
PORADNIK

1



Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 
Publikacja  została  zrealizowana  przy  wsparciu  finansowym  Komisji  Europejskiej.  Publikacja  odzwierciedla  jedynie
stanowisko  jej  autorów  i  Komisja  Europejska  oraz  Narodowa  Agencja  Programu  Erasmus+  nie  ponoszą
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
Publikacja bezpłatna.
Dowiedz się więcej: www.donotdropout.eu/o-projekcie/ 

2

http://www.donotdropout.eu/o-projekcie/


SPIS TREŚCI

Wstęp ......................................................................................  4

Partnerzy .............................................................................................  5-11

Definicje, akty prawne ..............................................................…....... 11-17

Obserwacja ….......................................................................................... 17-23

Interwencja, testowanie, wdrażanie   …....................................................  23-36

Akceptacja .............................................................................................  36-44

3



wstęp

W dzisiejszym świecie nauczyciele, edukatorzy i wychowawcy muszą co dzień mierzyć się

z wieloma problemami i wyzwaniami w swojej pracy zawodowej. Zawód nauczyciela zawsze był

wymagający  ale  wszechobecny  postęp  technologiczny,  zmiany  w  mentalności  młodych  ludzi

i znaczne przyspieszenie w każdej sferze życia czyni go jeszcze trudniejszym. Od utrzymywania

dyscypliny aż po skuteczne strategie edukacyjne i budowanie autorytetu – wobec tych zagadnień

współczesny  nauczyciel  staje  każdego  dnia.  Pomimo  starań  często  nie  jest  jednak  w  stanie

zatrzymać ucznia w systemie edukacji. W 2016 r. 10,7 % młodych obywateli UE, a zatem 1 na

10  uczniów  (w  wieku  18-24  lata)  decydowało  o  porzuceniu  nauki.  Dlaczego  tak  się  dzieje?

Co może być bezpośrednią przyczyną porzucania szkoły zbyt wcześnie i  w jaki  sposób system

edukacji,  nauczyciele  i  uczniowie  mogą temu zapobiec? Zrealizowany  projekt  -  „Nie  rzucaj”

(„Do not drop out”)  miał na celu odpowiedzieć na pytania - jak rozpoznać osoby zagrożone,

z problemami, ze specjalnymi potrzebami? a także - jak organizować pracę i obowiązki zespołu,

pracującego z tymi osobami?

Niniejszy  poradnik  jest  zestawieniem  wyników  naszych  prac-  realizowanych  w  5  krajach

partnerskich pod nadzorem koordynatora z Polski- Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian.

W kolejnych częściach niniejszego Poradnika została przeprowadzona analiza definicji wczesnego

porzucania edukacji oraz współczesnych standardowych technik pracy. Zaproponowane zostały

innowacje  pedagogiczne  edukatorów  oraz  zaprezentowane  wyniki  ewaluacji  rozwoju

kompetencji uczestników, a także wpływu projektu na ich samodoskonalenie. 
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PARTNERZY 

POLSKA

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian  powstało w 2014 r. poprzez inicjatywę osób, które przez

10 lat były zaangażowane w fundacji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Stowarzyszenie tworzy grupa osób wspieranych przez ekspertów i  wolontariuszy z całej Polski.

Celem Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian jest działalność zapewniająca aktywność edukacyjną

i kulturową, w szczególności wspierającą projekty skierowane do osób o mniejszych szansach.

Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie międzynarodowe we współpracy z sektorami

publicznymi,  prywatnymi i  non-profit  poprzez działania edukacyjne na poziomie regionalnym,

krajowym i międzynarodowym. 

Stowarzyszenie  działa  w  szczególności  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  a  także  na  rzecz  osób

dorosłych z mniejszymi szansami, do których należą:

 osoby biedne ze względu na status ekonomiczny i społeczny,

 wykluczeni  cyfrowo,  społecznie  ze  względu  na  pochodzenie,  wykształcenie,  niskie

kompetencje językowe,

 osoby niepełnosprawne,

 seniorzy

Ponadto, stowarzyszenie wspiera integrację europejska, poprzez spółpracę młodzieży z różnych

krajów świata, na polu realizacji wspólnych inicjatyw kulturalno-społecznych.

W  ramach  projektów  europejskich  finansowanych  w  ramach  programu  Erasmus+

Stowarzyszenie współpracuje na mocy  porozumienia z Zespołem Szkół i Placówek pn. Centrum

dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. 

http://changes.org.pl/pl/o-nas/  www.blind.krakow.pl
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BUŁGARIA

Zawodowe Liceum Winiarstwa i  Produkcji  Wina im. Aleksandara Stamboliyskiego w  Pleven

w Bułgarii powstało w 1890 roku. Głównym celem jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie

produkcji rolniczej  umażliwiając  im  dobrą  jakość  nauczania,  adekwatną  do  wymagań

europejskiego rynku pracy.

Najważniejszymi celami pracy są:

1.  Spełnianie państwowych wymagań edukacyjnych  (dobór  zawodów i kierunków),

poprzez wykonywaną pracę we wszystkich aspektach, formach i treściach;

2.  Uznanie  samooceny  jako  podejścia  do  zapewniania  jakości w  kształceniu  

 szkoleniu  zawodowym  oraz  szkolenia  zawodowego,  a  zarazem  wprowadzanie

europejskich ram odniesienia,  w celu wdrażania europejskich strategii w dziedzinie

kształcenia i nauczania zawodowego;

3.  Usprawnienie  form  i  metod  nauczania  uczniów  poprzez  uaktualnianie

wykładanego materiału, wybór optymalnej struktury zajęć, zapewniających rzetelne

informacje oraz aktywny udział w procesie nauczania; 

4.  Skoncentrowanie się na elementarnych  zasadach  i  ideach, w celu opanowania

metod nauczania, rozwiązywanie problemów o praktycznym zastosowaniu;

5. Pobudzanie twórczej autonomii i inicjatywy uczniów w trakcie oraz poza lekcjami

poprzez  zlecanie  pracy  samodzielnej,  w  grupach  lub  wykorzystywanie  innej

innowacyjnej metody w celu zaangażowania uczniów;

6.  Wykorzystywanie  nowych  materiałów  edukacyjnych, aby  poprawić  wiedzę

uczniów, jednocześnie zachęcając ich do interakcji;

7.  Kontynuowanie  doskonalenia  kształcenia  ogólnego  i  zawodowego,  zgodnie

z  obecnymi wymogami, podnoszenia  umiejętności  czytania i  pisania  oraz  kultury

uczniów, a zarazem nacisk na ich wiedzę i umiejętności zawodowe;

8.  Kontynuowanie pracy nad wprowadzeniem do planu:  wiedzy o społeczeństwie,

aby kształtować inteligentnych,  zdolnych i myślących młodych ludzi posiadających

obycie społeczno-obyczajowe.

