JEŚLI NIE MY, TO KTO?
Przewodnik dla szkół

na podstawie projektu „Who cares…? – We do!”
realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych,
we współpracy z firmą szkoleniową BragaMob z Portugalii, aby zapobiegać
przedwczesnemu opuszczaniu szkoły oraz niepowodzeniom szkolnym
wśród młodzieży.

"Projekt wspierany finansowo przez Komisję Europejską.
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści w nim zawarte"
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1. WSTĘP

1.1.

ZAŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Przyszłość Europy w znacznej mierze zależy od dobrze wykształconej, kreatywnej
i asertywnej młodzieży. Jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej na najbliższe lata jest
wspieranie, większym stopniu niż do tej pory, rozwoju wszechstronnych talentów młodych ludzi
z korzyścią dla nich samych i dla gospodarki.
Jednym z problemów współczesnego młodego Europejczyka jest przedwczesne kończenie
nauki. Konsekwencje tego zjawiska wywierają wpływ na całe życie i zmniejszają szanse na udział
w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Zwiększają one indywidualne ryzyko bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wpływają na poziom dochodów uzyskiwanych
w czasie całego życia, samopoczucie i zdrowie osób, których dotyczą, i ich dzieci. Także szanse
ich dzieci na szkolne sukcesy są mniejsze.
Celem ustanowionym przez Radę Europejską jest zmniejszenie odsetka osób
przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10%. Zwiększenie edukacyjnych
osiągnięć młodych ludzi to jednoczesne zapobieganie czynnikom ryzyka bezrobocia i ubóstwa.
Radykalne zmniejszenie liczby młodych ludzi przedwcześnie kończących naukę jest niezwykle
ważną inwestycją, nie tylko z perspektywy poszczególnych młodych ludzi, ale także
z perspektywy przyszłego dobrobytu i spójności społecznej całej UE.
Ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki wpływa na szanse zatrudnienia
młodych ludzi, przyczynia się ono również do zwiększenia ich integracji na rynku pracy, a tym
samym do osiągnięcia stopy zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat wynoszącej 75%.
W 2009 r. ponad sześć milionów młodych ludzi, czyli 14,4% osób w wieku 18–24 lat,
zakończyło edukację lub szkolenie na poziomie kształcenia gimnazjalnego lub niższym. Co
gorsza 17,4% z nich ukończyło jedynie szkołę podstawową. Przedwczesne kończenie nauki
oznacza marnowanie możliwości życiowych młodych ludzi, a także potencjału społecznego
i gospodarczego całej Unii Europejskiej.
Bezrobocie młodych wynosi obecnie 20%, a przedwczesne kończenie nauki bezpośrednio
się do niego przyczynia. W 2009 r. w UE 52% osób, które przedwcześnie zakończyły naukę, było
bezrobotnych. Osoby te, nawet jeżeli pracowały, zarabiały mniej, zwykle zatrudnione były na
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niepewnych warunkach i częściej uzależnione od pomocy socjalnej. Rzadziej uczyły się przez
całe życie i przekwalifikowywały. Osoby, które przedwcześnie zakończyły naukę, w mniejszym
stopniu uczestniczą w procesach demokratycznych i są mniej aktywnymi obywatelami.
Innowacyjność i wzrost nie tylko sektorów wysokich technologii, ale całej gospodarki, opierają
się na wykwalifikowanej sile roboczej. Zmniejszenie średniego europejskiego odsetka osób,
które przedwcześnie zakończyły naukę, o 1 punkt procentowy corocznie dostarczyłoby
europejskiej gospodarce prawie pół miliona dodatkowych potencjalnych wykwalifikowanych
młodych pracowników.

Słowacja

4,9

Polska

5,3

Słowenia

5,3

Republika Czeska

5,4

Luksemburg

7,7

Litwa

8,7

Austria

8,7

Finlandia

9,9

Dania

10,6

Szwecja

10,7

Niderlandy

10,9

Niemcy

11,1

Belgia

11,1

Węgry

11,2

Irlandia

11,3

Cypr
Francja

11,7
12,3

Łotwa

13,9

Estonia

13,9

UE-27

14,4

Grecja

14,5

Bułgaria

14,7

Zjednoczone Królestwo

15,7

Rumunia

16,6

Włochy

19,2

Portugalia

31,2

Hiszpania

31,2

Malta

36,8

Odsetek osób w wieku 18–24 lat, które zakończyły edukację na poziomie kształcenia gimnazjalnego
lub niższym i nie uczestniczą w dalszym kształceniu ani szkoleniu (dane za 2009 r.)
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1.2.

