
Rozdział 1
Przedwczesne zakończenie 
nauki szkolnej (ang. ESL -

Early School Leaving):
proces wycofywania się z 

życia szkoły



v W Rozdziale 1 zbadamy, w jaki sposób procesy
przedwczesnego kończenia nauki i szkolenia (ang. ELET - Early
Leaving from Education and Training) uzależnione są od
współdziałania czynników i warunków akademickich,
społecznych, relacyjnych i emocjonalnych.

v Omawiając najczęstsze czynniki ryzyka i ochrony, zamierzamy
wspierać ekspertów w kwestii określania umiejętności, które
należy rozwijać oraz tego, w jaki sposób angażować się
w prewencyjne podejście do edukacji.

Czego nauczysz się w Rozdziale 1?
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Czego nauczysz się w Rozdziale 1?

Kluczowe kwestie

1.1. ESL jest procesem złożonym: Dlaczego 
ESL/ELET stanowi problem?
1.2. Czynniki ryzyka i ochrony przed ESL/ELET
1.3. Analiza środków zapobiegawczych i polityk 
prewencyjnych 
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Przegląd celów nauczania

§ Poznaj znacznie ESL/ELET w kontekście złożonego procesu,
na który wpływa mają różnorodne czynniki

§ Bądź świadomy ryzyka i czynników ochrony związanych z
wycofywaniem się z życia szkoły przez młodych dorosłych na
własnych warunkach;

§ Słuchaj, co młodzi dorośli mają do powiedzenia;
§ Przeanalizuj kilka przykładów środków zapobiegawczych.
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Kluczowe kwestie

v ESL – Przedwczesne zakończenie nauki szkolnej
v ELET – Przedwczesne zakończenie nauki i 

szkolenia
v Niepowodzenia szkolne
v Wycofywanie się / zaangażowanie w życie szkoły
v Nieobecność w szkole / wagarowanie
v Zaniedbania edukacyjne
v Obiecujące działania
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ESL – Przedwczesne zakończenie nauki szkolnej 

Przedwczesne zakończenie nauki szkolnej (ESL): „Młodzi ludzie w
wieku od 18 do 24 lat, którzy osiągnęli wykształcenie nie wyższe niż
gimnazjalne i którzy nie podejmują obecnie żadnych działań
edukacyjnych ani szkoleniowych”. (Zalecenie Rady, 2011)
W związku z tym stają się oni osobami przedwcześnie kończącymi
naukę.

ESL jest wskaźnikiem statystycznym.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Źródło: European Council (2011). Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving. Available
at http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629193/IPOL_STU(2019)629193_EN.pdf
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ESL – Przedwczesne zakończenie nauki szkolnej 

Przedwczesne zakończenie nauki szkolnej oznacza również
zakończenie kształcenia bez uzyskania kwalifikacji i
dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub
podobnej (poziom ISCED 3).

UE uważa kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym za minimalny
pożądany poziom wykształcenia dla obywateli UE. Umiejętności
zdobyte na tym poziomie są uważane za niezbędne do pomyślnego
wejścia na rynek pracy oraz za podstawę edukacji i życia dorosłych
ludzi.

Uwaga: ISCED (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) jest
międzynarodową klasyfikacją służącą do organizacji programów edukacyjnych i
związanych z nimi kwalifikacji w podziale na poziomy i dziedziny. Poziom 3 odnosi się
do dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
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ESL – Przedwczesne zakończenie nauki szkolnej 

ESL jest powszechnie kojarzone z porzucaniem szkoły
i niepowodzeniami szkolnymi.

Wszystkie te pojęcia łączą 
się ze sobą, ale ESL dotyczy 
określonej grupy wiekowej: młodzi ludzie 

w wieku od 18 
do 24 lat
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ELET – Przedwczesne zakończenie nauki i szkolenia

Chociaż pojęcie ESL jest stosowane od ponad dziesięciu lat,
EUROSTAT dokonał ostatnio niewielkiej korekty i obecnie skupia się
na „osobach przedwcześnie kończących naukę
i szkolenie” (Eurostat, 2012).

Wskaźnik zasadniczy ELET mierzy udział osób w wieku
18-24 lat z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, które nie
uczestniczyły w dalszym kształceniu ani szkoleniu, w ciągu czterech
tygodni poprzedzających badanie* (Eurostat, 2017).

*Dane statystyczne dotyczące liczby osób przedwcześnie kończących naukę są zbierane co roku poprzez ankietę.
Źródło: Eurostat. Early leavers from education and training.
Informacje pochodzą ze strony: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
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ELET – Przedwczesne zakończenie nauki i 
szkolenia

Różni się ono od
koncepcji ESL głównie
tym, że ELET
obejmuje większą
różnorodność ofert
kształcenia.

Aby uzyskać więcej informacji o osobach przedwcześnie kończących naukę,
kliknij tutaj.
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Wycofywanie się / zaangażowanie w życie 
szkoły

Jest to wielowymiarowa konstrukcja złożona z
trzech połączonych, ale dyskretnych „form”
zaangażowania:
v behawioralnego: „wysiłek, wytrwałość,

uczestnictwo i zgodność uczniów ze strukturami
szkoły” (Davis i in., 2012, s. 23);

v afektywnego (lub emocjonalnego): poczucie
przynależności uczniów do szkoły; oraz

v kognitywnego: inwestycja, którą uczniowie
wkładają w wykonanie swoich szkolnych prac.

Źródło: Davis, H. A., Summers, J. J., & Miller, L. M. (2012). An interpersonal approach to classroom
management: Strategies for improving student engagement. Corwin Press.
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Nieobecność w szkole / wagarowanie

Nieobecność to ogólny termin odnoszący się do
uczniów opuszczających zajęcia.

Uczniowie mogą być nieobecni z powodów
„uzasadnionych” lub „nieuzasadnionych”, tzn.
nieobecności szkolne mogą być usprawiedliwione
i zaakceptowane przez szkołę lub nieusprawiedliwione
i niezaakceptowane.

Drugi przypadek nazywany jest wagarami.
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Zaniedbania edukacyjne
Zaniedbanie edukacyjne u dzieci polega na tym, że
rodzice i placówki szkolne nie biorą na siebie
odpowiedzialności za zapewnienie dzieciom
dostępu do możliwości osiągania sukcesów w
nauce.
Przykładem zaniedbania edukacyjnego jest
pozwolenie dziecku na opuszczenie zbyt dużej
liczby zajęć szkolnych lub powstrzymanie go od
korzystania z niezbędnych usług nauczania
specjalnego.
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Zaniedbania edukacyjne

Zaniedbanie edukacji może również wiązać się
z nieuwzględnianiem barier w uczeniu się i rozwoju
lub niepełnosprawności (na podstawie UNICEF, Improving
Education Participation, 2017).

Oznacza to, że zaniedbania edukacyjne mogą
dotyczyć także specjalistów z dziedziny edukacji i
instytucji edukacyjnych nie wykazujących
zainteresowania lub nieświadomych w kwestii
specyficznych potrzeb dzieci/młodzieży szkolnej.

Źródło: UNICEF. Improving education participation. Policy and practice pointers for enrolling all children and 
adolescents in school and preventing dropout https://www.unicef.org/eca/reports/improving-education-participation
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Obiecujące działania

Praktyki wypracowane w szkołach i innych
placówkach edukacyjnych, które faktycznie
biorą pod uwagę uczniów.

Praktyki te są dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb i wymagań uczniów
ORAZ stanowią część czynników ochrony przed
ESL i ELET.
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Obiecujące działania

Kiedy inne działania w zakresie 
kształcenia zawodzą, niektóre 
alternatywne, bardziej 
praktyczne oferty edukacyjne 
okazały się być w stanie 
ponownie zaangażować 
młodych ludzi w proces 
kształcenia i szkolenia. 

Tak jest w przypadku edukacji 
artystycznej. 
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ESL: złożony proces

ROZDZIAŁ 1.

1. 
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Zapraszamy do obejrzenia nagrania wideo Komisji Europejskiej na
temat tego, dlaczego stawienie czoła ESL jest jednym z priorytetów
europejskiej polityki dotyczącej szkół (kliknij na obrazek). Będzie to
punktu wyjścia do dyskusji na ten temat.

Ćwiczenie 1

*Napisy dostępne we wszystkich językach UE.
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ESL: złożony proces
ESL jest główną kwestią programu
politycznego UE, zwłaszcza że jego
ograniczenie stało się kluczowym
celem w ramach Strategii Lizbońskiej
(2000).

Pomimo pewnych usprawnień
odnotowanych w pierwszej dekadzie
XXI wieku, nie były one
wystarczające.

W 2010 r. w ramach strategii „Europa
2020”, UE ustanowiła nowy cel
polegający na ograniczeniu liczby
osób przedwcześnie kończących
naukę do 10% do 2020 r.

Źródło: European Council (2000). Presidency Conclusions. Retrieved from 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm

2018-2-IT03-KA205-014235

2018-2-IT03-KA205-01423519

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm


ESL: złożony proces

© European Comission

Strategia „Europa 2020” jest
programem UE mającym na celu
wspieranie wspólnej strategii na rzecz
zatrudnienia wykwalifikowanych
pracowników, wzrostu gospodarczego i
mobilności społecznej, przy jednoczesnym
zwalczaniu wykluczenia społecznego.
Teraz, gdy zbliża się do końca, wyraźnie
widać jej wkład w obszar edukacji, w
szczególności w ograniczanie ESL i
podnoszenie kwalifikacji edukacyjnych.

Jak widać na kolejnym slajdzie, liczba
osób przedwcześnie kończących naukę w
UE stale spada, z 17,0 % w 2002 r. do 10,6
% w 2018 r., aczkolwiek w ostatnich latach
w wolniejszym tempie.
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Co pokazują nam te liczby?
Najważniejszy wskaźnik dla Europy, 2020 r.
Rysunek 4.1: Osoby przedwcześnie kończące naukę i szkolenie, UE-28, 2002-2018 
(% populacji w wieku od 18 do 24 lat)

cel 2020

<10
% osób 

przedwcześnie 
kończących 

naukę i 
szkolenie przed 

rokiem 2020

Uwaga: Przerwy w szeregach czasowych w 2003, 2006 i 2014 r.
Źródło: Eurostat (kod danych online: t2020_40)

Źródło: Eurostat (2019). Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy (p. 59). Informacje pochodzą ze strony: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10155585/KS-04-19-559-EN-N.pdf/b8528d01-4f4f-9c1e-4cd4-86c2328559de

2018-2-IT03-KA205-014235



ESL: złożony proces

© European Comission

W tym kontekście każde państwo
wyznaczyło sobie różne cele w zakresie
ograniczenia zjawiska przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej, w zależności od
sytuacji wyjściowej każdego z nich.

Oznacza to, że pomimo podejmowanych
wysiłków nadal istnieją różnice w odsetku
osób przedwcześnie kończących naukę w
poszczególnych krajach.

Od 2011 r. wiele państw europejskich
poczyniło znaczne postępy, podczas gdy
inne odnotowują wahania, a nawet
wzrost.
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Gdzie w Europie dużym problemem 
pozostaje przedwczesne kończenie 

nauki szkolnej? 