6



Obraz demograficzny w Bułgarii nadal budzi obawy dotyczące właściwego kierunku zawodowego

młodych ludzi i ich włączenia na rynek pracy.

Nasze starania w tym kierunku mają na celu:

1. zapewnianie elastycznego dostępu do szkolenia zawodowego;

2. zagwarantowanie przyjaznych programów nauczania i form szkolenia;

3. organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodowego w realnym środowisku pracy

dla osób powyżej 16 roku życia;

4. pokonywanie trudności nauczania oraz słabości metodologii nauczania i 

organizacji szkoleń;

5. zróżnicowanie sposobu oceny;

6. przezwyciężenie negatywnego nastawienia i braku motywacji uczestników 

procesu edukacyjnego;

7. poprawa dyscypliny oraz wdrażanie środków przeciwko przemocy i agresji w 

szkole.

Współpraca między szkołą, a rodzicam jest na dobrym poziomie. Staramy się włączać ich w życie

szkolne,  poprzez  angażowanie  w rozwiązywanie  problemów uczniów.  Między  innymi:

zapobieganie zażywaniu narkotyków i środków odurzających, zmniejszanie agresji , zapobieganie

nieobecnościom,  ucieczkom  ze  szkoły,  czy  zachowaniom  antyspołecznym. Nauczyciele  dbają

o przestrzeganie  swoich zobowiązań zawodowych. Kadra  nabyła  doświadczenie  w pracy  nad

projektami europejskimi. 

https://www.pglv-pleven.alle.bg/

GRECJA

EPAL Kalamarias,  Liceum Zawodowe w Kalamarii.  Znajduje się na przedmieściach  Saloników

w  Grecji.  Nasza  szkoła  jest  jedną z  największych  w  kraju  pod  względem  zasobów  ludzkich.

Budynek  składa  się  z  21  laboratoriów,  25  klas,  szkolnej  biblioteki,  sali  konferencyjnej  na

500 osób, boisk szkolnych. Placówka zatrudnia  100 nauczycieli oraz uczy 750 uczniów w wieku

od 15 do 19 lat. Szkoła posiada 12 wydziałów, w tym m.in.: Inżynieria, Elektronika-Automatyka,
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Informatyka,  Opieka  Zdrowotna-Kondycja-Samopoczucie,  Ekonomia-Zarządzanie, Rolnictwo-

Żywność-Środowisko. 

Wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia ogólnokształcące (język, historia, matematyka, fizyka,

angielski itp.) oraz zajęcia związane z ich kierunkiem podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Program

trwa  trzy  lata.  Po  tym  czasie  uczniowie  uzyskują  Krajowy  Dyplom  ukończenia  studiów

licencjackich  wraz  ze  specjalizacją.  Po  ukończeniu  szkoły  studenci  mają  możliwość  wzięcia

udziału w rocznych praktykach i odbycia płatnego stażu w przedsiębiorstwach. Oprócz programu

szkolnego, uczniowie  biorą  udział  w różnych zajęciach pozalekcyjnych.  Szkoła  bierze  również

udział  w wielu programach europejskich, takich jak: Erasmus  +,  projekty eTwinning, program

School Days oraz w wydarzeniach sportowych i konkursach.

https://1epal-kalam.thess.sch.gr/

WŁOCHY

Techniczny Instytut Ekonomiczny (T.I.E.) „G. GALILEI” powstał w 1935 roku tworząc Instytut dla

Techników i Geodetów. W 1968 roku, szkoły zostały rozdzielone, instutut został przelokowany

do centrum miasta Vibo Valentia, w Kalabarii we Włoszech. Jego budynek znajduje się w pobliżu

Urzędu Miasta oraz najpopularniejszego Placu: Piazza Martiri d'Ungheria. W ciągu lat szkoła stała

się wzorem dla całej prowincji. Wyedukowała tysiące studentów, którzy obecnie są prawdziwymi

specjalistami.  Obecnie  uczęszcza  tu  600  uczniów,  mających  szansę  czerpać  doświadczenie

i wiedzę od około 50 nauczycieli.

Szkoła koncentruje się na rozwoju oferty nauczania, starając się zapewnić przygotowanie do jak

największej liczby stanowisk zawodowych. Instytut dzieli się na trzy kompleksy: Vibo Valentia,

8

https://1epal-kalam.thess.sch.gr/


Mileto oraz Kompleks dla  Zakładu Karnego.  Kompleks Główny (Vibo  Valentia)  oferuje  szereg

kierunków:

1. administracja, finanse i marketing

2. biznes i technologie informatyczne

3. marketing i stosunki międzynarodowe

4. sport i ekonomia

5. sekcja cambdridge

6. działalność-innowacja

Kompleks w Mileto jest mniejszy niż kompleks główny i prowadzi dwa kierunki: administrację,

finanse i  marketing  lub sport  i  ekonomię.  Strategiczna pozycja  szkoły  zrzesza  wielu  uczniów

z okolicy, stanowi też „schronienie” dla migrantów. 

W 2002 roku powstała Szkoła Penitencjarna. Więźniowie podzieleni są na trzy grupy (Zaostrzony

Rygor, Przestępczość Pospolita, Przestępcy Seksualni). Frekwencja wśród więźniów stale rośnie

nie tylko dzięki „tradycyjnym” zajęciom, ale także dzięki liczbie zajęć pozalekcyjnych, które szkoła

realizuje  każdego  roku,  są  to  m.in.:  angielski,  informatyka,  gospodarka  ekologiczna,  czy  też

biznes i  finanse. Dzięki funduszom europejskim szkoła zbudowała laboratoria i  obiekty, które

pomagają uczniom i nauczycielom poprawić wyniki. Aktualnie w centralnym budynku mieści się

8  laboratoriów  wykorzystywanych  podczas  zajęć  z  języków  obcych  oraz  przedmiotów

ekonomicznych, biblioteka multimedialna, dwie sale i dobrze wyposażona siłownia. Wszystkie

sale są także wyposażone w tablice interaktywne. 

