne, jako że brak nadziei może być największą przeszkodą dla 

utrzymania się w danej aktywności. 

2. Ćwiczenie i osiąganie drobnych postępów każdego dnia 

Zgodnie z Duckworth regularne ćwiczenia prowadzą do rozwoju kompetencji, a każdy z nas 

bardziej wytrwale dąży do celu kiedy widzi postępy. Wytrwali ludzie pragną postępów, 

niezależnie od tego na jakim poziomie zawansowania są.  

3. Świętowanie osiągnięcia każdego ważnego punktu i celu 

Kluczowe punkty czynią większe cele bardziej osiągalnymi. Pozwalają na przejście przez 

złożone zadania dzięki podzieleniu ich na mniejsze fragmenty. Uczczenie każdego z takich 

punktów daje nam możliwość docenienia swoich wysiłków i pomaga w utrzymaniu się w 

procesie. 

4. Odniesienie do wyższego celu 

Badania pokazują, że utożsamianie się z celem wiąże się z zaangażowaniem, motywacją i 

wytrwałością. Dla przykładu sondaż wśród 502 liderów pokazał, że podczas gdy 79% 

przywódców uważa, że utożsamienie z celem jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, zaledwie 

27% deklaruje, że regularnie odnosi się do celu pracując ze swoim zespołem (PWC, 2016). 

Duckworth utrzymuje, że ludzie, którzy łączą swoje działania z celem na wyższym poziomie 

są bardziej wytrwali. Taki cel to może być połączony z dobrostanem innych ludzi. Kiedy 

rozumie się, jak nasze działanie łączy się dobrem innych, ułatwia to zaangażowanie w działanie. 

5. Otocz się wytrwałymi ludźmi 

Duckworth podkreśla, że inni wytrwali ludzie mogą pomóc w utrzymaniu się w drodze do celu. 

Mechanizm konformizmu grupowego (rób to, co robi reszta grupy) jest silną i trudno w 

oporowaniu metodą oddziaływania.  
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Podsumowując: wytrwałość można rozwinąć dzięki budowaniu codziennych praktyk  

pozwalających na utrzymanie się w procesie i przezwyciężenie przeszkód oraz dystraktorów.  

 

Interesujący sposób na rozwój praktycznych kompetencji proponuje Josh Kaufman (2014). 

Jego zdaniem wiele osób zatrzymuje się na początkowym etapie nauki z uwagi na poczucie 

bycia niekompetentnym. W takiej sytuacji perspektywa dużej pracy do wykonania, aby nauczyć 

się czegoś nowego lub trudnego jest wyjątkowo trudna. Kaufman zasugerował cztery kroki, 

które mogą pomóc w przezwyciężeniu ryzyka wycofania, realizowane w czasie zaledwie 20 

godzin.  

1. Podziel umiejętności na części składowe 

Pierwszą rzeczą jest zidentyfikowanie celu edukacyjnego i podzielenie go na mniejsze, łatwe 

w zarzadzaniu części. Przypomina to pierwszy krok w typologii Ducksworth. Różnica polega 

na identyfikacji różnych narzędzi i umiejętności leżących za każdym krokiem. Ducksworth 

dzieli proces na kluczowe punkty.  

2. Naucz się tyle, żeby wiedzieć, gdzie popełniasz błędy 

Kaufman poleca skorzystanie z trzech do pięciu źródeł (np. książki, materiału wideo, podcastu). 

3. Pozbądź się barier dla praktyki. 

Kaufman podkreśla rolę czynników, które mogą odciągnąć od celu, takich jak urządzenia 

elektroniczne czy inne dystraktory. Proponuje nie tyle pozbycie się ich, co bycie kreatywnym i 

połączenie dystraktora z ulubiona aktywnością. Odnosi się tu do techniki zaproponowanej 

przez behawiorystkę Katherine Milkman, zwanej budowaniem pokus. Zgodnie z tą metodą, 

ludzie powinni łączyć to co lubią robić z tym do czego próbują się zmusić. 

4. Ćwicz co najmniej przez 20 godzin. 

Analizując badania dotyczące standardowej krzywej uczenia się Kaufman odkrył, ze większość 

umiejętności można nabyć, na podstawowym poziomie zaawansowania, w ciągu zaledwie 20 

godzin.  
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Reasumując, koncepcja 20 godzin nauki może być zastosowana do rozwinięcia wytrwałości, 

jako wartościowe uzupełnienie propozycji Duckworth. 

 

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono przegląd literatury i badań dotyczących nastawienia na rozwój wśród 

nauczycieli. Na bazie tych danych można było zaproponować ogólną ramę dla pracy nad 

nastawieniem. Ostatnia sekcja zawiera przykładową praktyczną egzemplifikację, która może 

zostać użyta w procesie szkoleniowym. 
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Interwencje psychospołeczne i podejście polegające na nastawieniu na rozwój: co 

działa na rzecz zwiększenia skuteczności interwencji w kontekście szkolnym?  

Joana Alexandre, Svetlana Solntseva, ISCTE- Lisbon University Institute (Lisbon, Portugal) 

 

Wprowadzenie – klimat w szkole a przedwczesne przerywanie nauki 

Zdobywanie wiedzy i cennych umiejętności społecznych jest niezbędne dla rozwoju uczniów 

przez cały okres nauki szkolnej. Niekiedy jednak niezdrowy klimat społeczny i złe 

funkcjonowanie szkół, tworzące razem to, co nazywa się „zaburzeniami szkolnymi”, mogą w 

dużym stopniu utrudniać uczniom osiąganie wyników w nauce, interakcje społeczne z 

rówieśnikami i nauczycielami oraz dobrostan psychiczny (Peguero i in., 2016). W rezultacie, 

zaburzenia szkolne mogą prowadzić do braku motywacji do nauki, depresji, słabych wyników 

w nauce i frekwencji, a w końcu do przedwczesnego przerwania nauki (Cornell & Mayer, 2010; 

Gyönös, 2011; Wang & Dishion, 2012). Również konsekwencje przedwczesnego przerywania 

nauki nie są ograniczone do konkretnego środowiska społecznego (Brunello & Paola, 2014). 

Niemniej jednak, to właśnie kontekst społecznie upośledzonych środowisk miejskich sprawia, 

że możliwość porzucenia szkoły staje się w znacznym stopniu widoczna, np. w 

konsekwencjach finansowych, zarówno dla jednostek, jak dla społeczności, słabszym zdrowiu, 

większym prawdopodobieństwie nadużywania narkotyków i większej skłonności do 

angażowania się w działalność przestępczą (Kozol, 2012; Mangini, 2012). 

Klimat w szkole, który można opisać jako „wspólne przekonania, wartości i postawy, które 

kształtują interakcje między uczniami, nauczycielami i pracownikami administracji oraz 

wyznaczają parametry akceptowalnych zachowań i norm obowiązujących w szkole” (Koth, 

Bradshaw, & Leaf, 2008, s. 96), jest istotnym składnikiem dobrego samopoczucia uczniów, a 

wśród innych korzyści, „zdrowy” i pozytywny klimat w szkole jest powiązany z mniejszym 

prawdopodobieństwem przedwczesnego przerwania nauki (Peguero & Bracy, 2015). 

Stwierdzono także, że zaburzenia szkolne występują częściej w większych szkołach, w 

szkołach o większym zróżnicowaniu etnicznym i wśród uczniów z rodzin o niższych 

dochodach (Gottfredson i in., 2005), co może być charakterystyczne dla szkół na obszarach 

miejskich, gdzie żyją społeczności migrantów lub istnieją diaspory etniczne. 

W jaki sposób interwencje psychospołeczne mogą rozwiązać problem przedwczesnego 

przerywania nauki w środowiskach szkolnych tego typu? 
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 Interwencje psychospołeczne w środowisku szkolnym 
W ciągu ostatnich dwóch dekad uwaga naukowców, praktyków i interesariuszy edukacji 

zwrócona została na to, jak małe, izolowane i krótkie ćwiczenia ukierunkowane na dobrostan 

psychiczny uczniów, poczucie przynależności, ich wartości i przekonania okazują się mieć 

pozytywny, trwały wpływ nie tylko na klimat klasy, ale także na wyniki w nauce i wskaźnik 

przerywania nauki przez uczniów (Cohen i in., 2006; Paunesku i in., 2015; Walton & Cohen, 

2011). Te „ćwiczenia” z interwencji społeczno-psychologicznych, zwykle podawane w ramach 

krótkiej sesji lub serii takich sesji, nie angażowały bezpośrednio w materiał akademicki, ale 

mimo to znacząco poprawiały osiągnięcia uczniów przez usuwanie (lub obniżanie) 

psychologicznych barier w uczeniu się, stanowiąc tym samym tanią i nie wymagającą czasu 

opcję promującą pozytywną zmianę (Yeager & Walton, 2011). 

 

Wyobraźmy sobie dwoje uczniów, którzy właśnie rozpoczęli nowy rok szkolny w tej samej 

klasie: 

 

Mimo że cechy „inteligencji” tych hipotetycznych uczniów i ich początkowy poziom 

motywacji są takie same, jak sądzisz, kto uzyskałby lepsze wyniki z matematyki i zachował 

pozytywną samoocenę? Drugi uczeń miałby tu wyraźną przewagę i choć zapewnienie pierwszej 

uczennicy dodatkowej opieki i skupienie się, na przykład, na jej umiejętnościach samokontroli 

mogłoby nieco poprawić sytuację, to jednak nie rozwiązałoby to kwestii związanych z 

poczuciem braku przynależności do klasy, czy nastawieniem wobec swoich możliwości w 

danym przedmiocie. 

Z kolei interwencje socjopsychologiczne skoncentrowane na uczniach skupiają się na ich 

myślach, uczuciach i przekonaniach dotyczących ich samych i ich środowiska (Yeager i 

Walton, 2011), a nie na „obiektywnych” cechach inteligencji uczniów i warunków szkolnych 

(Wilson i Buttrick, 2016). 
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Kluczowym wymiarem tych interwencji jest zdolność do przypisywania trudności w uczeniu 

się raczej czynnikom zewnętrznym niż własnemu poziomowi inteligencji lub zdolności. W 

związku z tym, ważnym rodzajem praktyk interwencyjnych jest instruowanie uczniów o 

źródłach wyzwań szkolnych i społecznych (szczegółowy opis dwóch poniższych kategorii zob. 

Snipes i in., 2012). 

Wzorcowym modelem jest interwencja w zakresie atrybucji, polegająca na zmianie sposobu 

postrzegania przeszkód w nauce przez uczniów. W tym przypadku uczniowie są instruowani, 

że większość świeżo upieczonych uczniów staje przed wyzwaniami i doświadcza przeszkód, 

ale trudności te mają tendencję do zmniejszania się z czasem, ponieważ są związane z 

przejściem ze szkoły średniej (high school) do college'u, a więc przyczyna jest zewnętrzna. 

Uczestnikom prezentowane są szkice pokazujące, że większość uczniów polepsza oceny po 

pierwszym roku i oglądają nagrane relacje starszych uczniów, omawiających swoje 

doświadczenia. Strategia ta ma na celu pomóc uczniom zdepersonalizować konfrontację, przed 

którą stoją, i postrzegać ją jako zwykłą część przejścia na studia. W badaniu Wilsona i Linville 

(1985) poświęconym temu podejściu, wykazano, że w tydzień po interwencji uczniowie z grupy 

eksperymentalnej osiągali lepsze wyniki w teście GRE niż uczniowie z grupy kontrolnej. Co 

więcej, uczniowie należący do grupy eksperymentalnej uzyskiwali wyższe GPA, a 

prawdopodobieństwo porzucenia nauki było w ich przypadku o 80% mniejsze. Dodatkowo 

rezultaty interwencji wydawały się przybierać na sile z każdym kolejnym semestrem. 

Podobnie, Carol Dweck i inni naukowcy badali, jak ukryte przekonania uczniów na temat 

natury inteligencji wpływają na ich reakcje na wyzwania akademickie i jak ukierunkowanie 

tych przekonań może z kolei wpłynąć na wyniki w nauce (Dweck, 1999, 2007; Paunesku i in., 

2015; Yeager & Dweck, 2012; Yeager i in., 2019). Dweck i jej współpracownicy odkryli, że 

istnieją dwie kategorie dzieci i dorosłych: Ci, którzy wierzyli, że ich umiejętności, wiedza i 

zdolności intelektualne mogą się rozwijać z czasem dzięki treningowi i wysiłkowi (nastawienie 

na rozwój, growth mindset), podczas gdy inni wyznawali pogląd, że inteligencja jest stała i nie 

poddaje się kształtowaniu, jak coś, z czym człowiek już się urodził – naturalny „dar” lub 

„talent”, lub też brak takich cech – nastawienie na trwałość, fixed mindset. 

Kultywowanie w uczniach przekonania, że ich zdolności intelektualne mogą się poprawić, a 

mózg może rosnąć i rozwijać się z wysiłkiem „jak mięsień”, ma pozytywny wpływ na 

osiągnięcia w nauce (Aronson, Fried, & Good, 2002; Blackwell, Trzesniewski, & Dweck, 

2007). Pozytywna zmiana zachodzi na poziomie interakcji uczniów z materiałem akademickim, 
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ponieważ nastawienie na rozwój sprzyja większej wytrwałości w nauce, pomaga uczniom 

pokonywać wyzwania i nie ustawać w wysiłkach nawet po niepowodzeniach. Naukowcy wiążą 

to z ustaleniem, że uczniowie z nastawieniem na rozwój wykazują orientację na cel 

mistrzowski, co znaczy, że podchodzą do nowych zadań z zamiarem zdobycia nowej wiedzy 

lub umiejętności, nauczenia się czegoś nowego. Przeciwnie, uczniowie o bardziej utrwalonym 

sposobie myślenia mają tendencję do orientacji na cel, co znaczy, że są zewnętrznie 

zmotywowani do podejmowania działań w celu uzyskania dobrej oceny (Blackwell i in., 2007). 

Istnieją również dowody na to, że sposób, w jaki uczniowie są chwaleni przez nauczyciela za 

wysiłek, jaki wkładają w naukę (nastawienie na rozwój), a nie za ich naturalny talent czy 

inteligencję (nastawienie na trwałość), motywuje ich do podejmowania trudniejszych zadań i 

koncentrowania się na procesie uczenia się, a nie tylko na uzyskaniu pożądanej oceny. 

Rzeczywiście Yeager i Dweck (2020) wykazali niedawno, że podejście oparte na nastawieniu 

na rozwój jest bardziej skuteczne „w kontekstach, w których rówieśnicy i nauczyciele dają 

uczniom szansę działania i kontynuowania działań w oparciu o to nastawienie” (s. 1279). 

Poniżej kilka przykładów na rodzaje pochwał, które stymulują nastawienie na rozwój, za 

Dweck (2007) w adaptacji Brougham & Kashubeck-West (2017, s. 2). 

 Nastawienie a pochwały 

Co powiedzieć… 

*Kiedy uczeń wykonuje odpowiedni wysiłek: „Podoba mi się, że próbowałeś różnych 

strategii w tym zadaniu matematycznym, aż w końcu udało ci się je rozwiązać”. 

*Dla tych uczniów, którzy opanowali koncepcję bez większego wysiłku: „To było dla 

ciebie zbyt łatwe. Zróbmy coś bardziej wymagającego, dzięki czemu będziesz się 

uczyć”. 

*W przypadku ucznia, który naprawdę się starał, ale nie poszło mu najlepiej, znów 

uwaga skupia się raczej na procesie niż na umiejętnościach: „Podobał mi się wysiłek, 

jaki włożyłeś. Popracujmy jeszcze trochę razem i dowiedzmy się, czego nie rozumiesz”. 
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Badania wykazały, że interwencje społeczno-psychologiczne ukierunkowane na określone 

zachowania lub postawy mogą być bardzo skuteczne zarówno w krótko-, jak i długoterminowej 

perspektywie (DeBacker i in., 2018), w wieku od siódmej klasy (Blackwell i in., 2007) do 

słuchaczy studiów licencjackich (Aronson i in., 2002). 

Interwencje te nie są jednak „czarodziejską różdżką” – samo rozdanie w klasie zestawu 

wydrukowanych materiałów, jak kolejne zadanie do wykonania, nie załatwi sprawy. Zamiast 

tego, dokładne planowanie, skalowanie i dostosowanie nastawienia do wielu parametrów 

kontekstowych, które są wyjątkowe dla każdej szkoły – są całkowicie niezbędne do osiągnięcia 

pożądanych rezultatów. Ponadto, żadna z tych interwencji nie może zastąpić reform 

edukacyjnych na dużą skalę – ale podaje się argumenty za tym, że mogą one skutecznie im 

towarzyszyć i wspierać proces zmian, który już ma miejsce. 

Co więcej, ostatnie badania meta-analityczne wykazały, że interwencje polegające na 

zwiększaniu nastawienia na rozwój są najbardziej skuteczne dla określonych grup uczniów i 

gdy obowiązują specyficzne warunki szkolne (Miller, 2019; Sisk i in., 2018). W następnej 

części przedstawimy szczegółowe spojrzenie na populacje, które okazały się najbardziej 

korzystać z tych interwencji, a także nakreślimy konteksty, które okazały się niezbędne do 

wystąpienia pozytywnych zmian. 

Wreszcie, w druga część tego poradnika, opierając się na wnioskach z psychologii społecznej i 

nauk pedagogicznych, przedstawia czytelnikowi główne etapy tworzenia, adaptacji i realizacji 

skutecznej interwencji w środowisku szkolnym.  

 

Kiedy i dla kogo interwencje oparte na nastawieniu na rozwój są najbardziej skuteczne? 
 

Ogólnie rzecz biorąc, interwencje odwołujące się do nastawienia na rozwój okazały się 

najbardziej skuteczne w przypadku uczniów osiągających słabe wyniki w nauce oraz tych, 

którzy są w grupie wysokiego ryzyka przerwania nauki. Choć okazało się to prawdą w wielu 

interwencjach na małą skalę, ogólnokrajowe badanie, w którym wzięło udział 1594 uczniów z 

13 zróżnicowanych geograficznie szkół średnich w USA (Paunesku i in., 2015) potwierdziło 

ten fakt. W ramach interwencji uczniowie uczestniczyli w krótkich, 

czterdziestopięciominutowych sesjach online, podczas których czytali artykuł na temat 

zdolności mózgu do rozwoju w reakcji na poważny wysiłek, a następnie zostali poproszeni o 

streszczenie artykułu własnymi słowami i wykorzystując to, czego się nauczyli, udzielenie 
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porady uczniowi mającemu problemy z nauką, który uważał, że „nie jest wystarczająco bystry”. 

Efekt interwencji był znaczący dla zagrożonych uczniów: Ich podstawowy GPA wzrósł, a 

ponadto uzyskali oni zadowalające oceny w przypadku 6,4% kursów więcej. 

 

Uczniowie należący do mniejszości, z grup o niskich dochodach oraz kobiety: redukcja 

skutków zagrożenia stereotypem 
 

Utrzymujące się słabe wyniki w nauce czarnych uczniów oraz niższe wyniki dziewcząt i kobiet 

z matematyki i przedmiotów ścisłych są przedmiotem długiej debaty: dlaczego te grupy 

osiągają gorsze wyniki i co można zrobić, aby je poprawić? 

Chociaż istnieje wiele możliwych wyjaśnień przyczyn takiej rozbieżności w wynikach, badania 

socjopsychologiczne sugerują, że może ona być związana z psychologiczną reakcją uczennic i 

uczniów z mniejszości, a także uczniów ze środowisk o niskim statusie społeczno-

ekonomicznym na stereotypy dotyczące ich intelektualnej niższości w grupie wybranych 

przedmiotów lub w środowisku akademickim w ogóle (Inzlicht i Ben-Zeev, 2000; Croizet i 

Claire, 1998; Steele i Aronson, 1995). Zjawisko to znane jest jako „zagrożenie stereotypem” 

(Steele & Aronson, 1995). Wykonując trudne intelektualnie zadanie (np. standaryzowany test), 

uczniowie z grup, którym przypisuje się negatywne stereotypy, doświadczają dodatkowego 

obciążenia w postaci lęku, że ich niski wynik potwierdzi negatywny stereotyp na temat ich 

grupy i ich samych. W konsekwencji, niezdolność do osiągnięcia sukcesu w ramach 

problematycznego przedmiotu może wywołać „dezidentyfikację” – mechanizm obronny 

mający na celu utrzymanie poczucia własnej wartości przez obniżenie znaczenia tego 

przedmiotu lub całkowite odcięcie się od środowiska akademickiego (zob. Steele, 1997), co z 

kolei może prowadzić do przedwczesnego przerwania nauki i niskich wyników łącznych. 

 

 

Jednakże kilka badań wykazało, że negatywne skutki zagrożenia stereotypem mogą być 

złagodzone poprzez nauczanie uczniów o plastyczności inteligencji. W jednym z badań 
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(Aronson, Fried & Good, 2001) słuchacze studiów licencjackich uczestniczyli w „programie 

przyjaciół korespondencyjnych”, który polegał na napisaniu odpowiedzi na list od ucznia 

szkoły średniej mającego problemy z nauką (listy te były pisane odręcznie przez badaczy, ale 

uczniowie byli przekonani, że uczestniczą w prawdziwej wymianie listów). 

Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: Grupie eksperymentalnej pokazano film, który 

przedstawiał inteligencję jako plastyczną i poproszono o odpowiadanie na listy poprzez 

„zachęcanie” młodszych kolegów do uwierzenia, że ich mózg może być „trenowany jak 

mięsień”; pierwszej grupie kontrolnej powiedziano, że inteligencja nie jest jednostkową 

kategorią, ale każdy ma swoje mocne i słabe strony (cecha na trwałośćgo nastawienia) i 

poproszono ją o wykorzystanie tej informacji w listach z odpowiedziami; druga grupa kontrolna 

nie uczestniczyła w sesji pisania listów. Wyniki tego badania były szczególnie silnie widoczne 

w przypadku afroamerykańskich uczniów z grupy „nastawienia na rozwój”, którym interwencja 

pomogła uodpornić się na zagrożenia stereotypowe: Wykazali oni większe zaangażowanie w 

naukę, czerpali większą przyjemność z procesu uczenia się i ostatecznie zwiększyli swój GPA 

w porównaniu z rówieśnikami z grupy „mixed mindset” i z drugiej grupy kontrolnej. 

 

Inne badanie (Good, Aronson i Inzlicht, 2003) wykazało podobne wyniki u uczniów siódmej 

klasy: Uczestnictwo w programie mentorskim, który promował postrzeganie inteligencji jako 

rozszerzalnej, sprawiło, że różnice między płciami w wynikach standaryzowanych testów z 

matematyki zniknęły. Ponadto uczniowie z grup o niskich dochodach i należący do 

mniejszości, którzy uczestniczyli w interwencji, uzyskali znacząco wyższe wyniki w teście 

czytania. Autorzy przypisują sukces interwencji faktowi, że wiara w plastyczność inteligencji 

zmniejszyła podatność naznaczonych stygmatem uczniów na zagrożenia stereotypowe, 

pomagając im radzić sobie z niepokojem o wyniki, biorącym się z ich tożsamości społecznych. 
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Efekt nauczyciela 
Istnieją również dowody na to, że przekonania, doświadczenia i praktyka pracy w klasie mogą 

bezwiednie wpływać na wyniki interwencji związanych z nastawieniem na rozwój w przypadku 

nauczycieli. Jak twierdzą Aronson i in. (2002), własne przekonania nauczycieli na temat na 

trwałośćgo sposobu myślenia mogą jeszcze bardziej wzmacniać zagrożenie stereotypowe w 

podatnej na nie grupie uczniów i zmniejszać skuteczność interwencji socjopsychologicznych. 

Przeciwnie, nauczyciele, których uczono o nastawieniu na rozwój i zachęcano do jego 

stosowania w praktyce, częściej wspierali uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, 

zalecając im określone strategie uczenia się (zob. Dweck, 2008). Schmidt, Shumov i Kackar-

Cam (2015) podkreślają, 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 będzie trwała. Ostatecznie sukces każdej 

interwencji w dużej mierze zależy od pozytywnego klimatu społecznego, entuzjazmu i 

wspierającego środowiska, które nauczyciele promują w klasie, co pozwala uczniom 

współpracować i korzystać z interwencji (Hattie, 2009). 

