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Abstrakt

Prezentowany tekst jest kontynuacją działań wdrożeniowych i popularyzator-
skich psychologii nastawień, zainicjowanych w  kaliskim liceum przez dok-
tor Kornelię Rybicką z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. 
Przedstawia blaski i  cienie przenoszenia tematyki diagnostycznej z  układu 
instytucjonalnego na układ personalny. Wnioski z badań PISA 2015 wywarły 
demotywujący wpływ na innowacyjną aktywność grupy nauczycieli. Po trzech 
latach PISA 2018 jednak uwzględniła rezultaty badawcze Carol Dweck, legitymi-
zując tym samym działania zespołu. Wzmocniło to zainteresowanie nauczycieli 
i akademików zastosowaniem w praktyce efektu edukacyjnego diagnozowania.

Stagnacja – nastawienie na trwałość w badaniach PISA 2015

Przez kilka lat w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu grupa nauczycieli, 
pod naukową opieką doktor Kornelii Rybickiej z  Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, wprowadzała w życie wnioski z psychologii nasta-
wień Carol Dweck, bezsprzecznie związane z  diagnozą w  dziedzinie emo-
cjonalno-motywacyjnej, zwaną też skrótowo pozapoznawczą. Efekty działań 
popularyzatorskich i  naukowych grupy to: innowacja metodyczna, ekspe-
ryment pedagogiczny, kilka artykułów naukowych (Rybicka, 2014; Rybicka 
i Plebański, 2015, 2016, 2017, 2018), praca połowy grona pedagogicznego nad 
książką popularnonaukową (Rybicka i Plebański (red.), 2017), organizacja dla 
społeczności oświatowej konferencji popularnonaukowych „Mój mózg moim 
warsztatem pracy” przez nauczycielki biologii i  chemii Katarzynę Rzepczak 
i  Katarzynę Kozieł, wdrażanie postulatów dydaktycznych Carol Dweck do 
szkolnej praktyki przez dużą część grona nauczycielskiego, próby zaintereso-
wania tematyką administrację szkolną. 

Kilka słów o merytorycznej stronie działań dydaktycznych. Otóż Carol Dweck 
dzieli ludzi według nastawienia. Nastawieni na rozwój żywią wewnętrzne prze-
konanie, że ludzka inteligencja i talenty w życiu są elastyczne i można je ulep-
szyć dzięki poświęceniu i wytrwałej pracy. Ludzie o takim sposobie myślenia 
nie zaprzeczają roli genów, ale postrzegają ją jedynie jako punkt wyjścia, a nie 
stałą jakość. Natomiast nastawieni na trwałość uważają talenty i inteligencję za 
stosunkowo stabilne i wrodzone oraz determinujące nasze życie. Bardzo istot-
ną cechą różnicującą grupy okazała się reakcja na błędy. Dla osób nastawio-
nych na trwałość uzyskany wynik działania jest miarą ich wartości, porażka 
działa więc demotywująco, natomiast dla nastawionych na rozwój jest infor-
macją, także nieprzyjemną, o dojściu do swoich aktualnych granic i potrzebie 
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korekty własnego działania (Dweck, 2013, 2017; Dweck i Yeager, 2019). „Choć 
w wypadku obu nastawień można oczekiwać pracy i wysiłku, choć podobne są 
reakcje na sukces, to jednak zasadniczo odmienne są konsekwencje porażki” – 
twierdzi Wiesław Łukaszewski (2015, s. 393). Skutkuje to zwiększonym lękiem 
przed sprawdzianami wiedzy uczniów nastawionych na trwałość. 

W  pierwszej połowie roku 2018 podsumowywaliśmy wyniki naszych prac 
wdrożeniowo-badawczych w  tekście na XXIV Konferencję Diagnostyki 
Edukacyjnej pod roboczym tytułem Symbioza diagnozy poznawczej i pozapo-
znawczej. Jednakże, po analizie badań PISA 2015, Kornelia Rybicka postawiła 
znak zapytania przy „symbiozie” (Rybicka i Plebański, 2018) i  ze smutkiem 
ogłosiła fiasko kilkuletnich zabiegów popularyzatorskich. O co chodziło z tym 
znakiem zapytania i klęską naszych działań? Otóż badania PISA mogły (lub nie) 
legitymizować prace związane z teorią Carol Dweck w kaliskim liceum. Cały 
czas uczymy się przenosić problematykę diagnostyczną z układu instytucjo-
nalno-szkolnego na układ personalno-dydaktyczny i odwrotnie (Niemierko, 
2013, s. 28), a więc wszelkie informacje o działaniach OECD w zakresie edu-
kacji, jako najwyższej próby, trafiają do administracji oświatowej i nauczycieli. 