Tak było na przykład w przypadku:

v Portugalii (spadek liczby osób przedwcześnie kończących naukę o 10,4%), Hiszpanii
(spadek o 8%) i Grecji (spadek o 6,9%), które znalazły się w czołówce krajów, które
w największym stopniu ograniczyły ESL;

lub
v Słowacji, która odnotowała największe pogorszenie wskaźnika ESL (wzrost o 4,2%).

Proszę przeanalizować poniższą mapę Europy i sprawdzić 
najnowsze wskaźniki ESL w poszczególnych krajach.

Źródło: European Parliament (2019). Research for CULT Committee – How to tackle early school leaving in the EU. Retrieved 
from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629193/IPOL_STU(2019)629193_EN.pdf
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Europejska mapa zjawiska przedwczesnego kończenia
nauki – 2019 r.

Cel UE na 2020 r.
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10,6 % 17,3 %
13,5 %

5,2 %

9,2 %

ESL w krajach uczestniczących w 
programie motivatEyoUth - 2019 r.
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Czynniki ryzyka i ochrony: 
proces prowadzący do ESL

ROZDZIAŁ 1.

2.
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Zrozumienie procesów prowadzących do przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oznacza uznanie współdziałania pomiędzy czynnikami push
[wypychającymi] a pull [przyciągającymi], znanymi również jako czynniki ryzyka i
ochrony bądź siły napędowe.

Jednakże złożone interakcje między tymi czynnikami utrudniają identyfikację
tych, które można jednoznacznie uznać za przyczyny ESL.

W większości przypadków zjawisko ESL jest wynikiem długotrwałego procesu,
rozwijającego się na etapie (wczesnych) negatywnych doświadczeń społecznych i
edukacyjnych, które generują nudę, brak zainteresowania nauką i wagarowanie,
które stopniowo narastają aż do momentu przerwania nauki.
Oznacza to, że należy badać ten proces na długo przed faktycznym
porzuceniem nauki

Źródło: European Commission (2014). Tackling Early Leaving from Education and Training in 
Europe: Strategies, Policies and Measures. Eurydice and Cedefop Report. Retrieved from 
http://eslplus.eu/documents/Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe 
Strategies Policies and Measures.pdf
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Czynniki (*) te biorą udział we współdziałaniu trzech

poziomów: 1. Czynniki na poziomie
indywidualnym: wszystkie czynniki
właściwe dla młodych dorosłych.

2. Czynniki na poziomie
instytucjonalnym: odnoszą się do
środowiska szkoły lub instytucji
kształcenia i szkolenia zawodowego,
praktyk edukacyjnych i nauczycieli.

3. Czynniki na poziomie
strukturalnym (krajowym/makro):
koncentrują się na czynnikach
kontekstowych, takich jak sytuacja
gospodarcza kraju, jego rynek pracy,
polityka kształcenia i szkolenia oraz
społeczno-kulturowe postrzeganie
edukacji.

Decyzja o przedwczesnym zakończeniu nauki zależy od interakcji szeregu różnych
czynników i przyczyn, które generują poczucie wykluczenia społecznego i powodują
wycofywanie się z życia szkoły.

(*) W najnowszej dokumentacji europejskiej termin „driver”
[czynnik motywujący, motor] obejmuje zestaw czynników,
które wpływają na decyzje młodych dorosłych. Ponieważ
jednak uważamy, że termin „factors” [czynniki] jest bardziej
uniwersalny i zrozumiały we wszystkich językach,
zdecydowaliśmy się skorzystać z tego pojęcia, tak aby
uniknąć nieporozumień.
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� Tło społeczno-
gospodarcze/status 
ekonomiczny

� Koszt alternatywny 
edukacji

� Struktura rodziny
� Lokalizacja geograficzna
� Rówieśnicy i przyjaciele
� Płeć
� Narodowość 
� Pochodzenie migracyjne 

i mniejszościowe
� Oczekiwania edukacyjne
� Potrzeby/ okoliczności 

rodzinne

Czynniki na 
poziomie 

indywidualnym
Nieodłączne elementy każdego 

człowieka i jego relacji

Źródło: Kaye, N., D’Angelo, A., Ryan, L., & Lőrin, M. (2017). Early school leaving: Risk and protective factors. 
RESL. eu Publications, 4, 1-59.
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� Powtarzanie roku
� Wielkość i lokalizacja

szkoły
� Praktyki edukacyjne
� Jakość wstępnego

przeszkolenia nauczycieli
� Segregacja społeczno-

ekonomiczna szkół
� Wczesny podział na

grupy
� Dostępność i jakość 

wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem

� Przejście do szkoły 
ponadgimnazjalnej

� Relacje wewnątrz 
społeczności szkolnej  

Czynniki związane z systemami 
edukacyjnymi, szkołami i instytucjami 
kształcenia i szkolenia zawodowego

Czynniki na 
poziomie systemu

Źródło: Kaye, N., D’Angelo, A., Ryan, L., & Lőrin, M. (2017). Early school leaving: Risk and protective 
factors. RESL. eu Publications, 4, 1-59.
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� Czynniki związane z 
rynkiem pracy

� Sfera polityczna i zasady 
polityki

� Społeczne oczekiwania 
wobec edukacji

� Poglądy społeczne wobec 
mniejszości

� Nierówności płci i 
różnice etniczne

� Nierówne relacje między 
klasami społecznymi

Makro-kontekstowe czynniki

Czynniki związane z 
kontekstem krajowym

Źródło: Kaye, N., D’Angelo, A., Ryan, L., & Lőrin, M. (2017). Early school leaving: Risk and 
protective factors. RESL. eu Publications, 4, 1-59.
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• Na podstawie tego rysunku Komisji
Europejskiej, w 2018 r. zanotowano mniej
osób przedwcześnie kończących naukę i
szkolenie wśród rodowitych mieszkańców
i młodych kobiet.

Aby dowiedzieć się 
więcej o tym, jak te 
zmienne łączą się ze 
zmiennymi w zakresie 
ELET w Twoim kraju, 
kliknij tutaj.

Za najsilniejsze czynniki wpływające na rozwój ELET uznano tło społeczno-
ekonomiczne, osiągnięcia edukacyjne rodziny, warunki rynkowe oraz relacje ze
szkołą i jej programami. Płeć i pochodzenie obce lub rodzime również

pojawiły się jako kluczowe zmienne tego
wpływu.

Czynniki, które łączą się z tymi poziomami

CEL
<10%

OBECNIE
10.6%

Mężczyźni

Kobiety Rodowici mieszkańcy

Osoby przedwcześnie kończące 
naukę i szkolenie (w wieku 18-24 lat)

Urodzeni za granicą
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Jako pedagog, często możesz czuć się skłonny do obwiniania uczniów za brak
motywacji i słabe osiągnięcia w nauce. W takich chwilach bardzo ważne jest, aby
zadać sobie pytania dotyczące trzech poziomów, takie jak:

KRAJOWY/MAKRO INSTYTUCJONALNY INDYWIDUALNY

?
❖ Jak dobrze znam moich uczniów,

ich problemy, ich zmagania i ich
aspiracje?

❖ Czy w życiu moich uczniów dzieje
się coś, co może powodować ich
brak motywacji lub
niezadowalające wyniki w szkole?

❖ Tożsamość młodych ludzi nie jest
definiowana tylko przez status
ucznia. Są oni jednocześnie
synami i córkami, przyjaciółmi,
członkami społeczności itp. Jak
ich wielorakie tożsamości
wpływają na ich ścieżki
edukacyjne?

❖ Czy moja szkoła/instytucja bierze
pod uwagę złożoną tożsamość
młodych ludzi?

❖ W jaki sposób moja
szkoła/instytucja uwzględnia
potrzeby uczniów i wspiera ich w
celu znalezienia równowagi
pomiędzy różnymi obowiązkami,
które na nich spoczywają?

❖ Czy sposób, w jaki uczę, sprawia,
że uczniowie uważają, że ich
złożone życie i zmagania są brane
pod uwagę?

❖ Jak mogę uczyć w sposób
odpowiadający potrzebom moich
uczniów?

❖ Jak przyspieszone zmiany w 
społeczeństwie wpływają na 
motywację moich uczniów? Na 
przykład niepewność co do 
przyszłości; niepewność co do 
tych umiejętności, które będą 
cenione przez rynek pracy w 
świetle zwiększonej automatyzacji 
pracy.

❖ Czy moi uczniowie czują, że jest 
dla nich miejsce w społeczeństwie, 
z którego mogą przyczyniać się do 
ulepszania świata, czy też czują się 
raczej zagubieni, niedoceniani i 
bez jasnych celów?

Ćwiczenie 2
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W tym zakresie 
co mają do powiedzenia młodzi 

dorośli?

Ćwiczenie 3
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2018-2-IT03-KA205-01423534



Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu wyprodukowanego w ramach
europejskiego projektu RESL.eu z udziałem portugalskiej młodzieży ze szkoły
spółdzielczej. Ci chłopcy i dziewczęta napisali scenariusz i zrealizowali krótki film
o trudnościach i dylematach, które skłaniają młodych ludzi do porzucenia nauki.

Autorstwo: portugalski zespół RESLeu 
Aby uzyskać więcej informacji o projekcie RESLeu, kliknij tutaj

Ćwiczenie 3

Źródło: RESLeu Porto. Reducing Early School Leaving in Europe - RESL.eu © 2015
https://www.uantwerpen.be/en/projects/resl-eu/
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Ćwiczenie 3
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__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_____________

Po obejrzeniu filmu i wysłuchaniu tego, co mają do powiedzenia młodzi
dorośli, rozpoznaj i zapisz niektóre z motywacji i przeszkód związanych z
pozostaniem lub opuszczeniem szkoły, które według Ciebie są najbardziej
powszechne.
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Ćwiczenie 3

Sprawdź, czy motywacje i przeszkody związane
z pozostaniem lub opuszczeniem szkoły, które
zidentyfikowałeś, są takie same, jak motywacje i przeszkody,
które zidentyfikowali młodzi dorośli.

Poniższe fragmenty zostały udostępnione przez ponad 200
młodych dorosłych, którzy uczestniczyli w europejskim
projekcie RESLeu.

Przeczytaj je uważnie na następnej slajdzie.
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Trudności w 
dostosowaniu się do 

metod nauczania
„Nie dała nam czasu do namysłu.”

Zmiany szkoły i 
cykli nauczania

„Ta zmiana była dla mnie 
bardzo myląca. Wiele dzieci 

pogubiło się....”

Tyranizowanie
„Naprawdę mnie 

wyśmiewano”

Brak zaangażowania 
w podejmowanie 

decyzji 
„Nikt nie zna historii innych osób. 
Nikt nie zadaje sobie trudu, żeby 

zrozumieć.”

Stygmatyzacja ścieżek 
zawodowych  

„Młodzi dorośli zapisani na kursy zawodowe 
są często porównywani do uczniów 

głównego kierunku kształcenia, którzy są 
postrzegani jako „uczeni”, w 

przeciwieństwie do tych głupszych. 

Oderwanie szkoły od życia 
codziennego 

„Szkoła jest pełna niepotrzebnych rzeczy, 
wiele z nich nie ma sensu i potencjalnie 

nigdy nie wykorzystamy ich w 
przyszłości.”

Problemy finansowe
„Pieniądze mają siłę 

przekonywania. Chętnie 
przeszedłbym teraz szkolenie 

z obsługi komputera, nie 
mogę się jednak zapisać, 

ponieważ bardziej 
potrzebuję tych pieniędzy

na potrzeby domowe.”