PRZYCZYNY WCZESNEGO OPUSZCZANIA SZKOŁY

Przyczyny, dla których młodzi ludzie przedwcześnie kończą kształcenie i szkolenie, są
zindywidualizowane. Możliwe jest jednak określenie pewnych powtarzających się czynników.
a) Gorsza sytuacja społeczna i niski poziom wykształcenia rodziców.
b) Gorsza sytuacja ekonomiczna (młodzież objęta opieką socjalną i osoby niepełnosprawne
fizycznie lub umysłowo, lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
c) Pochodzenie ze środowiska migracyjnego (średni odsetek osób przedwcześnie
kończących naukę jest dwukrotnie wyższy niż u młodzieży autochtonicznej (w 2009 r.
26,4% vs. 13,1%). Odsetek jest jeszcze wyższy wśród Romów, którzy są najbardziej
wykluczoną grupą społeczną.
Powyższe czynniki sprawiają, że młodzież zwykle otrzymuje słabsze wsparcie ze strony
rodziny, doświadcza dyskryminacji w ramach systemu edukacyjnego i ma bardziej ograniczony
dostęp do możliwości uczenia się poza obowiązkowym systemem szkolnym.
Na przedwczesne kończenie nauki mają wpływ również czynniki edukacyjne:
a) Zmiana szkoły lub przechodzenie na kolejne poziomy edukacji są szczególnie trudnymi
momentami dla uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki.
b) Brak zgodności pomiędzy programami nauczania w kształceniu
zawodowym,
a potrzebami rynku staje się problemem, jeżeli uczniowie nie widzą perspektyw
w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej.
c) Brak wsparcia dla uczniów borykających się z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi
lub edukacyjnymi, które umożliwiłoby im pozostanie w systemie kształcenia i szkolenia.
d) Brak wsparcia dla nauczycieli chcących zaspokoić różne potrzeby w grupach uczniów
o różnym poziomie zdolności.
Problem przedwczesnego opuszczania szkoły dotyczy 16,3% chłopców i 12,5% dziewcząt.
Na etapie obowiązku szkolnego chłopcy częściej niż dziewczęta mają trudności
z dostosowaniem się do środowiska szkolnego i zazwyczaj osiągają gorsze wyniki.
Przy wspieraniu uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki należy
uwzględnić wszystkie ww. warunki. Jednak jedynie kilka państw członkowskich realizuje spójną
i kompleksową strategię na rzecz zmniejszenia skali zjawiska.
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2. RZECZYWISTOŚĆ I DOŚWIADCZENIA PORTUGALCZYKÓW
Portugalia jest jednym z krajów, w którym problem przedwczesnego opuszczania szkoły
i jego konsekwencje stanowią problem społeczny, jednak podjęte działania w celu zmniejszenia
skali tego zjawiska spowodowały widoczną poprawę sytuacji. Odsetek osób przedwcześnie
kończących naukę jest najwyższy wśród Romów, którzy są najbardziej wykluczoną grupą
społeczną.

Odsetek Portugalczyków w wieku 18–24 lata, którzy zakończyli edukację na szkole podstawowej
lub gimnazjum. Zmiany w latach 1992–2015.

Negatywne skutki wykluczenia Romów oraz ich nieufności wobec instytucji świata
„gadziów”1 objawiają się w postaci ograniczonej możliwości korzystania z wielu osiągnięć
współczesnej cywilizacji (technicznych, ideowych czy naukowych). Przede wszystkim nie w pełni
wykorzystywane są możliwości, jakie niesie ze sobą powszechna edukacja.