Wiele konferencji, warsztatów oraz zajęć pozalekcyjnych jest organizowanych i proponowanych

studentom, dzięki udziałowi w programach europejskich.

www.itegalilei.gov.it
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PORTUGALIA

Zespół Szkół Penacova powstał w dniu 1 sierpnia 2010 roku w wyniku reorganizacji sieci szkół,

na  zalecenie  Ministerstwa Edukacji.  Szkoła  bezzwłocznie  podjęła  misję  zapewnienia  wysokiej

jakości  usług  edukacyjnych,  budując  Szkołę  Teraźniejszości  i  Przyszłości.  Szkoła  wymaga,  by

wszyscy interesariusze byli w pełni zaangażowani w proces tworzenia, zostali zmobilizowani

i zaangażowani w pracę budowania szkoły z nową filozofią, która między jej różnymi poziomami

i  cyklami  nauczania,  ma  na  celu  lepsze  przyswajanie  wiedzy  i  wartości.  Zespół  szkół  jest

rozproszony na wiele placówkach powiatu. Z tej przyczyny podróż niektórych uczniów do domu

zajmuje ponad godzinę. Prowadzi to do fizycznego wyczerpania, które zniechęca do dalszej nauki

lub wykonywania zadań szkolnych w domu. 

W  poszczególnych  placówkach  edukacyjnych  uczęszczają  dzieci  z  rodzin  z  klasy  średniej

i  ze  środowisk  defaworyzowanych.  Ten  zespół  szkół,  którego  siedziba  znajduje  się  w Szkole

Podstawowej  Penacova  2  i  3  cyklu  obejmuje  również  liceum.  Składa  się  także  z  siedmiu

przedszkoli, trzech szkół pierwszego cyklu, dwóch Centrów Szkolnictwa (z przedszkolem i cyklem

pierwszym) oraz zintegrowanej szkoły podstawowej (wraz z wszystkimi trzema cyklami). Łącznie

jest to 14 placówek oświatowych, z których każda zachowuje swoją autonomię.

       www.aepenacova.pt

DEFINICJE I AKTY PRAWNE

POLSKA

Temat ESL1 nie jest w Polsce nieznanym obszarem działalności. Zbyt wczesne kończenie nauki lub

zamiennie używane pojęcie porzucania edukacji  (odnoszące się do wszystkich form kończenia

1 Zbyt wczesne kończenie edukacji, porzucanie nauki
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nauki przez uczniów w wieku 18-24 lata, przed ukończeniem szkoły średniej drugiego stopnia lub

równoważnej2) jest wyzwaniem jednostkowym, krajowym i europejskim i wiąże się ono nie tylko

z obszarem kształcenia, ale przede wszystkim z szerszym kontekstem społecznym i politycznym.

Aktualne  dane  Eurostatu3 podają,  że  w  wielu  krajach  europejskich  odsetek  uczniów  zbyt

wcześnie porzucających szkołę stopniowo zmniejsza się i stanowi mniej niż 10%. W Polsce do

2020 r. wyznaczono natomiast cel 4,5% odsetka ESL. Niezwykle istotne jest, aby te spadkowe

tendencje utrzymywać ponieważ konsekwencje opisywanego problemu mają zarówno charakter

indywidualny (bezrobocie,  niskie bezpieczeństwo zatrudnienia,  niskie  zarobki)  jak  i  społeczny

oraz gospodarczy (słabszy poziom rozwoju w tych obszarach). 

Wiele  rozwiązań  systemowych  tj.  monitorowanie  wczesnego  kończenia  nauki,  środki

prewencyjne, interwencyjne i kompensacyjne, w obszarze występowania tego problemu zostało

już wdrożonych i stopniowo zmniejszają one skalę jego występowania. Jednak rozwiązania te

dotyczą przede wszystkim placówek oświatowych dla uczniów pełnosprawnych, gdzie można je

realizować  bez  przeszkód  i  ograniczeń  wynikających  z  różnych  niepełnosprawności.  Z  tych

powodów nie mogą one być stosowane na tych samych zasadach w szkołach kształcących osoby

z  niepełnosprawnościami,  ponieważ  szkoły  tego  typu  opierają  się  na  zmodyfikowanych

założeniach organizacyjnych oraz metodach dostosowanych do specyficznych potrzeb uczniów.

Zasadniczych różnic  można doszukać  się  już  na  poziomie  szkół  masowych (więcej  oddziałów

klasowych,  zajęcia  skierowane  głównie  do  uczniów  lub  grup  uczniów  itp.)  w  porównaniu

z  indywidualizacją  szkół  specjalnych  (zazwyczaj  oddziały  kilkuosobowe,  zajęcia  dedykowane

jednemu uczniowi). 

Czynniki chroniące także można rozważać w różnych obszarach działania – szkolnym, rodzinnym,

indywidualnym,  krajowym  czy  też  szerszym  –  unijnym.  Rodzaje  tych  działań  mogą  zostać

pogrupowane jako przeciwdziałanie, interwencja i kompensacja. 

Równoważenie wszystkich trzech czynników przeciwdziała wypadaniu, wypychaniu i wyciąganiu

ucznia z systemu edukacji. Należy zaznaczyć, że jeden uczeń może doświadczać wszystkich trzech

sytuacji, ale może też doświadczać jednej lub dwóch z trzech w toku kształcenia.

Wydaje  się,  że  znaczenie  wiodące  w  procesie  niwelowania  występowania  zjawiska  ESL

w  Centrum  dla  Niewidomych  i  Słabowidzących ma  przede  wszystkim  przeciwdziałanie

2 Z definicji wykluczeni są młodzi ludzie, którzy początkowo nie kończą nauki, ale ostatecznie uzyskują 

dyplom przed ukończeniem 25 r.ż. 