PRZESZKODY 

Ćwiczenie 3
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MOTYWACJ
E do 

pozostania w 
szkole

Jedność/akceptacja 
rówieśników

„Ludzie, z którymi się 
identyfikuję z powodu tej 

samej drogi życiowej. W ich 
towarzystwie czuję większą 

swobodę.”

Relacje ze społecznością 
szkolną

„Po wypadku cała szkoła martwiła 
się o mnie.”

Powiązanie z rynkiem 
pracy

„Ten kurs zapewnił mi więcej 
okazji do znalezienia pracy”

Dobre warunki do 
nauki

Wszyscy pracownicy i 
nauczyciele są zawsze 
dostępni. Jeśli czegoś 

potrzebuję, mogą 
natychmiast mi pomóc. 

Kwestie związane z 
integracją 

„Zapewniono mi specjalne 
wsparcie. Bardzo mi to 

pomogło.”

Bycie docenianym i 
zachęcanym 

„Zaczęłam lubić to, że mnie 
chwalą. Zrobiłam coś 

dobrze!”

Stypendia

Nauka w obszarach 
zainteresowań

„Wierzę, że edukacja jest 
sposobem na zdobycie wiedzy o 

tym, co lubię.”

Ćwiczenie 3
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Aby przeciwdziałać tym doświadczeniom, obejrzyj teraz film OECD Teaching and
Learning International Survey (TALIS) i posłuchaj, co nauczyciele i dyrektorzy
szkół z 48 krajów mogą zrobić, aby stawić czoła tym przeszkodom.

Ćwiczenie 4

Informacje pochodzą ze strony https://www.youtube.com/watch?v=2rH191iZKiE

Jak nauczyciele unowocześniają swoje metody 
nauczania w XXI wieku?

Teraz spróbuj pomyśleć o obiecujących metodach nauczania i 
odpowiedzieć na następujące pytanie: 
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Analiza środków zapobiegawczych 

ROZDZIAŁ 1.

3. 
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Rodzaje środków ograniczających zjawisko ELET

• Dążenie do rozwiązania problemu jeszcze przed wystąpieniem
jego pierwszych oznak.
• Wczesne wykrywanie problemów na poziomie
indywidualnym, mezo i makro, co pozwala na konfrontację z
ich przyczynami.

Zapobieganie

• Poprawa jakości edukacji i szkoleń
• Budowanie pozytywnych warunków nauki, poprawa jakości i
innowacyjności nauczania, zwiększenie umiejętności
nauczycieli w zakresie radzenia sobie z różnorodnością
społeczną i kulturową, a także opracowywanie strategii
zapobiegania przemocy i zastraszaniu.

Interwencja

• Stwarzanie możliwości dla osób, które porzuciły naukę i
szkolenie

• Oferowanie możliwości ponownego zaangażowania się w
edukację

• Podnoszenie kwalifikacji

Nagroda

W 2011 r. Rada Europejska zaleciła szereg strategii i polityk mających na celu
rozwiązanie problemu z tym zjawiskiem.

Źródło: European Council (2011). Council Recommendation of 28 June 2011 on policies to reduce early school leaving. Informacje 
pochodzą ze strony: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF 
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Zwróćmy szczególną uwagę na politykę prewencyjną i środki zapobiegawcze,
ponieważ to one zapobiegają ryzyku.

Według UE, obejmują one:

1. Zapewnienie wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki nad wszystkimi dziećmi (świadczenie
to powinno być wysokiej jakości, przystępne cenowo, posiadać odpowiednią liczbę pracowników
i być ogólnodostępne);
2. Zwiększanie oferty edukacyjnej poprzez zapewnienie możliwości kształcenia i szkolenia po
przekroczeniu wieku obowiązku szkolnego;
3. Promowanie aktywnej polityki antysegregacyjnej i zapewnianie dodatkowego wsparcia dla
szkół na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
4. Podkreślenie wartości różnorodności językowej;
5. Zwiększanie zaangażowania rodziców;
6. Zwiększanie elastyczności i przenikalności ścieżek edukacyjnych;
7. Wzmocnienie ścieżek zawodowych wysokiej jakości;
8. Wzmocnienie powiązań między systemami kształcenia i szkolenia a sektorem zatrudnienia

2018-2-IT03-KA205-014235
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Zgodnie z czynnikami ryzyka omówionymi w poprzedniej części, rozwój
czynników ochrony, które zapobiegają zjawisku ELET, może działać na
dwóch różnych poziomach:

System oparty na czynnikach ochrony:
System wczesnego ostrzegania (w tym dobre samopoczucie emocjonalne)
Bezpieczne środowisko szkolne (zwłaszcza podczas dzielenia na grupy na wczesnym etapie)
Struktura opieki w szkole (podejście holistyczne) i wsparcie w zakresie korepetycji
Dobre miejsca do odbywania praktyk zawodowych (związane z aspiracjami i możliwościami

rynku pracy) ustalone we współpracy z firmami
Elastyczne ścieżki nauki
Doradztwo zawodowe
Wsparcie akademickie

Czynniki ochronne dotyczące ludzi:
Pozytywna relacja nauczyciele-uczniowie
Prawo głosu i współodpowiedzialność uczniów zagrożonych w skierowanych do nich

interwencjach
Bardziej otwarte i integracyjne podejście do angażowania rodziców ze środowisk

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub imigrantów
Wsparcie społeczno-emocjonalne i behawioralne (zachęty integracyjne, doradztwo)
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Czy znasz strategie zapobiegawcze, które są opracowywane i 
wdrażane w Twoim kraju jako edukacyjna odpowiedź na 

wycofanie się z życia szkoły?

Ćwiczenie 52018-2-IT03-KA205-014235
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Ćwiczenie 5
Strategie zapobiegawcze powinny opierać się na analizie warunków na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym. Dlatego warto znać bieżące działania mające na celu zapobieganie
zjawisku ELET.
Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, sprawdź, jak różne kraje podchodzą do zjawiska
ELET.

Po kliknięciu na baner YOUTH WIKI:

1. Kliknij na COUNTRIES [Kraje] i wybierz jeden kraj

2. Wybierz Punkt 6. EDUCATION AND TRAINING [Edukacja i 
szkolenie]

3. Wybierz Preventing ELET [Zapobieganie ELET]
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Przykłady działań zapobiegawczych 
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Reakcja uczniów na mówienie im, że są ważni

W El Dorado High School, Arkansas,
USA, nauczyciele zostali poproszeni
o zrobienie zdjęć uczniom i nagranie
ich reakcji w trakcie wyjaśniania im
przyczyny takich zdjęć. Oto rezultat.
Ten wymowny film pokazuje nam
wpływ sympatii i pozytywnych
postaw na uczniów. Zwracanie
uwagi na siebie nawzajem i opieka
nad uczniami pozwala nam
zastanowić się, jak ważne jest
podejście i używanie pozytywnych
"słów", by zapobiec wycofywaniu się
z życia szkoły.

Dzielenie się wiedzą, jak ważni są uczniowie dla nauczycieli

Kliknij na obrazek poniżej i obejrzeć 
następujący film

Przykład 12018-2-IT03-KA205-014235
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Poznaj „podejście całościowe szkoły”

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na rysunek! Nie zapomnij obejrzeć filmu 
☺

To ekologiczny sposób patrzenia na szkołę. Wszystkie podmioty szkolne
(dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, uczniowie, rodzice i
rodziny) oraz zewnętrzne podmioty edukacyjne i pozaszkolne mają do odegrania
zasadniczą rolę w walce z nierównym dostępem do edukacji i zapobieganiu
zjawisku porzucaniu nauki. Wszystkie podmioty mają obowiązek angażowania się
w edukację!

Przykład 2
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Jak to „podejście całościowe szkoły” może poprawić integrację i zapobiec
przedwczesnemu kończeniu nauki?

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu „The tracker system” wyprodukowanego
przez Manchester Communication Academy przedstawiającego środki zapobiegawcze,
które dotyczą podstawowych potrzeb uczniów.

Więcej źródeł  https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=8424

Przykład 2
2018-2-IT03-KA205-014235
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Więcej źródeł https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=6444

Przykład 3
Poniżej znajduje się przykłady środków ukierunkowanych na zapewnianie wsparcia
społeczno-emocjonalnego i behawioralnego. Szwedzki Malmaskolan powołał
"Studencki zespół ds. zdrowia", w skład którego wchodziło kilku specjalistów, którzy
podjęli ze sobą współpracę w celu zapobiegania zjawisku ESL i zwiększania sukcesów
uczniów. Kliknij na zdjęcie aby obejrzeć film.
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Poszukiwanie obiecujących praktyk jako inspirujących
rozwiązań dla „nowej” kultury edukacji
Obiecujące praktyki to:

• działania oddolne;
• nigdy nie ma jednego i najlepszego rozwiązania;
• tylko reakcja na konkretną sytuację, która pod pewnymi warunkami okazała
się zadowalająca;

• Posiadające kontekst;

Takie praktyki polegają na: 
• angażowaniu społeczności szkolnej;

• traktowaniu młodych ludzi zagrożonych 
przedwczesnym zakończeniem nauki jako 
aktywnych partnerów w procesie edukacyjnym;

• przystosowywaniu urządzeń edukacyjnych 
wspierających szkolną integrację podczas 
zmiany roku lub cyklu nauki.
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Wdrażanie obiecujących praktyk jest 
w Twoich rękach!

• Rozpowszechniaj i wykorzystuj te praktyki w
różnych kontekstach;

• Pokazać, w jaki sposób można realizować projekty przy
ograniczonych zasobach;

• Zachęcaj ludzi do podejmowania inicjatyw poprzez określenie
alternatyw dla dawnych lub obecnych praktyk;

• Promuje wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami w
dziedzinie edukacji w celu poprawy jakości świadczonych
przez nich usług.
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Dalsza lektura i zasoby

ROZDZIAŁ 1
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Obejrzyj film
i zastanów się, jak
inspirujący może być
on zarówno dla
ekspertów, jak i
uczniów zagrożonych
przedwczesnym
zakończeniem nauki.

Wyświetl film w swojej
instytucji i zapytaj:
• Dlaczego ci młodzi 

są gniewni?
• Jakie wybory 

codziennie 
podejmujemy?

Wybory - „Młodzi gniewni" ©1995 Hollywood Pictures
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Dalsza lektura i zasoby
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Dalsza lektura

Kliknij na obrazek, aby otworzyć dokument
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W poszukiwaniu innych obiecujących praktyk

Wejdź na stronę, aby dowiedzieć się więcej! 