Badania PISA sięgają po uczniowski dobrostan. W roku 2015 pytano uczniów 
o różne aspekty ich postaw wobec nauk przyrodniczych, mierzono także ogól-
ną satysfakcję uczniów z ich życia. Naszą szkolno-uczelnianą grupę badawczą 
interesowały najbardziej kierunki badawcze PISA związane z uczniowską mo-
tywacją. Ankieta oceniająca motywację związaną z potrzebą osiągnięć zawie-
rała stwierdzenia skierowane do ucznia:

Chcę uzyskać najwyższe oceny w  większości przedmiotów lub we 
wszystkich przedmiotach.
Chcę być najlepszy, cokolwiek robię.
Widzę siebie jako ambitną osobę.
Chcę być jednym z najlepszych uczniów w mojej klasie.

Dawało to taki wynik (oczywisty dla nas, ale nie dla badaczy PISA 2015), że wraz 
ze wzrostem motywacji na osiągnięcia wzrastał także lęk przedegzaminacyjny. 

Przedstawiona na wykresie zależność „motywacja lęk przedegzaminacyjny” jako 
wznosząca się prosta straszyła nas po nocach (OECD, 2017, s. 99). Oczywiście, 
winą obarczono nauczycieli. W opracowaniu OECD (2017, s. 100) czytamy: 
„Zarówno nauczyciele, jak i rodzice muszą znaleźć sposoby wspierania moty-
wacji do nauki i osiągnięć bez wzbudzania nadmiernego strachu przed poraż-
ką”. Ankieta motywacyjna badała nastawienie na osiąganie sukcesu (trwałość), 
całkowicie pomijając stwierdzenia traktujące o  postawie nakierowanej na 
mistrzostwo (rozwój). Rozgoryczenie Kornelii Rybickiej stało się zrozumiałe 
i zasadne – w naszych oczach PISA 2015 promowała nastawienie na trwałość. 
Swoje rozczarowanie zawarliśmy jeszcze w  publikacji (Rybicka i  Plebański, 
2018, s. 159–160) i zamierzaliśmy zakończyć prace w tym zakresie. Zadziałał 
mechanizm przenoszenia problematyki diagnostycznej z  układu instytucjo-
nalnego na układ personalny – szkoda, że z takim efektem.
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Wątpliwości wywołane badaniami PISA 2015, w opisanym powyżej zakresie, 
wzmacniała zdobyta w tym czasie wiedza z neurobiologii i neuropsychologii. 
To przyśrodkowa kora przedczołowa naszego mózgu jest obszarem odpowie-
dzialnym za myślenie o innych ludziach (Harris i Fiske, 2007). Porównywanie 
się z innymi jest dla człowieka kwestią fundamentalną, nazywaną przez psy-
chologów zjawiskiem porównywania społecznego. Kilka lat temu w naszym 
mózgu odkryto czujnik hierarchii, informujący nas o  randze osób w  naszej 
społeczności. Stosunkowo dużo czasu zajmuje nam pozycjonowanie siebie 
względem innych (Bohler, 2020, s. 78; Burnett, 2018, rozdz. 4). Nie dotyczy 
to tylko pojedynczych ludzi, ale też całych narodów. Bardzo wyraźnym tego 
przykładem są tabele wyników badań PISA, których analiza może zaspokoić 
niedosyt porównywania społecznego (Niemierko, 2021a, s. 309). Mózg autora 
nie wyróżnia się pod tym względem, co można zauważyć w dalszej części arty-
kułu. Również badania tego problemu w oświacie pokazały, że nauczycielskie 
eksponowanie osiągnięć uczniów w stosunku do średniej w klasie jest destruk-
cyjne dla dużej części szkolnej społeczności. Uczniowie wyczuwają te infor-
macje i  lepiej odgadują, jak sobie radzi społeczność klasowa, niż przewidują 
własne wyniki. Kiedy uczniowie czują, że nie mogą nadrobić zaległości, tracą 
pewność siebie i zmniejszają wysiłek. Jedyny sposób to dyskretne naciskanie, 
aby porównywali swoje wyniki z obiektywnymi kryteriami (Duckworth, 2022). 
Problem staje się bardzo złożony metodycznie przy dużym zróżnicowaniu po-
znawczym uczniów w klasie (Plebański, 2020, s. 94–96). Nie potwierdzają tego 
rodzime badania (Dolata, 2021), być może gra tu rolę skala zróżnicowania. 
„Aby wpływ społeczny zadziałał, różnica między tymi, którzy odnoszą suk-
cesy, a tymi, którzy potrzebują wsparcia, nie może być zbyt wyraźna” – wnio-
skuje z badań amerykańska psycholożka Katy Milkman (2021, s. 270). Prosta 
zamiana twierdzenia „Chcę być najlepszy, cokolwiek robię” na „Cokolwiek ro-
bię, chcę to zrobić jak najlepiej” też stanowi sposób na zmniejszenie tendencji 
porównywania się z  innymi. Naturalnie „prosta zamiana” jest banalna tylko 
w wypowiedzi, gdyż w realizacji zwracamy się znów ku mózgowi, gdzie ma 
miejsce stymulacja ośrodka nagrody przez ciekawość poznawczą (Gruber i in., 
2014), której ukierunkowanie i wzmacnianie stanowi wyzwanie dla dydakty-
ki. Nie bez powodu neurobiolog Sebastien Bohler (2020) jeden z rozdziałów 
książki zatytułował Przekleństwo poznawcze, a  neuropsycholog Stanislas 
Dehaene (2021, rozdz. 8) rozprawia się z mitami dotyczącymi stymulowania 
uczniowskiej ciekawości. Tak więc porównywanie się z innymi będzie istniało 
w klasie niezależnie od zabiegów nauczyciela, ale jego częściowe zredukowa-
nie na korzyść ciekawości poznawczej przyniesie oczywiste pozytywne skutki 
w sferze emocjonalnej i poznawczej ucznia. Z badań Dweck i moich doświad-
czeń zawodowych wynika, że nie tylko zwiększa się wtedy skuteczność uczenia 
się, ale także prowadzi do uspołecznienia wychowanków.