1

Gadzio – według tradycji romskiej "obcy", "nie-Rom", określenie stosowane do osób uznawanych za nienależące
do społeczności romskiej.
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Spowodowane jest to zarówno uznawaniem przez rodziców jedynie tradycyjnych wartości
kultury romskiej, brakiem znajomości języka kraju zamieszkania wśród najmłodszych, obawą
przed szykanami w szkole, jak też ostracyzmem społecznym.
Braki w zakresie wykształcenia formalnego skutkują ograniczeniem możliwości rozwoju
zawodowego w dziedzinach innych, niż oferuje tradycyjna romska edukacja nieformalna. Wiele
osób zostało pozbawionych możliwości zarobku ponieważ ta nieformalna edukacja obejmuje
jedynie tradycyjne zawody, które Romowie wykonywali od pokoleń. Obecnie maleje
zapotrzebowanie na tego typu usługi.
Ponieważ wartości takie jak równość i tolerancja są fundamentem Unii Europejskiej,
fakt, że wciąż nie wszyscy obywatele UE mogą korzystać z tych wartości, spowodował, że
Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie Badania UE na temat mniejszości i dyskryminacji.
Wyniki pierwszego badania dotyczącego Romów z 2011 r. były niepokojące. Odsetek Romów
wcześnie kończących naukę jest nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu z resztą populacji.
Państwa członkowskie opracowały krajowe strategie integracji Romów i wyznaczyły
krajowe punkty kontaktowe ds. integracji Romów, aby zapewnić koordynację i monitorowanie
wdrażania tych strategii. Od 2016 r. państwa członkowskie mają też obowiązek składania do
Komisji rocznych sprawozdań z wprowadzonych środków na rzecz integracji. Portugalia będąca
członkiem Unii Europejskiej i zajmująca jedno z najwyższych lokat w negatywnej statystyce
unijnej, zobligowana jest do opracowywania i wdrażania programów finansowanych ze środków
unijnych, mających na celu eliminację problemu.
Oprócz problemów dyskryminacji i wykluczania mniejszości romskiej tworzący projekty
borykają się z samą kulturą Romów. Jest ona ściśle związana z wewnątrzgrupowym przekazem
zasad ogółu romskiej tradycji. Przekazywanie zasad odbywa się dzięki rozbudowanym związkom
pokrewieństwa oraz uznawaniu autorytetu starszyzny. Duże znaczenie ma też tradycyjny
podział ról, miejsce kobiety w rodzinie.
Goszcząc w Portugalii nauczyciele ZSEiI mieli możliwość zapoznania się z programem,
którego celem było zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu szkoły przez dzieci i nastolatki
romskie, motywowanie ich do kontynuowania nauki i zachęcanie tych, którzy porzucili naukę do
powrotu do szkoły, przedstawiając im możliwości podjęcia pracy i w konsekwencji zdobycie
środków na utrzymanie rodziny.
Innym celem programu było zapobieganie przerywaniu nauki przez dziewczęta romskie,
uświadamianie i zapobieganie niechcianej ciąży, niezgoda na aranżowanie małżeństw.
Zapoznanie z programem nie ograniczało się jedynie do zaprezentowania danych
statystycznych. Oprócz teorii była również praktyka. Pokazano metody pracy i efekty ich
zastosowania. Możliwa była praca z dziećmi romskimi w świetlicy środowiskowej, rozmowy
z uczestnikami projektu, obserwacje młodzieży romskiej i ich relacji z opiekunami na pikniku
nad rzeką, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjno-edukacyjnych. W dłuższej
7

perspektywie wdrażanie właściwych strategii działania prowadzi do sukcesu: zmienia życie
młodych Romów, przełamuje stereotypy, pomaga tworzyć nową lepszą rzeczywistość dla tych,
którzy bez możliwości nauki i szansy, jaką daje szeroko pojęta edukacja, byliby pozbawieni
perspektyw na lepsze życie.
Nie ze wszystkimi problemami, które rozwiązywać muszą Portugalczycy, spotykamy się
w Polsce, ale z pewnością metody zapobiegania przedwczesnemu opuszczaniu szkoły można
zastosować w codziennej pracy z młodzieżą.

Lipiec 2016 r.

Lipiec 2017 r.
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3. PROBLEM WCZESNEGO OPUSZCZANIA SZKOŁY W PORTUGALII - PROPOZYCJE
ROZWIĄZAŃ
W Portugalii problem wczesnego opuszczania szkoły (ang. ESL) został uznany jako
problem polityczny na początku 2000 r. Biorąc pod uwagę kwestie powtarzania roku
i niepowodzeń szkolnych, ESL ciągle pozostaje problemem społecznym i edukacyjnym pomimo
tego, że udało się zmniejszyć jego poziom z 44,2% w 2001 r. do 20,8% w 2012 r. Skupienie się
na podnoszeniu kwalifikacji populacji, zgodnie z wytycznymi UE oraz w odpowiedzi na
umiarkowane wyniki Portugalii w skali międzynarodowej, oceny porównawcze, takie jak PISA 2,
miały pozytywne skutki w zmniejszaniu ESL.
W latach 2000–2010 nastąpił wzrost inwestycji na edukację w zakresie modernizacji,
europeizacji i innowacji technologicznych. Liczne zmiany edukacyjne i społeczne przekształciły
sferę edukacji i utorowały drogę do zmniejszenia problemu wczesnego opuszczania szkoły.
W połowie 2000 r. nacisk położony został na skuteczność rozszerzania obowiązkowego szkolnictwa równolegle z wprowadzaniem w życie działań konsolidujących szkolnictwo publiczne,
takich jak: wsparcie finansowe dla rodzin o niskim dochodzie, zwłaszcza w celu opóźnienia
wejścia uczniów na rynek pracy.
Zrealizowane zadania:








poprawa i rozbudowa szkół średnich i zawodowych oraz dostarczanie umiejętności
niezbędnych na rynku pracy poprzez współpracę pomiędzy szkołami, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami,
program „Nowe możliwości” mający na celu kształcenie dorosłych i edukację dla młodzieży, w tym uzyskiwanie certyfikatów,
„Narodowy Plan Czytania” jako odpowiedź na wysoki poziom analfabetyzmu,
modernizacja obiektów szkolnych,
„Technologiczny Plan dla Edukacji ” (w tym „szybki Internet” dla szkół, podstawy obsługi
komputera, e-szkolnictwo),
wprowadzenie bezpłatnych, dodatkowych zajęć w ramach obowiązkowych programów
nauczania (język angielski, muzyka, edukacja fizyczna).

Kamieniem milowym w edukacji w 2009 r. było przedłużenie kształcenia obowiązkowego
do wieku 18 lat, równolegle z innymi działaniami politycznymi skierowanymi na optymalizację
szkoły średniej, redukcję współczynnika wczesnego opuszczania szkoły i zwiększenie
umiejętności i kwalifikacji młodych ludzi. Inne przykłady takich działań to zapewnienie środków

2

PISA (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowe badanie, którego celem jest
uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia w celu poprawy
jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.
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na szkoły, korekta nieskuteczności systemu i program „Szkolny Sukces” (2010) wspierający
projekty szkolne i dywersyfikacje edukacyjną.
Od 2011 r. na Portugalię silnie oddziałuje światowy kryzys: problemy gospodarcze,
niestabilność polityczna, niestabilność pracy, obniżenie jakości życia, ogólne zubożenie
większości ludności oraz silny wzrost emigracji. Ograniczenia budżetowe wpłynęły na system
edukacji i szkoleń, narażając na niebezpieczeństwo powszechność i jakość edukacji publicznej,
w tym szkolnictwa wyższego i badań naukowych.
Napięcia pomiędzy normatywnym zaleceniem obowiązkowego szkolnictwa, a społecznymi
i politycznymi możliwościami zapewnienia jej skutecznej powszechności stały się coraz bardziej
widoczne. Szkolnictwo zawodowe przedstawiane jest jako „rozwiązanie” dla uczniów
osiągających niższe wyniki w nauce. W 2012 r. wprowadzono wczesny program pilotażowy
zapewniający możliwość zdobycia umiejętności zawodowych dla 13–latków.
Portugalscy eksperci zadali sobie kluczowe pytanie: jakie kroki może podjąć szkoła, aby
zapobiegać wczesnemu opuszczaniu szkoły?
Zaangażowanie w szkołę i naukę















uczestnictwo (partycypacja) uczniów,
identyfikowanie się ze szkołą,
osobisty wkład w uczenie się,
pokazanie uczniom korzyści wynikających z edukacji,
zapewnienie wsparcia akademickiego w celu umożliwienia uczniom osiągnięcia dobrych
wyników w ich pracach okresowych,
uwzględnienie ważności znaczenia rodziny w osiągnięciu przez dzieci sukcesu oraz
ukończenie przez nie szkoły,
tworzenie małych szkół z małoliczebnymi klasami,
budowanie relacji i wzmacnianie komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami,
pomoc uczniom w problemach osobistych i rodzinnych poprzez zapewnienie doradztwa
i dostępu do pomocy społecznej,
pomoc uczniom w rozwijaniu umiejętności w wielu dziedzinach jednocześnie,
budowanie pozytywnego obywatelstwa. Zapewnianie zabawy, interaktywnych zasobów,
takich jak „Be Seen” („Bądź widoczny”),
zwiększenie rozumienia problemu wczesnego opuszczania szkoły przez pedagogów
i uczniów, zachowanie etyczne wszystkich uczniów, zaznaczanie swojej obecności
w szkole (footprints in school), liderzy zespołów powinni być uczniami wyróżniającymi
się w nauce,
wspieranie zmian zachowań poprzez integrację programu nauczania w ramach
wszystkich przedmiotów. Uczeń powinien wybrać pewne zagadnienia dla swojego,
indywidualnego programu nauczania,
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konsekwentne wdrażanie jasnych zasad z wykorzystaniem odpowiedniego systemu kar
i nagród,
wdrażanie najnowszej technologii dostępnej dla studentów, użytecznych opcji
technologicznych dostępnych dla każdego ucznia w celu zapobiegania, reagowania
i zgłaszania incydentów ELS,
położenie nacisku na równowagę między wolnością wypowiedzi, a indywidualnymi
prawami do bezpieczeństwa, prywatności i ochrony przed przemocą, wykorzystując
techniki odgrywania ról, różne strategie nauczania i budowanie wzajemnego zaufania.