Pakiet & Zasoby
2018-2-IT03-KA205-014235

58 2018-2-IT03-KA205-014235



Odkrywaj inne obiecujące praktyki: pakiety i zasoby
Kliknij na obrazek, aby wejść na plaftormę! 
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Stracone szanse: Wpływ powtarzania klasy i
przedwczesnego kończenia nauki

“Szeroki przedział wiekowy uczniów w klasach również
pomaga wyjaśnić wysoki wskaźnik powtarzania,
przedwczesne kończenie nauki i niskie wyniki w nauce.
Późne rozpoczęcie nauki i późniejsze powtarzanie klas
zwiększają liczbę uczniów starszych w szkołach.
Prawdopodobieństwo przedwczesnego zakończenia nauki
rośnie, gdy program nauczania - przeznaczony dla
docelowej grupy młodszych uczniów - staje się
nieadekwatny, a koszt pozostania w szkole rośnie w
porównaniu z możliwościami rynku pracy.
Wczesne małżeństwo, zwłaszcza w przypadku dziewcząt,
może również przyczynić się do przedwczesnego kończenia
nauki. Jeśli chodzi o środki polityczne, interwencje powinny
koncentrować się na zminimalizowaniu późnego
rozpoczynania nauki w szkole podstawowej (np. poprzez
zniesienie czesnego, podnoszenie świadomości znaczenia
rozpoczynania nauki w odpowiednim wieku), ograniczaniu
powtarzania klasy i egzekwowaniu przepisów dotyczących
obowiązkowej edukacji ”.

ü Czy niepowodzenia szkolne są środkiem 
edukacyjnym sprzyjającym nauce czy 
wręcz przeciwnie, prowadzą do 
porzucania nauki?

ü Czy uważasz, że nazwa i tytuł publikacji 
UNESCO są odpowiednie?

ü Czy wiesz, jaki jest wskaźnik 
przedwczesnego opuszczania szkoły w 
Twoim kraju? Przyjrzyj się statystykom 
krajowym  i spróbuj zrozumieć, jak się 
one różnią w zależności od płci i wieku.

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:

Powtarzanie klasy
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Rozdział 2

Młodzi ludzie jako aktywni 
uczniowie



Czego nauczysz się w Rozdziale 2
Witamy w Rodziale 2! 

W tym rozdziale dowiesz jak dostosować styl uczenia do 
styli uczenia się uczniów:
v jakie podejście do uczenia buduje samodzielność i 

podmiotowość ucznia w procesie uczenia się;
v jak prowadzić zajęcia w atrakcyjny sposób – jakie 

metody pracy temu sprzyjają;
v jak uniknąć szufladkowania uczniów;
v jakie jest Twoje nastawienie do uczniów.

2018-2-IT03-KA205-014235
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v Dopasować styl uczenia do preferowanych przez  
uczniów sposobów  przyswajania wiedzy;

v Budować samodzielność u ucznia;
v Prowadzić lekcje z wykorzystaniem atrakcyjnych 

metod nauczania;
v Ocenić swoje podejście do uczenia i uczniów oraz 

unikać uprzedzeń

Przegląd celów nauczania
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Kluczowe kwestie:

• Model VARK 
• Koncepcja uczenia się przez doświadczenie Davida 

Kolba 
• Uczenie się przez działanie
• Metoda projektów
• Stereotypy
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Uznawanie młodych ludzi za 
aktywnych uczniów i obywateli

ROZDZIAŁ 2.

1. 
2018-2-IT03-KA205-014235

2018-2-IT03-KA205-01423570



WIDEO
Dzieci i młodzi ludzie jako wartościowi 

obywatele i uczniowie
Jako wprowadzenie do tematyki tego modułu obejrzyj film o 

kształtowaniu postaw społecznych i odpowiedzialności 
obywatelskiej młodych ludzi.
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WIDEO
Czym jest aktywne uczenie się?

Dowiedz się o aktywnej metodzie uczenia się - Co to jest?
Jakie są jej założenia? Jakie ma formy?

Jak skuteczne jest to podejście w odniesieniu do uczenia 
się?
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https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI


Wyobraź sobie, że obserwowałeś “z lotu ptaka” przez ostatnie dni swoją pracę 
edukatora. 

Zapisz swoje refleksje:
Jakie metody nauczania stosowałeś? – sporządź listę tych metod, a następnie 
oceń które z nich aktywizowały uczniów, a które nudziły/ demotywowały? 
Jaką rolę odgrywał  na zajęciach uczeń – na ile biernie przyjmował 
przekazywaną przez Ciebie wiedzę, a na ile był aktywny w jej zdobywaniu (sam 
dochodził do pewnych wniosków)?
Jaka jest proporcja aktywnych i pasywnych metod stosowanych przez Ciebie?
Na ile chciałbyś być uczestnikiem (uczniem) na swoich zajęciach? 

Na  koniec tych refleksji wypisz co chciałbyś utrzymać, a co i jak zmienić w 
swojej pracy dydaktycznej. 

Ćwiczenie 1
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MODEL VARK

VARK jest koncepcją stylu uczenia się. 

VARK to akronim od czterech słów opisujących style uczenia się:
Wizualny (Visual), 
Słuchowy (Auditory), 
Czytany/Pisany (Reading/Writing), oraz
Kinestetyczny (Kinesthetic)

Autor modelu: Neil Fleming.
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MODEL VARK
2018-2-IT03-KA205-014235

2018-2-IT03-KA205-01423575



WIDEO

MODEL VARK

Dowiedz się więcej o stylach uczenia się. 
Zapraszamy do zapoznania się z serią wywiadów z autorem 
modelu VARK - Neil Fleming.
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WIDEO
Czym jest model VARK? Jak korzystać z 

modelu VARK żeby znaleźć swój styl uczenia 
się i stać się lepszym uczniem!

W tym filmie dowiesz się, jak wiedza stylów uczenia się 
przekłada się na szybkość i skuteczność zapamiętywania.
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https://www.youtube.com/watch?v=HXx8Je1v6Xo


Obejrzyj filmy na temat różnych 
styli uczenia się według 
Fleminga (model VARK), a 
następnie zapisz swoje refleksje 
na temat tej typologii styli 
uczenia się.  

Jakie widzisz zastosowanie 
modelu w swojej pracy aby 
aktywizować uczniów (aktywni 
uczniowie oraz obywatele)?

Ćwiczenie 2
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Wejdź na stronę: 
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/teaching-questionnaire/
Wypełnij test i przeanalizuj swoje wyniki. 

Odpowiedz sobie na pytania:
Jaki jest Twój preferowany styl uczenia? 
Jak wiedzę na temat różnych styli uczenia się możesz wykorzystać w pracy 
nauczyciela?

Następnie przeanalizuj wybraną grupę uczniów, którą uczysz, pod kątem ich 
styli uczenia się (możesz też zaproponować swoim uczniom test: http://vark-
learn.com/the-vark-questionnaire/the-vark-questionnaire-for-younger-
people/). 

Zastanów się czy Twój styl uczenia jest adekwatny do tej grupy uczniów. Co 
mógłbyś wprowadzić do swojego stylu uczenia, żeby był bardziej dopasowany 
do różnych styli uczenia się Twoich uczniów?

Ćwiczenie 32018-2-IT03-KA205-014235
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Rola edukatora we wspieraniu i 
angażowaniu młodych ludzi w ich 

ścieżce uczenia się

ROZDZIAŁ 2.

2. 
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MODEL UCZENIA SIĘ PRZEZ 
DOŚWIADCZENIE KOLBA

Ø Model opisuje jak doświadczenie przekształca się w wiedzę,
zmianę zachowań;

Ø Zakłada, że uczenie się to nie trwałość, ale zmienność
zachowania. Nowe doświadczenia modyfikują poprzednie;

Ø Uczenie się dokonuje się tu i teraz, w konkretnej sytuacji;

Ø Proces uczenia się tworzy cykl, w którym kluczową rolę odgrywa
doświadczenie ucznia i analiza tego doświadczenia.
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WIDEO
The 3 minute Kolb
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https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA


UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE –
CYKL KOLBA

McLeod, S. A. (2017, Oct 24). Kolb - learning styles. Simply Psychology. https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
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CYKL KOLBA
Jak wykorzystać tę koncepcję w uczeniu innych?

Należy tak zaplanować zajęcia, aby uczniowie
w ich trakcie mogli doświadczyć nowej sytuacji
(np. gra, eksperyment itd.), a następnie tak opracować
poznawczo to doświadczenie, aby wyciągnięte z niego
wnioski przenieść do realnych sytuacji życiowych
ucznia.
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WIDEO
Kolb Learning Cycle
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https://www.youtube.com/watch?v=DqoHn7xAlLQ


Zaprojektuj ćwiczenie dla swoich uczniów 
zgodnie z koncepcją uczenia się przez 
doświadczenie Kolba.
Zapisz dokładnie scenariusz tego ćwiczenia 
– co konkretnie zrobisz/powiesz na 
poszczególnych etapach cyklu

Następnie przeprowadź to ćwiczenie z 
uczniami i dokonaj autoewaluacji swojego 
pomysłu i sposobu jego realizacji – co było 
poprawne, dobre, a co należałoby zmienić i 
w jaki sposób?

Ćwiczenie 42018-2-IT03-KA205-014235
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KONCEPCJA „LEARNING BY DOING” JOHNA DEWEY’A

• Nacisk w procesie dydaktycznym na indywidualne
zdolności oraz predyspozycje ucznia;

• Wprowadzanie aktywności pobudzających do myślenia,
działania i ruchu;

• Ważne jest współdziałanie uczniów w rozwiązywaniu
problemów;

• Doświadczanie każdego możliwego elementu pracy i nauki
oraz odniesienie pozyskiwanej wiedzy do życia poza szkołą;

• Zaangażowanie i dążenie do rozwiązania problemu uczniów
prowadzi do sukcesu.
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WIDEO

D is for John Dewey: His Approach To 
Education
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https://www.thepositiveencourager.global/john-deweys-approach-to-doing-positive-work/


Ćwiczenie 5

Jakie widzisz zastosowanie tej 
metody w swojej pracy jako 
edukatora/nauczyciela? 

Co z tej koncepcji i w jaki 
sposób mógłbyś wdrożyć w 
swojej pracy? 

W jaki sposób metoda może 
pomóc zaangażować uczniów 
zagrożonych wykluczeniem? 

Opublikuj post na ten temat 
na swoim  profilu w mediach 
społecznościowych. 
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PROJECT-BASED LEARNING

• Kształtowanie u uczniów wielu umiejętności związanych
z podejmowaniem konkretnych działań: od fazy ich planowania
i poszukiwania wsparcia, aż po ich realizację i ocenę;

• Rozwój kompetencji: współpraca, rozwiązywanie problemów,
planowanie i organizowanie, kreatywność, samodzielność,
zaangażowanie;

• Nauczyciel udziela wsparcia uczniom realizującym projekt, ale
nie kieruje nimi.
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PROJECT-BASED LEARNING – FAZY PRACY

1. Zainicjowanie projektu i wybór obszarów do realizacja;
2. Podział na grupy;
3. Rozważenie propozycji tematu - opis tematu;
4. Spisanie kontraktu; 
5. Realizacja projektu;
6. Prezentacja projektu zakończona jego oceną;
7. Ewentualne podsumowania, uzupełnienia, refleksje 

powykonawcze.
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WIDEO
What is PROJECT METHOD? What does 

PROJECT METHOD mean? PROJECT METHOD 
meaning & explanation
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https://www.youtube.com/watch?v=A9Vbd-s57j4


Jakie widzisz zalety tej metody w angażowaniu uczniów do uczenia się?

Czy współtworząc projekty z uczniami i dając im niezależność i autonomię, 
poczułeś jakąś zmianę w relacji uczeń-nauczyciel?

Napisz i opublikuj post na ten temat na swoim  profilu w mediach 
społecznościowych. 