 

 

Środowisko szkolne 
Ogólnokrajowy eksperyment przeprowadzony w USA (Yeager i in. , 2019) ujawnił, że choć 

interwencja oparta na nastawieniu na rozwój zwiększyła GPA wśród uczniów osiągających 

słabsze wyniki, to działo się tak tylko wtedy, gdy normy rówieśnicze wspierały przesłania 

interwencji. Badacze postawili hipotezę, że normy rówieśnicze sprzyjające zachowaniom 

poszukiwania wyzwań pomogą utrzymać skutek interwencji, a jednocześnie, że skutek 

interwencji będzie w stanie przezwyciężyć niewspierające normy grupowe. O ile pierwsze 

twierdzenie okazało się prawdziwe, o tyle drugie założenie nie znalazło potwierdzenia w 

praktyce: Pozytywny wpływ na GPA uczniów występował tylko wtedy, gdy normy rówieśnicze 

były w zgodzie z charakterem interwencji. 

 

Dyskusja i zalecenia 
W społeczeństwie, w którym panuje coraz większa niepewność, nieuniknione jest, że młodzi 

ludzie stają przed nowymi wyzwaniami i muszą podejmować zmagania. Ogólne dowody 

wskazują, że zaszczepienie w uczniach nastawienia na rozwój wiąże się z lepszymi wynikami 

w nauce, ponieważ uczniowie chętniej stawiają czoła wyzwaniom, wkładają wysiłek w naukę, 

stosują bardziej efektywne strategie uczenia się i wyciągają wnioski z niepowodzeń. Nawet 
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jeśli podejście oparte na nastawieniu na rozwój nie jest cudownym lekiem zapewniającym 

sukces szkolny, promuje otoczenie, które udzielałoby wsparcia uczniom. Jak zauważają Yeager 

i Dweck (2020), „przegląd dowodów wykazał, że podstawy teorii nastawienia na rozwój są 

solidne, efekty są powtarzalne, a wielkości efektów obiecujące” (s. 1281). W ostatnim czasie 

program PISA (OECD, 2021), w ramach którego przebadano około 600000 uczniów w 78 

krajach i gospodarkach, przedstawił pierwszą wstępną międzynarodową analizę nastawienia na 

rozwój, a wyniki potwierdzają dowody na słuszność takiego podejścia. 

Nawet jeśli ogólne wielkości efektów są małe, wielkości efektów dla wybranych grup wydają 

się być znaczniejsze. Badania wyraźnie pokazują, że uczniowie znajdujący się w niekorzystnej 

lub trudnej sytuacji (np. migranci, uczniowie szkół zawodowych, dziewczęta) mogą odnieść 

większe korzyści z rozwijania nastawienia na rozwój niż uczniowie uprzywilejowani, co 

sprzyja równości szans. 

Jeśli chodzi o interwencje psychospołeczne u nastolatków, powinny one być zaplanowane w 

taki sposób, aby promować poczucie autonomii, które jest ważną zmienną dla samomotywacji 

oraz dla aktywowania procesów samowzmacniających. Wiele interwencji odnoszących się do 

nastawienia na rozwój sprzyja zjawisku zwanemu efektem zarażania społecznego (Levy i Nail, 

1993): bierne rozprzestrzenianie myśli, zachowań i przekonań jednej osoby u kolejnych. 

Inaczej, efekty zarażania społecznego nie są wynikiem intencjonalnych prób wpływania na 

przekonania jednostki, ale raczej występują pośrednio (np. czytanie wiadomości o osobie, która 

nie zawsze odnosiła sukcesy, a dzięki wysiłkowi i praktyce poprawiła swoje umiejętności). 

Interwencje psychospołeczne powinny również koncentrować się na przekazywaniu informacji 

o atrybucji, aby pomóc w przerwaniu negatywnego cyklu występującego u uczniów o 

utrwalonym sposobem myślenia, ponieważ atrybucje wpływają na motywację do działania. 

Dokładniej, kiedy ludzie przypisują negatywne wyniki wewnętrznym, niestabilnym, 

kontrolowanym czynnikom, są zmotywowani do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu 

(Weiner, 1979). Przekazywanie informacji o atrybucji może być realizowane za pomocą 

filmów wideo lub wiadomości które wywołują dyskusję na ten temat.  

Ważną zmienną jest również nastawienie nauczycieli. W ewaluacji interwencji opartej na 

nastawieniu na rozwój ważne jest, aby mierzyć wyniki dosiebne i odsiebne. Do dosiebnych 

efektów zaliczyć można pomiar przekonań nauczycieli na temat plastyczności umiejętności 

nauczania zarówno przed, jak i po interwencji, aby ocenić, czy interwencja wpłynęła na zmianę 

nastawienia uczestników w kierunku nastawienia na rozwój. Natomiast wyniki odsiebne mogą 

obejmować zmiany u nauczycieli w ich praktyce uczenia (np. przyjęcie praktyk uczenia w 

większym stopniu opartych na dowodach). 
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Wreszcie dowody dotyczące interwencji w zakresie nastawienia na rozwój pokazują, że efekty 

są zależne od kontekstu, tak że interwencja jest najbardziej skuteczna, gdy kultura lokalna 

wspiera nastawienie na rozwój (Yeager i in., 2019). 

Podejście oparte na nastawieniu na rozwój nie zastępuje tradycyjnych reform w edukacji, ale 

może otworzyć drogę do dyskusji o tym, jak należy projektować interwencje, aby pomóc 

uczniom lepiej wykorzystywać proces uczenia się. 
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Belgia 
Karel de Grote University College (Antwerp, Belgium) 

 

Niniejszy opis przypadku w pierwszej części przedstawia przegląd sytuacji edukacyjnej we 

Flandrii (Belgia) w kontekście problemu uczniów zagrożonych przedwczesnym przerwaniem 

nauki (early school leaving, ESL) – jako że jest to pośrednia grupa docelowa projektu GRIT – 

oraz miejskiego otoczenia. Następnie omawiamy czynniki wpływające na zjawisko ESL we 

Flandrii oraz naszą strategię radzenia sobie z nim, wykorzystującą podejście GRIT. 

Projektowanie, badanie i rozpowszechnianie w warunkach belgijskich wszystkich narzędzi 

opracowanych w ramach tego projektu Erasmus+ są przedmiotem szczegółowego opisu i 

przedstawiamy wgląd w sieć, w której prace zaangażowaliśmy się. 

Edukacja we Flandrii (Belgia) 
W Belgii, w przypadku wszystkich dzieci zamieszkałych na miejscu edukacja jest 

obowiązkowa od szóstego do osiemnastego roku życia. Przegląd poszczególnych poziomów 

wykształcenia przedstawiono w tabeli 1.  

poziom kształcenia wiek  

edukacja przedszkolna  2,5-6 nieobowiązkowa, ale uczestniczą prawie wszystkie 

dzieci  

edukacja podstawowa 6 -12  obowiązkowa 

edukacja średnia 12-18 cztery różne typy szkół średnich: 

1.kształcenie średnie ogólne 

2.kształcenie średnie techniczne 

3.kształcenie średnie w zakresie sztuki 

4.kształcenie średnie zawodowe 

 

trzy etapy po dwa lata 

Tabela 1. Poziomy edukacyjne we Flandrii  

W 2014 r. flamandzki parlament zatwierdził ustawę mającą na celu rozwój w kierunku systemu 

edukacji w większym stopniu włączającej, tzw. „M-decreet”. Ustawa ta przewiduje środki 

umożliwiające uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi naukę w zwykłych szkołach. 
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Grupa docelowa GRIT 
Projekt Erasmus GRIT koncentruje się na uczniach w wieku 14-16 lat. Ta grupa wiekowa jest 

objęta obowiązkowym kształceniem średnim. Projekt jest realizowany we flamandzkim 

regionie Antwerpii, który jest zarządzany przez flamandzkie Ministerstwo Edukacji i Szkoleń. 

Dlatego w następującej dalej części tekstu przedstawiamy więcej informacji na temat 

szkolnictwa średniego w warunkach metropolii Antwerpii, największego miasta Belgii. 

Poniższe wartości i dane pochodzą z monitora edukacji w Antwerpii z roku szkolnego 2016-

2017, zostały opublikowane przez Sieć Edukacyjną Antwerpii i składają się na raport 

wskaźników związanych z nieukończeniem szkoły w Antwerpii4. Źródłem informacji 

demograficznych jest miasto Antwerpia 5.  

Szkolnictwo średnie w Antwerpii: liczba uczniów  

Antwerpia jest największym flamandzkim miastem, liczącym 524501 mieszkańców według 

danych z początku 2019 r.2 Według raportu Onderwijsnetwerk Antwerpen (Sieć Edukacyjna 

Antwerpii) z 2018 r., monitorującej szkolnictwo w Antwerpii, w roku 2016-2017 w szkołach 

średnich uczyło się 37277 uczniów. 81% wszystkich uczniów szkół średnich objętych jest 

obowiązkiem szkolnym. Znaczy to, że prawie 20% wszystkich uczniów szkół średnich w 

Antwerpii ma więcej niż osiemnaście lat i w związku z tym nie są oni objęci obowiązkiem 

szkolnym. Największa część tych uczniów, którzy nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu, 

przeszła na kształcenie zawodowe w niepełnym wymiarze godzin. 

Przedwczesne przerywanie nauki we Flandrii 

Na drogę szkolną młodych ludzi wpływa wiele czynników. Na przykład deficyty w nauce i 

słabe wyniki mają duży wpływ na drogę szkolną dzieci. Często uważamy te dwa terminy za 

synonimy, ale jest inaczej. Uczniowie mogą mieć opóźnienia w nauce z różnych powodów, z 

których jednym z najważniejszych jest utrzymywanie się poziomu ocen. Dwa wymienione 

czynniki mogą prowadzić m. in. do złego samopoczucia, wagarowania, zmęczenia szkołą i 

zachowań przekraczania granic, w wyniku czego mają duży wpływ na odchodzenie ze szkoły 

przed jej ukończeniem.  

W Antwerpii występuje dość wysoki poziom przedwczesnego przerywania nauki. Flamandzki 

raport „Przedwczesne przerywanie nauki we flamandzkim szkolnictwie średnim6definiuje 

osoby przedwcześnie przerywające naukę jako młodych ludzi, którzy nie podlegają już 

 

4 Onderwijsnetwerk Antwerpen, 2018 

5Stad Antwerpen, 2019 
6 Tę informację znaleźć można na stronie https://dataloep-publiek.vlaanderen.be/. 
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obowiązkowi szkolnemu, a którzy kończą flamandzkie szkoły średnie bez uzyskania 

końcowych kwalifikacji. 

Liczba osób przedwcześnie przerywających naukę we Flandrii i w Antwerpii ponownie 

wzrosła, po tym jak spadała przez pięć lat z rzędu. W roku szkolnym 2015-2016, 10,4% 

wszystkich uczniów we Flandrii opuściło szkołę bez uzyskania końcowych kwalifikacji. W 

Antwerpii liczba ta jest dwukrotnie wyższa. Jedna piąta uczniów opuszcza szkołę bez 

kwalifikacji. 

 

 

Rysunek 1. Rozwój zjawiska przedwczesnego przerywania nauki w Antwerpii i we Flandrii 

 

Profil uczniów szkół średnich w Antwerpii  

Widoczną różnicę między wartościami w Antwerpii i we Flandrii można wyjaśnić profilem 

uczniów z Antwerpii i kontekstem, w którym dorastają – który profil jest różny od profilu 

przeciętnego ucznia flamandzkiego. Ze względu na mieszankę społeczną, system wykorzystuje 

„podwójne kwoty”. W ten sposób uczniowie dzielą się na uczniów ze wskaźnikiem i bez 

wskaźnika. Uczeń ze wskaźnikiem to uczeń, w stosunku do którego spełnione jest co najmniej 

jedno z poniższych kryteriów: rodzina w poprzednim roku szkolnym pobierała świadczenie 

wychowawcze lub rodzina ma ograniczone dochody; matka nie posiada dyplomu ukończenia 

szkoły średniej lub świadectwa ukończenia szóstej klasy szkoły średniej. Flandria bierze pod 

uwagę te cechy uczniów przy określaniu, czy młody człowiek dorasta w „ubóstwie 

edukacyjnym”. 

Średni odsetek uczniów ze wskaźnikiem w szkołach średnich w Antwerpii wynosi 65%. 

Odsetek uczniów ze wskaźnikiem jest znacznie niższy w szkołach, które nie uczestniczą w 

systemie rejestracji online. W tak zwanych „szkołach elitarnych” spada do 20%.   

Czynniki składające się na zjawisko ESL w szkolnictwie średnim we Flandrii 
W zwykłym szkolnictwie średnim 43% wszystkich uczniów ma już co najmniej roczne 

opóźnienie w nauce szkolnej. W grupie wagarowiczów liczba ta jest jednak znacznie wyższa. 
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77% z nich jest opóźnionych w nauce. 34% wagarowiczów ma nawet dwa lata lub więcej 

opóźnienia w nauce. Dla całej grupy uczniów jest to 11%. Różnice między chłopcami i 

dziewczętami są niewielkie. Omówimy teraz te czynniki bardziej szczegółowo. 

Opóźnienie w nauce szkolnej 

Spośród wszystkich uczniów szkół średnich w Antwerpii tylko nieznaczna większość, około 

57%, nie doświadczyła w trakcie swojej drogi szkolnej żadnych opóźnień w nauce. Prawie 32% 

wszystkich uczniów ma roczne opóźnienie w nauce, a ponad 11% ma dwa lub więcej lat 

opóźnienia. 

uczniowie brak opóźnienia jeden rok 

opóźnienia  

więcej niż jeden 

rok opóźnienia  

suma 

aso (kształcenie średnie ogólne) 75% 20% 5% 100% 

bso (kształcenie średnie zawodowe) 27% 49% 24% 100% 

tso (kształcenie średnie techniczne) 41% 38% 21% 100% 

kso (kształcenie średnie w zakresie 

sztuki) 59% 31% 9% 100% 

pierwsza klasa 68% 28% 4% 100% 

suma 57% 32% 11% 100% 

Rysunek 2. Odsetek uczniów z opóźnieniem szkolnym w podziale według rodzaju kształcenia 

 

Widzimy silną nadreprezentację takich młodych ludzi w szkołach średnich zawodowych (tzw. 

bso) i technicznych (tso). 49% młodzieży uczącej się w szkołach średnich zawodowych ma rok 

opóźnienia w nauce, 24% jest opóźnione o co najmniej dwa lata. Oznacza to, że zaledwie 27% 

uczniów szkół średnich zawodowych ukończyło normalną drogę szkolną bez opóźnień w 

nauce. W średnich szkołach technicznych odsetek ten wynosi 41%, ale liczba uczniów z 

opóźnieniami edukacyjnymi pozostaje wysoka. 38% ma jeden rok opóźnienia w nauce, a 21% 

– dwa lub więcej. 

Mimo tak wysokich wskaźników, w szkołach technicznych i zawodowych ogólna liczba 

uczniów z orzeczeniem o niedostosowaniu szkolnym spadła z 45,1% w roku szkolnym 2015-

2016 do 43% w roku 2016-2017, a liczba tych, którzy pozostają w tyle spadła z 7,5% do 6,9%. 

Od dawna wiadomo, że opóźnienia w nauce mają często negatywny wpływ na drogę szkolną 

młodych ludzi, ale istnieje również wiele innych czynników, które się do tego przyczyniają. Na 

przykład, zmiana szkoły, dyscypliny lub edukacji odgrywa rolę w tym, czy student jest starszy 

od swoich kolegów, czy nie. Jeśli uczeń nie jest starszy, prawdopodobieństwo wagarowania 

lub odejścia bez uzyskania kwalifikacji rośnie. 
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W Antwerpii są pewne dzielnice, w których znajdziemy znacznie więcej uczniów szkół 

średnich, którzy doświadczyli opóźnień w nauce. Dzielnice te to Borgerhout, Deurne-Noord, 

Lewy Brzeg, część centrum miasta oraz Kilonia. Również w tym przypadku istnieje potrzeba 

podjęcia ukierunkowanych działań. 

 

Wagary  

Tabela pokazuje, że 21% wszystkich uczniów szkół średnich w Antwerpii było nieobecnych 

bez usprawiedliwienia przez ponad dziesięć i pół dnia w ciągu całego roku szkolnego. 

W zwykłej, pełnowymiarowej pod względem czasu nauki szkole średniej (GVSO) istnieje 

większa różnica między uczniami objętymi i nieobjętymi obowiązkiem szkolnym. 17% było 

nieobecnych i z problemami w roku szkolnym 2016-2017. 13% wszystkich uczniów objętych 

obowiązkiem szkolnym było nieobecnych, a 37% tych, którzy nie byli objęci tym 

obowiązkiem. W szkołach średnich specjalnych wagaruje 39% wszystkich uczniów, 43% 

uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i 27% uczniów, którzy nie są już objęci obowiązkiem 

szkolnym. 

Możliwym wyjaśnieniem może być fakt, że ze względu na system działający na wzór 

wodospadu, więcej uczniów trafia do średniego szkolnictwa zawodowego nie z własnej woli i 

dlatego często mają oni większe problemy z motywacją. 

 

 

 

 odsetek wagarowiczów 
  

 

nieobjęci 

obowiązkiem 

szkolnym 

objęci 

obowiązkiem 

szkolnym suma 

zwykłe, pełnowymiarowe szkolnictwo 37% 13% 17% 

pierwsza klasa 0% 8% 8% 

aso (kształcenie średnie ogólne) 26% 4% 6% 

kso (kształcenie średnie w zakresie sztuki) 30% 13% 16% 

tso (kształcenie średnie techniczne) 28% 12% 16% 

bso (kształcenie średnie zawodowe) 48% 34% 39% 

dbso (niepełnowymiarowe szkolnictwo 

zawodowe) 89% 90% 89% 

hbo (wyższe kształcenie zawodowe) 17% 0% 17% 

buso (szkoły specjalne) 27% 43% 39% 
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okan (klasa dla nowoprzybyłych niebędących 

rodzimymi mieszkańcami) 60% 41% 42% 

suma 44% 16% 21% 

Rysunek 3. Odsetek wagarowiczów ze względu na rodzaj kształcenia 

 

  



67 

 

Strategia przeciwdziałania przedwczesnemu przerywaniu nauki we Flandrii, stosująca 

podejście GRIT  
 

W tym rozdziale omawiamy, w jaki sposób belgijski zespół wykorzystał podejście GRIT w 

rozwiązywaniu problemu przedwczesnego przerywania nauki we Flandrii. Rozdział skupia się 

na rozwoju, testowaniu i rozpowszechnianiu narzędzi wykorzystanych w tym celu oraz na 

partnerach i interesariuszach, którzy byli zaangażowani w ten proces. 

 

Faza eksploracji 

Aby poszerzyć naszą sieć kontaktów i zwiększyć nasz przyszły wpływ na zjawisko ESL we 

Flandrii, rozpoczęliśmy od poszukiwania interesariuszy w Antwerpii. Sieć ds. wczesnego 

przerywania nauki dostarczyła nam informacji o obszarach i szkołach, w których występuje 

duża liczba uczniów zagrożonych przedwczesnym przerywaniem nauki, o innym wkładzie 

naukowym w temat przedwczesnego przerywania nauki i o dobrych praktykach.  

Nawiązano kontakt ze szkołami położonymi w mieście, które musiały stawić czoła wyzwaniom 

związanym z nauczaniem w miejskim środowisku i zaangażowano je w projekt (zob. 

zestawienie w załączniku).  

Literatura na temat ESL w Belgii, ale także w szczególności w regionie Antwerpii, oraz 

nastawienia na rozwój była przedmiotem dalszego badania, a uzyskane dane posłużyły do 

opracowania pomysłów do zestawu narzędzi. Na podstawie rozważań prowadzonych z 

partnerami projektu powstały trzy przewodnie zasady projektowania: Zgodziliśmy się, że 

musimy zaprojektować łatwe w użyciu narzędzia, które nie będą czasochłonne dla nauczycieli, 

które będzie można wykorzystać w ciągu jednej (lub dwóch) lekcji i które nie będą 

koncentrować się tylko na nastawieniu na rozwój, ale na „uczeniu się” w ogóle. 

 

Zestaw narzędzi GRIT i jego wytyczne: faza rozwoju i testów 

Po przeglądzie pierwszego projektu narzędzi, dokonanym przez zespół europejski, nauczyciele 

VTS Sint-Niklaas zapoznali się z powstającym zestawem czternastu narzędzi, a informacje 

zwrotne przekazali za pomocą kwestionariusza „Ankieta GRIT Toolbox”. Narzędzia zostały 

ocenione na podstawie adekwatności, roli nauczyciela, przydatności, satysfakcji, motywacji i 

kompetencji uczniów. 

Siedmiu uczniów (mężczyzn), z których pięciu było w grupie wiekowej 14-16 lat, testowało 

narzędzia dziewiąte i trzynaste. Nauczyciele przejrzeli wszystkie narzędzia przed wybraniem 
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dwu z nich. Nauczycielem testującym narzędzia była czterdziestopięcioletnia kobieta z 

piętnastoletnim doświadczeniem w uczeniu przedmiotów społecznych.  

Nauczyciele uznali zestaw narzędzi za bardzo interesujący, ale czuli potrzebę dostosowania go 

do poziomu swoich uczniów. Zestaw narzędzi wydawał się być skierowany wyłącznie do 

uczniów, którzy są w stanie myśleć abstrakcyjnie oraz formułować i wyrażać swoje opinie w 

oparciu o zewnętrzne dane. W ich opinii narzędzia należało ponadto dostosować do liczby 

uczniów, a informacje ogólne, zwłaszcza na temat nastawienia na rozwój, często musiały być 

dostarczane przez samych nauczycieli, ponieważ nie wszystkie narzędzia były wyraźnie 

powiązane z koncepcją nastawienia na rozwój. Pozytywny aspekt narzędzia „Jak wygląda 

sukces” to wgląd nauczycieli w długoterminowe cele ich uczniów. Narzędzie „Wytrenuj swój 

mózg” dało uczniom bardzo jasny wgląd w koncepcję nastawienia na rozwój. Czasami 

potrzebne było nieco więcej interakcji między uczniem a nauczycielem oraz kontekstu. 

W szkole Pius X Antwerp piątka nauczycieli zapoznała się z zestawem narzędzi i przekazała 

informacje zwrotne za pomocą kwestionariusza w Google Forms. Nie uznali narzędzi za 

odpowiednie dla swoich uczniów z grupy docelowej czternasto-szesnastolatków (a za bardziej 

odpowiednie dla młodszych uczniów) i zdecydowali się nie badać narzędzi ze swoimi 

uczniami. Potrzebne są konkretne działania, które przekonają zespół szkolny o zasadności 

stosowania podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój.  

W Spectrumschool Deurne narzędzia zostały zbadane podczas tygodnia projektowego 

poświęconego relacjom. Zorganizowaliśmy dwugodzinny warsztat wprowadzający w 

koncepcję nastawienia na rozwój, w którym warsztacie wykorzystano dwa narzędzia z zestawu. 

Warsztaty te, poświęcone między innymi edukacji mózgu, dostarczyły informacji i stanowiły 

pierwsze testy dla wytycznych GRIT. Zaangażowane grupy klasowe były na poziomie edukacji 

zawodowej: 4 BELB: piętnastu uczniów, nauczyciel nr 1, 4BMAA: 21 uczniów, nauczyciel nr 

2, 4BMOB: trzynastu uczniów, nauczyciel nr 3, 4BELA: czternastu uczniów, nauczyciel nr 4 

oraz 4BHT & 4VV: trzynastu uczniów, nauczyciele nr nr 5 i 6. Zebraliśmy informacje zwrotne 

zarówno od uczniów, jak i od nauczycieli. Po zakończeniu sesji każdy z uczniów zapisywał 

sugestie spraw, które podobały mu się lub nie podobały w sesji, itp. Uczniowie sugerowali, aby 

w sesji znalazło się więcej humoru i więcej metod aktywizujących. Woleliby również mieć 

więcej możliwości korzystania z telefonów komórkowych podczas sesji. Nauczyciele 

wskazywali, że interakcja i różnorodne metody aktywizujące były rzeczywiście kluczem do 

utrzymania uwagi tych uczniów. 