Istnieje wiele wspaniałych programów przeciwdziałających wczesnemu opuszczaniu
szkoły, takich jak: Don't Leave, Education plus i Step-by-Step, które mają na celu stworzenie
pozytywnego klimatu szkolnego, w którym negatywne zachowania są ograniczone
i zastępowane zachowaniami pozytywnymi. Programy te podkreślają również znaczenie
stworzenia klimatu zaufania, w którym uczniowie czują się komfortowo, prosząc o pomoc.
Uczniowie muszą mieć powód do ukończenia szkoły i rozumieć ważność jej ukończenia dla
ich przyszłości, chcą mieć dostęp do osób dorosłych, które zachęcą ich do pozostania w szkole
i pomogą w osiągnięciu sukcesu poprzez uczenie zorientowane na pracę (kształcenie
zawodowe, udział w wolontariatach lub programach usługowych).
Efektywna interwencja








pozytywna atmosfera w szkole,
obecność (uczęszczanie do szkoły),
zachowanie,
osiągnięcia edukacyjne,
zaangażowanie rodziny,
zaangażowanie ucznia,
ewaluacja polityki i procedur w odniesieniu do zjawiska wczesnego opuszczania szkoły.

Powtarzające się w różnych badaniach i opracowaniach problemy pozwoliły na
zidentyfikowanie najważniejszych przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz przedstawienie
propozycji ich minimalizacji.
Kluczowe wskaźniki ryzyka






nieobecność ucznia,
pozostawienie w tej samej klasie,
słabe wyniki w nauce,
zachowanie,
brak zaangażowania rodziny,
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zły klimat w szkole,
punkty krytyczne (zwrotne) w edukacji,
niepełnosprawność,
aspekty socjo-ekonomiczne.

Pomysły do wdrożenia














Edukacja Obywatelska we wszystkich szkołach podstawowych w kraju,
Transmisje Parlamentarne na żywo w szkole podstawowej,
Ochrona środowiska na wszystkich poziomach nauczania,
zajmowanie się tematyką zmian klimatycznych w szkole
Sprzątanie kraju,
Ruch przeciwko mowie nienawiści,
Lokalny plan etyki i sportu,
Konkurs na Szkołę Europejską,
Stowarzyszenia Młodzieży,
wspólna praca w trybie on-line,
Kanał YouTube, strona Facebook, Instagram, Linkedin,
Wyzwania fotograficzne,
Dzień sportu.

4. PROJEKT „A kogo to… – nas tak!”
Problem przedwczesnego opuszczania szkoły dotyczy również polskich uczniów.
Jednocześnie należy dodać, że Polska na tle Europy nie wypada najgorzej.
2009

2010

2011

2012

5.3%

5.4%

5.6%

5.7%

Odsetek uczniów przedwczeście opuszczających szkołę w Polsce (2009–2012)

W wyniku wnikliwej analizy, w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu, dostrzeżono również ten problem i postanowiono zidentyfikować powody
przedwczesnego opuszczania szkoły. Stwierdzono, że uczniowie klas pierwszych technikum,
którzy rezygnują z nauki, zmieniają ją na szkołę bliższą ich zainteresowaniom, natomiast
uczniowie klas starszych często nie podejmują próby zmiany szkoły i kończą edukację
definitywnie.
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W celu podjęcia prób rozwiązania tego problemu, dwie grupy nauczycieli z ZSEiI wzięły
udział w projekcie „A kogo to… – nas tak!”, realizowanym we współpracy z firmą szkoleniową
BragaMob z Portugalii.

Czerwiec 2016 r.

Czerwiec 2017 r.

W czerwcu 2016 pierwsza, a rok później druga grupa nauczycieli języków obcych,
przedmiotów ogólnych i zawodowych pojechały do Bragi, by poznać sposoby identyfikowania
przyczyn wczesnego opuszczania szkoły oraz sposoby i metody zmniejszania skali tego zjawiska.
Na podstawie doświadczeń Portugalczyków poznali metodologię określania przyczyn
opuszczania szkoły, uczestniczyli w działaniach prewencyjnych realizowanych w formach
szkolnych i pozaszkolnych (warsztaty, zwiedzanie nowoczesnych szkół wyposażonych w strefy
relaksu, sportu, rozmowy z nauczycielami, spotkania z osobami zagrożonymi wykluczeniem).
W czasie ćwiczeń realizowane były zadania ukierunkowane na integrację, współpracę w grupie,
wzajemną pomoc i wsparcie.
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Czerwiec 2016 r.