3 Europejski Urząd Statystyczny
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i interwencja. Na poziomie funkcjonalnym placówka zapewnia uczniom indywidualną pomoc na

każdym etapie. Jest to możliwe dzięki wysoko wyspecjalizowanym nauczycielom, a także takiej

organizacji zajęć, która umożliwia owo indywidualne podejście. Uczniowie Centrum oprócz zajęć

związanych  z  realizacją  podstawy  programowej  mogą  uczęszczać  na  zajęcia  dodatkowe,

poszerzające indywidualne kompetencje lub rewalidujące.  W dużej części  uczniowie  Centrum

pozostają  pod  wyspecjalizowaną  opieką  pedagogiczną  przez  całą  dobę  jako  mieszkańcy

internatu.  Dzięki  temu  nauczyciel  może  wcześnie  zaobserwować  ewentualne  problemy,

zdiagnozować  sytuację  ucznia  i  podjąć  kroki  interwencyjne.  W  zależności  od  czynników

powodujących zagrożenie występowania ESL placówka proponuje różne rozwiązania (np. zmianę

kierunku  kształcenia,  wydłużenie  określonego  etapu  edukacji,  naukę  i  doskonalenie  technik

szkolnych).  Powodzenie  w  zakresie  podjętych  działań  możliwe  jest  jednak  wyłącznie  przy

wsparciu rodziców bądź opiekunów dziecka. Wiele wysiłku nauczyciele wkładają zatem w ich

pedagogizację i włączanie w proces edukacyjno-wychowawczy.

Niezwykle istotne jest również monitorowanie sytuacji życiowej absolwentów placówki, którzy

na  pewnym  etapie  porzucili  wybraną  ścieżkę  kształcenia.  Bywa,  że  na  skutek  działań

kompensacyjnych –  poszerzaniu  oferty  edukacyjnej,  która  odpowiada  zapotrzebowaniu

słuchaczy i polega na przekształceniu już istniejących kierunków.

WŁOCHY

Poniżej  znajdują  się  wyniki  ankiet z  lat  2010-2017  dotyczących  rezygnacji  ze  szkoły.

W niektórych przypadkach zbyt wczesne porzucenie edukacji nie jest umotywowane .4 Definicja

ESL obejmuje osoby w przedziale wiekowym 18-24 lata. W ostatnich latach odsetek takich osób

wyniósł 13,8%5 Znaczący procent uczniów kończących naukę zbyt wcześnie występuje w Kalabrii

i wynosi 16%.

4 Centro Formazione Professionale

5 W porównaniu do 20,8% w 2006 r.
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Aby ograniczyć występowanie problemu należy usprawnić działania w następujących obszarach

– monitorowanie postępów przy wsparciu rodzin uczniów, innowacyjne działania edukacyjne,

które zatrzymają ucznia w systemie i zachęcą go do kontynuowania nauki oraz współpraca rządu.

Niezwykle  istotnym  problemem  przy  analizie  w/w  zagadnienia  jest  sytuacja  imigrantów

przybywających  z  krajów  afrykańskich  do  Europy.  Region  Kalabrii  w  ostatnich  latach  musiał

zmierzyć  się  z  przybywaniem  uchodźców  przy  braku  odpowiednich  narzędzi  i  rozwiązań

systemowych. Ogrom pracy w tym zakresie wykonali wolontariusze. 

Obecnie dzięki wsparciu nauczycieli ze szkół w Vibo Valentia czterech imigrantów uczęszcza do

3 klasy dwóch szkół średnich – Instituto Alberghiero i  Instituto Industriale. Chłopcy Ci pozostają

silnie zmotywowani i angażują się we wszystkie aktywności proponowane przez szkołę. Dzięki

temu również  nauczyciele  osiągają  swoje  cele  –  integrują  środowiska uczniów i  zapobiegają

porzucaniu nauki przez obcokrajowców.

Zupełnie  inna  sytuacja  jest  w  przypadku  uczennic  pochodzących  z  Maroka.  Ze  względu  na

wyznanie  szkoła  jest  dla  nich  udręką.  Ich  dążenia  zwykle  ogniskują  się  wokół  wczesnego

zamążpójścia,  dlatego  popołudniami  pracują  jako  opiekunki  lub  gospodynie  domowe  w  ten

sposób  gromadząc  pieniądze.  Naturalne  jest  więc,  że  życie  szkolne  i  obowiązki  edukacyjne

schodzą na dalszy plan.
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GRECJA

Zgodnie z  Konstytucją Grecji  rząd zobligowany jest do zapewnienia bezpłatnej i obowiązkowej

nauki  wszystkim  dzieciom  w  wieku  5-15  lat6. Poniżej  w  tabeli  znajduje  się  podział  systemu

edukacji.

Aby zapobiegać występowaniu zjawiska ESL należy zwiększyć efektywność i atrakcyjność edukacji

w  szkołach,  promować  doświadczenia  poprzez  tworzenie  nowych  publikacji,  innowacyjnych

programów  nauczania  oraz  podejmować  nowatorskie  działania  dostosowane  do  nowych

warunków społecznych, zapewnić nauczanie równoległe dla migrantów i uchodźców wojennych

oraz powoływać szkoły tzw drugiej szansy, szkoły wieczorowe, szkoły w więzieniach i in.

Od 1998 r. do 2018 odsetek greckiej młodzieży niezadowolonej z systemu edukacji prawie się

podwoił i wynosi 11,2%7

6 Dziesięcioletni, obowiązkowy system edukacji

7 Źródło – Paideia Ergasia – grecki system edukacji
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Zatem  zapobieganie  zbyt  wczesnemu  porzucaniu  edukacji  stało  się  obecnie  w  Grecji

zagadnieniem  krytycznym.  Uczeń  pozostający  w  systemie  edukacji  i  osiągający  sukces  jest

naturalnie  pewniejszy  siebie,  zdobywa  umiejętności  i  wiedzę  niezbędne  na  rynku  pracy

w przyszłości oraz staje się produktywny społecznie i gospodarczo.