Na podstawie informacji zwrotnej wszystkich partnerów, narzędzia zostały przeprojektowane, 

zweryfikowane w rundzie końcowej, przetłumaczone i opublikowane na stronie internetowej. 
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Później dodano kod QR, aby zebrać informacje zwrotne od nauczycieli korzystających z 

zestawu narzędzi.  

W związku z pandemią Covid pojawiła się konieczność dodania sugestii dotyczących 

korzystania z narzędzi online. Do końca 2020 roku dodaliśmy te sugerowane aplikacje online i 

sugestie dotyczące e-learningu do zestawu narzędzi i nadaliśmy mu nowy, bardziej „e-

inkluzywny” układ. 

Wkład nauczycieli zaangażowanych w badanie zestawu narzędzi GRIT, opracowane i 

przetestowane przez nas warsztaty na temat edukacji umysłowej oraz dalsza lektura na temat 

badań nad nastawieniem na rozwój skłoniły nas do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: 

„Czego potrzebujesz jako nauczyciel, aby stymulować nastawienie na rozwój u uczniów w 

szkołach miejskich (w celu osiągnięcia sukcesu w szkole)” jako zasadę przewodnią przy 

opracowywaniu wytycznych GRIT do korzystania z zestawu narzędzi. Najpierw należało 

przekonać nauczycieli o wartości podejścia polegającego na nastawieniu na rozwój i 

uświadomić im ich własny sposób myślenia. W tym wprowadzeniu nacisk został położony na 

„doświadczanie” tego, jak to jest, gdy uczeń nie osiąga swoich celów, doświadcza trudności 

itp.  

Przygotowaliśmy prezentację na temat podejścia, które badaliśmy w szkole Pius X Antwerpia 

(przed testowaniem IO1) i w Sint-Gummaruscollege Lier. W pierwszej szkole prezentacja 

pierwszego projektu początkowego rozdziału wytycznych GRIT spotkała się z dobrym 

przyjęciem, a nauczyciele chętnie rozpowszechniali nasze narzędzia wśród swoich kolegów i 

koleżanek oraz uczestniczyli w testowaniu pakietu narzędzi GRIT. W drugiej szkole 

otrzymaliśmy cenny wkład w dobrą praktykę szkoły, która na drzwiach łazienek nauczycieli i 

uczniów umieszcza plakaty przypominające o utrzymaniu nastawienia na rozwój. Za ich zgodą, 

podzieliliśmy się tą dobrą praktyką w ramach naszego wydarzenia pomnażającego wiedzę 

(„multplier event”). Uzyskaliśmy również wkład w szkolenie GRIT dla nauczycieli. Kiedy 

zobaczyliśmy nasze narzędzie uświadamiające nauczycielom sposoby myślenia zawarte w ich 

informacjach zwrotnych (por. „Przypadek Ezry” w IO3), szkoła zaproponowała nauczycielom 

wykorzystanie ćwiczeń polegających na odgrywaniu małych ról, aby uświadomili sobie, w jaki 

sposób uczniowie doświadczają „porażki”. 

Zamierzaliśmy przetestować wytyczne GRIT podczas „Het moment” w Karel de Grote 

University College (w marcu 2020 r.), kiedy wszyscy nauczyciele-mentorzy szkół stażowych 

kolegium biorą udział w warsztatach w kontekście swego rozwoju zawodowego. Niestety, z 

powodu pandemii przedsięwzięcie zostało odwołana, a belgijskie szkoły zamknięte na prawie 

dwa miesiące. 
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22 października 2020 roku 63 uczestników, głównie badaczy akademickich i nauczycieli, 

wzięło udział w naszej prezentacji online na temat interwencji opartych na nastawieniu na 

rozwój w ramach cyfrowego wydarzenia VFO (Flamandzkiego Forum Badań w Edukacji) 

„#OnderwijsOnderzoek@Home” (#EducationResearch@Home). Po prezentacji rozesłaliśmy 

formularz informacji zwrotnej, dzięki któremu uzyskaliśmy pozytywne komentarze na temat 

znaczenia naszego projektu oraz wartości pracy z nauczycielami-studentami nad podejściem 

nastawionym na rozwój. Na podstawie tych informacji wprowadziliśmy ostateczne poprawki 

do wytycznych GRIT przed ich tłumaczeniem i opublikowaniem na stronie internetowej. 

 

Szkolenie dla nauczycieli: faza testów 

Ponieważ z powodu pandemii nie mogliśmy przenieść do szkół pierwszego projektu szkolenia 

GRIT dla nauczycieli, zaangażowaliśmy studentów trzeciego roku, których prowadzimy w 

ramach stażu nauczycielskiego, do zebrania „dobrych praktyk” dotyczących nastawienia na 

rozwój w szkołach, w których odbywają staż. Kilka szkół chce wspierać postawę nastawioną 

na rozwój przez informacje zwrotne w kartach raportów i w momentach udzielania ustnych 

informacji zwrotnych. Jedna ze szkół wykorzystała koncepcję Dweck jako punkt wyjścia i 

zorganizowała sesję szkoleniową z udziałem zewnętrznego pedagoga, aby zastanowić się nad 

tym, jak uczynić uczenie się widocznym. Dzielono się w niej również uwagami do raportu i 

omawiano je w gronie zespołu. Nauczyciele języków obcych z innej szkoły używają miernika 

umiejętności do pomiaru rozwóju umiejętności w zakresie mówienia i pisania, który uczniowie 

sami wypełniają i wykorzystują do refleksji nad swoimi postępami. Nauczyciel sportu ocenia 

wysiłek (obok zdolności), aby nagrodzić uczniów o ograniczonych zdolnościach fizycznych. 

Dwaj nauczyciele sztuki stale wskazują, że „każdy może rysować” – w końcu przecież 

uczniowie rysują od drugiego roku życia – i podkreślają postępy uczniów w swoich opiniach, 

upewniając się, że czerpią oni radość z procesu tworzenia.  

Niektóre szkoły stosują siatki do zapisu autorefleksji na testach, egzaminach lub w regularnie 

powtarzających się momentach roku szkolnego i zachęcają uczniów do przekazywania sobie 

nawzajem konstruktywnych informacji zwrotnych w systemie oceny koleżeńskiej. Jedna ze 

szkół organizuje co tydzień dwie godziny „poszukiwania talentów”, podczas których uczniowie 

zapoznają się z teatrem, budowaniem robotów, alternatywnymi sportami, sposobami uczenia 

się, bez bycia ocenianym – aby pokazać im, że wysiłek bez celu, jakim jest ocena, nie jest 

bezcelowy. 
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Rozpowszechnianie narzędzi opracowanych w ramach projektu 

W listopadzie 2019 r. zorganizowaliśmy sesję okrągłego stołu na konferencji Eapril w Tartu 

(Estonia). Nasza sesja zatytułowana „Opening up the debate on do's and don't of growth mindset 

interventions” miała na celu poinformowanie międzynarodowej publiczności o naszym 

projekcie GRIT. Dzięki tej sesji mogliśmy poszerzyć naszą sieć kontaktów z naukowcami i 

praktykami zainteresowanymi lub pracującymi nad tym samym tematem. Ponadto sesja przy 

okrągłym stole umożliwiła nam uzyskanie informacji zwrotnych na temat pierwszych 

produktów projektu GRIT, czyli zestawu narzędzi i wytycznych. Podczas sesji dziesięciu 

uczestników omówiło swoje własne interwencje w zakresie nastawienia na rozwój w szkołach 

i programach kształcenia nauczycieli oraz otrzymało pocztą elektroniczną nasz zestaw narzędzi 

i wskazówki. We wrześniu 2020 r. na stronie edukacyjnej KlasCement (https://www. 

klascement. net/) dodano wpis prowadzący nauczycieli do strony GRIT z prośbą o podzielenie 

się uwagami. Klascement jest darmowym zasobem (po rejestracji) i ma ponad 280000 

uczestników, głównie nauczycieli i studentów-nauczycieli. Jako należący do flamandzkiego 

ministerstwa edukacji i szkoleń ma bardzo szeroki zasięg i udostępnia tylko te materiały, które 

przeszły przez kontrolę jakości przeprowadzoną przez moderatora. Jakość zgłoszeń jest 

dodatkowo zapewniona przez punktację i reakcje. Link do strony został użyty 745 razy (do 

końca kwietnia 2021 r.) i uzyskał pięć gwiazdek (na pięć możliwych). W naszym wydarzeniu 

pomnażającym wiedzę („multiplier event”), 23 lutego 2021 r., wzięło udział 78 uczestników, 

26 w sesji popołudniowej i 52 w sesji wieczornej. Zdecydowaliśmy się na jednogodzinne, 

mające służyć inspiracji webinarium, wprowadzające do koncepcji nastawienia na rozwój oraz 

do wytycznych do szkolenia GRIT dla nauczycieli, tak, aby uczestnicy mogli łatwo wpasować 

tę sesję w swój napięty harmonogram pracy online w ramach obowiązkowej pracy zdalnej, a w 

wolnym czasie mogli elastycznie przeglądać nasze już opracowane narzędzia, opublikowane 

na stronie internetowej. Dzięki ogłoszeniu naszej darmowej sesji inspiracji online na stronie 

KdG oraz w społecznościach mediów społecznościowych skupionych wokół edukacji, udało 

nam się dotrzeć do szerokiego grona interesariuszy, nauczycieli, członków centrów eksperckich 

zajmujących się edukacją, równością szans edukacyjnych i uczeniem się przez całe życie, 

dyrektorów, decydentów oświatowych. Ponieważ nie byliśmy w stanie „fizycznie” 

przetestować wszystkich naszych narzędzi (zestawu narzędzi, wytycznych i szkolenia dla 

nauczycieli) w szkołach (z powodu ograniczeń związanych pandemią), staraliśmy się zachęcić 

uczestników do korzystania z narzędzi w swoich szkołach i organizacjach oraz przekazywania 

nam informacji zwrotnych za pomocą kodów QR. Poprosiliśmy ich również o natychmiastową 

informację zwrotną w kwestionariuszu, który pokazał nam, że większość uczestników bardzo 
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chętnie wdrożyłaby podejście polegające na nastawieniu na rozwój albo już to zrobiła i 

potrzebuje materiałów, aby przekonać swoich kolegów. Tę potrzebę zaspokoi nasze szkolenie 

GRIT dla nauczycieli. 

W ramach przygotowań do tego wydarzenia dla interesariuszy zaangażowaliśmy 33 studentów 

drugiego roku edukacji nauczycielskiej w warsztaty na temat koncepcji nastawienia na rozwój 

i daliśmy czas i środki, aby mogli zapoznać się z zestawem narzędzi i omówić je ze swoimi 

rówieśnikami oraz przekazać nam informacje zwrotne. Warsztaty te posłużyły do 

przetestowania części szkolenia GRIT dla nauczycieli (głównie wprowadzenia do koncepcji 

nastawienia na rozwój oraz do zestawu narzędzi), ponieważ nie mogliśmy przeprowadzić fazy 

testowej w szkołach, a także do rozpowszechnienia innych narzędzi. Nauczyciele-studenci są 

na doskonałej pozycji do rozpowszechniania, promowania i wykorzystywania naszych narzędzi 

w szkołach, w których odbywają praktyki. 

6. Nasza sieć zaangażowana we wzmacnianie tej strategii 

Szkoły zaangażowane w testowanie i rozpowszechnianie  

Listę szkół biorących udział w badaniu i rozpowszechnianiu naszych narzędzi zamieściliśmy 

w załączniku 1. 

Dyrektorzy zespołów nauczycielskich i edukatorzy nauczycieli 

„Trenerzy nauczycieli” biorący udział w naszych wydarzeniach pomnażających wiedzę będą 

w stanie wdrożyć podejście polegające na nastawieniu na rozwój w swoich szkołach i 

organizacjach na poziomie mezo, z perspektywy strategicznej, korzystając ze szkolenia GRIT 

dla nauczycieli i jego wytycznych, które zostały przedstawione podczas webinarium i są 

dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej. Zachęcano ich do przekazania 

nauczycielom zestawu narzędzi GRIT oraz wytycznych, a także udostępniono im prezentację 

PowerPoint z webinarium oraz nagranie, do wykorzystania podczas „szkolenia” ich zespołów. 

Ze względu na pandemię nie byliśmy w stanie zaangażować „trenerów nauczycieli” w badanie 

„na żywo”. Jak już wspomnieliśmy, zamiast tego dotarliśmy do studentów-nauczycieli, 

pokazując im, jak mogą wspierać i rozpowszechniać podejście nastawienia na rozwój w 

szkołach, w których odbywają praktyki. 

Kluczowi interesariusze 

W naszych ogólnokrajowych seminariach uczestniczyło wielu profesjonalistów z dziedziny 

edukacji miejskiej, w tym doradcy pedagogiczni rządu flamandzkiego, przedstawiciele innych 

flamandzkich instytutów szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele sieci edukacyjnych 

zaspokajających potrzeby w zakresie opieki nad mieszkańcami (np. Ondersteuningsnetwerk 

OVA). 
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Wnioski dla GRIT w kontekście belgijskim  
Dzięki projektowi GRIT udało nam się skierować uwagę na to, jak ważne jest stymulowanie u 

uczniów postawy nastawionej na rozwój w wielu i różnorodnych szkołach. Biorąc pod uwagę 

dużą liczbę uczestników naszego webinarium, można było odnieść wrażenie, że istnieje duże 

zainteresowanie tym tematem wśród praktyków. W ramach naszego programu kształcenia 

nauczycieli, podejście oparte na nastawieniu na rozwój zostało wprowadzone na różnych 

kursach. Również po zakończeniu tego projektu Erasmus+ znaczenie stymulowania 

nastawienia na rozwój u uczniów, studentów-nauczycieli i nauczycieli pozostanie jednym z 

naszych priorytetów. 
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Załącznik 1 

Szkoły biorące udział w fazach aktywnego badania 

▪ Spectrumschool Deurne 

▪ VTS Sint-Niklaas 

▪ Pius X Antwerpen  

▪ Sint-Gummaruscollege Lier  

 

Szkoły uczestniczące w wydarzeniu upowszechniającym projekt 

• VTI Deinze 

• Sint-Victorinstituut Turnhout 

• Heilige Familie Berchem 

• KA Berchem 

• Trevianum Scholengroep Sittard 

• Ursulinen Mechelen 

• Stroom KS Leuven 

• Stedelijk Lyceum Hardenvoort Antwerpen 

• VBS Scheutplaneet Anderlecht 

• IMI Roosdaal 

• College ten Doorn Eeklo 

• Atlascollege Economie en Organisatie Genk 

• Sint-Theresia Deinze 

• Sint-Norbertusinstituut Antwerpen 

• Atheneum Schoten 

• Smik Kasterlee 

• Viso Gent 

• Stedelijk Lyceum Expo Antwerpen 

• Campus de helix Maasmechelen 

• Go! Technisch Atheneum Den Biezerd Niel 

• Stedelijk Lyceum Durlet Antwerpen 

• VTS3 Sint-Niklaas 

• TA Jette 

• Institut Don Bosco Val d’Or  

• Sint-jozefinstituut Bokrijk 

• Spectrumschool Deurne Campus Ruggeveld 

• Sint Jozef Humaniora Brugge 

• Buso Dominiek Savio Gits 

• SMSI Ieper 

• GO! Atheneum Brakel 

• Campus Wemmel 

• Talentenschool Turnhout 

• Atheneum Jan Fevijn Brugge 

• Ibso Woudlucht Leuven 

• IVG-School Gent 

• Talentencampus Venlo 

• Bakkerij-Slagerij- en hotelschool Ter groene poorte 

• Sint-Michielsinstituut Keerbergen 
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Szkoły zaangażowane w projekt za pośrednictwem naszych studentów-nauczycieli 

• Sint-Ursulalyceum Lier 

• Sint-Ursulainstituut Wilrijk 

• Sint-Eduardusinstituut Merksem 

• Sint-Jozef Schoten 

• GIB Brasschaat 

• Mater Salvatoris Kapellen 

• PITO Stabroek 

• Sint-Aloysius instituut Lier 

• OLVI Boom 
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Francja 

Iriv  (Paris, France) 

 

Po ogólnym przedstawieniu francuskiego systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów szkół średnich (nasza grupa docelowa to młodzież w wieku od 14 do 16 lat), 

wyjaśniamy ogólną politykę publiczną prowadzoną w kwestii przedwczesnego przerywania 

nauki (Early School Leaving, ESL). Główne czynniki wyjaśniające przedwczesne kończenie 

nauki są takie same jak w innych krajach. 

W drugiej części naszego artykułu zamierzamy pokazać innowacyjny proces wdrożony we 

Francji w celu przeprowadzenia testów – zaangażowane szkoły, profile nauczycieli, uczniów i 

zespołu testerów; proces pracy zbudowany w celu wzmocnienia zrównoważonej strategii na 

przyszłość. 

 

Francuski system edukacji 
Pierwszy punkt zawiera przypomnienie podstawowych spraw, które należy wiedzieć o edukacji 

szkolnej we Francji. 

1.1 Obowiązek szkolny 

Edukacja szkolna jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od sześciu do szesnastu lat. Obowiązek 

obejmuje zarówno kształcenie podstawowe (w szkole podstawowej), jak i pierwsze cztery lata 

(w szkole średniej) kształcenia średniego7. W 2020 r. do 7230 szkół średnich uczęszczać będzie 

3432900 uczniów, co daje średnią 25,6 ucznia na klasę8. Obowiązkowe lekcje w szkołach 

średnich są zorganizowane w przedmiotach: język francuski, matematyka, historia, geografia, 

wychowanie etyczne i obywatelskie, języki obce współczesne, nauki o życiu i ziemi, fizyka 

chemiczna, technologia, wychowanie fizyczne i sport, plastyka i wychowanie muzyczne. 

Interdyscyplinarne lekcje praktyczne (EPI) i pomoc indywidualna (AP) są dodatkowymi 

zajęciami, które są częścią lekcji obowiązkowych. Pod koniec trzeciego roku kształcenia 

uczniowie przedstawiają krajowy dyplom patentu i mogą wybrać jako kierunek: drugą klasę 

liceum ogólnokształcącego i technikum, drugą klasę zawodową lub pierwszy rok 

przygotowania do uzyskania świadectwa uzdolnienia zawodowego (CAP). Przydział zależy od 

kontynuacji kształcenia: liceum ogólnokształcące i techniczne, liceum poliwalentne, zawodowa 

 

7 Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych - https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-

network/protocol/social-matters/article/french-educational-system  

8 Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://www.education.gouv.fr/le-college-4940  

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/protocol/social-matters/article/french-educational-system
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/protocol/social-matters/article/french-educational-system
https://www.education.gouv.fr/le-college-4940
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szkoła wyższa, centrum kształcenia zawodowego itd. Osiągnięcia szkolne ucznia mogą mieć 

decydujące znaczenie dla przydziału.  

 

1.2 Ocenianie w edukacji szkolnej 

Podstawą oceny jest wspólna baza wiedzy, umiejętności i kultury, która stanowi całą wiedzę, 

umiejętności, wartości i postawy niezbędne dla udanego kształcenia, życia w roli jednostki i 

przyszłego obywatela. Od szkoły podstawowej do ostatniego roku obowiązkowej edukacji 

uczniowie stopniowo nabywają umiejętności i wiedzę w zakresie tej wspólnej podstawy. Na 

koniec każdego cyklu nauczania nauczyciele poświadczają poziom osiągnięty w każdym 

elemencie wspólnej podstawy. 

 

1.3 Walka z przedwczesnym kończeniem nauki 

Walka z przedwczesnym kończeniem nauki jest istotną kwestią ludzką, społeczną i 

gospodarczą . Unia Europejska jest zaangażowana w walkę ze zjawiskiem przedwczesnego 

kończenia nauki, ponieważ stanowi ono główną przeszkodę w realizacji strategii „Europa 

2020”. Rada Europejska na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2010 r. potwierdziła, że wyzwaniem 

dla europejskich systemów edukacji jest zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących 

naukę, podniesienie poziomu wykształcenia i promowanie włączenia społecznego. 

Wyznaczonym celem jest obniżenie średniego wskaźnika przerywania nauki szkolnej w Unii 

Europejskiej do poziomu poniżej 10% do roku 2020.  

W tym kontekście Francja osiągnęła cele, które sama sobie wyznaczyła, a odsetek osób 

przedwcześnie kończących naukę wyniósł 8,2% w 2019 r. (12,6% w 2010 r.). Celem jest 

zmniejszenie nierówności w dostępie do wiedzy przy jednoczesnym podniesieniu poziomu 

kwalifikacji i umiejętności całej wykształconej populacji. Prowadzona od kilku lat polityka 

zapobiegania i zwalczania zjawiska porzucania nauki przynosi obecnie efekty w postaci 

znacznego spadku liczby młodych ludzi, którzy co roku porzucają szkołę bez zdobycia 

kwalifikacji (ok. 95 tys. młodych ludzi)  oraz tych, którzy porzuciwszy naukę bez uzyskania 

dyplomu, nie znajdują się w sytuacji NEETS (not in employment, education or training). 

Chociaż nie udało się powstrzymać przedwczesnego przerywania nauki, ten znaczący spadek 

wynika z lepszej identyfikacji młodych ludzi i mobilizacji wszystkich zainteresowanych stron. 

 

1.4 Przykład inicjatywy wynikającej z ustawy o „szkole zaufania” (2019) 
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Artykuł 15 ustawy nr. 2019-791 z dnia 26 lipca 2019 r. „na rzecz szkoły zaufania” ucieleśnia 

zaangażowanie rządu w walkę z ubóstwem i porzucaniem nauki przez młodych ludzi 

najbardziej narażonych na takie niebezpieczeństwo. Prawo przewiduje, że każdy młody 

człowiek w wieku od 16 do 18 lat ma prawo do integracji w ramach kursu dostosowanego do 

własnych potrzeb. Obowiązek kształcenia wykracza poza prawo do powrotu do kształcenia lub 

prawo do kształcenia zawodowego: Obejmuje on inne sytuacje, takie jak zatrudnienie, służbę 

obywatelską i uczestnictwo w systemie. W kontekście obecnego kryzysu zdrowotnego walka z 

przedwczesnym przerywaniem nauki na poziomie krajowym została dostosowana w taki 

sposób, aby uwzględnić sytuację najbardziej narażonych uczniów, którzy oddalili się od szkoły. 

Wdrożono operacyjne plany działań akademickich w celu zorganizowania utrzymania więzi z 

każdym uczniem, opracowano propozycje wsparcia i pomocy (opieka indywidualna, 

podnoszenie kwalifikacji, remobilizacja w szkole). ONISEP udostępnił szkołom zasoby 

edukacyjne związane z bieżącym kontekstem. W ramach priorytetowej polityki dotyczącej 

dzielnic miast (QPV) młodym ludziom, którzy z powodu uwięzienia znaleźli się w trudnej 

sytuacji, oferowane są specjalne formy indywidualnej opieki. Gromadzenie precyzyjnych 

wskaźników umożliwia zarządzanie jak najbliższe lokalnym kontekstom, mobilizacja 

wszystkich partnerów wzmacnia sieć terytorialną. Wreszcie, na portalach społecznościowych i 

w mediach prowadzona jest kampania informacyjna mająca na celu przypomnienie młodym 

ludziom, aby „trzymali się” i zachęcenie ich do ponownego kontaktu ze szkołą. 

 

Testowanie przeprowadzone we Francji 
W pierwszej kolejności9, początkowy test został przeprowadzony w szkole średniej w 

partnerstwie z Collège Denis Diderot w Massy (Essonne) w oparciu o zestaw narzędzi (IO1) i 

mentoring dla nauczyciela (IO2). W drugim etapie , badanie prowadzone było zdanie, przez 

wirtualne spotkania w gronie innej grupy nauczycieli, pracujących w szkołach w Aubervilliers 

(Seine Saint Denis). 

2.1- Pierwsze testowanie przeprowadzone w Massy (Essonne) – czerwiec 2019 r.-luty 2020 r.   

Pierwszy kontakt nawiązano z nauczycielem prowadzącym grupę uczniów 

niefrancuskojęzycznych – francuski skrót UP2EA oznacza edukację „nowo przybyłych 

uczniów niefrancuskojęzycznych oraz dzieci z rodzin zmieniających miejsce pobytu i będących 

w podróży”. Jest to przykład edukacji włączającej we francuskim systemie szkolnym. 