Przełom – nastawienie na rozwój w badaniach PISA 2018

Międzynarodowe badania PISA 2018 pierwszy raz przyjrzały się pracom Carol 
Dweck. Diagności PISA potraktowali teorię nastawień jako jeden z czynników 
określających poziom uczniowskiego dobrostanu. Zauważono, że nastawie-
nie na rozwój jest ściśle związane z  poczuciem ciągłego samodoskonalenia, 
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tradycyjnym wymiarem dobrostanu. Zgodnie z  teorią i  badaniami, już nie 
tylko zespołu Carol Dweck, osoba z  nastawieniem na rozwój jest bardziej 
skłonna do podejmowania wyzwań i uczenia się na niepowodzeniach (OECD, 
2021a, s. 14). Zaskoczeniem natomiast było wprowadzenie do dobrostanu wy-
miaru poznawczego i umieszczenie w nim psychologii nastawień Carol Dweck 
(rys. 1). W ten sposób znak zapytania Kornelii Rybickiej, dotyczący symbiozy 
diagnozy poznawczej i  pozapoznawczej, stał się nieaktualny. Roboczy tytuł 
naszego artykułu sprzed czterech lat mógł więc wrócić na czołówkę – niestety, 
już bez współautorstwa Kornelii.

Rysunek 1. Dobrostan uczniów w badaniach PISA 2018 
Źródło: OECD, 2019, s. 41.

W ramach badania poziomu dobrostanu zadano uczniom pytanie: „Twoja in-
teligencja jest w tobie czymś, czego nie możesz za bardzo zmienić”. Odpowiedzi 
„nie zgadzam się” lub „zdecydowanie nie zgadzam się” określały ucznia jako 
nastawionego na rozwój. W  testach tworzonych przez Carol Dweck skala 
nastawienia stanowi continuum od trwałości do rozwoju, w  tych badaniach 
zdecydowano się na skalę zerojedynkową. Odpowiadało na to pytanie około 
600 000 piętnastolatków z 78 krajów. Prawie 2 na 3 uczniów, którzy uczestni-
czyli w  badaniach PISA, wykazywało nastawienie na rozwój. Co więcej, po 
skontrolowaniu różnic społeczno-ekonomicznych uczniów i  szkół ucznio-
wie z silnym nastawieniem na rozwój uzyskiwali znacznie wyższe wyniki we 
wszystkich badanych dziedzinach (czytanie, nauki przyrodnicze, matematyka) 
w porównaniu z uczniami, którzy wierzyli, że ich inteligencja jest niezmienna 
(Sparks, 2021a). Polska znalazła się na dole tabeli między Libanem, Albanią 
i Dominikaną, około dwudziestu punktów procentowych poniżej średniej dla 
krajów OECD (2019, s. 202).

Czy przerażająco niskie wyniki polskich piętnastolatków powinny nas zasko-
czyć? Nie bardzo, na pewno jednak powinny wzbudzić niepokój. Już kilka lat 
wcześniej Dorota Turska (2012, s. 52), opisując założenia i implikacje eduka-
cyjne wynikające z badań Carol Dweck oraz wyniki swoich badań, postawiła 
hipotezę, że w rodzimym systemie edukacyjnym z najwyższą gratyfikacją spo-
tykają się osoby o nastawieniu na trwałość. Prowadzi ją to do mało optymi-
stycznej refleksji, że 
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nie inwestujemy właściwie w  kolejne pokolenia – zbyt silnie afirmujemy poj-
mowanie inteligencji jako „daru na srebrnej tacy”, zbyt rzadko ukazujemy sens 
zmagania się z wyzwaniami, których wzrostowa wartość ma wymiar długofalowy, 
wykraczający poza doraźną korzyść egzaminacyjną.