BUŁGARIA

Konstytucja Republiki Bułgarii  określa prawo każdego obywatela Bułgarii  do nauki;   zapewnia

obowiązkową edukację do 16 roku życia oraz nieodpłatne szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne

w szkołach miejskich i państwowych. Ministerstwo Edukacji działające jako Krajowy Koordynator

ds. uczenia się dorosłych  wspiera system edukacji  w zakresie umiejętności czytania i  pisania.

W  krajowej  polityce  kładzie  się  silny  nacisk  na  zapewnienie  dostępu  do  edukacji  i  szkoleń

osobom dorosłym i bezrobotnym, a także do kształcenia zawodowego wszystkim obywatelom.

Kształcenie  dorosłych  oraz  rozwijanie  umiejętności  podstawowych  jest  ważnym  elementem

Bułgarskiej Narodowej Strategii Uczenia się przez Całe Życie (2014-2020). Program ten obejmuje

naukę  formalną  i  pozaformalną  w  zakresie  doskonalenia  podstawowych  umiejętności  oraz

zdobywania i podnoszenia kwalifikacji. W ostatnich latach podjęto szereg inicjatyw edukacyjnych

mających na celu poprawę umiejętności czytania i pisania osób dorosłych, które powracają na

rynek pracy,  a nie ukończyły obowiązkowej edukacji  (program  Nowa szansa na sukces).  Plan

działania na rzecz przedsiębiorczości 2020 dla Bułgarii to krajowa odpowiedź na Plan działania

na  rzecz  przedsiębiorczości  w  Europie  2020.  Trzeci  filar  tego  planu  obejmuje  grupy

niedostatecznie  reprezentowane  w  populacji  przedsiębiorców,  a  zwłaszcza  wśród  założycieli

start-upów: młodzież, kobiety, osoby niepełnosprawne i migranci. W porównaniu z celami UE

plan krajowy kładzie strategiczny nacisk na grupę młodzieży i kobiet, natomiast nie obejmuje

udziału  mniejszości  -  migrantów,  osób  długotrwale  bezrobotnych,  osób  o  niskim  poziomie

wykształcenia, osób niepełnosprawnych i seniorów. Aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu te

grupy także należy uwzględnić w planie działania.

W kontekście polityki rozwoju edukacji włączającej utrzymuje się tendencja do integracji dzieci

ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  w  szkołach  ogólnokształcących.  Ryzyko

przedwczesnego kończenia nauki  wiąże się z  niewystarczającym przygotowaniem8 przedszkoli

i szkół odpowiadających wymogom stosowania zasad edukacji włączającej. Istotnym problemem

w badaniu  wyzwań edukacyjnych dla  dzieci  ze  specjalnymi potrzebami jest  brak dokładnych

8 Pod względem wyposażenia placówek oraz przygotowania kadry pedagogicznej
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danych  o  liczbie  uczniów  z  niepełnosprawnościami .9 Regionalna  polityka  rozwoju  oraz  sieć

przedszkoli  i  szkół  zapewniają  równy  dostęp  do  edukacji  wszystkim  dzieciom  w  wieku

przedszkolnym i szkolnym.  Zapewnienie dostępnego środowiska i odpowiednich warunków do

nauki,  w  tym  poprzez  szkoły  chronione  i  ogniskowe,  bezpośrednio  koresponduje  z  celami

zmniejszenia  odsetka  osób  przedwcześnie  kończących  naukę.  Szkoły  specjalne  zapewniają

dostęp  do  edukacji  dzieciom  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  których  nie  można

kształcić w masowym środowisku szkolnym. 

Placówki edukacyjne wdrażają środki zapobiegania i przezwyciężania absencji oraz wczesnego

kończenia  nauki  poprzez  przygotowanie  strategii  działania  w  zależności  od  konkretnych

warunków  i  indywidualnego  przypadku  każdego  ucznia;  skuteczne  prowadzenie  konsultacji

dodatkowych,  informowanie  Pomocy  Społecznej  o  uczniach,  którzy  mają  więcej  niż  pięć

nieusprawiedliwionych  nieobecności  w  ciągu  jednego  miesiąca;  niezwłoczne  informowanie

rodziców zarówno o trudnościach jak i  sukcesach uczniów oraz prowadzenie wspólnych zajęć

z rodzicami; pobudzanie samorządności uczniowskiej oraz włączanie uczniów w działania zgodne

z ich zainteresowaniami  i in.

PORTUGALIA

Problem  ESL  w  Europie,  w  2019  wynosił  10,2%,  natomiast  w  Portugalii  10,6%,  przy  czym

w regionach  centralnych  kraju  7,9%  Promowaniem  szkolnictwa  zajmują  się  tutaj  Narodowy

Program Promocji Sukcesu Szkolnego, Specyficzne Wsparcie Tutorialowe, Kształcenie Zawodowe,

Edukacja  Włączająca,  a  programy  nauczania  cechuje  autonomia  i  elastyczność.  Metody

pedagogiczne  są  regulowane  konkretnymi  przepisami10 a  nauczycielom  często  przyświeca

zasada,  iż  należy  zerwać z  przekonaniem, że  uczyć należy wszystkich tak,  jakby byli  jednym.

Indywidualizacja  procesów  edukacyjnych  oraz  uczeń  jako  ich  podmiot  to  wiodące  trendy

w portugalskim szkolnictwie. 

9 Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego ze spisu powszechnego ludności i mieszkań, 

przeprowadzonego w 2011 r. liczba dzieci w wieku 5-15 lat ze stopniem niepełnosprawności wynosi 

7,4061. Według Urzędu Pomocy Społecznej wciągu ostatniej dekady, rocznie średnio w grupie 

wiekowej 0-16 lat, na 1000 dzieci było 3,5 nowo zarejestrowanych niepełnosprawnych

10Decree – Law nr 54/2018; 55/2018
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OBSERWACJA

POLSKA

Diagnoza problemu

W  Centrum  dla  Niewidomych  i  Słabowidzących  obecnie  pobiera  naukę  w  szkołach

ponadpodstawowych  162  uczniów.  W  tym  w  Równocześnie  procent  osób  przedwcześnie

rezygnujących z dalszego kształcenia jest relatywnie niewielki – ok 5% choć obserwujemy wzrost

zagrożenia problemem. Mowa tu przede wszystkim o uczniach, którzy od początku są objęci

opieką szkoły na wszystkich poziomach - edukacyjnym, psychologicznym, terapeutycznym i in.