Czerwiec 2017 r.

5. POLSKA RZECZYWISTOŚĆ
Po powrocie, zaplanowaliśmy przeniesienie poznanych metod i sposobów działań do
warunków panujących w polskiej szkole. W efekcie wykonaliśmy badania ankietowe
obejmujące wszystkie podmioty uczestniczące w procesie edukacji. Przeprowadzone wśród
14

uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety dotyczyły szeroko rozumianych niepowodzeń szkolnych,
jako prawdopodobnych przyczyn przedwczesnego opuszczania szkoły przez uczniów.
Zespół ewaluacyjny przygotował i opracował narzędzia badawcze, które posłużyły do
rozpoznania przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów naszej szkoły, ich potrzeb rozwojowych
oraz sytuacji społecznej. Badanie objęło wybranych losowo uczniów wszystkich klas technikum,
łącznie 162 uczniów, 197 rodziców oraz 54 nauczycieli.
Celami szczegółowymi przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji:
 co oznacza określenie „niepowodzenie szkolne” dla ucznia, rodzica i nauczyciela,
 jakie są najczęstsze niepowodzenia szkolne uczniów wg wszystkich respondentów,
 jak często uczeń odnosi niepowodzenia szkolne,
 jakie są przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów wg samego ucznia, rodzica
i nauczyciela,
 jaka jest najczęstsza reakcja uczniów na uzyskane negatywne oceny lub na inne
niepowodzenie,
 jak rodzic/opiekun/nauczyciel reaguje na niepowodzenia szkolne dziecka/ucznia,
 w jaki sposób niepowodzenia szkolne uczniów wpływają na ich funkcjonowanie w szkole
oraz klasie, w jaki sposób uczeń próbuje zmniejszyć liczbę niepowodzeń szkolnych,
 co w pracy nauczyciela na lekcji najbardziej pomaga uczniowi w nauce.
Najważniejsze wyniki ankiety zostały przedstawione w tabeli, a odpowiedzi zostały
uszeregowane wg częstości ich wybierania przez poszczególne grupy.
UCZEŃ

RODZIC

NAUCZYCIEL

NIEPOWODZENIE






Powtarzanie klasy.
Ocena niedostateczna
na semestr.
Niezdany egzamin
zawodowy, maturalny.
Brak akceptacji
w grupie rówieśniczej.
Oceny nieadekwatne
do nakładów pracy.








Powtarzanie klasy.
Niezdany egzamin z kwalifikacji
zawodowej, maturalny.
Ocena niedostateczna na
semestr.
Brak akceptacji w klasie.
Oceny nieadekwatne do
włożonej pracy.
Złe relacje ucznia
z nauczycielem oraz brak
pomocy ze strony nauczyciela.
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Powtarzanie klasy.
Niezdany egzamin
z kwalifikacji
zawodowej albo
maturalny.
Słabe wyniki w nauce.
Duża liczba ocen
niedostatecznych.
Brak akceptacji ze
strony kolegów.
Rozbieżność między
celami a osiągnięciami.

GŁÓWNE PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ











Trudny, mało
interesujący albo
przestarzały materiał.
Nieprzykładanie się do
nauki w domu.
Zmęczenie
spowodowane dużą
ilością lekcji,
dojazdami.
Nieodpowiednie
metody stosowane
przez nauczycieli.
Długa nieobecność lub
częste nieobecności
z powodu choroby.
Nieuwaga na lekcjach.








Brak pracy własnej
i zaangażowania uczniów
w proces edukacji.
Nieuwaga na lekcji.
Zmęczenie spowodowane dużą
ilością lekcji, dojazdami.
Zbyt trudny materiał do
opanowania.
Długa nieobecność lub częste
nieobecności z powodu
choroby.







Nieuwaga na lekcji.
Wagary, nieobecności
na zajęciach.
Nieprzykładanie się do
nauki, lenistwo.
Brak zaangażowania
i pracy na lekcji.
Przekonanie ucznia, że
wiedza z danego
przedmiotu nie będzie
mu potrzebna
w przyszłości.