 

9 Badanie koordynowane przez dr. Bénédicte Halba together we współpracy z Gizem Dere i Yazinem Gunay, Iriv Conseil, Paryż, 

czerwiec 2019 r. 
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Ideą projektu jest promowanie szkoły integracyjnej dla wszystkich uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Dla „nowo przybyłych uczniów niefrancuskojęzycznych oraz dzieci 

z rodzin zmieniających miejsce pobytu i będących w podróży” celem jest umożliwienie nauki 

w zwykłym środowisku, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tych uczniów, przez 

ustanowienie systemów wsparcia w celu promowania nauki francuskiego, języka szkolnego 

oraz zachowania ciągłości edukacji. Uczniowie pochodzą z rodzin zagranicznych, w których 

zazwyczaj nie mówi się po francusku w momencie przyjazdu do Francji albo w których poziom 

językowy jest inny. W grę wchodzą następujące zasady edukacyjne (zapisane w trzech 

okólnikach): walka z dyskryminacją, harmonizacja procedur przyjmowania, zdobywanie 

wspólnej bazy wiedzy, umiejętności i kultury, nauka języka francuskiego jako drugiego języka 

dla odbiorców niefrancuskojęzycznych, zapewnienie ciągłości edukacji dla odbiorców 

podróżujących. 

Drugi kontakt nawiązano z dyrektorką szkoły średniej i jej zastępcą, ponieważ to oni są 

najważniejsi, gdy w grę wchodzi umożliwienie organizacjom zewnętrznym zaproponowanie 

alternatywnego wsparcia pedagogicznego dla uczniów. Mają też kluczowe znaczenie dla 

utrwalenia podejścia pedagogicznego wśród nauczycieli odpowiedzialnych za podobne klasy, 

ponieważ główną ideą badania jest jednorazowe przeprowadzenie eksperymentu w celu 

dostosowania do odbiorców i do kontekstu instytucjonalnego (we Francji), aby wyniki mogły 

być wykorzystane przez innych nauczycieli. Dyrektor szkoły we Francji ma władzę 

hierarchiczną i zarazem pełni rolę koordynacyjną. Dyrektorka Collège Denis Diderot przybyła 

do szkoły niedawno i jest otwarta na nowy rodzaj podejścia pedagogicznego. Oboje mogli 

spotkać się z europejskim zespołem projektu podczas międzynarodowego zebrania we Francji, 

które było okazją do wyjaśnienia innowacyjnego podejścia GRIT. 

Trzeci kontakt nawiązano z osobą odpowiedzialną za sieć dla nauczycieli pracujących z „nowo 

przybyłymi uczniami niefrancuskojęzycznych oraz dziećmi z rodzin zmieniających miejsce 

pobytu i będących w podróży”, noszącą nazwę CASNAV – francuski akronim oznaczający 

„ośrodki akademickie do edukacji nowo przybyłych uczniów niefrancuskojęzycznych oraz 

dzieci z rodzin zmieniających miejsce pobytu i będących w podróży”. Są to akademickie 

struktury eksperckie, które mobilizują wszystkie środki, aby zorganizować najlepszą możliwą 

edukację dla niefrancuskojęzycznych i podróżujących odbiorców. Dążą do wzmocnienia oferty 

szkoleniowej, aby umożliwić nauczycielom w zwykłych klasach lepsze zrozumienie 

specyficznych potrzeb takich odbiorców i dostosowanie praktyk nauczania. Na przykład, 

nauczyciel odpowiedzialny za uczniów niefrancuskojęzycznych w Collège Denis Diderot 

uczestniczył w szkoleniach trzy razy w roku, z innymi kolegami pracującymi w innych 
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szkołach, aby podzielić się trudnościami, z jakimi spotykają się i znaleźć odpowiednie wsparcie 

pedagogiczne. 

Czwarty kontakt został nawiązany na poziomie wydziału Akademii Wersalskiej w Essonne. 

Jest to regionalny szczebel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chodziło o to, aby móc 

rozpowszechnić informacje o podejściu GRIT wśród CASNAV w Essonne. Z powodu 

początku epidemii koronawirusa okazało się to niemożliwe. Francuski system edukacyjny 

musiał zorganizować wirtualne klasy od marca 2020 roku, a następnie ponownie otworzyć 

szkoły w warunkach protokołu o wysokich wymaganiach. Badanie GRIT było zagrożone, 

ponieważ nie było już możliwe zaproponowanie alternatywnych strategii, które mogłyby być 

skuteczne w zwykłym czasie. 

Oto profile biorących udział w badaniu nauczycieli z Collège Denis Diderot: 

1- Vanessa K., nauczycielka języka francuskiego z odpowiednim doświadczeniem w 

nauczaniu języka francuskiego w zwykłych klasach, która przeszła specjalne szkolenie, 

aby zostać nauczycielką uczniów UP2A; 

2- Candice C., nauczycielka języka włoskiego; 

3- Maria A., dokumentalistka, doskonaląca się zawodowo, aby zostać nauczycielką języka 

francuskiego dla uczniów zagranicznych; 

4- Ikram I., asystentka ds. edukacji włączającej. 

Profile uczniów: 

1- Byli w zróżnicowanym wieku (od jedenastu do piętnastu lat); 

2- byli na różnych poziomach kształcenia;  

3- zróżnicowany był również ich poziom znajomości języka francuskiego: Niektórzy 

pochodzili z państw francuskojęzycznych (Algieria, Wybrzeże Kości Słoniowej, 

Maroko, Mali, Senegal, Tunezja), inni – z anglojęzycznych (Fidżi, Indie, Stany 

Zjednoczone Ameryki), państw Unii Europejskiej (Węgry, Polska, Rumunia) albo 

państw trzeciego świata (Afganistan, Bangladesz, Iran, Mołdawia, Rosja, Santo 

Domingo, Wenezuela). 

Profil edukatorów odpowiedzialnych za badanie GRIT (przeprowadzanie sesji badawczych) 

był również zróżnicowany. Poza dyrektorką iriv, której profil był podobny do profilu 

nauczycielki francuskiego, zaangażowano dwoje studentów, którzy odbywali studia 

magisterskie z socjologii migracji (Université Paris VII Denis Diderot), po wcześniejszym 

ukończeniu studiów magisterskich z nauk politycznych na Uniwersytecie Galatasaray w 

Istambule. Zostali oni przedstawieni jako „wzory do naśladowania” przez nauczycielkę 

francuskiego wśród jej uczniów, również mających pochodzenie imigranckie. 



81 

 

 

Odbyła się seria sześciu sesji z udziałem uczniów: 

1- pierwsza sesja przedstawiła ogólny cel projektu GRIT w dwóch klasach, z 

nauczycielką języka francuskiego i jej grupą uczniów z grupy niefrancuskojęzycznej  

(11-15 lat); 

2- w drugiej sesji zaprezentowano projekt GRIT z udziałem włoskiej nauczycielki i jej 

grupy krajowych uczniów (młodszych, bo w wieku 12-13 lat); 

3- dwie inne sesje zostały przeprowadzone tylko z uczniami niefracuskojęzycznymi – 

francuski nauczyciel i zespół iriv (dyrektorka i dwoje tureckich studentów); 

4- dwie inne sesje z udziałem uczniów niefrancuskojęzycznych – nauczycielka języka 

francuskiego, dokumentalistka, asystentka ds. edukacji włączającej i dyrektorka iriv. 

 

Najbardziej efektywne testy zostały przeprowadzone z nauczycielką francuskiego i zespołem 

iriv z dwoma tureckimi studentami, ponieważ praca została podzielona na trzy małe grupy z 

członkiem iriv w każdej z nich, a nauczycielka francuskiego była ogólnym koordynatorem 

między grupami. Uczniowie zostali poproszeni o pracę z różnymi narzędziami z zestawu, a po 

dwudziestu minutach każda grupa miała podzielić się wynikami pracy na wspólnej sesji. 

Informacje zwrotne zebrane na temat dziewiętnastu narzędzi, które zostały przetestowane 

(mniej lub bardziej szczegółowo) znajdują się w załączniku. Najbardziej znaczącymi 

narzędziami były te, które mogły być aktualizowane przez cały rok, takie jak „okrągły stół” 

(„Roundtable”), ponieważ jest to narzędzie dla każdego ucznia, pozwalające na to, aby 

porozmawiać z całą grupą, w ograniczonym czasie i w ten sposób poprawić za każdym razem 

swój sposób wyrazu. „Zbuduj most” („Make the bridge”) jest kolejnym przykładem, ponieważ 

każda nowa aktywność pozalekcyjna może być okazją do wzbogacenia tego narzędzia. Za 

pierwszym razem wymaga to czasu, inne aktwności są dla uczniów łatwiejsze. „Dziennik 

szkolny” („Learning diary”) jest oczywiście kluczowym rodzajem podejścia metodycznego dla 

uczniów, aby mogli zaplanować swoje aktowności w perspektywie dłuższego czasu, nie tylko 

tygodniowej, czy miesięcznej, ale na cały rok. Pozostaje im jeszcze kalendarz wakacyjny; 

roczny harmonogram aktywności może być dobrym sposobem na zorganizowanie się. 

„Moja sieć” („My network”) to kolejna aktywność, która wymaga ciągłej aktualizacji, jest to 

więc sposób, dzięki któremu uczeń może poprawić swoje zrozumienie działania. „Opowiadanie 

historii” („Story telling”) jest doskonałym ćwiczeniem dla uczniów, ponieważ jest to dla nich 

sposób na wyrażenie swoich myśli w zwyczajny sposób i na wzmocnienie ich kompetencji w 

zakresie języka francuskiego, ale także krytycznego myślenia i podejścia analitycznego, 
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ponieważ oczywiście nie są proszeni o napisanie pełnej powieści, ale krótkich opowiadań. 

Jedna strona dziennie jest doskonałym ćwiczeniem dla młodzieży, ale także dla nauczycieli. 

Historia nauczycielki języka francuskiego, Vanessy K., stanowi część materiałów 

szkoleniowych (IO3). 

 

 

2.2 Drugie badanie, przeprowadzone online z grupą nauczycieli (Seine Saint Denis, Essonne i 

Mayotte) -- październik 2020 r.-styczeń 2021 r. 

Pierwszy bezpośredni kontakt nawiązano z nauczycielką ze szkoły podstawowej w 

Aubervilliers, Christiane A. , która zaprosiła do współpracy dwie koleżanki, Reine R. i Amel 

B. Pierwsza grupa składała się ze szkół podstawowych w Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 

szkół Saint Just i Anne Sylvestre. Nauczycielki pracowały z dziećmi w wieku od trzech do 

pięciu lat i ich rodzicami, a jedna z nich była zarazem dyrektorką szkoły. Wszyscy zostali 

zaangażowani w proces szkoleniowy, Reine jako dyrektorka została włączona do sieci 

koordynowanej przez Akademię skupiającą szkoły podstawowe i średnie w celu dostosowania 

oferty szkoleniowej do potrzeb wypowiadanych przez nauczycieli w klasach. To jest powodem, 

dla którego, mimo że nie uczyły docelowych grup uczniów, były zainteresowane podejściem 

GRIT – ponieważ mogły podzielić się nim z kolegami pracującymi z odpowiednimi grupami 

(w wieku od czternastu do szesnastu lat). 

Drugi kontakt nawiązano z nauczycielami pracującymi w klasach uczniów 

niefrancuskojęzycznych w kilku szkołach średnich w Essonne i w Mayotte. Zostali oni 

zaangażowani dzięki kontaktom zgromadzonym w krajowej sieci CASNAV. Pierwszy 

nauczyciel (w Mayotte) był koordynatorem swoich kolegów pracujących z uczniami 

niefrancuskojęzycznymi. Drugi nauczyciel był w Essonne nowy (pierwsze doświadczenie w 

roli nauczyciela w szkole średniej). 

 

W drugim badaniu wzięli udział nauczyciele o zróżnicowanym profilu. Wszyscy mieli 

doświadczenia inne niż przeciętny profil nauczyciela w szkole średniej: 

1- Christiane A. ukończyła socjologię (Uniwersytet w Cotonou, Benin) i uzyskała tytuł 

magistra nauk pedagogicznych (Uniwersytet Paris VII Saint Denis); 

2- Reine R. była nauczycielką języka francuskiego w Grecji, zanim wróciła do Francji i 

została nauczycielką w szkole podstawowej; 

3- Amel B. posiadała wcześniejsze doświadczenie zawodowe niezwiązane z edukacją i 

zdała egzamin dla nauczycieli szkoły podstawowej; 
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4- Laurence P. zdobył doświadczenie w Portugalii, a następnie pracował na 

uniwersytecie w Grenoble i został mianowany koordynatorem CASNAV w Mayotte; 

5- Sophie L. była najpierw nauczycielką języka francuskiego dla dorosłych, a w 2020 r. 

zdała egzamin dla nauczycieli w szkoły średniej dla uczniów niefrancuskojęzycznych. 

W rezultacie różnorodni byli nie tylko uczniowie, ale także sami nauczyciele, dzięki 

zróżnicowanemu doświadczeniu zawodowemu. To było kluczowym punktem drugiego 

badania, ponieważ było ono ukierunkowane na nauczycieli, jako że testowaliśmy szkolenie 

zaprojektowane przez Uniwersytet Warszawski (IO3) i wnieśli aktywny wkład dzięki naszemu 

eksperymentalnemu podejściu do mentoringu zaprojektowanemu przez Uniwersytet w 

Lizbonie (IO4). W konsekwencji zbudowaliśmy badanie jako trzyetapowy proces 

(podsumowany w mentoringu IO4) jako przykład zastosowania we Francji. 

W pierwszej kolejności, zorganizowano serię grup fokusowych, od października do 

grudnia 2020 r. (cztery spotkania dla każdej grupy) w celu zidentyfikowania problemów, z 

którymi nauczyciele mają do czynienia w swoich klasach, ale także z rodzicami. Relacje z 

rodzinami są ważne głównie wtedy, gdy uczniowie są młodzi, ponieważ muszą dostarczyć 

odpowiedzi na pytania, na które dzieci odpowiedzieć nie potrafią, ale nawet wtedy, gdy 

uczniowie są starsi, najważniejsze jest stworzenie pomostu między nauką „szkolną” i poza 

szkołą. 

W drugim etapie opracowano ankietę mającą na celu sprawdzenie wrażliwości 

nauczycieli na podejście GRIT. Ankieta została przeprowadzona online, ale zebrane 

odpowiedzi zostały udzielone głównie przez nauczycieli uczestniczących w grupie fokusowej. 

Ankieta składała się z trzech części: Pierwsza część miała na celu zebranie charakterystyki 

nauczycieli (imię i nazwisko, wiek, lata doświadczenia, itp.). Druga część dotyczyła sposobu 

myślenia nauczycieli (z wirtualną sytuacją w celu sprawdzenia ich nastawienia na rozwój). 

Trzecia część zawierała pytania dotyczące doświadczeń (na podstawie sytuacji, z którymi 

zetknęli się w przypadkach swoich uczniów). Głównym osiągniętym rezultatem było 

zmierzenie wrażliwości nauczycieli na nastawienie na wzrost (GM). Osiągnięty wynik to 60% 

odpowiedzi, które poruszały kwestię nastawienia na wzrost. 

Na podstawie tych dwóch pierwszych kroków możliwe było zaprojektowanie 

odpowiedniego szkolenia, dostosowanego do profilu nauczycieli i zidentyfikowanych 

problemów. Obejmowało ono cztery sesje, sugerowane przez szkolenie zaprojektowane przez 

polski zespół, zgodnie z czterema krokami cyklu Kolba. 

Pierwsza sesja przypomniała uczestnikom o podejściu związanym z nastawieniem na 

wzrost przez nawiązanie do teorii Carol Dweck i adaptacji tej teorii, od samego początku, z 
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uwzględnieniem środowiska szkolnego, z naciskiem na krytyczne spojrzenie na dwa 

uproszczone „sposoby myślenia” (nastawiony na trwanie i na wzrost) – ponieważ problemy w 

klasie nie są tak jednoznaczne. Wyjaśniony został również cykl Kolba wraz z 

czterostopniowym podejściem – jak przekształcić doświadczenie w naukę. 

Druga sesja wyjaśniała teorię narracyjną (narzędzie sugerujące uczniom opowiadanie 

historii było wciąż pierwszym podejściem). Była inspirowana teorią Jerome S. Brunera na 

temat podejścia biograficznego w psychologii narracyjnej: doświadczenie jest zrozumiałe z 

perspektywy osoby, która je wyraża i sposobu, w jaki ta osoba opowiada. 

Trzecia sesja skupiała się na uczeniu się przez doświadczenie (i wszystkich teoriach 

pedagogicznych, które mogą być użyteczne). Cykl Kolba został objaśniony w inny sposób – 

tym razem skupiono się na umiejętnościach i kompetencjach nabytych dzięki danemu 

doświadczeniu po procesie krytycznego myślenia. 

 Ostatnia sesja miała silnie stosowany charakter, polegała na przedstawieniu wyboru 

piosenek (głównie francuskich, ale także włoskich i amerykańskich) ilustrujących każde z 

dziewiętnastu narzędzi zebranych w zestawie. W pierwszej kolejności objaśniona została 

teoria: badania dowiodły, że muzyka jest doskonałym podejściem pedagogicznym łączącym 

naukę z odczuwaniem emocji. Udowodniono, że muzyka ma wpływ na proces uczenia się. 

Wybór piosenek jest tylko sugestią dla nauczycieli, którzy mogą stworzyć własną listę z 

pomocą uczniów. 

Organizacja była jednakowa w przypadku wszystkich czterech sesji: czas trwania był 

równy (90 minut); połączenie teorii (odniesienia do głównych badaczy specjalizujących się w 

różnych prezentowanych podejściach) i praktyki (z wyborem filmów wideo, aby dać ilustracje 

żywe, ale nieprzekraczające dwunastu minut) oraz dużo interakcji między trenerami (zespół 

iriv) i nauczycielami. 

Wymiernymi efektami tego szkolenia powinny być: przekazanie przez dyrektora szkoły 

prezentacji pedagogicznych osobie odpowiedzialnej za szkolenia w Akademii (regionalny 

poziom Ministerstwa Edukacji) w celu rozpowszechnienia ich wśród nauczycieli; przekazanie 

ich przez jedną z nauczycielek kolegom z pracy (może to być impuls do rozpoczęcia studiów 

doktoranckich w dziedzinie pedagogiki) oraz wykorzystanie przez nauczycielkę szkolenia 

GRIT jako ważnego przykładu dla potrzeb jej ogólnej oceny pracy.  

2.3 – Wnioski oraz perspektywy GRIT we Francji (podejście SWOT) 

Badania były prowadzone inaczej w pierwszej i w drugiej fazie, ponieważ różne były grupy 

odbiorców i materiał badawczy. Pierwsza część była bardziej klasyczna, ponieważ zebraliśmy 

nauczycieli i ich uczniów w ich klasach. Będziemy kłaść nacisk na część innowacyjną, którą 
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zaproponowaliśmy. Druga część testów była innowacyjna pod względem samego procesu 

(podejście trzystopniowe), ponieważ musieliśmy dostosować się do wyjątkowej sytuacji 

związanej z epidemią koronawirusa. 

Wniosek pierwszy – różnorodność jako kluczowy punkt GRIT 

Różnorodność nauczania w pierwszej kolejności, następnie – różnorodność profilu nauczycieli 

oraz różnorodność uczniów. Zespół badaczy był bardziej skuteczny, gdy był zróżnicowany. 

Pierwsza część badania była prowadzona z koordynatorką o konwencjonalnym profilu 

(zbliżonym do nauczyciela), ale przy wsparciu dwóch studentów-obcokrajowców. Uczniowie 

niefrancuskojęzyczni słuchali uważniej, ponieważ zespół badaczy był zróżnicowany i 

wzbudzał ich ciekawość. Zajęcia praktyczne realizowane w małych grupach były wysoce 

efektywne, a prezentacja osiągniętych wyników – również niezwykle interesująca, ponieważ 

uczniowie słuchali siebie wzajemnie (w pierwszym etapie to nie miało miejsca). Dla 

porównania, gdy badanie zostało powtórzone tylko z samą koordynatorką uwaga uczniów i 

ogólny nastrój nie były równie zachęcające. 

Wniosek drugi – klasyczny sposób badania podejścia polegającego na nastawieniu na 

rozwój w szkole (w zwykłych warunkach) 

W pierwszej części badania ściśle przestrzegano procedury. Nauczycielka poprosiła o zgodę 

dyrektora szkoły, ponieważ zespół testerów GRIT (iriv) był zewnętrzny wobec szkoły, ważnym 

atutem było jej doświadczenie w innej szkole średniej w tym samym mieście10. Dyrektorka 

szkoły średniej i jej zastępca, nowoprzybyli, są otwarci na innowacyjne podejście 

pedagogiczne, ponieważ także klasy, które wchodzą w grę nie były typowe (uczniowie 

francuskojęzyczni). Z tego powodu również nauczycielka była bardzo zaangażowana w proces 

GRIT, ponieważ oczekiwała nowych strategii, które zwiększyłyby jej motywację i 

zaangażowanie uczniów. W przypadku uczniów o zróżnicowanych profilach stanowi to 

zarówno wyzwanie, jak i główne źródło zachęty do badania nowych podejść. Rotacja w tej 

grupie uczniów jest dość duża, w zależności od mobilności ich rodzin (rodzice pracujący za 

granicą mogą przenieść się; rodzice będący uchodźcami mogą zmienić miejsce zamieszkania). 

Wniosek trzeci – nowy sposób badania podejścia nastawionego na rozwój (online, w 

warunkach epidemii COVID) 

 

10 Pięcioletnie doświadczenie w ramach dwu projektów europejskich: „Success at school” (2014-2016) i „Schola” 

(2017-2018). 
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W drugiej części badania strategia była całkowicie nowa i innowacyjna, ponieważ nauczyciele 

musieli dostosować się do warunków sanitarnych, szkoły były zamknięte dla zewnętrznych 

organizacji, a forma kontaktu online była im lepiej znana, ponieważ podczas pierwszego 

lockdownu mieli do czynienia z wirtualnymi klasami. W rezultacie, gdy zaproponowano sesje 

pedagogiczne online, zaangażowani w projekt nauczyciele zgodzili się na udział. Pierwsza 

grupa mogła zostać stworzona dzięki osobistemu kontaktowi z jednym z nauczycieli. Druga – 

dzięki kontaktom sieci wspierającej nauczanie uczniów niefrancuskojęzycznych (CASNAV). 

Nauczycielka zaangażowana w pierwszą część badania nie przystąpiła do części drugiej, 

ponieważ kluczowym punktem nie była praca z uczniami, ale z kolegami. Głównym punktem 

była otwartość nauczycieli na pracę z innymi, na ducha zespołowego. Udało się to osiągnąć w 

pełni w pierwszej grupie, złożonej z trójki nauczycieli, zaprzyjaźnionych ze sobą. Ponownie 

ważnym atutem była różnorodność zespołu, koordynatorka o konwencjonalnym profilu i dwoje 

stażystów-obcokrajowców, z Włoch i z Turcji. 