Ćwiczenie 62018-2-IT03-KA205-014235
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Uwzględniając wcześniej poznane metody nauczania (koncepcja uczenia się
przez doświadczenia Dawida Kolba; koncepcja „learning by doing” Johna
Dewey’a oraz metoda projektów) opisz rolę jaką powinien przyjmować
edukator w angażowaniu uczniów do uczenia się.
Oceń na ile taki jesteś (które elementy zdefiniowanej roli posiadasz, a które
chciałbyś w sobie wypracować?).

Ćwiczenie 7
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Dekonstruowanie stereotypów, 
które mogą stygmatyzować uczniów

ROZDZIAŁ 2.

3. 
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STEREOTYPY
• Stereotyp jest to nadmierne uproszczenie, generalizacja

(przypisywanie konkretnych cech, właściwości, charakterystyk)
odnosząca się do danej grupy czy konkretnych członków danej
grupy.

• Uproszczony, schematyczny obraz osób, grup, stosunków
społecznych, powstały na podstawie niepełnej lub fałszywej
wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycję i trudny do
zmiany.

• Jak sobie z nimi radzić? – używaj racjonalnego myślenia.
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Jak nauczyciele mogą ograniczyć zjawisko 
zagrożenia stereotypem w klasie?

• Tworzenie bezpieczną klasę dla kształtowania tożsamości
uczniów – tożsamość każdego ucznia jest uznawana i ceniona

• Stymulowanie pozytywnych obrazów - nauczyciele ugruntowują
pozytywne obrazy i myśli wśród uczniów znajdujących się w grupie
zagrożonych stereotypem

• Ostrzeganie uczniów o zagrożeniu stereotypem - świadomość
stygmatyzowanych grup o istnieniu stereotypu pomaga zmniejszyć jego
wpływ na wyniki

• Afirmacja wartości - nakłanianie uczniów do refleksji na temat
ważnych dla nich tematów jest skutecznym sposobem na zmniejszenie
zagrożenia stereotypowego
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WIDEO
Identity Safe Classrooms: An Interview with 

Dr. Dorothy Steele
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https://www.youtube.com/watch?v=04hkbRYCpgI


Stygmatyzowanie uczniów ma wpływ na to czy zostaną w szkole. 
Sporządź listę zachowań lub wypowiedzi uczniów, które wyrażają 
niechęć lub negatywne (wrogie) nastawienie do innych. Następnie 
opracuj listę zachowań lub wypowiedzi edukatorów, które mogą 
negatywnie wpływać na uczniów (stygmatyzować ich). 

W kolejnym kroku na bazie poniższych tekstów sporządź swoją  
własną listę metod redukujących stygmatyzowanie uczniów

Które z nich chciałbyś wdrożyć wśród uczniów, z którymi pracujesz? 
Jak  to zrobisz?

Ćwiczenie 8
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Podsumowanie
W tym rozdziale dowiedzieliśmy się jak różne style nauczania 

wpływają na proces uczenia się. Uczeń jest podmiotem, który bierze 

odpowiedzialność za wyniki swojej nauki, jest zmotywowany do  

kontynuowania zdobywania wiedzy i umiejętności, które wie jak  

może wykorzystać w swojej codzienności i przyszłej pracy 

zawodowej. Rolą nauczyciela w tak rozumianym procesie 

dydaktycznym jest, w oparciu o dobrą relację nauczyciel-uczeń, 

towarzyszyć i inspirować uczniów, przy jednoczesnej dostępności i 

udzielaniu wsparcia. 
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Strony internetowe

• VARK qestionnaires:
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/teaching-questionnaire/
http://vark-learn.com/the-vark-questionnaire/the-vark-questionnaire-for-younger-people/

• How Teachers Can Reduce Stereotype Threat in the Classroom
https://cesp.rutgers.edu/blog/how-teachers-can-reduce-stereotype-threat-classroom
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Wideo

Children and Young People as Valued Citizens and Learners
https://www.youtube.com/watch?v=lngVydflyfA

What is Active Learning?
https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI

THE VARK MODEL
http://vark-learn.com/introduction-to-vark/

What is VARK? How to Use VARK to Find Your Learning Style to be a Better Learner!
https://www.youtube.com/watch?v=HXx8Je1v6Xo

The 3-minute Kolb
https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA
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Wideo

Kolb Learning Cycle
https://www.youtube.com/watch?v=DqoHn7xAlLQ

D is for John Dewey: His Approach To Education
https://www.thepositiveencourager.global/john-deweys-approach-to-doing-positive-work/

What is PROJECT METHOD? What does PROJECT METHOD mean? PROJECT METHOD 
meaning & explanation
https://www.youtube.com/watch?v=A9Vbd-s57j4

Identity Safe Classrooms: An Interview with Dr. Dorothy Steele
https://www.youtube.com/watch?v=04hkbRYCpgI
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Rozdział 3

Uczenie się poprzez sztukę i 
relacyjny wymiar pedagogiki



Witamy w Rozdziale 3!

Rozdział ten wprowadza pojęcia i znaczenie uczenia
się poprzez sztukę oraz relacyjny wymiar
pedagogiki, a mianowicie z perspektywy rozwoju
umiejętności i zapobiegania ryzyku wystąpienia
zjawiska ESL.

Ponadto przeanalizujemy różne przykłady inicjatyw
opartych na sztuce i podzielimy się wskazówkami, jak
skutecznie wdrażać uczenie się poprzez sztukę.

Czego nauczysz się w Rozdziale 3?
2018-2-IT03-KA205-014235
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Kluczowe kwestie

3.1 Uczenie się poprzez sztukę i relacyjny wymiar
pedagogiki

3.2 Przykłady inicjatyw artystycznych w sali lekcyjnej

Czego nauczysz się w Rozdziale 3?
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Przegląd celów nauczania

▪ Zbadaj kontekst teoretyczny dotyczący roli sztuki w
pedagogice i związku z pedagogiką relacyjną;

▪ Poznaj szereg inicjatyw i projektów związanych z
uczeniem się poprzez sztukę;

▪ Przegląd skutków uczenia się w oparciu o sztukę
oraz potencjalnych barier i problemów.
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Kluczowe kwestie

• Nauka oparta na sztuce

• Pedagogika relacyjna

• Relacje nauczyciel-uczeń
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Kluczowe kwestie

Nauka oparta na sztuce zachęca do wyrażania siępoprzez sztukę,

taką jak aktorstwo, taniec, muzyka, sztuki plastyczne, film,

tworzenie poezji i literatury. Może odbywać się w zwykłej sali

lekcyjnej w ramach tradycyjnego programu nauczania lub w

pracowni, w scenerii warsztatowej, sali szkoleniowej lub w muzeum.

Badania wskazują, że takie nauczanie promuje kreatywne myślenie i

umiejętności rozwiązywania problemów, a także rozwija nowe

kompetencje przywódcze.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
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Pedagogika relacyjna jest dziedziną

opartą na założeniu, że edukacja,

nauczanie i uczenie się są procesami

relacyjnymi.

Stanowi ona, że relacje wspierające

(opiekuńcze, pełne szacunku i

zaufania) zachodzące między

nauczycielem a uczniem są niezbędne

do osiągnięcia postępu edukacyjnego i

sukcesu.

Aby uzyskać więcej 

informacji, kliknij 

tutaj.

Kluczowe kwestie
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Relacje nauczyciel-uczeń są relacjami rozwijanymi 

między uczniami a ich nauczycielami oraz stanowią 

one kluczowy wymiar uczenia się i pedagogiki opartej 

na sztuce i relacjach międzyludzkich.

Kluczowe kwestie
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Korzyści uczenia się w oparciu 
o sztukę

ROZDZIAŁ 3.

1.
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Patrz akta 
3.1.1 Wprowadzenie
3.1.2 Infograficzne
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Działalność
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1. Ćwiczenie video

Obejrzyj film pt. „Arts Based Learning” [Uczenie się poprzez sztukę] i
zanotuj najważniejsze informacje, które dotyczą uczenia się poprzez
sztukę.

Po obejrzenie filmu zastanów się nad poniższymi pytaniami:
• Jakie są główne korzyści uczenia się poprzez sztukę dla nauczyciela i

uczniów?
• Czy znasz jakiekolwiek praktyki nauczania w swojej szkole lub

społeczności lokalnej, które są oparte na sztuce?
• Jak Twoim zdaniem uczenie się poprzez sztukę może wzmocnić pozycję

uczniów zagrożonych zjawiskiem ESL?
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https://www.youtube.com/watch?v=rSFcS1aXy1E


2. Przeczytaj artykuł i obejrzyj Ćwiczenie wideo

Przeczytaj artykuł „Supporting Teachers in Relational Pedagogy and
Social Emotional Education” [Wspieranie nauczycieli w zakresie
pedagogiki relacyjnej i edukacji społeczno-emocjonalnej] (znajdziesz
go tutaj) i/lub obejrzyj film „Relational Pedagogy and Embodied
Teaching and Learning” [Pedagogika relacyjna i ucieleśnione
nauczanie i uczenie się] (znajdziesz go tutaj).

• Czy kiedykolwiek wcześniej słyszałeś o pedagogice relacyjnej?

• Jak opisałbyś swoje relacje z uczniami lub młodzieżą, za którą jesteś
odpowiedzialny (np. czysto akademickie, zrównoważone, ...)?
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https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1137978.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SJsY76GfPjs


Przykłady inicjatyw opartych 
na sztuce w sali lekcyjnej

ROZDZIAŁ 3.

2. 
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INICJATYWY UCZENIA SIĘ OPARTE NA SZTUCE W SALI LEKCYJNEJ:
CO I DLACZEGO?

Na poniższych slajdach można zapoznać się z
szeregiem inicjatyw edukacyjnych opartych na
sztuce w sali lekcyjnej, których celem jest
wspieranie ekspertów w:

• uświadamianiu sobie różnych sposobów
rozwijania świadomości kulturowej,
umiejętności komunikacyjnych i wyrażania
siebie przez uczniów.

• uzyskiwaniu inspiracji do realizacji własnych
inicjatyw w swoich szkołach.

• uzyskaniu kilku wskazówek, jak efektywnie
wykorzystywać naukę poprzez sztukę.
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Wykorzystywanie sztuki w sali lekcyjnej

Istnieją różne inne działania, które mogą bezpośrednio zaangażować uczniów w prace 
plastyczne oraz wzmocnić rozwój ich umiejętności:

• Poproś uczniów o wybranie postaci z obrazu lub komiksu i napisanie mini-biografii 
lub opowieści o tej postaci. Następnie niech podzielą się swoim wyborem postaci z 
innymi.

• Poproś uczniów, by przynieśli wykonane przez siebie zdjęcie, a następnie losowo 
przyporządkowali swoje zdjęcie innemu uczniowi. Niech uczniowie zaprezentują 
przydzielone im zdjęcia i postaraj się pobudzić ich wyobraźnię poprzez zadawanie 
pytań, np. co przedstawia ta fotografia? Co się stało po zrobieniu zdjęcia? itd.  
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Artyści w sali lekcyjnej

Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, w ramach której 
do udziału w zajęciach zapraszani są profesjonalni 
artyści. Artyści i pedagodzy współpracują w celu 
zwiększenia roli sztuki w edukacji i aktywizacji 
nauki w przypadku młodych ludzi.