Ponadto mankamenty systemu w tym zakresie wzmacnia postrzeganie przez 
uczniów wysiłku jakokomponentu nieefektywnych strategii uczenia się (Kirk-
-Johnson i in., 2019).

Wydaje się, że jedną z dominujących przyczyn tego stanu wychwycił Bolesław 
Niemierko (2021a, s. 55), rozpatrując współdziałanie (czy raczej jego brak) 
nauczyciela i psychologa w szkole. „Psycholog pracuje najczęściej z pojedyn-
czym uczniem, stosując wystandaryzowane procedury i narzędzia”, natomiast 
nauczyciel prowadzi grupę uczniów, „obserwując ich prace oraz stosując wła-
snej konstrukcji testy i kwestionariusze”. „Ważne jest odróżnienie tych funkcji, 
dla docenienia niezbędnego profesjonalizmu i potrzeby współpracy obydwu 
specjalistów”. Jednakże współpraca wymaga pewnego zasobu wspólnej wiedzy 
i doświadczenia. 

Richard Nisbett (2015, s. 148) pisał: 

Na początku dwudziestego wieku dokonano podziału pracy między filozofów i psy-
chologów. Psychologom przydzielono opisowe zadanie odkrycia, w jaki sposób lu-
dzie myślą i jak się zachowują. Filozofom przydzielono preskryptywne zadanie pole-
gające na wytłumaczeniu ludziom, w jaki sposób powinni myśleć i się zachowywać. 

Słowa Richarda Nisbetta stają się dzisiaj podstawą dyskursu zmierzającego 
do większego docenienia psychologii eksperymentalnej w pracy nauczyciela. 
Jedynie nauczanie wczesnoszkolne wydaje się przestrzegać poprawnych relacji 
między doktrynami pedagogicznymi wywodzącymi się z filozofii a doniesie-
niami z badań psychologów i neurobiologów. Także pedagodzy amerykańscy 
podkreślają, że pakiety do nauki społeczno-emocjonalnej są najczęściej skie-
rowane do młodszych uczniów i rzadko kiedy pasują do świata nastolatków 
(Sparks, 2021b). Skutki zamknięcia się rodzimej oświaty na psychologię eks-
perymentalną stają się opłakane (Worek i  in., 2017, s. 101; Plebański, 2020, 
rozdz. 3) – duża część administracji oświatowej, łącznie z politykami, stosuje 
podejście nakazowe, tłumacząc nauczycielom, co mają robić i jak mają myśleć. 
W  tej sytuacji „jakieś” badania psychologów stanowią niepotrzebny balast. 
Zachłystywanie się wysokimi wynikami czytania ze zrozumieniem (OECD, 
2019, s. 204), w  sytuacji rażących zaniedbań w  uczniowskim dobrostanie, 
prowadzi prostą drogą do zaniechania samokształcenia po ukończeniu wy-
marzonych szkół. W konsekwencji pojawia się literalizm opisany przez psy-
cholożkę Olgę Tokarczuk (2020, s. 254): „Człowiek cierpiący na literalizm 
widzi wszystko wyosobnione, bez kontekstów oraz relacji, i (...)”. I nie stanowi 
to już literatury pięknej, gdyż prace psychologów w  tym zakresie (Zmigrod 
i  in., 2019) nie napawają optymizmem. Wyniki badań pokazały, że czynniki 
poznawcze – a  nie procesy czysto emocjonalne lub motywacyjne  – kształ-
tują poparcie dla skrajnych działań progrupowych, takich jak krzywdzenie 
innych i  poświęcanie się dla grupy. To ułomności mózgu w  przetwarzaniu 
informacji i planowaniu złożonych działań czynią ludzi podatnymi na wpływ 
ekstremizmów. Neurobiolog Dawid Eagelman (2018, rozdz. 5) ilustruje, jak 
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obrazowanie mózgu w laboratorium przybliża mechanizm skutecznej mani-
pulacji neuronowej, praktykowanej od wieków, potocznie nazywanej propa-
gandą. W tym kontekście Eagelman (2018, s. 179) przedstawia okoliczności, 
w jakich „nasz mózg może zostać zmanipulowany przez działania polityków 
mające na celu zdehumanizowanie innych ludzi, co następnie prowadzi do 
najbardziej makabrycznych aktów przemocy”.