Wniosek czwarty – trwały sposób zaangażowania nauczycieli w podejście nastawione na 

rozwój, zwiększający zainteresowanie przez poruszanie kwestii, z którymi mają do 

czynienia w klasie 

W drugiej części badania grupy przekonały się do ogólnego podejścia GRIT (polegającego na 

nastawieniu na rozwój), ale wyzwaniem było wdrożenie ciągłego badania, aby uczestnicy 

mogli brać udział w czterech sesjach szkoleniowych i w ten sposób podtrzymać swoje 

zainteresowanie od października do stycznia. To powód, dla którego proponuje się podejście 

trzystopniowe. Po pierwsze, grupa fokusowa, której głównym celem było jasne określenie 

problemów, z którymi musieli zmierzyć się na miejscu (w swoich klasach), ale także procesu 

szkoleniowego, który przeszli i który chcieliby udoskonalić. Po drugie, ankieta została 

zaprojektowana przez stażystę w zespole badaczy, który był studentem studiów magisterskich 

na Sciences Po i miał za zadanie napisanie pracy na temat nauczania uczniów 

niefrancuskojęzycznych. To odniesienie do podejścia badawczego mogło być inspirujące i 

nakłonić nauczycieli do udzielania odpowiedzi, nawet jeśli ostateczne wyniki nie były zbyt 

wysokie. Po trzecie, sesje treningowe mogły być zaprojektowane na podstawie proponowanego 

szkolenia (Uniwersytet Warszawski), ale bardzo wzbogacone o zestaw narzędzi (IO1) i 

mentoring (IO2) w celu pokazania powiązań pomiędzy różnymi produktami projektu, a także 

wzbogacone o materiał teoretyczny. Druga stażystka w zespole badaczy, która była 

psychologiem, odegrała kluczową rolę w tej ostatniej fazie badań, ponieważ miała odpowiednie 

przygotowanie – a podstawy teoretyczne były wyraźnie psychologiczne. 
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Wniosek piąty – podatny na problemy obszar miejski jest o wiele bardziej otwartym 

terenem dla innowacyjnych podejść pedagogicznych, a więc dla wdrożenia podejścia 

polegającego na nastawieniu na rozwój 

Kolejnym wnioskiem, wyciągniętym na podstawie dwóch części badania, jest to, że szkoły 

należące do podatnych na problemy obszarów miejskich są łatwiej przekonane do testowania 

alternatywnego podejścia edukacyjnego, ponieważ są bardziej zaznajomione z zewnętrznymi 

organizacjami oferującymi warsztaty artystyczne (muzyczne, teatralne), warsztaty te są 

zazwyczaj wspierane finansowaniem, a kultura obszarów miejskich (szkoły i nauczyciele) 

może być bardziej otwarta na alternatywną strategię. Dyrektorzy szkół podejmują rzeczywiste 

wysiłki w celu urozmaicenia pedagogiki, większość akceptuje podejście eksperymentalne, 

związane z różnorodnością odbiorców (uczniów i rodzin). Nie potrzebują zgody Ministerstwa 

Edukacji – dyrektorzy szkół są autonomiczni i mogą wybierać zajęcia, które uważają za 

najbardziej odpowiednie. Profil dyrektora szkoły ma kluczowe znaczenie – im więcej 

znaczącego wcześniejszego doświadczenia zawodowego (a każdy z nich potrzebuje 

wcześniejszego doświadczenia, aby móc przejść konkurs na dyrektora szkoły), tym więcej 

odwagi do wypróbowywania nowych podejść. 

Wniosek szósty – zwiększanie różnorodności w zespole edukatorów w celu uzyskania 

pozytywnej informacji zwrotnej na temat podejścia polegającego na nastawieniu na 

rozwój 

Ostatni wniosek wyciągnięty na podstawie dwóch części badania dotyczy profilu zespołu 

badaczy. Chodzi tu nie tylko o różnorodność pod względem pochodzenia geograficznego, ale 

także o różnorodność wiedzy fachowej. Osoba odpowiedzialna za testowanie (dyrektorka iriv) 

miała doświadczenie w projektach europejskich z dziedziny edukacji szkolnej, połączone ze 

znajomością odbiorców. Pierwszym projektem prowadzonym w Massy był SAS (badanie z 

2014 roku), dwa lata wolontariatu pozaszkolnego (2015 i 2016) i kolejne badania, „Schola” 

(2016-2018) i „EducOpera” (2017-2019). Nie była więc nowicjuszką na tym terenie. 

Następnym atutem jest fachowość stażystów, ich wiedza i kompetencje. Pierwsi stażyści 

(studenci socjologii w zakresie migracji i stosunków międzyetnicznych) mieli doświadczenie 

w pracy wśród młodzieży i oczywiście zarówno teoretyczną, jak osobistą wiedzę na temat 

różnorodności. Druga para stażystów (studenci psychologii oraz nauk politycznych) również 

posiadała komplementarne kompetencje i wiedzę, które okazały się bardzo ważne. Jest to 

kombinacja profili wszystkich uczestników, która była znacząca i skuteczna, zarówno wśród 

uczniów w pierwszej kolejności, jak i wśród nauczycieli – w drugiej. Im większe zróżnicowanie 

zespołu, tym bardziej kreatywny i innowacyjny jest proces uczenia się. Nawet w ramach 
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zespołu musimy dostosować się do różnych perspektyw i jesteśmy bardziej uważni na 

potencjalne stereotypy lub nieporozumienia, które mogą się pojawić. Początkowo zgodne 

współdziałanie albo przynajmniej dojście do wzajemnego zrozumienia pochłania więcej czasu, 

ale później, po tym, jak pierwsze problemy w zespole zostały rozwiązanie, staje się łatwiejsze. 

Dzięki temu przedstawienie projektu i objaśnienie go odbiorcom (nauczycielom) jest bardziej 

przejrzyste i uprzedza potencjalne pytania lub problemy. 

 

Podsumowanie 

Podejście GRIT, koncentrujące się na nastawieniu na rozwój, jest we Francji nowe, w każdym 

razie w szkole średniej, bo zakładamy, że nauczyciele akademiccy (z zakresu pedagogiki) są 

świadomi tego podejścia, zaproponowanego przez amerykańską psycholog Carol Dweck. 

Badanie przeprowadzone we Francji było zatem zarówno sposobem na rozpowszechnienie tego 

innowacyjnego podejścia, wciąż nieznanego w kontekście francuskim, jak i na zebranie 

namacalnych argumentów, które pozwoliłyby przekonać nauczycieli i dyrektorów szkół do 

przyjęcia tej formy pedagogiki jako alternatywy lub uzupełnienia istniejących strategii. 

Może to być szczególnie istotne w różnorodnym kontekście, na przykład w szkołach 

zlokalizowanych w podatnych na problemy obszarach miejskich, charakteryzujących się dużą 

liczbą ubogich rodzin dotkniętych trudnościami społecznymi i ekonomicznymi; niektóre 

rodziny mogą mieć pochodzenie imigranckie, inne nie, ale borykają się z tymi samymi 

problemami. 

Prezentacja i wyjaśnienie dwóch faz badań przeprowadzonych najpierw w terenie w Collège 

Denis Diderot (Massy, Essonne), a następnie zdalnie, w związku z pandemią koronawirusa, ma 

na celu dostarczenie danych nauczycielom, którzy mogliby być zainteresowani sprawdzeniem 

podejścia GRIT w klasie. Jako uzupełnienie załączyliśmy dwa szczegółowe dokumenty 

dotyczące informacji zwrotnych zebranych dla każdego z narzędzi (z zestawu GRIT) oraz listę 

piosenek wybranych przez zespół francuski (istnieje także bardziej szczegółowa) jako ilustracje 

strategii GRIT – wspierania procesu uczenia się przez innowacyjne podejście (muzyka łącząca 

wymiary rozumu i emocji). 

Naszym zamiarem jest bycie jak najbardziej praktycznym i przekonującym dla naszych 

odbiorców, aby wzmocnić przyszłość wyników intelektualnych GRIT. 
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Załączniki 
  

Załącznik 1 – Pierwszy załącznik stanowi syntezę informacji zwrotnych zebranych podczas 

pierwszej części badania przeprowadzonego przez dr. Bénédicte Halba we współpracy z Gizem 

Dere i Yazinem Gunay, iriv Conseil, Paryż, czerwiec 2019 r., w Collège Denis Diderot. 

 

Załącznik 2 – Drugi załącznik zaprojektowano jako uzupełnienie do szkolenia online 

zaproponowanego nauczycielom, jest wyborem piosenek inspirowanych różnymi narzędziami 

z zestawu GRIT, został przygotowany podczas drugiej części badania koordynowanego przez 

dr. Bénédicte Halba we współpracy z Camillą Bistrussu i Ece Ucar, iriv Conseil, Paryż, 

październik 2020 r.-styczeń 2021 r. 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 – informacje zwrotne zebrane podczas badań przeprowadzonych wśród 

nauczycieli i uczniów niefrancuskojęzycznych (Collège Denis Diderot, Massy, 

czerwiec 2019 r.) 

Okrągły stół (Roundtable) skuteczne podejście pedagogiczne, które może być wykorzystane 

jako punkt wyjścia dla każdej sesji prowadzonej z młodzieżą. 

Na zewnątrz/wewnątrz 

(Outside/In) 

speeddating w celu zwiększenia zaangażowania uczniów  

Zbuduj most (Make the 

bridge) 

sposób na wypełnienie luki między zajęciami poza szkołą 

(uczenie się nieformalne) a zajęciami w szkole (uczenie się 

sformalizowane) 

 

Nauka XL (Learning XL) ma znaczenie dla wzmocnienia myślenia krytycznego myślenia: 

uczestnicy wskazują trzy rzeczy, które lubią oraz trzy, których nie 

lubią i uzasadniają wybór 

Spotkanie i powitanie 

(Meet and greet) 

kontakty, które powinni nawiązać uczniowie/nauczyciele, 

obowiązkowa aktywność do wykonania przez uczniów w wieku 

14-15 lat 
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Dziennik szkolny (Learning 

diary) 

prowadzony przez pełen rok, jako notatnik rozsyłany wśród 

uczniów, dziennie jedno zdanie na stronie 

Oznacz swój zespół (Brand 

your team) 

praca zbiorowa nad logo, mottem i obrazem, będącymi znakiem 

zespołu 

Moja sieć (My network) pierwszy „krąg” to rodzina (rodzice i rodzeństwo), drugi – 

przyjaciele, trzeci – osoby poznane w szkole 

 

Jak wygląda sukces 

(What success looks like) 

sławni ludzie, którzy doświadczyli życiowych niepowodzeń, ale 

nie poddali się i stali się ważni 

List do moich rówieśników 

(Letter to my peers) 

zbieranie różnych punktów widzenia (różne listy od różnych 

profili osób), ćwiczenie w przyszłym pisaniu listu motywacyjnego 

Od porażki do mądrości 

(From failure to wisdom) 

pozytywne punkty („uśmiechnięta” postać) i negatywne punkty 

(„płacząca” postać) w doświadczeniu dla krytycznego myślenia 

Błąd (FAIL) nauka lub doświadczenie, w którym nie odniosło się sukcesu, ale 

w którym można byłoby go odnieść 

Wspólne zmagania 

(Shared struggles) 

te same doświadczenia związane z trudnościami, jakie napotykają 

uczniowie i różne sposoby pokonywania trudności 

Drzewo refleksyjne 

(Reflection tree) 

rysunek, kreatywny sposób na przekształcenie trudności/bariery w 

kreację/rzecz pozytywną 

Opowiadanie historii (Story 

telling) 

dobre ćwiczenie (podejście do nauki), aby poprawić swój pisany 

francuski dzięki znanej historii 

Rozmowa o wzroście 

(Growth conversation) 

dłoń reprezentująca słabe lub mocne punkty, odpowiadające 

poszczególnym palcom 

Odbicie w kształcie (Shaped 

reflection) 

praktyczne ćwiczenie mające na celu zwiększenie kreatywności, 

ilustrujące różne momenty z życia 

 

 

Trenuj swój mózg 

(Train your brain) 

jak działa mózg i jakie czynności należy wykonywać, aby 

doskonalić się zgodnie z podejściem nastawionym na rozwój 

Łańcuch postępu 

(Chain of progress) 

nauka 36 zdań z planem wysyłania zdań do nauczenia w ciągu 

roku 
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Załącznik 2 – piosenki proponowane do zilustrowania różnych narzędzi z zestawu (IO1) 

Okrągły stół (Roundtable) La vérité, (Guy Béart, France, 1968) 

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

Na zewnątrz/wewnątrz 

(Outside/In) 

Aux Champs Elysées (Joe Dassin, Pierre Delanoe / Mike Deighan / Mike 

Wilsh, France, 1969) 

https://greatsong.net/PAROLES-JOE-DASSIN,LES-CHAMPS-

ELYSEES,107391948.html  

Zbuduj most (Make the 

bridge) 

Caroline (MC Solaar, France, 1992) 

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

Nauka rozm. XL (Learning 

XL) 

Still Learning (Haslsey, Romy Anna Madley Croft / Louis Bell / Edward 

Christopher Sheeran / Ashley Frangipane / Fred, USA, 2020)  

https://www.youtube.com/watch?v=KDgcS1kVP0A  

Spotkanie i powitanie 

(Meet and greet) 

Tombé du Ciel (Jacques Higelin, France, 1988) 

https://www.youtube.com/watch?v=TmI9SB4VDl8 

Dziennik szkolny (Learning 

diary) 

Chacun sa route, chacun son chemin (Tonton David, Grammont Ray / 

Benoit Thierry / Jean Vespasien / Eric M Boueke, France, 1994) 

https://youtu.be/RGQPGjSUQdg 

Oznacz swój zespół (Brand 

your team) 

BB Initials (Serge Gainsbourg, France, 1968) 

https://www.youtube.com/watch?v=uhQdbn5Y7Vo  

Moja sieć (My network) C’est ça la France (Marc Lavoine, France, 2001) 

https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA 

Jak wygląda sukces 

(What success looks like) 

Je m’ voyais déjà en haut de l’affiche (Charles Aznavour, France, 1961) 

https://www.youtube.com/watch?v=mvN2Cv8uFvM  

List do moich rówieśników 

(Letter to my peers) 

Demain c'est toi ( ZAZ,  Mazue Ben / Faye Gael, France, 

2018) 

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

Od porażki do mądrości 

(From failure to wisdom) 

Maintenant je sais (Jean Gabin, Harry Philip Green, France, 1974)  

https://www.youtube.com/watch?v=orDR4JA91F4 

Porażka (FAIL) La fleur aux dents (Joe Dassin, Lemesle Claude Jacques Raoul / Dassin 

Joseph Ira, France, 1975) 

https://www.youtube.com/watch?v=U7iIP8Gc3OY  

Wspólne zmagania 

(Shared struggles) 

Comme toi (Jean-Jacques Goldman, France, 1983) 

https://www.youtube.com/watch?v=ySZBnMukO8g  

Drzewo refleksyjne 

(Reflection tree) 

Douce France (Rachid Taha, reprise d”une chanson de Charles Trenet, 

France, 1967 

https://www.youtube.com/watch?v=JcHixlFoc78 

https://www.youtube.com/watch?v=AfpSRnahQig
https://greatsong.net/PAROLES-JOE-DASSIN,LES-CHAMPS-ELYSEES,107391948.html
https://greatsong.net/PAROLES-JOE-DASSIN,LES-CHAMPS-ELYSEES,107391948.html
https://www.youtube.com/watch?v=PjELabiPItw
https://www.youtube.com/watch?v=KDgcS1kVP0A
https://www.youtube.com/watch?v=TmI9SB4VDl8
https://youtu.be/RGQPGjSUQdg
https://www.youtube.com/watch?v=uhQdbn5Y7Vo
https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA
https://www.youtube.com/watch?v=mvN2Cv8uFvM
https://www.youtube.com/watch?v=WHnSfNRFDqo
https://www.youtube.com/watch?v=orDR4JA91F4
https://www.youtube.com/watch?v=U7iIP8Gc3OY
https://www.youtube.com/watch?v=ySZBnMukO8g
https://www.youtube.com/watch?v=JcHixlFoc78
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Opowiadanie historii (Story 

telling) 

Il venait d’avoir 18 ans (Dalida, France, 1973) 

Jean Bouchety / Pascal Auriat / Pascal Sevran / Simone Gaffie 

https://www.youtube.com/watch?v=zyDZc8QDlYY  

Rozmowa o wzroście 

(Growth conversation) 

L’envie (Johnny Haliday, Jean-Jacques Goldman, France, 1986)  

https://www.youtube.com/watch?v=qqAXpWvd3s4 

Odbicie w kształcie (Shaped 

reflection) 

Autremonde (Telephone, France, 1984) 

Jean-louis Aubert / Richard Kolinka / Corine Marienneau / Louis Bertignac,  

https://www.youtube.com/watch?v=xqnZPHo6qx4 

https://www.youtube.com/watch?v=C_l3TeiW8DE 

Trenuj swój mózg 

(Train your brain) 

On n’oublie rien (Jacques Brel, Belgique, Gerard Jouannest, 1961) 

https://www.youtube.com/watch?v=3aLWa_sZhto  

Łańcuch postępu 

(Chain of progress) 

Non, je ne regrette rien (Edith Piaf, France, Charles Dumont / Michel 

Vaucaire, 1956) - https://www.youtube.com/watch?v=rzy2wZSg5ZM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zyDZc8QDlYY
https://www.youtube.com/watch?v=qqAXpWvd3s4
https://www.youtube.com/watch?v=xqnZPHo6qx4
https://www.youtube.com/watch?v=C_l3TeiW8DE
https://www.youtube.com/watch?v=3aLWa_sZhto
https://www.youtube.com/watch?v=rzy2wZSg5ZM
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Polska 
Uniwersytet Warszawski 

 

Niniejszy opis przypadku polskiego przedstawia najpierw przegląd sytuacji edukacyjnej 

uczniów zagrożonych przedwczesnym przerywaniem nauki, ponieważ jest to pośrednia grupa 

docelowa projektu GRIT. Następnie omawiamy czynniki wpływające na zjawisko ESL w 

Polsce oraz naszą strategię radzenia sobie z nimi przy użyciu podejścia GRIT. Opisujemy 

szczegółowo projektowanie, badanie i rozpowszechnianie wyników intelektualnych projektu w 

kontekście polskim, a także przedstawiamy wgląd w sieć, w której prace zaangażowaliśmy się. 

 

Edukacja w Polsce 

W Polsce nauka jest obowiązkowa od szóstego do osiemnastego roku życia dla 

wszystkich dzieci zamieszkałych na miejscu. Młodszym uczniom (w wieku co najmniej trzech 

lat, ale w uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać również dwulatki) 

oferuje się nieobowiązkową edukację przedszkolną. W roku szkolnym 2019/2020 średni udział 

trzylatków objętych wychowaniem przedszkolnym wynosił 79%, znacznie niższy był na 

terenach wiejskich (67,5%). Udziały dzieci czteroletnich i starszych przekraczają 90%. 

Dzieci sześcioletnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego w przedszkolu lub w klasie przedszkolnej w szkole podstawowej. Należy 

jednak zauważyć, że około 4% dzieci sześcioletnich z terenów wiejskich nie uczestniczy w 

obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym. 

Struktura systemu szkolnego w Polsce uległa głębokim reformom. W 1999 r. skrócono 

ośmioletnią szkołę podstawową do sześciu lat i wprowadzono nowy typ szkół – szkoły średnie, 

po których następują trzyletnie szkoły średnie drugiego stopnia. Po reformie rozpoczętej w 

2016 r., system został zmieniony na powrót do podziału na ośmioletnią szkołę podstawową i 

cztery (w niektórych przypadkach trzy) lata szkoły średniej drugiego stopnia. Szkoła 

podstawowa ośmioletnia podzielona jest na dwa etapy – dla klas 1-3 oferuje zintegrowaną 

edukację wczesnoszkolną, a w klasach 6-8 kształcenie przedmiotowe. Wszyscy uczniowie w 

klasie ósmej muszą przystąpić do egzaminu zewnętrznego, który jest układany przez 

Regionalną Komisję Egzaminacyjną i oceniany przez zewnętrznych egzaminatorów. Wyniki 

egzaminu są ważne przy naborze do szkoły drugiego stopnia. 

Istnieje kilka rodzajów szkół, do których mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu 

szkoły podstawowej. Najpopularniejszym wyborem jest czteroletnie liceum ogólnokształcące 
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(47% wszystkich nowych uczniów w roku 2018/2019). Drugim wyborem (39,6%) było 

pięcioletnie (dawniej czteroletnie) technikum. Trzyletnie branżowe szkoły zawodowe 

pierwszego stopnia wybrało 14,5% nowych uczniów. Szkoły artystyczne przygotowujące do 

uzyskania certyfikatu zawodowego były najrzadziej wybierane (mniej niż 1%). Czwartoklasiści 

w liceach ogólnokształcących i technikach oraz w szkołach artystycznych muszą zdać egzamin 

zewnętrzny (egzamin dojrzałości), który również jest organizowany przez organ zewnętrzny i 

wykorzystywany przy kwalifikacji na studia wyższe. Branżowe szkoły zawodowe pierwszego 

stopnia przygotowują do egzaminu zawodowego. Absolwenci tych szkół mogą kontynuować 

naukę w branżowych szkołach zawodowych drugiego stopnia, które przygotowują do egzaminu 

dojrzałości. 

Uczniowie z lekkim stopniem niepełnosprawności uczęszczają do szkół 

ogólnodostępnych. Dla osób z umiarkowanym, znacznym i mieszanym stopniem 

niepełnosprawności dostępne są szkoły specjalne (podstawowe i ponadpodstawowe). Istnieją 

specjalne ośrodki dla uczniów, którzy nie są w stanie uczęszczać do szkół dziennych. 

Na prośbę rodziców dziecko może być uczone w domu. Dzieci uczące się w domu to 

0,3% wszystkich uczniów w systemie edukacji. 

W skład systemu oświaty wchodzą również inne instytucje edukacyjne: 

• młodzieżowe centra kultury i sportu; 

• ośrodki kształcenia ustawicznego i ośrodki szkolenia zawodowego; 

• instytucje artystyczne; 

• ośrodki doradztwa i poradnictwa; 

• ośrodki opieki nad młodzieżą, młodzieżowe ośrodki socjoterapii; 

• bursy i domy wypoczynkowe; 

• instytucje kształcące nauczycieli; 

• biblioteki pedagogiczne. 

 

Przegląd poszczególnych poziomów wykształcenia przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Poziomy kształcenia w Polsce. 

poziom kształcenia zakres wieku 

[lata] 

opis 

edukacja 

przedszkolna 

3-5 nieobowiązkowa 

przygotowanie 

przedszkolne 

6 obowiązkowe 

edukacja 

podstawowa 

7-14 obowiązkowa 

edukacja średnia 14-18 (lub 

dłużej, w 

zależności od 

rodzju szkoły 

średniej) 

obowiązkowa do ukończenia osiemnastego roku 

życia, co może być spełnione przede wszystkim 

poprzez uczęszczanie do szkoły średniej albo przez 

odbycie praktyk u pracodawcy; na tym poziomie 

edukacji są: 

 

• licea; 

• technika; 

• szkoły zawodowe; 

• szkoły specjalne przysposabiające do 

pracy dla uczniów z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

  

 

Grupa docelowa GRIT 

Projekt GRIT prowadzony w ramach programu Erasmus+ koncentruje się na uczniach 

w wieku 14-16 lat. Ta grupa wiekowa jest objęta obowiązkowym kształceniem średnim. Projekt 

realizowany był w Warszawie. 

 

Szkolnictwo średnie w Warszawie: liczba uczniów 

Warszawa jest najliczniejszym polskim miastem. Liczba mieszkańców wynosiła 

1790658 na koniec 2019 roku (GUS, 2019). 

Według danych zebranych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w bieżącym 

roku szkolnym (2020/21) jest: 

• 53761 uczniów w liceach ogólnokształcących; 
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• 23909 uczniów w technikach; 

• 3036 uczniów w szkołach branżowych; 

• 303 uczniów szkół specjalnych przygotowujących do pracy. 

 

Przedwczesne przerywanie nauki w Polsce 

Ogólnie przyjmuje się, że ESL nie stanowi w Polsce większego problemu. Według 

Eurostatu (2019), wskaźnik ELET (early leaving education and training) w Polsce był 

stosunkowo niski: 4,8% populacji Polski w wieku od osiemnastu do 24 lat przedwcześnie 

zakończyło naukę w 2018 r., a 5,2% w 2019 r. Jest to jeden z najlepszych wyników w UE, ale 

nadal powyżej krajowego celu wynoszącego 4,5%. Należy również zauważyć, że statystyki 

ELET nie obejmują uczniów kończących szkoły na poziomie podstawowym. Średni odsetek 

uczniów przerywających naukę w szkołach podstawowych wynosi 0,13%, w średnich (przed 

reformą z 2016 r.) – 0,2%. Dane te nie uwzględniają uczniów, którzy otrzymali zgodę na 

nieuczęszczanie do szkoły obowiązkowej (np. ze względu na stan zdrowia lub migrację).  

Niestety, dane dotyczące ESL w Polsce są ograniczone. Nie jest znane ani regionalne 

rozmieszczenie zjawiska ESL (na poziomie niższym niż regiony statystyczne NUTS2), ani 

socjologiczny portret osób przedwcześnie przerywających naukę. Na podstawie danych 

Głównego Urzędu Statystycznego przekazanych do Eurostatu można przyjąć, że: 

• Polska jest jednym z krajów, gdzie mężczyźni są bardziej dotknięci 

ELET. Wśród młodych kobiet odnotowano 3,6% ELET, w porównaniu z 6,7% wśród 

młodych mężczyzn. 