Powodem są tutaj  zazwyczaj tzw. względy rodzinne, zatem zwykle nie jest to decyzja ucznia,

a rodziców/opiekunów, którzy jak tylko dziecko osiągnie pełnoletność rezygnują z wspierania go

i nie chcą dowozić na zajęcia a także pomagać mu w opanowywaniu wiadomości i umiejętności.

Utwierdzają  ucznia  w  przekonaniu,  że  kontynuacja  nauki  jest  zbędna,  co  więcej  niczego  nie

zmieni  w  sytuacji  osoby  z  niepełnosprawnością.  Uczniów  zagrożonych  problemem  ESL,

w powyższej sytuacji jest 8.

2 uczennice  niepełnoletnie  już  zrezygnowały  z  dalszego  kształcenia  w  Centrum (1  kl.  Szkoły

branżowej, dawniej zawodowej), co było wynikiem decyzji rodziny, spowodowanej trudnościami

edukacyjnymi w wybranym kierunku kształcenia. Ponieważ polskie prawo zabrania zaprzestania

nauki do 18 r. ż., uczennice kontynuują edukację w innej placówce. 

1 uczennica  pełnoletnia  Szkoły  Policealnej  również  zrezygnowała  z  kontynuowania  edukacji

w Centrum, jednak powody tej nagłej decyzji nie są nam jeszcze znane.

Inaczej  ma się sytuacja w przypadku uczniów trafiających do  Centrum po ukończeniu innych

szkół (zwykle masowych). Tacy uczniowie z powodu np braku konkretnych technik szkolnych lub

problemów społeczno – adaptacyjnych, myślą o wcześniejszym porzuceniu kształcenia, wtedy

kiedy  zgodnie  z  Ustawą  o  Prawie  Oświatowym  będą  mogły  to  zrobić  (moment  ukończenia

18 r.ż.). W latach prowadzenia aktywności projektowych w Centrum było 2 takich uczniów. Jeden

z nich zmienił profil kształcenia na zawodowy, jednocześnie pozostając w strukturach Centrum,

drugi  dzięki  wysiłkom  specjalistów  opanował  techniki  szkolne  w  stopniu  pozwalającym  na

kontynuowanie  edukacji.  U  3 uczniów  występował  szereg  tzw.  zachowań  ryzykownych,

skutkujących  konfliktem  z  prawem.  Byli  to  uczniowie  szczególnie  zagrożeni  problemem

wystąpienia  ESL,  ponieważ  mimo  opieki  specjalistów  i  włączenia  rodziców  w  proces

wychowawczo-naprawczy, uczniowie Ci nie wykazywali zdecydowanej poprawy w zachowaniu.

W opinii pedagogów ogromny wpływ na ich sposób postępowania miało środowisko rodzinne

oraz  wpływ  rówieśników  w  miejscu  zamieszkania.  Jak  się  okazało  wszyscy  Ci  uczniowie
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zaprzestali nauki w  Centrum,  ponieważ musieli zostać poddani odpowiedniej terapii w innych

placówkach wychowawczych. 

Okres trwania pandemii  postawił  przed uczniami  i  nauczycielami kolejne, niezmiernie trudne

wyzwania.  Organizacja  innych  form  kształcenia,  dostosowanych  do  nowych  potrzeb  była  na

początku  o  tyle  wadliwa,  że  pozwalała  uczniowi  na  wypadanie  z  systemu  edukacji  poprzez

absencje podczas nauki zdalnej. Wielu uczniów powtarzało rok, a kilkoro w ogóle nie powróciło

do systemu tym samym kończąc naukę zbyt wcześnie (uczniowie pełnoletni). Należy zaznaczyć,

że edukacja osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak wynika

z doświadczeń ostatnich dwóch lat, może być w pełni skuteczna tylko kiedy przeprowadzana jest

w sposób stacjonarny, a uczeń pozostaje w bezpośrednim kontakcie z edukatorem.

Diagnoza problemu ze względu na czynniki decydujące

Czynniki powodujące wykluczenie z edukacji można podzielić na cztery zasadnicze grupy:

1. społeczno-kulturowe: wyniesione z  domu niskie  aspiracje  środowiskowe,  wzory drogi

zawodowej (w tym wykształcenie rodziców), brak pozytywnych wzorców, zaniedbania ze

strony rodziny;

2. bariery psychologiczne: niska samoocena, brak pewności i wiary w siebie;

3. bariery  ekonomiczne  związane  z  sytuacją  materialną,  niemożność  zaspokojenia

określonych  potrzeb  ze  względów  finansowych  jak  np.  brak  pieniędzy  na  dojazdy

i pomoce szkolne;

4. inne  czynniki:  problemy  zdrowotne,  niepełnosprawność,  wczesne  rodzicielstwo,

patologie w rodzinie;

5. doświadczenia  niepowodzeń w szkole,  problemy adaptacyjne i  społeczne,  zaburzenia

zachowania;

6. niska motywacja lub jej brak.

Wszystkie wymienione czynniki dotyczą uczniów  Centrum, choć oczywiście w różnym stopniu.

Decydującym uwarunkowaniem jest zdecydowanie  niepełnosprawność, która powoduje niską

samoocenę, a także doświadczenie niepowodzeń szkolnych. Drugim w kolejności jest czynnik

ekonomiczny –  trudności  finansowe,  które wpływają na decyzję rodziców ucznia (zwykle nie

podejmuje  on decyzji  o  porzuceniu  kształcenia  samodzielnie).  W ostatnim czasie  czynnikiem

decydującym  są  również  problemy  adaptacyjne,  społeczne  i  zachowania  ryzykowne,
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w konsekwencji zaś konflikt z prawem, a także brak zainteresowania sytuacją szkolną ze strony

rodzica, mimo interwencji podejmowanych przez szkołę. 