Największe niepowodzenie szkolne to dla wszystkich powtarzanie klasy i jego skutek, czyli
wydłużenie etapu edukacyjnego. Kolejne pozycje w hierarchii to niezdane egzaminy zewnętrzne
(zawodowe, maturalne) i oceny niedostateczne na semestr. Uczniowie zauważają, że ocena
z odpowiedzi to jedna z wielu ocen, które otrzymują w czasie całego roku szkolnego. Nie ma
ona istotnego wpływu na sukces edukacyjny. Jeśli ocena jest pozytywna, nawet jeśli jest niższa
niż oczekiwana, uczniowie nie traktują tego jako problemu. Jeśli wkład pracy uczniów jest duży,
a oceny słabe, uczniowie mają poczucie porażki, natomiast jeśli wkład pracy jest niewielki,
a oceny słabe, uczniowie nie postrzegają tego jako porażki. Uczniowie przykładają dużą wagę do
efektu końcowego, czyli zaliczenia roku szkolnego.
Niepowodzenia zdarzające się w trakcie roku szkolnego nie stanowią dla nich poważnego
zagrożenia, a u części z nich (22% wg uczniów, 44% wg rodziców) powodują nawet zwiększenie
motywacji do nauki. Jednak u części uczniów (ok. 23% wg uczniów, 32% wg rodziców)
niepowodzenia odbierają im wiarę w siebie, demobilizują, a nawet, wg rodziców, powodują, że
dzieci stają się znerwicowane, źle sypiają, mają poczucie niższości.
Uczniowie za niepowodzenia szkolne najczęściej winą obarczają przyczyny zewnętrzne,
niewielu z nich wskazuje na swoje zachowanie (brak pracy własnej) jako przyczynę
niepowodzeń i to mimo deklarowanego przez większość (72%) uczenia się zrywami, tylko w celu
przygotowania się do zapowiedzianych sprawdzianów lub przed końcem semestru/roku
szkolnego. Natomiast rodzice i nauczyciele jako główne powody niepowodzeń podają
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zachowania uczniów, przede wszystkim brak zaangażowania oraz pracy własnej, zarówno na
zajęciach jak i w domu.
Pomimo wskazania przez respondentów dużej wagi akceptacji w grupie rówieśniczej,
w kolejnych odpowiedziach na pytania ten problem nie jest sygnalizowany. Nie oznacza to, że
nie jest ważny, ale określenie „niepowodzenie szkolne” powoduje zawężenie obszaru
odpowiedzi. Jednak można wnioskować, że dobre relacje z grupą ułatwiają pokonywanie
trudności poprzez samopomoc oraz akceptację i wsparcie.
Wszystkie grupy respondentów wskazują, że odpowiednie motywowanie uczniów przez
nauczycieli, łączenie teorii z praktyką oraz uświadamianie celów nauczania danego materiału
jest kluczowe w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.

6. CO PROPONUJEMY?
Na podstawie wyników ankiet oraz doświadczeń portugalskich szkoleniowców czynniki
ryzyka podzielono na dwie grupy.

CZYNNIKI NIEZMIENNE
LUB TRUDNE DO ZMIANY













CZYNNIKI DAJĄCE SIĘ ZMIENIĆ













wiek
płeć
pochodzenie
język ojczysty
region
mobilność
zdolności
niepełnosprawność
zatrudnienie rodziców
wielkość i typ szkoły
struktura rodziny
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oceny
nieodpowiednie zachowanie
absencja
polityka szkoły
klimat w szkole
zaangażowanie rodziców
poczucie przynależności
stosunek do szkoły
wsparcie edukacyjne w domu
powtarzanie klasy
stresujące wydarzenia życiowe

Nasze działania skupiły się na czynnikach, na które można mieć wpływ w ramach działań
szkoły.
UCZEŃ

RODZIC

NAUCZYCIEL

DZIAŁANIA ZMNIEJSZAJĄCE / ZAPOBIEGAJĄCE NIEPOWODZENIOM











Popieranie przez
nauczyciela teorii
praktyką w trakcie
tłumaczenia.
Zrozumiałe cele
i przebieg lekcji.
Dobre notatki oraz
materiały
dodatkowe.
Umiejętność
zaciekawienia lekcjami
przez nauczyciela.
Udział w zajęciach
pozalekcyjnych.
Uczęszczanie na
korepetycje.
Pomoc
kolegów/koleżanek.






Zrozumiałe cele
i przebieg lekcji.
Popieranie przez
nauczyciela teorii
praktyką w trakcie
tłumaczenia.
Dobre notatki,
materiały dodatkowe.






Popieranie teorii praktyką
w trakcie tłumaczenia.
Zrozumiałe cele i przebieg
lekcji.
Dobre notatki oraz
materiały dodatkowe.
Udział uczniów w zajęciach
dodatkowych (konsultacje,
zajęcia wyrównawcze,
sportowe, koła
zainteresowań, koła
naukowe, wolontariat).