W niektórych krajach istnieją nawet dotacje na 
realizację tej inicjatywy w szkołach. 

Poza zakresem szkolnym, można również zaprosić 
innych profesjonalistów. Na przykład zawodowy 
sportowiec na zajęcia sportowe, aktor w grupie 

teatralnej, geolog w grupie harcerskiej lub muzyk w 
grupie muzycznej. 

Wybierz „artystę” dla swojej grupy młodzieży.
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PechaKucha: Platforma gawędziarska
PechaKucha (po japońsku „pogawędka”) to najszybciej rozwijająca się platforma do 
opowiadania historyjek, używana przez miliony ludzi na całym świecie. Prowadzący 
pokazuje 20 slajdów po 20 sekund na omówienie każdego z nich (łącznie 6 minut i 40 
sekund). Podczas dnia PechaKucha uczniowie mogą dzielić się własnymi 
prezentacjami.

PechaKucha jest wykorzystywana w szkołach jako narzędzie kształcenia zarówno dla
nauczycieli jak i uczniów. Format 20X20 wzbogaca każdy materiał merytoryczny i
sprawia, że prezentacje są bardziej angażujące. Uczniowie nabywający wiedzę w
sposób cyfrowy cieszą się prostotą i bezpośredniością, które PechaKucha wnosi do
ich edukacji.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.  
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https://www.pechakucha.com/schools


Art in Action w projekcie Belmont Oaks Academy
Art in Action jest organizacją non-profit działającą w USA, której celem jest wspieranie 
rozwoju edukacyjnego i kreatywności dzieci poprzez innowacyjne programy sztuk 
plastycznych. Wraz z Belmont Oaks Academy, organizacja szkoli rodziców za darmo, 
by mogli zostać wolontariuszami w dziedzinie sztuki.

Każda sala lekcyjna ma swojego rodzica-wolontariusza, który jest Głównym 
Docentem, odpowiedzialnym za uzgadnianie programu z nauczycielem i planowanie 
lekcji. Inni rodzice-wolontariusze z klasy służą jako docenci i asystenci na 
poszczególnych lekcjach.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.  
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https://www.mmboa.org/school-community/mmboa-parent-volunteer/art-in-action


Program Literacy Through Drama (LTD)

Literacy Through Drama to program prowadzony przez Creative Arts Team (CAT) na 
City University of New York (Uniwersytet Miejski w Nowym Jorku), który wykorzystuje 
aktorstwo, aby zachęcić uczestników do odkrywania świata; w ten sposób uczestnicy 
mają możliwość zgłębiania wiedzy i umiejętności społecznych i akademickich.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.  
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https://creativeartsteam.org/programs/literacy-through-drama


Projekt Accordion Book [Książka harmonijkowa]

Inicjatywa ta jest nieustającym wysiłkiem Arzu Mistry'ego i 
Todda Elkina, mającym na celu rozwój ukierunkowanych 
na sztukę, transdyscyplinarnych metod praktyki, dociekania 
i refleksji nauczycieli i uczniów.  

Książka harmonijkowa składa się z jednej, złożonej kartki
papieru i często jest zamknięta dwiema okładkami. Ta
prosta struktura pozwala na dużą elastyczność i nadaje się
do myślenia cyrkularnego, nielinearnego i
dywergencyjnego/nowych sposobów myślenia.

Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.  (The Accordion Book Project: Reflections on 
Learning and Teaching, s. 107- 151).
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Projekt ARTStem

Inicjatywa Instytutu Thomas S. Kenan Institute for the Arts na Uniwersytecie University of 
North Carolina School of the Arts (UNCSA). 

Zainspirowany przez artystów i naukowców, którzy zacierają granice między dyscyplinami 
„sztuki” i „STEM”, projekt połączył członków wydziałów akademickich i artystycznych 
UNCSA z interdyscyplinarnym zespołem pedagogów szkół publicznych na akademickim 
seminarium letnim na temat nauczania i uczenia się na pograniczu dyscyplin „sztuki” i 
„STEM”, po którym nastąpił rok kreatywnej współpracy w zakresie nauczania i 
programowania.
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http://www.kenanarts.org/


Programy edukacyjne Grammy Museum

Grammy Museum z siedzibą w USA prowadzi kilka programów edukacyjnych opartych
na sztuce.

Od otwarcia w 2008 roku w programach edukacyjnych Grammy Museum
uczestniczyło ponad 230 000 uczniów. Z warsztatów tworzonych wokół wspólnych
podstawowych standardów stanowych, uczniowie mają możliwość nauki języka
angielskiego, historii, nauk ścisłych, matematyki i polityki poprzez muzykę.

Program ten pomaga w tworzeniu lokalnych inicjatyw 
dla uczniów, którzy mają problemy w szkole średniej 
(program mentorski Mike Curb).  

Więcej informacji można znaleźć tutaj.  
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https://www.grammymuseum.org/education


Wskazówki, jak efektywnie wykorzystywać naukę poprzez sztukę
q Zarówno Ty, jak i Twoi uczniowie nie powinniście koncentrować się na doskonałości

artystycznej, ale na ekspresji twórczej i procesie uczenia się. Postaraj się przekonać
swoich uczniów, że powinni skupić się na czerpaniu radości z tego doświadczenia!

q Praca ze sztuką oznacza przyjęcie języka skupionego na relacjach i oznacza inny
sposób myślenia i paradygmat edukacyjny.

q Staraj się realizować działania edukacyjne oparte
na sztuce w czasie, gdy poziom energii wśród
uczniów jest wysoki (z samego rana lub po
przerwie). Wyrażanie myśli, uczuć i perspektyw
poprzez sztukę może być emocjonalnie
wyczerpującym doświadczeniem, a niekiedy
również obciążeniem fizycznym.
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Wskazówki, jak efektywnie wykorzystywać naukę poprzez sztukę

q Upewnij się, że zapewnisz swoim uczniom czas niezbędny 
do ułożenia sobie w głowie całego doświadczenia i 
związanych z nim emocji, jak również niezbędną pomoc lub 
wskazówki.

q Zaleca się, by po upływie trzech do sześciu miesięcy od 
doświadczenia artystycznego przeprowadzić sesję 
uzupełniającą, aby uczniowie mieli możliwość omówienia, 
w jaki sposób mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w innym 
kontekście, podzielić się perspektywami i omówić swoje 
wyzwania.

Źródło: https://carleton.ca/experientialeducation/?p=407
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Ćwiczenie
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Ćwiczenie PechaKucha

Spróbuj stworzyć prezentację Pecha Kucha dotyczącą
tematu, którym się interesujesz.

Uwaga: Pecha Kucha to prezentacja w formie 20 slajdów,
każdy wyświetlany jest po 20 sekund. Slajdy zmieniają
się automatycznie a prowadzący musi zsynchornizować
z nimi swój wykład. Dlatego też cała prezentacja trwa
zawsze dokładnie 6 minut i 40 sekund.

Następnie spróbuj zastanowić się, w jaki sposób możesz
wykorzystać to narzędzie w swojej sali lekcyjnej lub
środowisku nauczania, tak aby wspierać uczenie się
wśród uczniów/ młodzieży.
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https://www.pechakucha.com/


Uczenie się poprzez sztukę było badane w ostatnich
latach, jako że istnieją dowody wskazujące na związek
między zaangażowaniem uczniów w sztukę a ich
rozwojem w kilku obszarach, w tym na ich osiągnięcia
szkolne i usamodzielnienie uczniów zagrożonych
niepowodzeniami w szkole i zjawiskiem ESL.

Uczenie się poprzez sztukę to
nie tylko wykonywanie
pewnych ćwiczeń
artystycznych, ale również
wykorzystywanie sztuki jako
innej formy języka do
tworzenia i rozwijania
prawdziwych relacji.

Podsumowanie2018-2-IT03-KA205-014235
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W tym Rozdziale mieliśmy również możliwość poznania
szeregu inicjatyw i projektów związanych z uczeniem
się poprzez sztukę. Mamy nadzieję, że
zainspirowaliśmy Cię do tworzenia i realizacji własnych
inicjatyw artystycznych
z młodzieżą, aby wspierać ją w rozwijaniu jej
umiejętności!
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Dalsza lektura i zasoby

ROZDZIAŁ 3
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Poproś uczniów, aby przynieśli
zrobione przez siebie zdjęcie, a
następnie losowo przypisz zdjęcie
każdego ucznia do innego. Poproś
uczniów, aby zaprezentowali
przydzielone im zdjęcia i postaraj się
pobudzić ich wyobraźnię poprzez
zadawanie pytań, np.

- Co przedstawia zdjęcie?
- Jaka emocja ukazana jest na

zdjęciu?
- Jak myślisz co się wydarzyło po

zrobieniu zdjęcia?

Ćwiczenie
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Wideo

• Arts Based Learning (2016). Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=rSFcS1aXy1E

• Relational Pedagogy and Embodied Teaching and Learning (2016). 
Available at:

https://www.youtube.com/watch?v=qmhiu392AOA
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Rozdział 4

Edukacja cyfrowa



• W Rozdziale 4 poznasz potencjał obywatelstwa cyfrowego 
i umiejętności korzystania z mediów w zakresie pracy z 
młodzieżą zagrożoną zjawiskiem ESL;

• Omawiając jej znaczenie oraz najczęstsze zagrożenia i 
możliwości związane z byciem online, zamierzamy 
wspierać pedagogów w rozwijaniu umiejętności 
cyfrowych i uświadamiać im korzyści płynące z procesu 
edukacyjnego zmieniania się w prawdziwych 
„pedagogów cyfrowych”.  

Czego nauczysz się w Rozdziale 4?
2018-2-IT03-KA205-014235
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Czego nauczysz się w Rozdziale 4?
Kluczowe kwestie i zagadnienia

v Znaczenie cyfrowego obywatelstwa i 
umiejętności korzystania z mediów

v Rola umiejętności cyfrowych w motywowaniu 
uczniów zagrożonych ESL  

v Obawy związane z obywatelstwem cyfrowym 
jako kluczem do bezpieczeństwa w Internecie  

2018-2-IT03-KA205-014235
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Przegląd celów nauczania
v Poznaj korzyści płynących z obywatelstwa cyfrowego

i umiejętności korzystania z mediów w zakresie
podejścia do młodych ludzi;

v Bądź świadomy zagrożeń wynikających z bycia online,
zwłaszcza dla młodych ludzi (określanych jako „cyfrowi
nativi”);

v Znaczenie umiejętności cyfrowych w promowaniu
integracji społecznej;

v Przedstaw propozycje działań i warsztatów na temat
sposobów poprawy bezpieczeństwa w sieci
i krytycznego myślenia.
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• Edukacja cyfrowa
• Umiejętność korzystania z mediów

Kluczowe kwestie
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Edukacja cyfrowa 

Technologia cyfrowa wzbogaca nauczanie pod wieloma
względami i oferuje możliwości uczenia się. Otwiera ona dostęp
do bogactwa informacji
i zasobów.

Systemy kształcenia i szkolenia mogą korzystać
z technologii cyfrowej i wspierać rozwój odpowiednich
umiejętności cyfrowych potrzebnych do życia i pracy w epoce
rewolucji cyfrowej.

Dostęp do technologii cyfrowych i korzystanie z nich może
pomóc w zmniejszaniu różnic w nauce między uczniami z
różnych środowisk.