Z  doświadczeń  pedagogów  Centrum wynika,  że  problem ESL  wynika  raczej  z  czynników tzw

niezależnych.  Mimo  podejmowania  działań  zmierzających  do  niwelowania  doświadczenia

niepowodzeń  szkolnych,  spowodowanych  dysfunkcjami  organicznymi,  rodzice  (w  imieniu

dziecka) powodowani przekonaniem o braku zasadności czy pożytku płynącego z kontynuowania

edukacji,  podejmują  decyzję  o  jej  zaprzestaniu.  Często  kierują  się  także  względami

ekonomicznymi oszczędzając na pomocach szkolnych czy dowozach dziecka do placówki. 

Czynnikiem absolutnie niezależnym, wpływającym na poziom ESL w specjalnych  placówkach

edukacyjnych  w Polsce  jest  niezadowalający  poziom  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych,  

a także niedostosowana do specyfiki osób niepełnosprawnych aktywna polityka zatrudnienia. 

To wydaje się potwierdzać niską zasadność kształcenia zawodowego takich osób.  W związku

z  tym  Centrum wciąż  poszerza  ofertę  edukacyjną,  aby  w sposób  znaczący  zwiększyć  szanse

swoich absolwentów na wymagającym rynku pracy.

WŁOCHY

Czynnikami bezpośrednimi powodującymi występowanie chęci porzucania edukacji wcześniej są

u uczniów bardzo zróżnicowane ale ogniskują się wokół: 

1. braku sukcesów – licznych niepowodzeń szkolnych (lub też tylko obawy przed nimi), 

2. absencji szkolnej, 

3. braku poczucia przynależności do środowiska szkolnego, 

4. ciąży, 

5. problemów finansowych, 

6. problemów zdrowotnych, 

7. uzależnieniu od środków psychoaktywnych,

8. niepełnosprawności.

GRECJA

Czynnikami bezpośrednio wpływającymi na decyzję ucznia o porzuceniu edukacji są:

1. kwestie osobiste i rodzinne,

2. warunki ekonomiczne – problemy finansowe skłaniają młodych ludzi do podjęcia pracy

zawodowej,

3. presja  rodziny  –  zwłaszcza  na  terenach  atrakcyjnych  turystycznie,  gdzie  włącza  się

młodych ludzi do rodzinnych biznesów,

4. uwarunkowania geograficzne – obszary wiejskie i odizolowane wyspy,
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5. niepowodzenia szkolne i ich stopniowa eskalacja – brak poczucia sukcesu,

6. brak tożsamości ze środowiskiem szkolnym,

7. odrębność grup społecznych – imigranci, uchodźcy.

W  tym  przypadku,  podobnie  jak  w  innych  krajach  wymienione  czynniki  mogą  występować

w różnym natężeniu,  pojedynczo lub się wzajemnie przenikać.

W placówce biorącej udział w projekcie, w każdej klasie znajduje się 2-3 uczniów zagrożonych

przedwczesnym porzuceniem szkoły.  50% całej  populacji  szkolnej  ma niskie poczucie własnej

wartości,  a  25%  duże problemy z nauką. Wielu z nich jako przyczynę podaje znudzenie, brak

motywacji  oraz niewielkie zainteresowanie edukacją szkolną. Uczniowie zagrożeni problemem

ESL opuszczają zajęcia szkolne, w związku z tym wprowadzono cotygodniowy system kontroli

absencji. O nieobecnościach informowani byli rodzice i to działanie przyniosło widoczny efekt.

Ponieważ jest to jednak ogromny wysiłek dla nauczycieli kontrola ta trwała tylko przez jakiś czas.

Podczas  wdrażania  aktywności  projektowych  stwierdzono  także,  że  systematyczna  i  trwała

komunikacja  z  rodziną  ucznia  oraz  szkoła,  która  jest  elastyczna  i  dostosowana  do  potrzeb

pokolenia Z są czynnikami chroniącymi.

BUŁGARIA

Bułgaria  jako  jeden  z  pierwszych  krajów  UE  uznała  problem  ESL  i  wprowadziła  konkretne

strategie  działania,  które  obniżyły  odsetek  osób  przedwcześnie  kończących  naukę  do  11%.

Występowanie  w/w  problemu  jest  związane  z  różnymi,  złożonymi  przyczynami,  które  mają
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głównie  charakter  społeczno-ekonomiczny,  związane  są  ze  złym  wpływem  środowiska

rówieśniczego  i  niskim  poziomem  motywacji  ale  także  z  brakami  kadrowymi  wśród  dobrze

wykształconych  nauczycieli  i  zniechęcaniem  ze  strony  rodziny  do  podejmowania  wysiłku

związanego  z  obowiązkiem  szkolnym.  Ten  ostatni  czynnik  jest  niezwykle  złożony  i  często

związany  z  brakiem troski  bliskich, kryzysami w rodzinie,  negatywnym wpływem środowiska

domowego, analfabetyzmem funkcjonalnym lub niskim poziomem wykształcenia rodziców oraz

zagrożeniem  patologią  i  konfliktem  z  prawem.  Kondycja  większości  szkół,  w  których  uczeń

narażony jest na agresję i przemoc oraz pracę z nisko wykwalifikowanym nauczycielem i słabej

jakości  podręcznikiem,  brak  wsparcia  psychologa  i  doradcy  zawodowego  oraz  nieatrakcyjne

propozycje edukacyjne także może stanowić przyczynę występowania problemu ESL.  Nie bez

znaczenia jest również różnorodność kulturowa, językowa i religijna,  a co za tym idzie presja

środowisk etnicznych pod wpływem ich tradycji. Z badań i analiz11 wynika, że grupą najbardziej

zagrożoną porzucaniem edukacji są Romowie – 23,2% i Turkowie – 11,9%. Ta kategoria przyczyn

może obejmować nieodpowiednio skoordynowane podejście różnych urzędów i ekspertów na

szczeblu  krajowym,  regionalnym,  lokalnym  i  szkolnym  względem  radzenia  sobie

z przedwczesnym kończeniem nauki oraz niewystarczająco skuteczna kontrola nad zarządzaniem

i funkcjonowaniem polityki włączania, utrzymywania i reintegracji dzieci i uczniów w systemie

oświaty. Szkoła w Pleven podjęła konkretne kroki aby skutecznie przeciwdziałać problemowi ESL.