Wyniki badania PISA 2018 nie mogą określić przyczyny i skutku; przedstawiają 
potencjalne dowody korelacyjne wspierające istniejące teorie. Szczególne znacze-
nia psychologii nastawień Carol Dweck pokazał czas lockdownu, gdy w ekspery-
mentach pedagogicznych można jednak było określić związki przyczynowo-skut-
kowe. Przykładowo, interwencja nastawiająca na rozwój w hamburskich szkołach 
znacząco wpłynęła na zachowanie uczniów podczas pandemii COVID-19. 
Uczniowie w grupie kontrolnej spędzali dziennie na uczeniu się tylko 157,7 mi-
nuty, uczniowie po godzinnej interwencji nastawiającej na rozwój poświęcali na-
uce 209,0 minut – różnica okazała się statystycznie istotna (OECD, 2021a, s. 28). 

Krótkie interwencje nastawiające na rozwój zastały dosyć dokładnie przebada-
ne w rozległych eksperymentach pedagogicznych (Yeager i in., 2019). Badania 
PISA 2018 pokazały jednak pytania, które należy zadać na temat interwencji 
nastawiających na rozwój oraz jakich efektów można się spodziewać w zależ-
ności od odpowiedzi. Okazuje się, że skuteczność interwencji zmieniającej 
nastawienie uzależniona jest od uczniowskich cech, postaw oraz kontekstu 
(nauczyciele, szkoła, środowisko). Tak więc nastawienie na rozwój stało się 
cząstką całego systemu oświatowego danego kraju.

Co zatem tracimy jako społeczeństwo z większością nastawioną na trwałość? 
Dane PISA 2018 pokazują, że uczniowie o nastawieniu na rozwój cenili szkołę 
bardziej, wyznaczali ambitniejsze cele edukacyjne, wykazywali wyższy poziom 
poczucia własnej skuteczności oraz wyższy poziom motywacji i niższy poziom 
lęku przed porażką. Uczniowie w Irlandii, Islandii i Wielkiej Brytanii wyka-
zali się najwyższymi dodatnimi korelacjami między nastawieniem na rozwój 
a motywacją, celami uczenia się i wartością nauki. Młodzież w Korei i Chinach 
wykazała jedną z  najwyższych dodatnich korelacji między nastawieniem na 
rozwój a poczuciem własnej skuteczności oraz najniższą ujemną między na-
stawieniem na rozwój a lękiem przed porażką (OECD, 2021a, s. 34). 

Już poza badaniami PISA 2018 zbadano pozytywny wpływ nastawienia roz-
wojowego na zaangażowanie w naukę podczas pandemii COVID-19. W sumie 
1040 studentów z  uniwersytetów w  prowincji Henan w  Chinach wypełniło 
kwestionariusze on-line (Zhao i  in., 2021). Wyniki pokazały, że nastawienie 
na rozwój jest pozytywnie związane z zaangażowaniem w naukę i negatywnie 
z odczuwanym stresem.

Oczywiście wpływ nauczyciela i  szkoły na nastawienie uczniów okazał się 
znaczący. Spośród badanych wskaźników wsparcie nauczycieli okazało się naj-
bardziej powiązane z nastawieniem uczniów na rozwój. Uczniowie doświad-
czający nauczycielskiej pomocy w nauce byli bardziej skłonni do zgłaszania 
nastawienia na rozwój. Korelacja między wsparciem nauczycieli a nastawie-
niem na rozwój okazała się najwyższa w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Irlandii, 
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Chinach, Japonii i Korei (OECD, 2021a, s. 34). Naturalnie szkoły uprzywilejo-
wane pod względem socjalnym i ekonomicznym także znajdują się w korzyst-
niejszej sytuacji (OECD, 2021a, s. 39). 

Carol Dweck tak skomentowała te wyniki: 

Może najważniejszą rzeczą, jakiej się nauczyliśmy, było to, że sposób myślenia na-
uczycieli miał znaczenie. To właśnie wtedy, gdy sami nauczyciele byli bardziej na-
stawieni na rozwój, tworzyli kulturę klasową, w której nowe nastawienie uczniów 
na rozwój mogło się zakorzenić i przekształcić w lepsze osiągnięcia (Sparks, 2021a). 

Równolegle prowadzone badania szczegółowe (LaCosse i  in., 2021) potwier-
dziły słowa Carol Dweck. Dalsze badania eksperymentalne nad zmianą nasta-
wienia nauczycieli proponuje David Yeager, dodając, że także „należy pracować 
nad zmianą nastawienia ludzi u władzy” (Weir, 2021; Yeager i Dweck, 2020). 