• Najbardziej zagrożoną grupą jest młodzież z miast i przedmieść. W tym 

obszarze odnotowano 6,3% ELET. Relatywnie niższy jest wskaźnik ESL na wsi – 

tradycyjnym rezerwuarze osób porzucających naukę w Polsce (5,6%). Najlepszą 

sytuację zaobserwowano w miastach, gdzie wskaźnik ELET wyniósł 4%. Istnieje 

widoczna przepaść między miastami a innymi obszarami.  

 

Lokalne projekty badawcze ujawniają wysokie ryzyko ESL wśród wybranych grup: 

• członkowie społeczności polskich Romów, w szczególności młode kobiety; 

• dzieci z rodzin uchodźczych. 
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Niepowodzenia edukacyjne uczniów szkół zawodowych 

Problem ESL dotyka częściej uczniów szkół zawodowych, którzy muszą przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, aby uzyskać świadectwo. W ostatnich 

trzech latach ok. 70% uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

otrzymało świadectwo (dane z lat 2016-2015). Wyniki są niezadowalające i skłaniają do 

refleksji nad uwarunkowaniami niepowodzeń uczniów. Podobne refleksje nasuwają się, gdy 

analizujemy wyniki egzaminu maturalnego w „nowej” formule, która dotyczy absolwentów 

techników. Zdawalność utrzymuje się na podobnym poziomie, tzn. świadectwo maturalne w 

2016 roku uzyskało 68% zdających, podobnie jak w 2015 roku, kiedy to egzamin maturalny 

zdawało 67% zdających (Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016, Sprawozdanie 

ogólne z egzaminu 2015)11.   

 

Brak dostępnych wprost danych na temat ESL w Warszawie. Prawdopodobnie 

powodem jest to, że ESL nie jest uznawane za problem o wysokim priorytecie.  

  

Czynniki sprzyjające ESL w szkolnictwie średnim w Polsce  

Badacze wskazali sześć głównych grup czynników powodujących przedwczesne 

przerywanie nauki12: 

• środowiskowe: niskie aspiracje, wzorce kariery (w tym poziom 

wykształcenia rodziców), wzorce wczesnej samodzielności. Badania pokazują, że 

„aspiracje zawodowe dzieci są w dużym stopniu uzależnione od poziomu wykształcenia 

rodziców”; 

• bariery psychologiczne: niska samoocena, brak pewności siebie i wiary 

we własne możliwości; 

• bariery ekonomiczne: bariery związane z sytuacją materialną, 

niemożność zaspokojenia określonych potrzeb ze względów finansowych, niemożność 

liczenia na pomoc rodziców w odrabianiu lekcji ze względu na ich zaangażowanie w 

poprawę warunków życia, brak miejsca do nauki w domu ucznia, niedożywienie, 

 

11 Katarzyna Pardej, „Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych” 

12 Federowicz, M. i Sitek, M. (red.) (2011), Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Warszawa: Instytut 

Badań Edukacyjnych 
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rezygnacja z różnych aktywności, które mogłyby poszerzać horyzonty i wzbogacać 

doświadczenia; 

• kwestie zdrowotne: niepełnosprawność, wczesne rodzicielstwo; 

• patologie rodzinne (alkohol, narkotyki, przemoc w rodzinie, konflikty 

członków rodziny z prawem); 

• czynniki związane z systemami edukacyjnymi, które zapewniają albo nie 

zapewniają wysokiej jakości wczesną edukację oraz dotyczą elastyczności i braku 

przeszkód na ścieżkach edukacyjnych. 

Niektóre najnowsze badania wskazują, że polska szkoła pogłębia problemy psychiczne 

wśród dużej grupy uczniów lub generuje je poprzez swoje zasady, natężenie emocji i stresu13. 

Według ekspertów rola szkoły w napędzaniu i wzmacnianiu problemów uczniów jest duża, 

szczególnie w obszarze poczucia własnej wartości. Źródłem stresu jest właśnie szkoła (obok 

grupy rówieśniczej i rodziny). Nauczyciele mówią o dwóch poważnych przyczynach, które 

wpływają na odbiór szkoły przez uczniów jako opresyjnej: 

• przeładowana podstawa programowa i traktowanie jej przez wielu 

nauczycieli jako kluczowego, a nawet jedynego obowiązku wobec uczniów to pierwsza 

przyczyna traktowania szkoły jako opresyjne; 

• drugim powodem, który wpływa na relacje w szkole, jest jej 

biurokratyzacja. Biurokratyzacja jest tak uciążliwa dla nauczycieli, że w konsekwencji 

nie mają już czasu na rozmowy z uczniami o ich problemach. 

Najczęstszymi przyczynami problemów uczniów są niska samoocena oraz brak 

zainteresowania ze strony rodziców lub opiekunów. Nauczyciele pracujący na dalszych etapach 

edukacji częściej wskazują na depresję jako poważny problem – szczególnie wśród nauczycieli 

szkół ponadgimnazjalnych (65%), którzy również wyraźnie częściej wskazują na lęk jako 

poważny problem uczniów (31%). Wiąże się z tym częstsze postrzeganie stresu jako źródła 

problemów uczniów. 

 

 

13 Raport Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek: 

https://www.szkolazklasa.org.pl/zdrowie-psychiczne-uczniow-i-uczennic-oczami-nauczycieli-i-nauczycielek-raport-z-badania/ 

(30.04.2021) 

about:blank
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Negatywny wpływ pandemii COVID-19 

Pandemia COVID-19 sprawiła, że system edukacji znalazł się w nowej rzeczywistości. 

Wprowadzenie edukacji zdalnej było nowością nie tylko dla nauczycieli, ale także dla uczniów. 

Pojawiło się nowe ryzyko ESL, ponieważ szkoły straciły kontakt z niektórymi uczniami i nie 

zostały na powrót nawiązane. Pierwsze badania przeprowadzono kilka tygodni po 

wprowadzeniu nauczania zdalnego, które weszło w życie w marcu 2020 roku. Na przykład 

Urząd Miasta Poznania, jednego z pięciu najliczniejszych w Polsce, szacował wówczas, że 

szkoły straciły kontakt z dwustu uczniami, podobnie jak w Krakowie. Z kolei instytucje z 

Warszawy zgłosiły ponad sześćset przypadków tego typu. Nie tylko uczniowie nie uczęszczają 

na lekcje online. Szkoły nie są w stanie nawiązać kontaktu z rodzicami, a próby podejmowane 

przez rówieśników kończą się niepowodzeniem. Nawet włączenie się do działań policji, 

ośrodków pomocy społecznej i kuratorów sądowych nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.  

Należy zauważyć, że nierówności gospodarcze, społeczne i edukacyjne pogłębiają się 

w szkolnictwie zdalnym. A najbardziej uderzają w tych, którzy mieli trudności przed pandemią. 

Wskazują na to, że nadrabianie zaległości nie jest najpilniejszą sprawą. 

Wyniki badań wpisują się jednak w szerszą opowieść: O szkole, która przestała być 

miejscem rozwoju, dorastania i wspólnego uczenia się, a stała się szkołą dla szkoły, miejscem 

realizacji arbitralnie przyjętej podstawy programowej. W dzisiejszej szkole trwa wyczerpujący 

wyścig, w którym nauczyciele są strażnikami odhaczania zadań, a uczniowie są zobowiązani 

do ich wykonania. I ani jedni, ani drudzy nie są zadowoleni z tego stanu rzeczy14. 

Polski system edukacji nie sprzyja budowaniu dobrych relacji z uczniami, a pandemia 

jeszcze ten problem pogłębiła. Konieczność realizacji rozbudowanej podstawy programowej i 

wysoki poziom biurokratyzacji sprawiają, że część nauczycieli i nauczycielek nie znajduje już 

przestrzeni do pracy nad relacjami. Często trudno jest im znaleźć czas na zwykłą rozmowę z 

uczniem. 24% nauczycieli nie wie, czy uczeń podzieliłby się z nimi swoimi problemami. Taki 

rozkład odpowiedzi wskazuje na to, że prawie co czwarty nauczyciel nie czuje, że ma silną, 

opartą na zaufaniu relację ze wszystkimi swoimi uczniami. Znaczy to również, że sprawa relacji 

między nauczycielem a uczniem wymaga wiele pracy. 

 

14 Raport Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek: 

https://www.szkolazklasa.org.pl/zdrowie-psychiczne-uczniow-i-uczennic-oczami-nauczycieli-i-nauczycielek-raport-z-badania/ 

(30.04.2021) 
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Niektórzy nauczyciele i nauczycielki mówili wprost o tym, że uczniowie nie mają do 

nich zaufania. Brak zaufania prowadzi do poczucia, że uczniowie i nauczyciele to dwie 

przeciwstawne drużyny, a nie jedna grupa, która razem tworzy szkołę15. 

Ostatnie ogólnokrajowe badania pokazują ponury obraz systemu edukacji publicznej, 

wstrząśniętego nieudaną reformą, jak również pandemią. Największa liczba osób 

posiadających dzieci w wieku szkolnym lub młodsze deklaruje chęć ucieczki od publicznej 

edukacji. Szkoły niepubliczne najchętniej wybieraliby ludzie młodzi (18-29 lat), dla których 

wspomnienia o edukacji są wciąż żywe. W tej grupie odsetek odpowiedzi twierdzących wynosi 

aż 65%16. 

Nawet jeśli ktoś nie ma bezpośredniego kontaktu ze szkołą, to w ciągu ostatnich pięciu 

lat wielokrotnie słyszał o chaosie spowodowanym likwidacją gimnazjów, anachronicznym i 

przeładowanym programie nauczania, czy masie zadań domowych, którymi uczniowie są 

zamęczani. 

Powszechna jest też wiedza o największym strajku nauczycieli w historii (w kwietniu 

2019 r.), problemach z nauczaniem zdalnym, uczniach znikających z systemu czy kryzysie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Testowanie narzędzi GRIT  

Polska wersja zestawu narzędzi GRIT IO1 była poddana testom dwukrotnie. Wiosną 

2019 r. został on przedstawiony radzie ekspertów złożonej z pedagogów i specjalistów w 

Krakowie. Ogólne informacje zwrotne były zachęcające. Członkowie rady chwalili 

różnorodność narzędzi, ich elastyczność i możliwe rezultaty dla uczniów. Eksperci 

zaproponowali kilka zmian, w tym bardziej precyzyjne cele nauczania i bardziej szczegółowe 

instrukcje dla nauczycieli. Zasugerowano również położenie większego nacisku na interakcje 

między uczniami. 

Po wprowadzeniu zmian zgodnie z informacjami zwrotnymi otrzymanymi od rady 

ekspertów, badanie IO1 i IO2 było kontynuowane jesienią 2019 r. w trzech liceach 

ogólnokształcących mieszczących się w Warszawie. Wszystkie z nich przymują uczniów 

 

15 Raport Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek: 

https://www.szkolazklasa.org.pl/zdrowie-psychiczne-uczniow-i-uczennic-oczami-nauczycieli-i-nauczycielek-raport-z-badania/ 

(30.04.2021) 

16 Badanie Ipsos na zlecenie OKO.press: https://oko.press/polki-i-polacy-nie-ufaja-publicznej-oswiacie-sondaz/ (30.04.2021) 
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znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym dzieci migrantów i uczniów z grup w trudnej 

sytuacji ekonomicznej. W próbie znalazło się 106 uczniów i siedmiu nauczycieli. Żaden z 

zaangażowanych nauczycieli nie miał wcześniejszych doświadczeń z podejściem nastawionym 

na rozwój. 

Z wyjątkiem jednego nauczyciela, wszyscy uczestnicy zdecydowali się na użycie tylko 

jednego narzędzia. Większość z nich poświęciła jedną lekcję na badanie, jednak w dwóch 

przypadkach narzędzia GRIT zostały wykorzystane podczas dwu lekcji z rzędu. 

Nauczyciele zdecydowali się na użycie różnych narzędzi, dlatego też wyniki nie mogą 

być łatwo uogólnione. Z drugiej strony, wyniki były zwięzłe – nie ma istotnych statystycznie 

różnic pomiędzy wynikami wśród klas używających różnych narzędzi.  

Nauczyciele podkreślili w odpowiedzi na pytanie otwarte, że działania z 

wykorzystaniem narzędzi GRIT pomogły w aktywizacji i integracji uczniów. Uczniowie 

wydawali się być zainteresowani i zdolni do refleksji nad swoimi doświadczeniami. 

Nauczyciele wskazywali na pewne niewielkie zmiany w narzędziach: krótsze, ale bardziej 

szczegółowe instrukcje, więcej treści multimedialnych. Sugestie te zostały uwzględnione 

podczas dalszej pracy nad zestawem narzędzi. 

Większość uczniów (71%) uznała zajęcia za interesujące. 
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Niewiele mniej – prawie 68% uczniów czuło się zaangażowanych. 

 

 

 

Użyteczność narzędzi GRIT w podnoszeniu świadomości na temat stylów uczenia się 

była bardziej dyskusyjna. Jedna trzecia (33%) wybrała odpowiedzi twierdzące, a prawie 41% 

nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Należy jednak zauważyć, że pytanie to mierzyło 

samoświadomość, co może być trudne dla stosunkowo młodych uczniów. 
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Kolejny wskaźnik – przekonanie, że działania GRIT mogą pomóc w poprawie wyników 

w nauce – przyniósł podobne wyniki. Prawie połowa badanych (49%) udzieliła odpowiedzi 

przeczącej, podczas gdy udział odpowiedzi pozytywnych wyniósł ponownie jedną trzecią 

(33%). 

 

IO3 i IO4 zostały poddane testom wiosną 2021 roku przez grupę naukowców i 

praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Badacze chwalili sposób, w jaki 

zespół GRIT zaadaptował podejście Dweck, ogólną strategię wdrażania oraz jakość 

materiałów. Zaproponowali kilka drobnych zmian redakcyjnych, które zostały wprowadzone 

do polskiej wersji IO3 i IO4. 
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Portugalia 
ISCTE- Lisbon University (Lizbona, Portugalia) 

 

Niniejszy raport przedstawia w pierwszej części przegląd systemu edukacji w Portugalii, profil 

portugalskich uczniów, charakterystykę zjawiska przedwczesnego przerywania nauki (ESL), w 

szczególności w miejskim obszarze metropolitalnym Lizbony. W drugiej części przedstawiono 

projektowanie, badanie i rozpowszechnianie w kontekście portugalskim wszystkich narzędzi 

opracowanych w ramach projektu Erasmus+ GRIT, Growing in Urban Education and Diversity. 

Celem jest przedstawienie szczegółowego opisu i danie wglądu w sieć współpracy, w ramach 

której byliśmy zaangażowani. 

 

 

Niniejszy raport przedstawia w pierwszej części przegląd systemu edukacji w Portugalii, profil 

portugalskich uczniów, charakterystykę zjawiska przedwczesnego przerywania nauki (ESL), w 

szczególności w miejskim obszarze metropolitalnym Lizbony. W drugiej części przedstawiono 

projektowanie, badanie i rozpowszechnianie w kontekście portugalskim wszystkich narzędzi 

opracowanych w ramach projektu Erasmus+ GRIT, Growing in Urban Education and Diversity. 

Celem jest przedstawienie szczegółowego opisu i danie wglądu w sieć współpracy, w ramach 

której byliśmy zaangażowani. 

1.1 Edukacja w Portugalii 
Portugalski system edukacji obejmuje pięć cykli opisanych w tabeli 1. 

 

 

Tabela 1. Poziomy kształcenia w Portugalii 

poziom kształcenia zakres wieku 

[lata] 

 

edukacja przedszkolna 3-5/6 nieobowiązkowa dla trzy i czterolatków 

obowiązkowa dla dzieci pięcioletnich 

edukacja podstawowa 5/6 -15  obowiązkowa; trzy kolejno następujące po sobie etapy: 

1. cykl 4-letni (1-4 lata szkolne, od 6 do 10 lat), 

2. cykl 2-letni (5-6 lat szkolnych, od 10 do 12 lat) 

3. cykl 3-letni (7-9 lat szkolnych, od 12 do 15 lat) 

edukacja średnia 15-18 trzy różne typy: 

1. kursy naukowo-humanistyczne (kształcenie ogólne/regularne, 
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zazwyczaj podejmowane przez osoby chcące uzyskać dostęp do 

edukacji na poziomie wyższym); obejmuje cztery różne główne 

domeny/opcje) 

2. kursy zawodowe (kształcenie bardziej praktyczne/zawodowe, 

zorganizowane w moduły, w sumie 3100 godzin kursów) 

3. artystyczne kursy specjalistyczne (dostępne w niektórych 

szkołach); 

 

 

edukacja policealna 

niewymagająca wyższego 

wykształcenia 

 

>18  specjalistyczne kursy technologiczne, trwające od 1200 do 1500 

godzin (jeden rok, obejmujące komponenty szkolenia ogólnego i 

naukowego, komponent szkolenia technologicznego i uczenia się 

przez praktykę zawodową) 

wykształcenie wyższe >18 uniwersytet (kształcenie akademickie) lub politechnika (kształcenie 

praktyczne/zorientowane na zawód) 

 

W Portugalii w latach 1986-2009 kształcenie było obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku 

od 6 do 15 lat, w dziewięcioletniej szkole. Wraz z wprowadzeniem w życie nowej ustawy 

ustanawiającej jej przedłużenie do 12 lat, w 2009 roku edukacja stała się obowiązkowa dla 

wszystkich dzieci w wieku od 6 do 18 lat, a przedszkole – dla wszystkich pięciolatków. 

1.2 Profil uczniów w Portugalii (14 do 16 lat) 
W Portugalii liczba uczniów w systemie edukacyjnym (edukacja formalna) wzrastała z biegiem 

lat. W latach 2009-2019 nastąpił jednak gwałtowny spadek. W roku 2019 19,5% mieszkańców 

Portugalii uczestniczyło w systemie edukacji i liczba ta była zbliżona do 19,3% w 1978 roku 

(edukacja przedszkolna 2,4%; edukacja podstawowa 9,4%; edukacja średnia 3,9%; edukacja 

policealna inna niż wyższa 0,1%; szkoły wyższe 3,7%) (INE, DGEEC/ME-MCTES, Pordata17, 

2020). W roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów w systemie edukacji zmniejszyła się o 0,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 16,7% w porównaniu z 

rokiem 2009/2010 (CNE, 2020)., 2020). 

W roku szkolnym objętym przeglądem, we wszystkich trzech cyklach kształcenia 

podstawowego było więcej portugalskich uczniów płci męskiej niż żeńskiej, ale nie stanowi to 

znaczącej różnicy na przestrzeni lat. Natomiast zmiany w szkolnictwie średnim są inne – w 

roku 2008/2009 liczba portugalskich uczennic wzrosła. Nastąpił jednak spadek liczby 

portugalskich uczennic w szkolnictwie średnim na przestrzeni lat, a liczba mężczyzn i kobiet 

 

17
 https://www.pordata.pt/ 
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jest zbliżona do siebie w roku 2018/2019, przy czym więcej jest uczniów płci męskiej (DGEEC, 

2020). Raport nie informuje, czy różnica ta wynika z przyczyn demograficznych, czy też z 

innych czynników, takich jak role związane z płcią lub inne. 

W szkolnictwie podstawowym 51,8% dzieci i młodzieży było płci męskiej, a 87,5,% 

uczęszczało do szkół publicznych (CNE, 2020). W trzecim cyklu 48,3% uczniów stanowiły 

kobiety, a 87,6% uczniów uczęszczało do szkół publicznych. W tym samym roku 49,5% 

uczniów szkół średnich stanowiły kobiety, a 89,2% uczęszczało do szkół publicznych (CNE, 

2020; DGEEC, 2020). W roku szkolnym 2018/2019 nastąpiło wyrównanie liczby uczniów płci 

męskiej i żeńskiej w szkolnictwie podstawowym i średnim (CNE, 2020). 

Biorąc pod uwagę rozkład uczniów według ofert edukacyjnych, 97,4% uczniów szkół 

podstawowych zapisało się do szkół ogólnokształcących/regularnych, a 2,4% wybrało inne 

oferty edukacyjne. W trzecim cyklu inne oferty edukacyjne miały większy udział – 4,1% 

uczniów zapisało się na specjalistyczne kursy artystyczne, a 1,1% przystąpiło do 

zintegrowanego programu edukacyjno-szkoleniowego (PIEF). W szkolnictwie średnim 59,1% 

uczniów zapisało się na kierunki naukowo-humanistyczne, a 65,9% stanowiły kobiety. Liczba 

uczniów zapisanych na kierunki naukowo-humanistyczne wzrastała od roku 2013/2014, po 

wcześniejszym spadku. W ramach kierunków naukowo-humanistycznych na kierunku nauki 

ścisłe i techniczne uczyło się 50,9% uczniów, a na kierunku języki i nauki humanistyczne 

28,6%. Zmniejszyła się natomiast liczba uczniów zapisanych na kursy podwójnej certyfikacji 

(47,7% uczniów płci męskiej, 34,1% uczennic). W analizowanym roku szkolnym 33,0% 

uczniów zapisało się na kursy zawodowe (CNE, 2020). 

Większość uczniów zapisanych do szkół podstawowych miała oczekiwany wiek. Znacząca 

była jednak liczba uczniów, którzy przekroczyli wiek oczekiwany o dwa lub więcej lat, w 

regularnej edukacji i w przypadku innych ofert edukacyjnych, a liczba takich uczniów wzrasta 

w kolejnych cyklach, przy czym 10,5% uczniów w trzecim cyklu ma więcej lat niż się oczekuje 

(18 lat lub więcej). Ta znacząca liczba i rozwój były konsekwencją wskaźników zatrzymania 

na kolejny rok i rezygnacji z nauki. W regionach północnym i centralnym było wielu uczniów 

o wieku oczekiwanym wyższym niż średnia krajowa wieku oczekiwanego we wszystkich 

trzech cyklach kształcenia podstawowego. W szkolnictwie ponadpodstawowym, na kierunkach 

naukowo-humanistycznych i artystyczno-specjalistycznych było najmniej uczniów starszych o 

dwa lata lub więcej ponad wiek oczekiwany. 40% uczniów zapisanych na kursy zawodowe we 

wszystkich latach nauki w szkole średniej miało dwa lub więcej lata ponad wiek oczekiwany, 

a 75% uczniów zapisanych na pierwszy rok kursów miało dwa lub więcej lat ponad to, co 

oczekiwane. Liczba uczniów o co najmniej dwa lata przekraczających wiek oczekiwany w 
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szkolnictwie średnim jest związana ze wskaźnikami zatrzymania i rezygnacji w taki sam 

sposób, jak w przypadku kształcenia podstawowego (CNE, 2020). 

Biorąc pod uwagę rozkład terytorialny, 85% uczniów w systemie edukacji uczyło się w regionie 

północnym (33,4%) i obszarze metropolitalnym (M.A.) Lizbony (31,7%), a następnie w 

regionie centralnym (20,1%) (CNE, 2020; DGEEC, 2020). Ten porządek jest zachowany w 

przypadku uczniów szkół podstawowych i średnich. 5,7% uczniów w szkolnictwie 

podstawowym stanowili uczniowie zagraniczni (CNE, 2020). Spośród nich, w szkolnictwie 

podstawowym i średnim najliczniejsi byli uczniowie pochodzący z Brazylii (39,0%), następnie 

z Angoli (7,8%) i Republiki Zielonego Przylądka (6,0%) (CNE, 2020; DGEEC, 2020). 

Większość zagranicznych uczniów uczyła się w obszarze Lizbony (pierwszy cykl 42%; drugi 

cykl 22%; trzeci cykl 35%; Oliveira, 2020). 

Program PISA przygotowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

jest międzynarodowym, przeprowadzanym co trzy lata badaniem uczniów w wieku piętnastu 

lat, które ocenia umiejętności w różnych dziedzinach: czytaniu, matematyce, naukach ścisłych 

– oraz sposób, w jaki uczniowie wykorzystują tę wiedzę w rozwiązywaniu codziennych 

problemów. Ostatnie badanie dotyczy roku 2018 z naciskiem na dziedzinę czytania. Wyniki 

pokazują, że Portugalia uzyskała wynik zbliżony do średniej OECD (500 punktów) we 

wszystkich trzech dziedzinach (492 punkty), będąc blisko innych krajów UE, takich jak 

Niemcy, Słowenia, Belgia, Francja, Czechy i Holandia. Od 2000 r. wyniki pokazują pozytywny 

rozwój we wszystkich trzech dziedzinach, z pewnymi oscylacjami w zależności od cyklu lat, 

oddalając wyniki od globalnej tendencji spadkowej średnich wyników UE (CNE, 2020). 