Kluczowe kwestie

Źródło: Komisja Europejska (2018).
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Kluczowe kwestie

Umiejętność korzystania z mediów 

Postęp cyfrowy przynosi również nowe wyzwania dla uczniów i
nauczycieli. Fałszywe informacje i ochrona danych osobowych stały
się kluczową kwestią w społeczeństwie cyfrowym.

Zarówno młodzi ludzie, jak i dorośli są podatni na cybernękanie i
prześladowanie, zachowania agresywne lub niepokojące treści
internetowe. Codzienne narażenie na kontakt z danymi cyfrowymi
stwarza wyraźne zagrożenia i wymaga krytycznego myślenia oraz
umiejętności pozytywnego i kompetentnego angażowania się w
środowisko cyfrowe.

Umiejętność korzystania z mediów oraz szeroki wachlarz
umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi, w tym w
zakresie bezpieczeństwa, ochrony i prywatności, umożliwiają
świadome korzystanie z informacji i wymianę danych.
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Edukacja cyfrowa

ROZDZIAŁ 4.

1.
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Transformacja cyfrowa w Europie została przyspieszona dzięki 
znacznemu postępowi nowych technologii. 

Podobnie jak wcześniejszy istotny postęp technologiczny, cyfryzacja 
wpływa na sposób, w jaki ludzie żyją, komunikują się, nauczają, uczą się, 
studiują i pracują. 

Sprawia to, że inwestowanie w swoje umiejętności cyfrowe przez całe 
życie jest niezwykle ważne, zwłaszcza jako pedagog, który ma na celu 
motywowanie młodych ludzi.  

Źródło: Komisja Europejska (2018).

Edukacja cyfrowa
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Pomijając mit o cyfrowych native’ach...

• W przeciwieństwie do mitu, że dzieci ery cyfrowej same wiedzą, jak
prawidłowo korzystać z narzędzi cyfrowych i jak opracowywać
standardy etyczne w celu interakcji z bardzo złożonym i
zróżnicowanym środowiskiem, wyzwania, jakie niesie ze sobą
technologia cyfrowa, podkreślają znaczenie skupienia uwagi na
umiejętnościach informatycznych.

Rysunek: https://www.123rf.com/photo_39574350_stock-vector-group-of-student-at-teen-age-using-smartphone-in-concept-
of-smart-phone-addiction-flat-design-.html
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„Nie ściągnęliśmy cię z Internetu.
Urodziłam cię.”
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W europejskim Planie działania w dziedzinie edukacji
cyfrowej nakreślono trzy priorytety:

o Lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych w nauczaniu
i uczeniu się

o Rozwijanie odpowiednich umiejętności cyfrowych na
potrzeby transformacji cyfrowej

o Poprawa edukacji poprzez lepszą analizę danych
i prognozowanie

Edukacja cyfrowa

Źródła: Komisja Europejskiej (2018); Komisja Europejska | Kształcenie i Szkolenie | Digital 
education action plan
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Aby móc funkcjonować i rozwijać się w społeczeństwie cyfrowym oraz
przezwyciężać zagrożenia związane z technologiami cyfrowymi,
obywatele potrzebują umiejętności, które pomogą im sprostać
wyzwaniom i wykorzystać możliwości związane
z transformacją cyfrową.

Umiejętności cyfrowe wymagają 
pewnego, krytycznego i 
odpowiedzialnego korzystania z 
technologii cyfrowych; ponadto 
oznaczają one wiedzę, umiejętności 
i postawy potrzebne wszystkim 
obywatelom w szybko zmieniającym
się społeczeństwie cyfrowym.

Umiejętności cyfrowe

Źródło: Komisja Europejska (2018)
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Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigComp)
opisuje 5 obszarów umiejętności cyfrowych:

• informacje i umiejętności posługiwania się danymi;

• komunikacja i współpraca;

• treści i twórczość cyfrowa;

• Bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie; 

• rozwiązywanie problemów.

Umiejętności cyfrowe

Umiejętności te w 
dużym stopniu 
pokrywają się z 

umiejętnościami 
wspomnianymi już w 
innych Rozdziałach 

Źródło: Komisja Europejska (2018).
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W związku z tym zapoznaj się z poniższym filmem aby lepiej
zrozumieć, dlaczego nabywanie umiejętności cyfrowych
poprawia integrację społeczną i motywację uczniów:

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli 
(DigComp)

Źródło: Komisja Europejska, Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Ćwiczenie 1
2018-2-IT03-KA205-014235

155 2018-2-IT03-KA205-014235

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en


Umiejętność cyfrowa to jedna z przekrojowych kompetencji,
które pedagodzy muszą wpajać uczniom.

Rozwijając umiejętności cyfrowe w szkołach, nauczyciele
pomagają uczniom zrozumieć, co słyszą, co widzą i co czytają.
Umożliwi to uczniom bycie krytycznymi i bardziej
zaangażowanymi w życie społeczne.

Oznacza to, że umiejętności cyfrowe poprawiają aktywną
postawę obywatelską i wzmacniają krytyczne myślenie
dzieci i młodzieży, dzięki młode osoby mogą oceniać i
przezwyciężać wszechobecne zagrożenia związane z fałszywymi
informacjami, cybernękaniem, radykalizacją, zagrożeniami dla
cyberbezpieczeństwa i oszustwami.

2018-2-IT03-KA205-014235

156 2018-2-IT03-KA205-014235



Dlatego niezbędna jest obecność nauczycieli posiadających 
odpowiednie umiejętności cyfrowe, którzy wiedzą, jak dostosować 
różne strategie do programów nauczania i treści.

Innowacje w systemach edukacyjnych,
rozumiane jako wprowadzanie nowych
usług, technologii, kompetencji przez
organizacje edukacyjne, mogą przyczynić się
do poprawy efektów uczenia się, zwiększenia
zaangażowania i poprawy skuteczności. Są
one najbardziej skuteczne i trwałe, gdy są
stosowane przez dobrze wyszkolonych
nauczycieli i osadzone w jasnych celach
nauczania.

W związku z tym ważne jest, aby wziąć pod
uwagę Europejskie Ramy Kompetencji
Cyfrowych dla Nauczycieli (DigCompEdu),
które są zgodne z wcześniej omówionymi
dokumentami.Źródło: OECD (2016). 
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Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych 
dla Nauczycieli (DigCompEdu)
� Opisują, co to znaczy dla wychowawców posiadać 

umiejętności cyfrowe. 

� Przedstawiają ogólne ramy odniesienia mające na celu 
wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych specyficznych dla 
danego pedagoga w Europie.

� Obejmują wszystkie poziomy edukacji szkolnej, od wczesnego 
dzieciństwa po szkolnictwo wyższe i kształcenie dorosłych, w 
tym kształcenie i szkolenie ogólne i zawodowe, kształcenie 
specjalne oraz kontekst uczenia się pozaformalnego.

� Skupiają się na następujących sześciu obszarach, w których 
umiejętności cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla 
działalności pedagogicznej:

Źródło: European Commission, EU Science Hub, Digcompedu
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DigCompEdu – Obszary i zakres

Źródło: European Commission, EU Science Hub, Digcompedu

Umiejętności zawodowe pedagogów Umiejętności pedagogiczna pedagogów
Umiejętności uczących się

Umiejętności
cyfrowe

Umiejętności
specjalistyczna

Umiejętności
specjalistyczna

Zaangażowanie
zawodowe

Zasoby   
cyfrowe

Nauczanie i
uczenie się

Ocena    

Wzmacnianie 
pozycji

Ułatwianie uczniom
zdobywania umiejętności

cyfrowych

Umiejętności
przekrojowe
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DigCompEdu – Obszary i zakres
Umiejętność wykorzystania technologii cyfrowych do profesjonalnych 

interakcji z rówieśnikami, uczniami, rodzinami itp. Korzyści są odczuwalne 
zarówno dla jednostki, jak i dla społeczności szkolnej.

Obszar 1: Zaangażowanie 
zawodowe

Umiejętności korzystania z technologii w sposób odpowiedzialny, tworzenia i 
dzielenia się zasobami do nauki.Obszar 2: Źródła cyfrowe

Umiejętności w zakresie zarządzania technologiami cyfrowymi w 
nauczaniu i uczeniu się.

Obszar 3: Nauczanie i 
uczenie się

Umiejętności korzystania z technologii cyfrowych w celu poprawy oceny.Obszar 4: Ocena

Umiejętność wykorzystania technologii cyfrowych do opracowania 
strategii nauczania i uczenia się zorientowanych na ucznia.

Obszar 5: Wzmocnienie 
pozycji uczniów

Umożliwienie uczniom zarządzania ryzykiem oraz bezpiecznego i 
odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych, jak również 
wykorzystywania ich do komunikacji, współpracy i aktywności obywatelskiej.

Obszar 6: Ułatwianie uczniom 
zdobywania umiejętności 

cyfrowych.
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Ćwiczenie
Sprawdź tabelę na następnym slajdzie, aby dowiedzieć się:

• Na jakim poziomie jesteś jako nauczyciel/pedagog?• Co możesz zrobić, aby poprawić swoje umiejętności cyfrowe 
jako nauczyciel/pedagog?
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Ćwiczenie
Postęp Określenie kompetencji
Nowicjusz Niewielkie wykorzystanie 

technologii cyfrowych do 
komunikacji. 

Rzadko korzystam z technologii cyfrowych do komunikacji. 

Odkrywca Świadomość i podstawowe 
wykorzystanie technologii 
cyfrowych do komunikacji.

Technologie cyfrowe wykorzystuję do komunikacji np. z uczniami, rodzicami, 
współpracownikami lub personelem pomocniczym. 

Integrator Wykorzystanie technologii 
cyfrowych do komunikacji w 
sposób skuteczny i 
odpowiedzialny.

Używam różnych cyfrowych kanałów i narzędzi komunikacji, w zależności od 
celu i kontekstu komunikacji.
Korzystam z technologii cyfrowych w sposób odpowiedzialny i etyczny, np. 
przestrzegając netykiety i zasad dopuszczalnego użytkowania (AUP).

Ekspert Wykorzystanie technologii 
cyfrowych do komunikacji w 
sposób zorganizowany i 
elastyczny.

Wybieram najbardziej odpowiedni kanał, format i styl dla danego celu i 
kontekstu komunikacji.
Dostosowuję swoje strategie komunikacyjne do konkretnych odbiorców.

Lider Ocena i omawianie strategii 
komunikacyjnych.

Oceniam, zastanawiam się i wspólnie omawiam sposób, w jaki technologie 
cyfrowe są skutecznie wykorzystywane do komunikacji organizacyjnej i 
indywidualnej.
Korzystam z technologii cyfrowych, aby procedury administracyjne były 
bardziej przejrzyste dla uczniów i/lub rodziców oraz aby umożliwić im 
dokonywanie świadomych wyborów dotyczących przyszłych priorytetów 
edukacyjnych. 

Pionier Analiza i przeprojektowywanie 
strategii komunikacyjnych. 

Przyczyniam się do opracowania spójnej wizji lub strategii skutecznego i 
odpowiedzialnego wykorzystywania technologii cyfrowych do komunikacji.