Związek między dobrostanem a lękiem przedegzaminacyjnym pokazały bada-
nia piętnastolatków już w czasie pandemii. W końcu mogłem spać spokojnie, 
wykres zależności „dobrostan lęk przedegzaminacyjny” był prostą opadającą 
(OECD, 2021b, s. 93). Komentując wyniki całościowych badań wpływu wiedzy 
społeczno-emocjonalnej na wiedzę przedmiotową, dyrektor ds. szkolnictwa 
w OECD Andreas Schleicher powiedział: 

Niektórzy ludzie nadal postrzegają to jako przeciwne krańce spektrum, na jednym 
rozwój akademicki, a na drugim rozwój społeczno-emocjonalny. A niektórzy nawet 
myślą, że jeśli zbytnio skupisz się na umiejętnościach społeczno-emocjonalnych, 
stracisz coś, na przykład czas lekcyjny na matematyce. Właściwie nasze badania 
pokazują, że są to ściśle powiązane dwie strony tej samej monety (Sparks, 2021b). 

Amerykanie poszukują więc sposobów włączania wiedzy społeczno-emocjonal-
nej do poszczególnych przedmiotów (Langreo, 2022). Opcja ta wydaje się naj-
efektywniejsza. Aktywność w tym zakresie zauważamy także wśród nauczycieli 
III LO w Kaliszu w ramach eksperymentu pedagogicznego (Rybicka i Plebański 
(red.), 2017, rozdz. 3). Prace nad inicjowaniem symbiozy diagnozy poznawczej 
i pozapoznawczej stały się naglącą potrzebą chwili. Czy w Polsce też?

Praktyka – edukacyjny efekt diagnozowania

Efekty diagnozowania w  dziedzinie poznawczo-emocjonalnej są różne dla 
diagnosty i diagnozowanego. „Kwestionariusz ujmujący ważne dla ucznia kwe-
stie może mieć na niego korzystny wpływ rozwojowy, który możemy nazwać 
efektem edukacyjnym diagnozowania. Warto rozpocząć badania nad tym 
zjawiskiem” – pisze Bolesław Niemierko (2021b, s. 27). Wcześniej twierdzi też, 
że „rozmiar efektu edukacyjnego może być niewielki i trudny do oszacowania”. 
Jednakże rozciągnięcie tego efektu na wszystkie dziedziny diagnozowania po-
woduje, że nie będzie on „niewielki” i staje się istotnym problemem badawczym. 

Przyjrzyjmy się dwóm wspomnieniom: 
1. Bolesław Niemierko (2021b, s. 23) pisze: „Już ponad sześćdziesiąt lat 

temu, prowadząc w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie próby ankie-
towania uczniów na temat moich zajęć, usłyszałem na koniec od jednej 
z uczennic, że to była ciekawa lekcja i »dużo się z niej nauczyłam«”.
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2. Rok przed pandemią prowadziłem zajęcia z fizyki w klasie maturalnej 
i zdegustowany spoglądałem na zapisy Kasi, nauczycielki biologii, pla-
nującej sprawdziany wiadomości systematycznie co tydzień przez cały 
semestr. Dla przytłaczającej większości nauczycieli i uczniów rola spraw-
dzianów ogranicza się do oceny wiedzy i wystawienia stopni. Okazało 
się jednak, że to uczniowie na własne życzenie wskazali sprawdziany 
jako sposób przygotowania do egzaminu. 

Uczniowska intuicja związana z efektywnością uczenia się niebywale mnie za-
skoczyła, chociaż mam wewnętrzne przekonanie, że tak reagują tylko ucznio-
wie nastawieni na rozwój. Systematyczne testowanie wiedzy uczniów należy 
do najskuteczniejszych strategii dydaktycznych (Dunlosky i in., 2013; Zaromb 
i Roediger, 2010). Neuropsycholog Stanislas Dehaene (2021, s. 305) pisze: „Sam 
akt poddania pamięci sprawdzianowi wzmacnia ją. Jest to bezpośredni skutek ak-
tywnego zaangażowania i informowania zwrotnego o błędach. (…) Tymczasem 
ocenianie okazuje się najmniej interesującym aspektem sprawdzianów”. Także 
rozbudowana linia pomocy on-line (www.perts.net) związana z interwencją na-
stawiającą na rozwój w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wykorzystuje prak-
tycznie efekt edukacyjny diagnozowania. Jeden z jej założycieli, David Yeager, 
mówi: „50-minutowa interwencja jest bezpłatna i skalowalna. Uczniowie my-
ślą, że po prostu wypełniają ankietę, ale w rzeczywistości uzyskują wszelkiego 
rodzaju informacje o  swoim mózgu i  zdolności do uczenia się” (Weir, 2021). 
Tak więc diagnoza w dziedzinie emocjonalnej może wywoływać dwa niezależne 
od siebie efekty – dla diagnosty przyrost wiedzy poznawczej o diagnozowanym 
oraz dla diagnozowanego przyrost wiedzy metapoznawczej i (lub) poznawczej.