Portugalia została uznana za „jeden z niewielu krajów o pozytywnej trajektorii poprawy we 

wszystkich trzech dziedzinach” (PISA18, 2019). 

W zakresie umiejętności czytania średnia dla portugalskich piętnastolatków w latach 2000 i 

2018 wyniosła więcej niż 22 punkty, ale tylko więcej niż trzy punkty w latach 2009-2018 i 

mniej niż sześć punktów w latach 2015-2018. W zakresie umiejętności matematycznych 

nastąpiła stabilizacja średniej dla portugalskich piętnastolatków (2015: 492 punkty; 2018: 492 

punkty), a w zakresie umiejętności w naukach ścisłych spadek o dziewięć punktów (2015: 501 

punktów; 2018: 492 punkty). W 2018 r. różnica między uczniami i uczennicami portugalskimi 

wskazuje, że kobiety miały wyższą średnią niż mężczyźni w zakresie umiejętności czytania, z 

większą liczbą 24 punktów – tendencja ta jest równa średniej UE. Jednak w tym samym roku 

średnia mężczyzn z Portugalii była wyższa w zakresie umiejętności matematycznych (o ponad 

 

18
 https://www.oecd.org/pisa/ 
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dziewięć punktów) i w zakresie nauk ścisłych (o ponad pięć punktów). Pierwsza klasa szkoły 

średniej osiągnęła najwyższy wynik na przestrzeni lat w umiejętności czytania i widoczny 

rozwój. I przeciwnie, nastąpił spadek średniej w zakresie umiejętności czytania uczniów 

trzeciego cyklu kształcenia podstawowego i drugiego cyklu kształcenia ponadpodstawowego. 

Kursy podwójnej certyfikacji odnotowały rozwój z 379 (2009) do 439 (2018). W 2018 roku, 

7,3% uczniów zostało zidentyfikowanych jako mających poziomy piąty i szósty w zakresie 

umiejętności czytania i pisania, mniej niż średnia OCDE (8,6%; CNE, 2020). 

W ramach strategii „Europa 2020”, a w szczególności w strategii „Portugalia 2020”, określono 

formy interwencji, inwestycje i priorytety w zakresie finansowania w celu osiągnięcia 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cele w 

zakresie edukacji i szkoleń zakładają, że do 2020 roku odsetek piętnastoletnich uczniów z 

niskim poziomem kompetencji w zakresie czytania powinien być niższy niż 15% i to samo 

zapisano dla kompetencji w zakresie matematyki i nauk ścisłych. W 2018 r. Portugalia była 

bliżej osiągnięcia założeń niż średnia UE28 w czytaniu (Portugalia 20,2%; UE28 21,7%) i 

naukach ścisłych (Portugalia 19,6%; UE28 21,6%). Jednak w zakresie kompetencji 

matematycznych Portugalia była bardziej oddalona w porównaniu do średniej dla UE28 

(Portugalia 23,3%; UE28 22,4%; CNE, 2020). 

Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) to międzynarodowe, przeprowadzane co 

cztery lata badanie opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, dotyczące dobrego 

samopoczucia, zdrowia i zdrowych zachowań jedenasto-, trzynasto- i piętnastoletnich uczniów. 

Dokładniej, badanie dotyczy stylów życia młodzieży w wieku szkolnym w kontekście ich 

życia, w różnych dziedzinach, takich jak wsparcie rodziny, szkoła, przyjaciele, zdrowie, dobre 

samopoczucie, sen, seksualność, jedzenie, czas wolny, brak aktywności fizycznej, spożywanie 

substancji, przemoc i migracja. Ostatnie badanie z 2018 r. pokazuje, że Portugalia nie jest 

dobrze oceniana na poziomie krajowym i w porównaniu z krajami UE, szczególnie w zakresie 

aktywności fizycznej (np. tylko 43,1% portugalskich uczniów praktykuje aktywność fizyczną 

w więcej niż trzech dniach w ciągu poprzedzających siedmiu dni) i w kontekście szkolnym 

(29,6% portugalskich uczniów nie lubi szkoły; 13,7% czuje dużą presję związaną z zadaniami 

domowymi). Poziomy aktywności fizycznej, a w kontekście szkolnym szczególnie lubienie 

szkoły i presja związana z zadaniami domowymi, na przestrzeni lat rozwijały się negatywnie 

(Equipa HBSC, 2018; Matos & Equipa Social, 2018). W 2018 r. aspekty szkoły, których 

portugalscy uczniowie nie lubią, to jedzenie (58%), sala lekcyjna (35%), zajęcia pozalekcyjne 

(27%) i nauczyciele (22%). Odczuwany poziom presji związanej z zadaniami domowymi był 

najwyższy wśród uczennic (73% uczennic i 49% uczniów) i wzrósł od 2014 roku (67% 
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uczennic i 42% uczniów; CNE, 2020). Przeciwnie, portugalscy uczniowie korzystnie 

przedstawiają się na poziomie krajowym i w porównaniu z krajami UE w zakresie zachowań 

żywieniowych (np. 71,8% portugalskich uczniów je śniadanie każdego dnia tygodnia, a 77,3% 

je śniadanie w weekendy) i konsumpcji konopi (np. 4,8% portugalskich uczniów próbowało 

konopii). W Portugalii zachowania żywieniowe i konsumpcja konopii z biegiem lat ulegały 

pozytywnym zmianom. Poziom otyłości (3,1% uczniów portugalskich było otyłych) i nadwagi 

(15,8% uczniów portugalskich miało nadwagę) ustabilizował się na przestrzeni lat. Jakość 

komunikacji z matką i ojcem również ustabilizowała się, w 2018 r. 85,5% portugalskich 

uczniów twierdziło, że łatwo jest rozmawiać z matką, a 25% – że nie jest łatwo rozmawiać z 

ojcem (HBSC, 2018). 

1.3 Przedwczesne przerywanie nauki szkolnej (ESL) w Portugalii 
W Portugalii do 2017 r. przedwczesne przerywanie nauki było definiowane jako przerywanie 

nauki w szkole przed zakończeniem okresu obowiązku szkolnego (tj. przed ukończeniem co 

najmniej trzeciego cyklu kształcenia podstawowego), w ramach limitu wiekowego określonego 

przez prawo (tj. do 18 roku życia). Od 2017 r. w statystykach krajowych przyjęto koncepcję 

przedwczesnego przerywania nauki stosowaną międzynarodowo (np. Eurostat). 

W 2019 r. w Portugalii odsetek osób przerywających naukę (10,6%) zmniejszył się i zbliżył do 

średniego odsetka wszystkich krajów UE (10%; CNE, 2020). Jednak portugalski odsetek osób 

przerywających naukę był nadal wyższy (10,6%) niż w innych krajach europejskich, takich jak 

Belgia (8,4%), Francja (8,2%), Polska (5,2%) i Holandia (7,5%; Eurostat, Pordata, 2020). W 

2020 r. portugalski wskaźnik przerywania nauki (8,9%) był niższy niż średni wskaźnik dla 

wszystkich krajów UE (10%). Aktualnie brak europejskich informacji dotyczących roku 2020, 

które pozwoliłyby na porównanie. Portugalia osiągnęła krajowy cel polegający na zmniejszeniu 

odsetka osób przedwcześnie przerywających naukę do poziomu poniżej 10%, a wprowadzenie 

strategii „Europa 2020” może tłumaczyć ten spadek. Pomimo tego, portugalski wskaźnik 

przerywania nauki jest wyższy wśród portugalskich uczniów (12,6%) niż wśród uczennic 

(5,1%) (Eurostat, Pordata, 2021). 

Krajowe oficjalne dane dotyczące edukacji, podawane przez portugalską dyrekcję generalną 

ds. statystyk edukacji i nauki (DGEEC), nie zawierają informacji na temat wskaźnika 

przedwczesnego przerywania nauki, ale tylko na temat niepowodzeń szkolnych, przez 

wskaźniki zatrzymania i rezygnacji (tj. stosunek procentowy między liczbą uczniów, którym 

nie pozwolono na promocję do następnej klasy szkolnej, a liczbą uczniów zapisanych do szkoły 

w tym samym roku szkolnym). 
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W roku 2018/2019 w Portugalii 5,6% uczniów w trzecim cyklu kształcenia podstawowego 

(odpowiednik szkoły średniej pierwszego stopnia) i 12,9% uczniów w szkole średniej 

(odpowiednik szkoły średniej drugiego stopnia) nie otrzymało promocji do następnej klasy. 

Istnieje tendencja, która utrzymuje się przez lata: Wskaźniki zatrzymania i rezygnacji wzrastają 

wraz z postępem w cyklach szkolnych (pierwszy cykl kształcenia podstawowego 2,0%; drugi 

cykl kształcenia podstawowego 3,8%; trzeci cykl kształcenia podstawowego 5,6%; kształcenie 

średnie 12,9%) i jest wyższy w kształceniu podstawowym i średnim dla uczniów płci męskiej, 

wzrastając na przestrzeni cykli szkolnych. We wszystkich cyklach szkolnych region północny 

był regionem o najniższych wskaźnikach zatrzymania i rezygnacji uczniów; następny był 

region centralny. Algarve, obszar metropolitalny Lizbony i Alentejo uzyskały najwyższe 

wartości w edukacji podstawowej. W szkolnictwie średnim to obszar metropolitalny Lizbony 

osiągnął najwyższą wartość (16,6%; DGEEC, 2020). Wskaźniki retencji i rezygnacji rosną 

globalnie z północy na południe i zmniejszyły się od roku 2012/2013 (szkolnictwo 

podstawowe) i 2013/2014 (szkolnictwo średnie). 

W kontekście portugalskim na większe trudności w nauce, zwłaszcza niepowodzenia szkolne i 

ryzyko przerwania nauki, napotykają uczniowie pochodzący z zagranicy lub imigranci, 

uczniowie pochodzący z mniejszości etnicznych (np. Romowie) i/lub uczniowie z rodzin o 

niższym statusie społeczno-ekonomicznym. W roku szkolnym 2018/2019, 6,3% rodzimych i 

17% zagranicznych uczniów (uczęszczających do szkół podstawowych i średnich) w 

Portugalii, nie otrzymało promocji do następnej klasy szkolnej. Wskaźnik ten uległ 

zmniejszeniu od roku 2016/2017 zarówno dla uczniów rodzimych, jak i zagranicznych (8,7% 

do 6,3% dla uczniów rodzimych i 21,2% do 17% dla uczniów zagranicznych). Zarówno dla 

uczniów rodzimych, jak i zagranicznych wskaźnik zatrzymania i rezygnacji był wyższy w 

szkolnictwie średnim niż w szkolnictwie podstawowym (pierwszy, drugi lub trzeci cykl) w roku 

2018/2019, przy czym widoczny jest spadek tego wskaźnika w stosunku do roku 2016/2017, 

dla wszystkich grup z wyjątkiem uczniów zagranicznych przynależnych do szkolnictwa 

średniego. Mimo że uczniowie zagraniczni nadal mają większe trudności w osiąganiu dobrych 

wyników w szkole w porównaniu z ich rodzimymi kolegami, podobnie jak w innych krajach 

europejskich, w ostatnich latach wydaje się, że w Portugalii coraz mniejsza jest rozbieżność 

między sukcesem szkolnym uczniów zagranicznych i rodzimych (pod względem wskaźnika 

przejścia/ukończenia szkoły; Oliveira, 2020). 

Przedwczesne przerywanie nauki jest złożonym zjawiskiem, do którego może przyczynić się 

kilka czynników, takich jak indywidualne potrzeby, tło społeczno-ekonomiczne, czynniki 

związane ze szkołą i krajowe czynniki kontekstowe (Komisja Europejska, 2019). Program 
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PISA analizuje wpływ statusu ekonomicznego, społecznego i kulturowego na uczenie się i 

edukację uczniów. W 2018 r. zależność między ESCS (economic, social and cultural status) a 

zatrzymaniem pokazuje, że ponad 75% uczniów, którzy zostali zatrzymani co najmniej jeden 

raz, miało niski ESCS (pochodziło ze środowisk społecznie defaworyzowanych) w porównaniu 

ze średnią. Z badania wynika, że uczniowie z niskim ESCS mają większe szanse na zatrzymanie 

(prawdopodobieństwo zatrzymania 0,45 dla portugalskich uczniów z niskim ESCS) niż 

uczniowie ze średnim i wysokim ESCS (0,8). ESCS miał wpływ na inne zmienne, takie jak 

wyniki w czytaniu i pisaniu oraz oczekiwania uczniów, co do kontynuacji cyklu nauki, przy 

czym portugalscy uczniowie z niskim ESCS osiągali niskie wyniki w obu dziedzinach (CNE, 

2020). W badaniu Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) analizuje się związek 

między poziomem społecznym i ekonomicznym a innymi zmiennymi. Badanie z roku 2018 

wskazuje, że portugalscy uczniowie o niskim poziomem społecznym i ekonomicznym mieli 

najniższe wskaźniki np. w aktywności fizycznej, zadowoleniu z ciała, jedzeniu śniadań, 

postrzeganiu wsparcia społecznego i przyjaciół oraz najwyższe wskaźniki np. nadwagi, 

spożywania słodyczy, postrzegania wsparcia nauczycieli (Equipa HBSC, 2018; Matos & 

Equipa Social, 2018). Badania międzynarodowe pozwalają nam zrozumieć, że uczniowie 

zagrożeni przedwczesnym przerwaniem nauki mają inne powiązane czynniki ryzyka, co 

znaczy, że jest to kombinacja niekorzystnych czynników, które wzajemnie na siebie wpływają 

(Komisja Europejska19, 2019). 

Portugalski spis powszechny jest objęty prawnym zakazem odnoszenia się do pochodzenia 

etnicznego osób. Dlatego trudno jest uzyskać oficjalne statystyki dotyczące na przykład 

edukacji społeczności romskich. Pierwsze i jedyne krajowe badanie dotyczące portugalskich 

Romów ujawniło na ogół niski poziom wykształcenia i wysoką absencję szkolną (głównie w 

pierwszym cyklu kształcenia podstawowego) oraz przerywanie nauki (głównie po ukończeniu 

szkoły podstawowej) wśród portugalskich Romów. Większość romskich uczestników badania 

nie umiała czytać ani pisać (szczególnie kobiety, które miały niższy poziom wykształcenia niż 

mężczyźni), na dalszym miejscu byli ci, którzy ukończyli (lub uczęszczali do niej, ale nie w 

pełni ukończyli) szkołę podstawową. Badanie ujawniło jednak również, że portugalscy 

Romowie kontynuują formalną edukację dłużej niż poprzednie pokolenia, tj. w większości 

przypadków poprzednie pokolenie nie uczęszczało do szkoły podstawowej, nie ukończyło jej 

lub nie uczestniczyło w zajęciach szkolnych, podczas gdy obecne pokolenie ma tendencję do 

kończenia edukacji na trzecim cyklu kształcenia podstawowego (Mendes, Magano & Candeias, 

 

19
 https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_en 
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2014). Od 2013 r. wdrażana jest Narodowa Strategia Integracji Społeczności Romskich 

(ENICC), która koncentruje się m. in. na edukacji, zatrudnieniu i szkoleniach, w odpowiedzi 

na wykluczenie tych społeczności. W ramach tej strategii dane zebrane na temat edukacji 

społeczności romskich pokazują, że w roku szkolnym 2018/2019 8,6% i 11,9% uczniów 

romskich zarejestrowanych w portugalskich szkołach publicznych, odpowiednio w trzecim 

cyklu edukacji podstawowej (4368) i w edukacji średniej (578), opuściło już szkołę. Wskaźnik 

ten wydaje się rosnąć szczególnie w szkolnictwie średnim od 2016/2017 z 5,6% do 11,9% i 

spadać z 0,2% w trzecim cyklu kształcenia podstawowego (DGEEC, 2019). 

Wśród krajowych środków finansowych mających na celu wsparcie rodzin o niższym SES, 

Szkolne Wsparcie Społeczne (Ação Social Escolar) jest środkiem, o który mogą ubiegać się 

rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, otrzymujące zasiłek na dziecko. Pokrywa 

ono wydatki szkolne uczniów, takie jak posiłki, książki, przybory szkolne i wycieczki szkolne. 

Istnieją trzy typy, w zależności od rodzaju otrzymywanego zasiłku na dziecko: Typ A obejmuje 

wszystkie wymienione wydatki szkolne (np. 100% kosztów posiłków ucznia), typ B obejmuje 

mniej wydatków (np. 50% kosztów posiłków ucznia), a typ C pokrywa tylko część kosztów 

podręczników szkolnych (25% typu A; Direção-Geral de Educação, 2017; Despacho n.º 11306-

D/2014; Despacho n.º 8452-A/2015; Despacho nº 5296/2017). 

W roku 2012/2013 dzieci z rodzin korzystających z tego wsparcia finansowego osiągały 

słabsze wyniki w nauce. Spośród 17688/16458 uczniów zapisanych na trzeci cykl kształcenia 

podstawowego, w szkołach publicznych, otrzymujących szkolne wsparcie socjalne typu A/B, 

20/30% (wartości podane odpowiednio) ukończyło go z powodzeniem (tj. bez zatrzymania w 

którymś z poprzednich lat w ramach tego cyklu, czyli w siódmym lub w ósmym roku 

szkolnym), natomiast spośród 47870 uczniów nieotrzymujących tego wsparcia, 49% 

ukończyło ten cykl z powodzeniem. Ponadto, w kolejnym roku (2013/2014), wskaźnik 

zatrzymania i wycofania się uczniów trzeciego cyklu kształcenia wynosił 34% i 27%, 

odpowiednio dla osób otrzymujących wsparcie szkolne typu A lub B, oraz 23% dla osób 

nieotrzymujących takiego wsparcia (DGEEC, 2016). 

  

 

 

 

 

 

  

Obszar metropolitalny (M.A.) Lizbony skupia osiemnaście gmin z 

dystryktów Lizbona i Setubal. Jest to najgęściej zaludniony obszar w 

Portugalii, 946,8 mieszkańcami/km^2 (Pordata, 2019), mający zarazem 

wysokie wskaźniki różnorodności kulturowej lub etnicznej. 
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W 2019 r. 10,4 proc. mieszkańców obszaru metropolitalnego Lizbony stanowili imigranci ze 

statusem rezydenta, pochodzący głównie z Afryki (np. Republiki Zielonego Przylądka) i 

Ameryki Południowej (np. Brazylia), ale także z krajów azjatyckich (np. Chiny) i innych 

europejskich (np. Ukraina). Chociaż nie istnieją oficjalne dane na temat gęstości zaludnienia 

Romów w Portugalii, a w szczególności w obszarze metropolitalnym Lizbony, według 

krajowego badania charakterystyki społeczności romskich w tym miejscu mieszka 9051 

Romów, co odpowiada około 0,3% całkowitej liczby ludności. 

W roku 2018/2019 obszar Lizbony był drugim, na poziomie krajowym, z najwyższym 

odsetkiem uczniów zagranicznych zapisanych do szkół podstawowych i średnich (9,5%), po 

południowym regionie Algarve (11,9%). Najwięcej uczniów przybyłych z 1. krajów 

afrykańskich, w których językiem urzędowym jest portugalski (np. z Republiki Zielonego 

Przylądka); 2. krajów Ameryki Południowej (np. Brazylia); i 3. kraje azjatyckich (np. Chiny) 

uczęszczało do szkół w obszarze Lizbony (83,1%, 48,4% i 54,6%, odpowiednio, w pierwszej, 

drugiej i trzeciej grupie; Oliveira, 2020). 

W 2020 roku 7% młodych dorosłych (w wieku od 18 do 24 lat) w obszarze metropolitalnym 

Lizbony opuściło szkołę z ukończonym tylko trzecim cyklem kształcenia podstawowego (INE, 

Pordata, 2021). W końcu roku szkolnego 2018/2019 7,6% uczniów uczących się w ramach 

trzeciego cyklu kształcenia podstawowego oraz 16,6% w szkołach średnich, w tym regionie, 

nie otrzymało promocji do następnej klasy (DGEEC, 2018/2019). 

Jeśli chodzi o niepowodzenia szkolne w grupach o zróżnicowanym pochodzeniu 

kulturowym/etnicznym, 20% uczniów zagranicznych w ogólnym szkolnictwie podstawowym 

i średnim w obszarze Lizbony nie otrzymało promocji do następnej klasy w roku 2008/2009, 

co stanowi dwukrotność liczby uczniów rodzimych w ogólnym szkolnictwie podstawowym i 

średnim, którzy nie otrzymali promocji do następnej klasy w tym samym roku szkolnym i w 

tym samym kontekście (10%). Niepowodzenia szkolne zarówno wśród rodzimych, jak i 

zagranicznych uczniów wydają się być szczególnie widoczne na obszarach o wysokiej gęstości 

zaludnienia w obszarze metropolilanym, takich jak gminy Amadora, Loures, Odivelas i Sintra 

(Hortas, 2013). W roku szkolnym 2016/2017, spośród uczniów romskich zarejestrowanych w 

szkołach publicznych obszaru Lizbony, 15,9% tych, którzy uczyli się w ramach trzeciego cyklu 

kształcenia podstawowego (1714) i 28,6% tych, którzy uczęszczali do szkoły średniej (250), 

już opuściło szkołę. Były to głównie dziewczęta (DGEEC, 2016). 
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Tabela 2. Wskaźniki zatrzymania i rezygnacji uczniów według poziomu wykształcenia w każdej gminie w ramach 

obszaru metropolitalnego Lizbony (DGEEC20, 2018/2019).  

obszar metropolitalny 

Lizbony 
wskaźnik zatrzymania i rezygnacji w trzecim 

cyklu kształcenia podstawowego [%] 
wskaźnik zatrzymania i rezygnacji w 

szkolnictwie średnim [%] 
obszar metropolitalny 

Lizbony 7,6 16,6 

Cascais 3,9 16,0 

Lisbon 6,5 14,5 

Loures 9,9 18,0 

Mafra 7,0 16,5 

Oeiras 5,3 15,6 

Sintra 8,6 19,7 

V.F.Xira 19,5 17,2 

Amadora 11,3 22,8 

Odivelas 10,9 22,3 

Alcochete 3,8 14,2 

Almada 8,6 18,0 

Barreiro 7,7 13,3 

Moita 10,4 16,2 

Montijo 6,8 18,6 

Palmela 5,2 15,1 

Seixal 7,9 17,0 

Sesimbra 9,0 16,7 

Setúbal 9,5 12,4 

Jeśli wziąć pod uwagę wskaźniki zatrzymania i wycofania uczniów w trzecim cyklu kształcenia 

podstawowego i w cyklu kształcenia średniego, wskaźniki niepowodzenia szkolnego wydają 

się być szczególnie wysokie w przypadku uczniów na tych poziomach kształcenia, 

uczęszczających do szkół w gminach Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Seixal i Sintra, ze 

wszystkich gmin obszaru Lizbony (patrz tabela 2.). 

 

Główne środki i inicjatywy mające na celu promowanie sukcesu szkolnego lub przeciwdziałanie 

przedwczesnemu przerywaniu nauki w Portugalii 

 

W ciągu ostatnich dwudziestu lat na poziomie krajowym stworzono i rozwinięto wiele polityk 

i inicjatyw mających na celu promowanie sukcesów szkolnych i zwalczanie niepowodzeń 

szkolnych, a tym samym przeciwdziałanie przedwczesnemu przerywaniu nauki: 

● Profil ucznia u końca obowiązkowej nauki szkolnej (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de 

julho) określa umiejętności, które uczniowie powinni osiągnąć do końca dwunastej klasy. 

Jest to wspólny przewodnik dla szkół w zakresie organizacji planowania, nauczania, 

uczenia się i oceniania. Niezbędna podstawa to wiedza, umiejętności i postawy, które 

 

20
 https://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec/ 
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zgodnie z decyzją szkoły uczniowie muszą zdobyć i rozwinąć w każdym roku szkolnym, 

a które mogą być dalej rozwijane, wzmacniane i wzbogacane. 