PROPONOWANE METODY POPRAWY




Nauczyciele powinni
z większym
zaangażowaniem
motywować uczniów do
nauki.
Zwiększenie oferty zajęć
pozalekcyjnych.









Indywidualne podejście
do ucznia. Rozmowy
nauczycieli z uczniami.
Planowanie
sprawdzianów
rozłożonych
w odpowiednich
odcinkach czasu.
Dodatkowe zajęcia.
Tworzenie kół
przedmiotowych.
Popieranie teorii
praktyką. Urozmaicenie
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Podział klasy na grupy.
Zmniejszenie liczby
uczniów w klasie.
Większy zakres pomocy
specjalistów (psycholog,
pedagog, terapeuta).
Dodatkowe konsultacje
indywidualne.
Zwrócenie uczniowi uwagi
na problem.



lekcji, aby były
ciekawsze.
Metoda nagród za
osiągnięcia w postaci
wyjść lub wycieczek dla
najlepszych uczniów.

Na podstawie opinii uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli można wskazać działania, które
będą w największym stopniu przeciwdziałały zjawisku przedwczesnego opuszczania szkoły.
Są to:
 Motywowanie uczniów do pracy przez nauczycieli i rodziców.
 Monitorowanie frekwencji uczniów i wczesne reagowanie na zwiększoną absencję.
 Pokazanie perspektyw zarobkowych po ukończeniu szkoły.
 Współpraca z uczelniami wyższymi oraz zakładami pracy w celu pokazania ścieżek
kariery zawodowej.
 Szkolenia dla nauczycieli na temat diagnozowania niepowodzenie szkolnych i zagrożenia
porzucenia szkoły.
 Poprawa współpracy z rodzicami poprzez częstsze spotkania, również indywidualne,
warsztaty, szkolenia.
 Integrowanie młodzieży od pierwszych tygodni roku szkolnego poprzez wspólne
wyjazdy.
 Integracja społeczności szkolnej poprzez sport.
 Utrzymywanie kontaktów z absolwentami, którzy wspomagają szkołę w różnych
działaniach takich jak organizacja praktyk zawodowych, współpraca z uczelniami
i przedsiębiorstwami.
 Tworzenie wspólnoty poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół Elektronika, coroczny Rajd
Elektronika dla uczniów, absolwentów i nauczycieli, Księgę Absolwentów ze szczególnym
wyróżnieniem „ludzi sukcesu”, inne cykliczne imprezy szkolne.
 Zwiększenie rangi Samorządu Uczniowskiego.
 Patronowanie uczniów klas pierwszych przez uczniów klas starszych, służących radą
i pomocą.
 Cykliczne warsztaty dla uczniów – programy profilaktyczne (walka z dopalaczami,
uzależnienia wśród młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole).
 Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych w korelacji z potrzebami uczniów (konsultacje,
zajęcia wyrównawcze, sportowe, artystyczne, koła zainteresowań, wolontariat).
 Podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia liczby egzaminów poprawkowych
z przedmiotów klasyfikacyjnych, zawodowych oraz maturalnych.
 Monitorowanie liczby uczniów rezygnujących z nauki w szkole.
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7. PODSUMOWANIE
Projekt „A kogo to… - nas tak!” zrealizowany przez nauczycieli ZSEiI miał za celu zbadanie
problemu przedwczesnego opuszczania szkoły oraz wypracowanie metod eliminacji lub
ograniczenia tego zjawiska. Przez okres 2 lat jego trwania, wykorzystując szkolenia
i doświadczenia Portugalii, udało się zidentyfikować przyczyny i czynniki ryzyka niepowodzeń
szkolnych oraz wypracować program, który ułatwi kadrze pedagogicznej rozpoznawanie
pierwszych oznak problemów oraz adekwatne reagowanie.
Ważny wniosek wynika również z obserwacji działań portugalskich, polegających na
szeroko zakrojonych programach społecznych i edukacyjnych, a także na wynikach przeprowadzonych ankiet. Wynika z nich, że aby możliwy był pełny sukces, konieczne jest
współdziałanie wielu stron - nauczycieli, rodziców, środowiska, pracodawców, a także
odpowiednia polityka państwa, która może zmniejszyć negatywne czynniki społeczne. Ważnym
rezultatem projektu jest więc uświadomienie całej społeczności szkolnej, że przeciwdziałanie
niepowodzeniom szkolnym jest procesem złożonym, ale możliwym do osiągnięcia.
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