Poniższe cztery przykłady pokazują zamierzony efekt drugi – przyrost wiedzy 
metapoznawczej i poznawczej diagnozowanego. Przykłady mogą rodzić pyta-
nie: Czy to jeszcze diagnoza czy już metoda kształcenia? Pytanie pozostawiam 
bez odpowiedzi.

Przykład 1. 

Cel: Podsumowanie najważniejszych badań edukacyjnych w roku 2021 i za-
interesowanie nimi nauczycieli i administracji oświatowej (Education Week, 
9.12.2021)

Quiz: Ile wiesz o całościowych potrzebach dziecka?

Po ukończeniu quizu możesz zobaczyć, jak Twój wynik wypada w porównaniu 
z wynikami kolegów i koleżanek, uzyskać prawidłowe odpowiedzi ze szczegó-
łowymi wyjaśnieniami oraz otrzymać dodatkowe lektury i zasoby na ten temat.

Ankieta (prezentacja tylko pytania nr 5)

5. Zgodnie z pierwszym międzynarodowym badaniem umiejętności społecz-
no-emocjonalnych, jakie dwie umiejętności są najściślej powiązane z lepszymi 
wynikami w nauce?

a. Ciekawość i wytrwałość
b. Pewność siebie i stabilność

Prawidłowa odpowiedź
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5. Chcesz, aby uczniowie odnieśli sukces w matematyce i czytaniu? Rozwijaj 
ich ciekawość i wytrwałość.

Według pierwszego międzynarodowego badania umiejętności społeczno-emo-
cjonalnych w 11 krajach te dwie cechy są najściślej powiązane z lepszymi wy-
nikami w nauce zarówno 10-, jak i 15-latków. Zamiast oceniać średnie wyniki 
społeczno-emocjonalne krajów, badacze przeanalizowali sposób, w jaki umiejęt-
ności społeczno-emocjonalne wpływają na wyniki uczniów. Uczniowie w wielu 
różnych systemach edukacyjnych i kontekstach uczenia się nadal wykazali, że 
rozwój umiejętności społecznych, od zaufania i kreatywności po asertywność, 
może poprawić wyniki uczniów w podstawowych przedmiotach akademickich.

Żeby dowiedzieć się więcej, przeczytaj #e SEL Skills #at May Matter Most 
for Academic Success: Curiosity and Persistence, By Sarah D. Sparks – October 
29, 2021.

Przykład 2.

Cel: Zainteresowanie tematyką. Część wstępna nauczycielskiej interwencji 
wzmacniającej nastawienie na rozwój w czasie lockdownu.

Ankieta

Przeczytaj każde stwierdzenie i – tak uczciwie jak potrafisz – odpowiedz na 
pytanie: „Jak bardzo jest to dla mnie typowe lub prawdziwe?” (Cztery moż-
liwe odpowiedzi: nieprawdziwe, raczej nieprawdziwe, raczej prawdziwe, 
prawdziwe).

Poziom inteligencji to cecha fundamentalna i nie ulega zmianie.

Czuję się mądra(-ry), gdy coś jest dla mnie łatwe, a inni sobie z tym nie radzą.

Czuje się mądra(-ry), gdy wkładam wiele wysiłku i osiągam cele, które wcze-
śniej były nieosiągalne.

Tryb nauki zdalnej spowodował u mnie wzmocnienie samodyscypliny.

Po analizie wyników, traktowanej jako wprowadzenie do tematu, następują 
zajęcia on-line:

1. Mój mózg moim warsztatem pracy.
2. Tajniki uczącego się mózgu. 

Nauczycielka kieruje uczniów na drogę ku wiedzy metapoznawczej. Nie bio-
logiczna wiedza jest tu celem, ale uzmysłowienie sobie, dzięki niej, własnych 
możliwości rozwoju (Rzepczak, 2017, s. 66–73). Także na innych przedmiotach 
występują połączenia wiedzy przedmiotowej z elementami wiedzy emocjonal-
no-motywacyjnej przygotowanej wcześniej w opracowaniach zwartych (Rybicka 
i Plebański, 2017, s. 155–161; Rybicka i Plebański (red.), 2017, rozdz. 3). 
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Rysunek 2. Wyniki nauczycielskiej diagnozy on-line (Kozieł, Rzepczak, 2021)
Różnice są statystycznie istotne, n = 54

Przykład 3.

Cel: Fragment zajęć o dobroczynnym wpływie wdzięczności, pomocy i dora-
dzaniu innym (Katarzyna Kozieł, Katarzyna Rzepczak, Stanisław Plebański). 