 

● Terytoria Edukacyjne Interwencji Priorytetowej (TEIP) program rządowy uruchomiony w 

1996 r. (druga edycja 2006; trzecia edycja 2012) realizowany obecnie w 137 zespołach 

szkół/szkołach niezespolonych, zlokalizowanych na obszarach defaworyzowanych 

społecznie i ekonomicznie, o wysokim wskaźniku ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

gdzie dominują niepowodzenia szkolne i przedwczesne przerywanie nauki. Jego celem jest 

zapobieganie przedwczesnemu przerywaniu nauki i nieobecnościom w szkole oraz 

ograniczanie tych zjawisk, zmniejszanie braku dyscypliny i promowanie sukcesów 

edukacyjnych wszystkich uczniów. Realizacja programu jest wspierana przez spotkania 

krajowe, spotkania pomiędzy Generalną Dyrekcją Edukacji (DGE) i grupami, mikro-

sieciami i sieciami ekspertów edukacyjnych. 

 

● Zintegrowany Program Edukacji i Szkoleń (PIEF), uruchomiony w 1999 r. Społeczno-

edukacyjny środek zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, skierowany do osób 

w wieku od piętnastu do osiemnastu lat, które mają różnicę wieku wynoszącą trzy lub 

więcej lata w stosunku do poziomu edukacji, na którym uczą się oraz są zagrożone 

wykluczeniem społecznym lub szkolnym, albo które przedwcześnie przerwały naukę. 

Obejmuje on indywidualny program nauczania, korepetycje i szkolenia, a jego celem jest 

promowanie ukończenia edukacji podstawowej i integracji społecznej przez uzyskanie 

kwalifikacji w zakresie edukacji pierwszego i drugiego lub trzeciego stopnia. Jest on 

wykorzystywany tylko wtedy, gdy wszystkie inne środki integracji szkolnej zostały 

wyczerpane. Ostatnie dane sugerują, że strategia ta jest stosowana głównie w przypadku 

dzieci romskich (Mendes, Magano, & Costa, 202021). 

 

● Program „Więcej sukcesów w szkole” (PMSE), uruchomiony w 2009 roku, ma na celu 

wspieranie integracji w ramach edukacji. Dzięki zastosowaniu różnorodnych form 

pedagogicznych i organizacyjnych zajęć, umożliwiających pracę zespołową, tworzone są 

dodatkowe klasy czasowo grupujące uczniów tego samego roku szkolnego o podobnych 

trudnościach edukacyjnych. Nauczyciele pracują z dziećmi nad treściami programowymi, 

zapewniając bliższą i zindywidualizowaną pomoc w nauce. Powstały dwa modele lub 

podprojekty: „Phoenix”, promujący język portugalski i matematykę, oraz „Class Plus”, 

promujący naukę wszystkich albo wybranych treści programu nauczania. 

 

● Zintegrowane i Innowacyjne Plany Zwalczania Niepowodzeń Szkolnych (PIICIE), 

współfinansowane przez UE, pozwalają regionom i gminom ubiegać się o trzyletni czas 

inwestycyjny, aby na przykład wspierać projekty PNPSE klastrów szkolnych, finansujące 

szkolenie nauczycieli, poziom kadr innych niż nauczycielska, edukację drugiej szansy, 

usługi sieciowe w zakresie poradnictwa i psychologii, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia 

rodzinne, inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne i inne priorytety 

wypracowane przez szkoły. 

 

21
 Mendes, M M., Magano, O., & Costa, A. R. (2020). Ciganos Portugueses: Escola e mudança social. Sociologia: Problemas e Práticas, 93, 

109-126 
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● Kursy zawodowe, uruchomione w 2012 r., program skierowany do uczniów w wieku 

trzynastu lat i starszych, z co najmniej dwuletnią przerwą w nauce szkolnej, umożliwiający 

naukę treści szkolnych wraz ze szkoleniem zawodowym (około 240 godzin w roku) w 

trzech różnych zawodach, w celu uzyskania dyplomu ukończenia drugiego lub trzeciego 

cyklu kształcenia podstawowego lub wykształcenia średniego. Obecnie środek ten już nie 

istnieje, ponieważ został zastąpiony innym, powołanym wcześniej – Kursami Edukacji i 

Szkolenia (CEF). Składa się on z elastycznego programu nauczania obejmującego cztery 

główne komponenty szkoleniowe: społeczno-kulturowy, naukowy, technologiczny, 

szkoleniowy – skierowanego do uczniów w wieku piętnastu lat lub starszych, którzy nie 

ukończyli drugiego lub trzeciego cyklu portugalskiej edukacji podstawowej lub szkoły 

średniej, albo którzy ukończyli szkołę średnią, ale nie posiadają jeszcze dyplomu 

zawodowego, co pozwala im uzyskać świadectwo i/lub ukończyć edukację na poziomie 

wyższym niż ten, który posiadają obecnie. 

 

● Usługi Psychologii i Poradnictwa (SPO), program realizowany w środowisku szkolnym. 

Dwuletni program (2013-2015) został uruchomiony w celu zapewnienia lepszej i bliższej 

interwencji w zakresie psychologii i orientacji, w szkołach publicznych, od przedszkola do 

szkoły średniej, z działaniami mającymi na celu zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 

i promowanie zaangażowania uczniów w szkole. 

 

● Plan Działań Wychowawczych i Indywidualne Plany Działań Wychowawczych (PAT i 

PIAT), środek wdrażany przez szkoły, aby zaradzić trudnościom uczniów w nauce, 

sytuacjom ryzyka związanym z absencją, porzucaniem szkoły i/lub niepowodzeniami 

szkolnymi. Jest to zindywidualizowana strategia wsparcia i orientacji, ustalona między 

mentorem a uczniem, która ma na celu poprawę wyników ucznia, ale także jego rozwój 

osobisty i potencjał.  

 

● Alternatywne Ścieżki Programowe (PCA), środek wyjątkowy, który może być stosowany 

przez szkoły (po złożeniu wniosku o upoważnienie do ministerstwa edukacji, raz w roku), 

gdy uczniowie w wieku do 18 lat (włącznie) nie wykazują żadnych postępów w wynikach 

nauczania i są zagrożeni wykluczeniem społecznym lub przedwczesnym przerwaniem 

nauki, nawet po zastosowaniu innych środków wspierających osiągnięcie sukcesu. Środek 

polega na tworzeniu klas dla uczniów znajdujących się w takiej sytuacji (w drugim lub 

trzecim cyklu kształcenia podstawowego, klasy powinny liczyć od piętnastu do 22 

uczniów). Głównym celem jest reorientacja ścieżki szkolnej, zapewniająca ukończenie 

drugiego i/lub trzeciego cyklu kształcenia podstawowego. 

 

● Narodowa strategia na rzecz integracji społeczności romskich (ENICC), wdrażana w 

odpowiedzi na sytuacje wykluczenia, którego doświadczają te społeczności, ze 

szczególnym uwzględnieniem edukacji, zatrudnienia i szkoleń, zdrowia i mieszkalnictwa.  
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● Narodowa Strategia na rzecz Migracji (2015-2020), przewidująca wdrożenie w 

portugalskich szkołach działań promujących edukację międzykulturową, a także sukcesy 

edukacyjne i zmniejszenie liczby osób porzucających naukę wśród imigrantów. 

 

● Narodowy Program Promowania Sukcesu w Szkole (PNPSE; 2016-2019) został 

uruchomiony w 2016 r. jako rozszerzenie PMSE. Jego celem jest promowanie wysokiej 

jakości edukacji dla wszystkich, w ramach zwiększania równości szans oraz podnoszenia 

efektywności i jakości szkół publicznych. Wdrożona została struktura misji na rzecz 

promowania sukcesu szkolnego, która misja zapewnia pomoc, monitorowanie i ocenę 

programu. Program ten ma na celu zmniejszenie wskaźnika zatrzymywania uczniów w 

szkole poprzez zastosowanie podejścia oddolnego, w którym każda szkoła wdraża swój 

własny strategiczny plan działania w celu promowania praktyk edukacyjnych i poprawy 

wyników uczenia się przez uczniów. Program opiera się na zasadzie bliskości, przez 

tworzenie lokalnych inicjatyw diagnozy i interwencji albo przez promowanie praktyk, 

które pozwalają przewidywać i zapobiegać niepowodzeniom, przez wczesną interwencję, 

skupiając się na strategiach naprawczych i przez wspólną strategię podmiotów 

odpowiedzialnych za sektor edukacji z różnymi podmiotami edukacyjnymi na poziomie 

władz lokalnych, w oparciu o lokalną diagnozę. 

 

 

Na poziomie lokalnym, a w szczególności na poziomie obszaru Lizbony, wdrażany jest szereg 

inicjatyw, zwłaszcza w ramach programu PNPSE. Informacje na temat wyników i skuteczności 

dostępne będą najwcześniej w 2020 r., ponieważ program ten kończy się w 2019 r. 

 

Chociaż poniższe działanie nie dotyczy edukacji formalnej, lecz uczenia się pozaformalnego, 

program ten ma szczególne znaczenie w walce z przedwczesnym przerywaniem nauki: 

 

● Program „Choices” (po portugalsku „Programa Escolhas”22), uczenie się pozaformalne, 

program obecnie w ósmej edycji, finansujący ponad sto projektów, narodowy program, 

powiązany z Wysoką Komisją ds. Migracji (ACM), ma na celu promowanie włączenia 

społecznego dzieci i młodzieży z grup społecznie i ekonomicznie wrażliwych. Projekty w 

ramach tego programu mają na celu promowanie równych szans i spójności społecznej, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży z rodzin imigranckich lub mniejszości etnicznych, 

np. zagrożonych przedwczesnym porzuceniem nauki, mających złe wyniki w nauce i/lub 

nieobecności w szkole, przejawiających zachowania dewiacyjne i/lub bezrobotnych. W 

ramach tego programu stworzono program „U CAN”, który przyznaje stypendia i 

zapewnia opiekę mentorską młodym ludziom (do 24 roku życia) pochodzącym ze 

środowisk o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, aby zapewnić im możliwość 

podjęcia studiów wyższych, promując integrację społeczną i zapobiegając przerywaniu 

nauki w tym cyklu kształcenia. 

 

22
 https://www.acm.gov.pt/-/escolhas 
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Radzenie sobie z problemem przedwczesnego przerywania nauki z wykorzystaniem 

podejścia GRIT: opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły 
 

W tej części omawiamy, w jaki sposób portugalski zespół rozpowszechniał narzędzia 

opracowane w ramach projektu GRIT wśród nauczycieli i pracowników szkół oraz jakie 

informacje zwrotne zebrano na temat tego, jak materiały te mogą pomóc w rozwiązaniu 

problemu przedwczesnego przerywania nauki w Portugalii. 

Po rundzie przeglądowej pierwszego projektu narzędzi w zespole europejskim, zestaw narzędzi 

„w trakcie recenzowania” został przedyskutowany z nauczycielami (IO1 i IO2). W pierwszej 

fazie (2019) przeprowadzono sześć indywidualnych wywiadów bezpośrednich w celu 

omówienia adekwatności i przydatności materiałów. Ogólnie nauczyciele uznali materiały za 

odpowiednie i adekwatne dla grupy docelowej. Tylko jeden nauczyciel był zaznajomiony z 

podejściem polegającym na nastawieniu na rozwój. Dla innych takie podejście było 

interesujące i uznali, że zaplanowane działania mogą promować inną dynamikę nauczania 

szkolnego, która może pomóc zagrożonym uczniom. Jeden z nauczycieli stwierdził, że na 

przykład portfolio jest bardzo istotnym działaniem, które może być wykorzystywane przez 

różnych nauczycieli, ponieważ pomaga uczniom monitorować ich postępy w ciągu roku 

szkolnego. Przeszkodą, którą wymieniali wszyscy, była mentalność nauczycieli. 

Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19, ostateczna wersja materiałów (już w wersji 

portugalskiej) była omawiana podczas webinariów23. IO1 i IO2 były omawiane podczas dwóch 

webinariów (26 i 28 kwietnia 2021 r.), w których uczestniczyły 193 osoby. Uczestnikami 

badania byli nauczyciele i pracownicy szkoły (psychologowie szkolni, pracownicy socjalni 

oraz studenci wyższych uczelni pedagogicznych). W pierwszej części webinarium 

zaprezentowane zostało podejście polegające na nastawieniu na rozwój, a w drugiej części 

uczestników podzielono na grupy (wykorzystując „breakout rooms” aplikacji Zoom), aby 

przedyskutować działania. Końcowe podsumowanie posłużylo do zebrania wspólnego wkładu 

poszczególnych grup. Tylko dwóch uczestników było zaznajomionych z podejściem 

polegającym na nastawieniu na rozwój. Uczestnicy uznali, że zajęcia były odpowiednie, a 

materiały łatwe do wykorzystania, z uwzględnieniem potrzeb ich uczniów/klas, zwłaszcza 

 

23
 Ze wględu na pandemię dyskusja ta nie mogła być przeprowadzona z uczniami. 
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uczniów zagrożonych przedwczesnym przerwaniem nauki – ponieważ byli zdania, że ci 

uczniowie mają podejście bardziej na trwałość. 

IO4 i IO5 były omawiane podczas dwóch innych webinariów (5 i 12 maja 2021 r.), w których 

uczestniczyło łącznie 56 osób. Podobnie jak w innych webinariach, część uczestników 

stanowili nauczyciele, a część pracownicy szkoły (psychologowie edukacyjni i pracownicy 

socjalni). Porządek webinarów był taki sam jak w poprzednich edycjach: W pierwszej części 

zaprezentowano podejście polegające na nastawieniu na rozwój, a w drugiej uczestnicy zostali 

podzieleni na grupy. W każdej grupie wykorzystano trzy ćwiczenia z treningu dla nauczycieli 

(IO3). Końcowe podsumowanie posłużyło do podsumowania wkładu uczestników. Uczestnicy 

uznali działania IO3 za bardzo interesujące i pomocne w refleksji nad własnym sposobem 

myślenia. Część dyskusji skupiła się na ćwiczeniu „udzielanie informacji zwrotnej”. 

Nauczyciele stwierdzili, że niektóre zdania mogą odzwierciedlać podejście oparte na 

nastawieniu na rozwój, a nie nastawienie na trwałość, ale takie interpretacje mogą wynikać z 

tłumaczenia na język portugalski. 

Inni uczestnicy zastanawiali się nad tym, że podejście nastawione na rozwój przypomina o 

znaczeniu interakcji (sympatii i relacji) dla skutecznego procesu uczenia się. Uczestnicy uznali, 

że wyniki projektu powinny być rozpowszechnione w Generalnej Dyrekcji Edukacji. 

Podsumowując, po wzięciu pod uwagę informacji zwrotnych od nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie szerszego badania 

materiałów i ocena ich wpływu w kontekście szkolnym. 
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Podsumowanie 
Benedicte Halba, iriv (Paryż, Francja), Lien Fret, Kendra Geeraerts, Karel de Grote University 

College (Antwerpia, Belgia) 

Przygotowując projekt GRIT kładliśmy duży nacisk na różnorodność z uwagi na jej znaczenie 

w kontekście edukacji w środowiskach miejskich, gdzie zróżnicowani są nie tylko uczniowie, 

ale również nauczyciele. Różnorodność nie oddaje zmienności, której każdy Europejczyk – czy 

każdy mieszkaniec tej planety – doświadcza w ponowoczesnych społeczeństwach. Stąd nowa 

koncepcja łącząca różne formy różnorodności została zaproponowana w 2007 roku przez 

Stevena Vertovec. Koncepcja ta to połączenie „różnych cech: fizycznych (dla przykładu 

niepełnosprawności lub wieku), psychologicznych (przykładowo choroba psychiczna lub 

charakter) i społecznych (tu dla przykładu płeć bądź status społeczno-ekonomiczny) [które] są 

łączą się, stanowiąc podstawę do rozróżniania ludzi (Vertovec, 2007). Inni autorzy mówią o 

„różnorodności na różnych poziomach” – niektóre z cech są częścią jednostki jako takiej i nie 

mogą być zmienione, zaś inne podlegają rozwojowi i zmianie. Taki model jest użyteczny 

podczas analizy konkretnego przypadku (Gardenswartz & Rowe, 1998). Wyróżnia się cztery 

poziomy: osobowość (poziom osobisty), wymiary wewnętrzny zewnętrzny i organizacyjny 

(UNIMI, 2019). Pozostając w tej samej perspektywie można wyróżnić inne poziomy warte 

uwzględnienia przy stosowaniu nastawienia na rozwój. Poziom indywidualny (mikro) w 

odniesieniu do nauczycieli i uczniów jest stosunkowo oczywisty. Poziom organizacyjny (mezo) 

powinien także zostać uwzględniony: szkoły odgrywają tu kluczową rolę, również w 

odniesieniu do zaangażowania rodziców Trzeci poziom, instytucjonalny (makro) jest kluczowy 

kiedy chcemy zastosować podejście oparte na koncepcji Dweck szerzej, we wszystkich 

szkołach, regionach, szczególnie miejscach o trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, 

przede wszystkim defaworyzowanych obszarach miejskich. 

Najważniejszą wartością dodaną projektu GRIT jest rozwinięcie koncepcji nastawienia na 

rozwój w specyficznym kontekście edukacyjnym. Okazało się, że podejście Dweck – bez 

literalnego przywoływania jej nazwiska – jest obecne w strategiach pedagogicznych w Europie 

od wielu lat. Jest znane na poziomie Komisji Europejskiej, ale niekoniecznie dla ministerstw 

poszczególnych państw członkowskich. Podczas testów odkryliśmy,  że na poziomie szkół 

(meso) nastawienie na rozwój nie jest szeroko znane. Na poziomie mikro mamy nadzieję, że 

narzędzia podręczniki oraz programy szkoleń przygotowane w ramach projektu i testowane w 

różnych częściach Europy przyczynią się do upowszechnienia podejścia nastawionego na 

rozwój. 
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Wyniki testów były zadowalające i wskazywały na spore zapotrzebowanie na tego typu 

materiały w szkołach. Zespół GRIT musiał zaadaptować narzędzia i procedur biorąc pod uwagę 

sytuację związaną z epidemią COVID-19.  

Różnorodność i super-różnorodność są inspirującymi konceptami ale jedność jest równie 

ważna, gdyż bez wspólnych, europejskich wartości, opartych na uniwersalizmie, równości i 

poszanowaniu dla różnych kultur, religii, języków, pochodzenia społecznego, zaangażowania 

obywatelskiego i inkluzji społeczeństwa demokratyczne będą na przegranej pozycji.  
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uwagi na swoje doświadczenie w nauczaniu dzieci i dorosłych duńskiego jako 

drugiego języka, brała udział w pracach nad podstawą programową dla 

flamandzkich nauczycieli, mających przygotować ich do pracy w warunkach 

społeczno-kulturowej różnorodności i wielojęzyczności. Prowadzone przez nią 

badania nad literaturą dziecięcą i zaangażowanie w promocję czytelnictwa 

przekładają się na jej pracę z nauczycielami w Karel de Grote University College 

 

 

 

 

 

IRIV, Paris 
 

dr Bénédicte Halba 
 

Bénédicte Halba  posiada doktorat z nauk ekonomicznych. W 1997 roku założyła 

instytut badawczy IRIV (www.iriv.net), specjalizujący się w uczeniu przez całe 

życie, a szczególnie nieformalnemu i poza-formalnemu uczeniu się opartemu o 

doświadczenia wolontariackie i migracyjne. Od 2013 kolejną osią działalności 



123 

 

instytutu jest różnorodność. Jest autorką kilku książek i redaktorką pięciu 

publikacji IRIV. Od 1997 roku była zaangażowana w ponad 50 projektów. 

 

Uniwersytet Warszawski 

dr hab. Bartłomiej Walczak 

Bartłomiej Walczak, dr hab., socjolog, antropolog kultury. Pracuje na Uniwersytecie 

Warszawskim. Zainteresowania badawcze: socjologia edukacji, w szczególności  zmiana, 

partycypacja, ewaluacja w edukacji, profilaktyka, wpływ mobilności na funkcjonowanie 

różnych instytucji społecznych. Autor licznych ekspertyz i badań m.in. dla Rzecznika Praw 

Dziecka, OECD, OBWE Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 

POLIN, Ministerstwa Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Narodowego Centrum Kultury, 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FRSE, Multikulturni Center (Czechy), 

Fundacji im. St. Batorego, CSM, Public Education Evaluation Commission (Arabia Saudyjska), 

lokalnych instytucji samorządowych i edukacyjnych.  Autor dwóch, współautor czterech 

książek oraz ponad sześćdziesięciu innych publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych 

i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, 

kierownik oraz uczestnik około 80 polskich i międzynarodowych projektów badawczych i 

ewaluacyjnych. 

 

Agnieszka Borek 

 

Agnieszka Borek jest socjolożką, ewaluatorką i trenerką z dużym doświadczeniem badawczym 

i szkoleniowym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na jakości procesu nauczania i 

uczenia się, ewaluacji, rozwoju zawodowym nauczycieli. Jest certyfikowanym edukatorką, 

współpracuje z dorosłymi i młodymi ludźmi. Przez sześć lat (2010-2015) była dyrektorką 

projektu edukacyjnego dla 28000 polskich nauczycieli i dyrektorów, koncentrując się na 

rozwoju szkoły, badając kwestie samodoskonalnia szkoły, autentycznego procesu nauczania i 

uczenia się oraz podejmowania decyzji opartych na danych . Była członkinią zespołu ekspertów 

wspierającego ustanawianie standardów edukacji i oceny w publicznym systemie edukacji w 

Królestwie Arabii Saudyjskiej. Brała udział w kilku projektach Erasmus +, które dotyczyły 

wolontariatu, zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, edukacji dorosłych. 

Magdalena Swat-Pawlicka 

 



124 

 

Magdalena Swat-Pawlicka. Dyrektor programowy i wykładowczyni w Szkole Edukacji Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka języka 

polskiego w gimnazjum i w liceum, praktyczka oceniania kształtującego. Pracowała w Instytucie 

Spraw Publicznych Uniwersytetu jagiellońskiego w programie reformy nadzoru 

pedagogicznego i w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako ekspertka, konstulantka 

merytoryczna i coach. 

Jacek Galewski 

Jacek Galewski jest socjologiem i historykiem. Pracuje na Wydziale Oriantalistycznym 

Uniwersytetu Warszawskiego, w Katedrze Studiów Arabskich i Islamskich. Jego 

zainteresowania skupiają się na tożsamości społecznej, konfliktach na tle etnicznym i 

religijnym, socjologii migracji i historii współczesnej. Ma wieloletnie doświadczenie jako 

tłumacz z angielskiego i niemieckiego. W Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zestawieniu 

antysemityzmu międzywojnia z arabo- i islamofobią po tzw. „kryzysie uchodźczym” w 2015 

roku. 
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ISCTE- University Institute of Lisbon 

 

dr Joana Alexandre  

 

Joana Alexandre jest adiunktem na ISCTE – University Institute w Lizbonie. Tam obroniła 

pracę doktorską. Jest także badaczem w CIS (Centrum Badań i Interwencji Społecznych). Przez 

ostatnie 10 lat była zaangażowana w projekty interwencyjne dla społeczności i edukacji, jak 

również ich monitorowanie i ewaluację. 

Sveta Solntseva  
 

Sveta jest magistrem psychologii społecznej i pracuje w Centrum Badań i Interwencji 

Społecznych (CIS-IUL) na uniwersytecie ISCTE w Lizbonie. Wcześniej angażowała się jako 

wolontariuszka w edukację dla praw człowieka i pracę z uczniami o specjalnych potrzebach. 

Inês A. Ferreira 

 

Inês A. Ferreira jest badaczem na ISCTE-IUL. Posiada stopień magistra w klinicznej 

psychologii systemowej, prowadziła badania psychologii środowiskowej na Uniwersytecie w 

Lund. Jej podstawowe zainteresowania badawcze obejmują rozwój społeczności w regionach 

miejskich o niskim statusie społeczno-ekonomicznym; badania środowiskowe i edukację 

włączającą. W projekcie GRIT była odpowiedzialna za zebranie danych o specyfice 

portugalskiego systemu edukacyjnego, kontakty ze szkołami, prowadzenie i opracowanie 

pierwszych wywiadów i grup fokusowych, jak również przygotowanie narzędzi i ich testy w 

ramach IO1 
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