Źródło: Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Nauczycieli (DigCompEdu) 
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Zrób sobie SELFIE
Aby wesprzeć cyfrowy potencjał szkół, Komisja Europejska stworzyła SELFIE - narzędzie
autorefleksji dla szkół podstawowych, średnich i zawodowych. SELFIE pomaga szkołom
ocenić, za pomocą serii pytań do nauczycieli, uczniów i dyrektorów szkół, na jakim
poziomie wykorzystują technologie cyfrowe do nauczania i uczenia się.

Ponieważ
❑ Tylko 20-25% uczniów jest nauczanych przez nauczycieli, którzy czują się pewnie w

wykorzystywaniu technologii.
❑ Integracja technologii cyfrowych w sposób celowy jest wyzwaniem dla edukacji

szkolnej.
❑ Aby poprawić sposób, w jaki uczniowie się uczą, technologia powinna być

wykorzystywana w sposób holistyczny, z wyraźnym ukierunkowaniem
pedagogicznym i zaangażowaniem całej szkoły.

Przejdź do
SELFiE: self-reflection tool & mentoring scheme for schools

i zrób SELFIE swojej szkoły

Więcej ćwiczeń
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Zainspiruj się!

'DigComp into action' user guide. 
Przewodnik ten zawiera ponad 30 przykładów, które mogą 
zainspirować, umożliwić i przygotować użytkownika do 
korzystania z DigComp w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

DigComp factsheet

DigComp brochure

Joint Research Centre (JRC)
W celu uzyskania dalszych informacji, publikacji, badań i 
materiałów pomocniczych.

Więcej źródeł
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Edukacja medialna
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� W ciągu ostatnich dziesięcioleci kultura medialna
znacznie się rozwinęła. Istnieje szereg nowych mediów:
telewizja kablowa i satelitarna, komputery domowe,
rejestratory i kamery wideo, nowe interaktywne usługi „on-
line” oraz inne interaktywne oprogramowanie on-line
zorientowane na konsumenta.

� Przejście od kodowania analogowego do cyfrowego oraz
konsolidacja konglomeratów komunikacyjnych
doprowadziły do coraz większego przenikania się mediów,
ponieważ gatunki, tematy i treści przepływają między nimi
z coraz większą płynnością.

� Wchodzimy w środowisko multimedialne, które coraz
częściej towarzyszy nam jako wzajemnie powiązana
całość.

Edukacja medialna (EM) 

Więcej informacji znajduję się pod tym linkiem.
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EM - cyfrowa czy tradycyjna?
Rysunek 1
Internet to najczęściej wykorzystywany kanał komunikacji w Europie

Spędzony czas według kanału komunikacji
(godziny na tydzień na osobę) Media ogólnie

Internet

Telewizja

Radio

Prasa

Inne

Uwagi: Obejmuje jednoczesne zużycie mediów. „Inne” dotyczy filmów wideo, DVD i gier offline. Prasa dotyczy gazet i magazynów.
Źródło: analizy: PricewaterhouseCoopers, Wilkofsky Gruen Associatea, Microsoft, Forrester; A.T. Kearney
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� Edukacja w zakresie umiejętności korzystania z mediów
ma na celu promowanie świadomości wpływu mediów i
stworzenie aktywnego stanowiska zarówno w stosunku
do konsumpcji, jak i tworzenia mediów.

� Określanie możliwości i
deficytów w korzystaniu
z mediów przez dzieci i
młodzież

� Projekty i działania 
wspierające prawidłowe 
i odpowiedzialne 
korzystanie z aktualnie 
dostępnych mediów
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Czym jest umiejętność korzystania z
mediów? Obejrzyj poniższy film z kanału Media
Literacy Now
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Różne podejścia do edukacji medialnej

� Edukacja PRZY UŻYCIU mediów = Media jako 
narzędzie do wykorzystania w procesach edukacyjnych 

� Edukacja W ZAKRESIE MEDIÓW = Edukacja w zakresie 
krytycznego rozumienia mediów jako środka, języka i 
kultury    

� Edukacja DLA mediów = Szkolenie specjalistów, 
nauczycieli i rodziców

Więcej informacji znajduję się pod tym linkiem.
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Edukacja medialna: Model zurychski 

Umiejętn
ości 

medialne

Umiejętności osobiste

Wiedza o mediach Umiejętności 
operacyjne

Umiejętności społeczne

Know-how podstawowa wiedza o 
systemach medialnych

know-how w zakresie 
zarządzania 
rutynowymi 
działaniami z 
wykorzystaniem 
mediów

know-how w zakresie 
korzystania z mediów z 
właściwą 
odpowiedzialnością 
społeczną

Udostępnianie i 
wymiana

know-how w zakresie 
korzystania z języków 
medialnych

wiedza o tym, jak 
korzystać z mediów w 
sposób 
ukierunkowany na 
Twoje potrzeby

know-how w zakresie 
zarządzania rutynowymi 
działaniami z 
wykorzystaniem mediów

Zastanów się nad znajomością 
zasad panujących w 
mediach i nad tym, jak 
krytycznie oceniać

czy potrafisz 
krytycznie ocenić 
swoje „medialne 
zachowanie”.

czy potrafisz krytycznie 
ocenić wpływ mediów na ich 
zachowania społeczne

Źródło: https://www.lmvz.ch/schule/medienkompass/medienkompass-1
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Umiejętności osobiste są obecnie powiązane z
nowym zestawem umiejętności wymaganych do
działania w mediach społecznościowych, jak
pokazano w modelu zurychskim.
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Dlaczego edukacja medialna jest 
ważna?

Ponieważ transformacja cyfrowa stwarza wyzwania
związane z bezpieczeństwem online i higieną
cyberbezpieczeństwa.

Ważne jest, aby wzmocnić krytyczne myślenie dzieci i
młodzieży, tak aby mogły one oceniać i przezwyciężać
wszechobecne zagrożenia związane z fałszywymi
informacjami, cybernękaniem, radykalizacją postaw,
zagrożeniami cyberbezpieczeństwa i oszustwami.
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• Prywatność i bezpieczeństwo w Internecie to dwa ważne
aspekty obywatelstwa cyfrowego, które mogą wydawać się
skomplikowane. Dlatego ważne jest, aby zacząć od podstaw.
Dobrym punktem wyjścia jest nauczenie uczniów, jak chronić
i rozpoznawać znaczenie swoich danych osobowych,
traktując je w taki sam sposób, jak rzeczy wartościowe, które
są ich własnością i na których najbardziej im zależy.

PORADY

Rysunek pochodzi ze strony: link.
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• Używaj skutecznych haseł.
Wszyscy uczniowie od najmłodszych lat uczą się
bezpiecznego zachowania w domu, w szkole i przede
wszystkim na ulicy. Nauczono ich, aby uważali na swoje
otoczenie i dbali o bezpieczeństwo swoich rzeczy,
zamykając je na klucz. Ta sama zasada obowiązuje w
świecie online, z tą tylko różnicą, że zamiast dóbr
materialnych mówimy o danych osobowych, a dostęp do
kont online (takich jak dostęp do poczty elektronicznej i
kont w mediach społecznościowych) musi być chroniony
bezpiecznymi hasłami.

PORADY
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Jedną z trudności, jeśli chodzi o prywatność i bezpieczeństwo w
Internecie, jest brak „właściwych” lub „niewłaściwych” odpowiedzi:
nie ma takiego podejścia, które byłoby odpowiednie dla wszystkich.
Zamiast tego, ważne jest, aby zapewnić uczniom informacje
dostosowane do ich wieku i zachęcić ich do samodzielnego myślenia
i wyciągania własnych wniosków poprzez ustalanie limitów, które są
prawidłowe i odpowiednie dla ich potrzeb. Nauczyciel nigdy nie
będzie miał całkowitej pewności, że zabezpieczył swoich uczniów,
ale zawsze może ich nauczyć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
w sieci.

❑ Aby popracować i zastanowić się nad bezpieczeństwem w
Internecie i mediach społecznościowych, wraz z uczniami spróbuj
wykonać następujące ćwiczenia.
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Ćwiczenia
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Ćwiczenie 1: Ćwiczenie 1: Jak stworzyć bezpieczną tożsamość cyfrową?
Porozmawiaj z uczniami o wszystkich ważnych krokach, które należy podjąć 
przed stworzeniem bezpiecznego profilu w mediach społecznościowych (patrz 
plik) i zastanów się, dlaczego są one ważne.

Przydatny link:
Bezpieczniejszy Internet: http://www.saferinternet.org/
Użyteczne źródło artykułów i filmów (w różnych językach) w celu zwiększenia 
świadomości na temat problemów związanych z mediami społecznościowymi

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z plikiem „Media Education in 12 
European Countries” 

Ćwiczenie 2: Google - Jak zostać Asem Internetu?
Plany lekcji i przewodnik po zajęciach dla nauczycieli do pracy nad 
bezpieczeństwem uczniów w Internecie (patrz plik), odwiedź stronę 
internetową https://beinternetlegends.withgoogle.com/en_us
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Rozsądek: Udostępniaj z głową 
Zastanowię się, czym się dzielę i z kim, i zachowam  szczególnie wrażliwe informacje dla 
siebie (takie jak mój adres domowy, aktualna lokalizacja lub działalność gospodarcza innych 
osób).

Uważność: nie daj się nabrać
Będę uważał na wyłudzenia informacji i oszustwa, i za każdym razem będę zgłaszał podejrzane 
zachowania.

Siła: chroń swoje sekrety
Będę odpowiedzialny za ochronę ważnych informacji poprzez tworzenie silnych i oryginalnych 
haseł zawierających znaki, liczby i symbole.

Życzliwość: życzliwość jest fajna
Będę rozpowszechniał pozytywy i wykorzystywał nabyte umiejętności do blokowania i 
zgłaszania negatywnych zachowań.

Odwaga: rozmawiaj o wątpliwościach
Będę dawał znać, gdy tylko zauważę niewłaściwe zachowanie i będę szukał zaufanej osoby 
dorosłej, aby omówić sytuacje, które sprawiają, że czuję się niekomfortowo. Ponieważ to jest 
to, co trzeba robić, aby być bezpiecznym i nieustraszonym odkrywcą świata online.

Bądź 
Asem 
Internetu
Bycie asem internetu 
oznacza bycie 
bystrym, czujnym, 
bezpiecznym, 
uprzejmym i 
odważnym. Aby 
zaprezentować te 
cechy, zamierzam 
trzymać się 
następujących 
wytycznych: 
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Ćwiczenie 3: ćwiczenia online na temat tego, jak rozpoznawać 
fałszywe informacje i poprawić krytyczne myślenie

http://factitious.augamestudio.com/#/
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W tym Rozdziale dowiedzieliśmy się, jak ważnymi 
narzędziami w pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi ESL
(przedwczesne zakończenie nauki szkolnej) są edukacja 
cyfrowa i medialna.  Po rozpoznaniu powiązanych ryzyk, 
narzędzia te mogą być aktywnie stosowane w celu 
promowania włączenia społecznego.

Niezależnie od tego, czy jesteśmy użytkownikami czy 
twórcami treści cyfrowych, uczniami czy nauczycielami, 
świadome i krytyczne korzystanie z nowych technologii to 
ważny krok w kierunku pozyskania obywatelstwa 
cyfrowego.
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Wideo

Media Literacy Now
https://www.youtube.com/watch?v=GIaRw5R6Da4
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