Zadanie

Klasa IF, pod opieką wychowawczyni Moniki Mikołajczak-Cholajdy, wyko-
nała bożonarodzeniowe „drzewo dobrych wiadomości”. Uszereguj w myślach 
wiadomości zawieszone na drzewku według treści najbardziej przez Ciebie 
aprobowanych. Zapisz jako pierwsze hasło, które najbardziej aprobujesz, 
a jako drugie hasło najmniej akceptowane (lub nieakceptowane). https://www.
facebook.com/IIILOKalisz

Swoje wybory przesłało on-line 155 uczniów. 

Podział haseł na 3 grupy: 
1. Egoistyczne ukierunkowanie na siebie, np. Rób w życiu to, co uszczęśli-

wia ciebie, a nie innych.
2. Pozytywne ukierunkowanie na siebie, np. Uśmiech to najkrótsza droga 

do szczęścia.
3. Pozytywne ukierunkowanie na innych, np. Podaj dłoń, masz przecież dwie.
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Rysunek 3. Drzewo Dobrych Wiadomości (8.12.2021) i wyniki wyborów

Po takim wprowadzeniu do zagadnienia, następują zajęcia on-line oparte na 
dwóch filarach: wykład na YouTube Bogdana Wojciszkego (2018): Sprawczość 
i  wspólnotowość – co widzimy u  siebie, a  co u  innych? oraz esej Małgorzaty 
Masłowskiej (2020) traktujący o pozytywnym wpływie wdzięczności.

Przykład 4.

Cel: Wprowadzenie do zajęć: W jaki sposób można ćwiczyć i rozwijać mózg 
przez całe życie.

Ankieta

Przeczytaj uważnie fragment tekstu z książki Olgi Tokarczuk Empuzjon, s. 76.

– O, tak, mój drogi chłopcze – perorował August – każdy z nas osiąga jakiś okre-
ślony pułap swoich możliwości i od tego momentu przestaje się rozwijać. Na tym 
polega starość, to niezdolność do zmian. Zatrzymujemy się na swojej drodze. 
Jednym się to zdarza w połowie życia, innym zaraz po ukończeniu szkół. Jeszcze 
inni, ale to rzadkość, rozwijają się do późnej starości, właściwie do samej śmierci. 

Wyraź swój pogląd dotyczący poniższych dwóch stwierdzeń (założeń), zazna-
czając w każdym przypadku jedną odpowiedź. Nie ma tu dobrych lub złych 
odpowiedzi. (Przesyłając informację zwrotną on-line, wyraź ją za pomocą 
dwóch odpowiednio wybranych liter, np. PF).

1. Stwierdzenie:

Każdy z nas osiąga jakiś określony pułap swoich moż-
liwości i od tego momentu przestaje się uczyć

PRAWDA
P

FAŁSZ
F
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2. Zakładam, że będę się uczył:
A. do czasu ukończenia szkół, 
B. do czasu osiągnięcia stabilizacji zawodowej,
C. do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
D. do samej śmierci.

Zdążyliśmy jeszcze przed końcem roku szkolnego 2022 przeprowadzić dia-
gnozę, już bez maturzystów. 

Rysunek 4. Wyniki nauczycielskiej diagnozy on-line 
Prowadzący pomiar: Rzepczak, Kozieł, Plebański

Zdecydowana większość uczniów uważa, że nie istnieje pułap ograniczający 
rozwój człowieka. Zgodnie z  tym zadeklarowali naukę do końca swoich dni. 
Następnie poproszono uczniów o napisanie listu do przyjaciela, w którym dora-
dzali, w jaki sposób można ćwiczyć i rozwijać mózg przez całe życie. Okazuje się 
bowiem, że osoby zmagające się z problemami są bardziej zmotywowane udzie-
laniem porad niż ich otrzymywaniem. W badaniach uczniowie, którzy udzielali 
porad motywacyjnych innym uczniom, spędzali więcej czasu na odrabianiu prac 
domowych w ciągu następnego miesiąca niż uczniowie, którzy otrzymali porady 
motywacyjne od nauczycieli ekspertów (Eskreis-Winkler i in., 2018, s. 1797).

Prowadzenie i wdrażanie wyników badań w opisanych obszarach wymaga czę-
ściowej zmiany paradygmatu dotyczącego związków na linii szkoła–uczelnia: 
przejścia z instruowania nauczycieli na współdziałanie (zob. Tripp, 1996, s. 35; 
Niemierko, 2021b, s. 27). Konieczne w kreatywności pedagogiczno-psycholo-
gicznej heurystyki, bez sugerowanej transformacji, systematycznie zastępowa-
ne są utartymi algorytmami.
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