Korzysta z zasobów projektu12 Ministerstwa Edukacji stworzonego dla uczniów z trudnościami

w nauce, rozwijającego zainteresowania oraz proponującego aktywności pozaszkolne. Ponadto

zaangażowano pomoc psychologiczną i wsparcie doradcy zawodowego. Co miesiąc szkoła zgłasza

do pomocy społecznej ucznia, który ma więcej niż pięć nieusprawiedliwionych nieobecności na

zajęciach. Zapewniono uczniom bezpłatny posiłek w ciągu dnia i stopniowo włącza się rodziców

w społeczność szkolną13.

PORTUGALIA

W portugalskiej placówce zdarzają się nieliczne przypadki zbyt wczesnego porzucania edukacji.

Jeśli  taki  problem wystąpi  wszystkie dostępne środki  są natychmiast  aktywowane,  a  w razie

potrzeby przypadek kierowany jest do organizacji zewnętrznych. Problem ESL dotyczy głównie

uczniów  po  18  r.ż.,  wówczas  stają  się  oni  autonomiczni  w  swoich  decyzjach,  również  tych

11Spis powszechny z 2011 r.

12Support for success

13School for parents
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związanych  z  edukacją.  Jeśli  uczeń  przekroczy  dopuszczalną  ilość  nieobecności,  wówczas

wychowawca klasy komunikuje się z rodziną ucznia, następnie w zależności od indywidualnej

sytuacji  wdraża  pomoc  psychologa  lub  multidyscyplinarnego  zespołu  wsparcia  edukacji

włączającej. Gdy powyższe środki nie dadzą rezultatów wówczas nauczyciel zgłasza problem do

Rady Szkoły, która przekazuje sprawę do CPJP14.

Na poziomie tej organizacji prowadzone są spotkania ucznia z rodziną, pracownikami socjalnymi,

służbą  zdrowia  i  edukatorami  z  zakresu  zajęć  pozalekcyjnych.  Następnym  krokiem  jest

podpisanie  kontraktu  –  porozumienia  między  uczniem  i  jego  rodziną  a  szkołą  i  CPJP.

W przypadku braku poprawy sprawa zostaje skierowana do Sądu Rodzinnego i EMATE15

Na podstawie  analizy  wyników ankiety  określono główne przyczyny występowania  problemu

porzucania edukacji. Zidentyfikowano je następująco:

 Społeczno-ekonomiczne;

 Rodzinne (niesprzyjające środowisko);

 Brak motywacji;

 Brak sukcesów;

 Chęć rozpoczęcia pracy zawodowej.

Na podstawie analizy przyczyn występowania ESL wyznaczono czynniki chroniące. Należy zatem

dążyć do stworzenia bezpiecznego i spójnego środowiska szkolnego poprzez zapewnienie bazy

lokalowo  –  dydaktycznej,  organizację  zajęć  wyrównawczych  i  pozalekcyjnych,  tworzenie

14Niezależny, pozarządowy podmiot, którego celem nadrzędnym jest ochrona praw dziecka

15Multidyscyplinarny Zespół Wsparacia Sądowego

22



zróżnicowanej oferty edukacyjnej mając na uwadze potrzeby uczniów, wsparcie i zaangażowanie

nauczycieli,  promowanie  rozwoju  umiejętności  osobistych  i  społecznych  wśród  uczniów oraz

monitorowanie postępów w nauce. 

Niezwykle  ważnym  czynnikiem  chroniącym  jest  również  dbanie  o  rozwój  umiejętności

społecznych, na które pozytywny wpływ ma zaangażowanie rodziny, program mentorski, kluby

zainteresowań, projekty edukacyjne16 Biuro wsparcia ucznia, działalność biblioteki szkolnej oraz

systemy wczesnego ostrzegania i świadomość nauczycieli w zakresie działań interwencyjnych.

W  okresie  pandemii  rząd  Portugalii  stworzył  konkretne  środki  zapobiegawcze  w  przypadku

absencji  szkolnych  w  czasie  kształcenia  na  odległość.  Uczniom,  którzy  nie  uczestniczyli

w  zajęciach  online  stworzono  warunki  do  uczenia  się  w  sposób  stacjonarny.  Rada  Szkoły

systematycznie  informowała  CPCJ  o  ewentualnym  wystąpieniu  absencji  ucznia  bądź  braku

kontaktu z nim i jego rodziną. Ponadto udzielano pomocy w zakresie wyżywienia, transportu,

finansów17 oraz stypendiów. Takie konkretne wsparcie stanowi nie tylko wymierną pomoc, ale

tworzy też poczucie przynależności do określonego środowiska szkolnego.

INTERWENCJA, TESTOWANIE, WDROŻENIE

Podczas realizacji tej części projektu edukatorzy przygotowali propozycje działań szkoleniowych,

obejmujących wybrane grupy docelowe. W planowaniu aktywności nauczyciele brali pod uwagę

fakt, że przedwczesne porzucanie szkoły jest wynikiem złożonego procesu rozpoczynającego się

już w szkole podstawowej wraz z pierwszymi niepowodzeniami szkolnymi, utrwalaniem braków

w opanowywaniu materiału szkolnego oraz poczuciem wyobcowania w środowisku. Biorąc pod

uwagę  powyższe  czynniki,  stworzono  szereg  propozycji  innowacji  pedagogicznych

dedykowanych  starszym  słuchaczom,  a  zmierzających  do  zwiększenia  stopnia  motywacji

uczniów, udzielania wsparcia w przypadku uczniów obcojęzycznych i takich, które opierają się  na

edukacji pozaformalnej.

POLSKA

Nauczyciele Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących uwzględniając  cechy indywidualne oraz

specjalne potrzeby edukacyjne swoich podopiecznych zaproponowali adaptację dobrze znanej

16MindSerena

17Dofinansowanie przyborów szkolnych, projektów edukacyjnych i kursów zawodowych
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nauczycielom  praktyki  –  lecz  opartej  na  nowym  pomyśle  –  co  niesie  ze  sobą  potencjał

stopniowego pomniejszania występowania problemu ESL pośród uczniów.

Innowację tę określono mianem  3RE:1 (potocznie nazywając ją 3 do 1). Już w samej jej nazwie 

zawarte są najistotniejsze założenia - czyli skupienie się na trzech najważniejszych płaszczyznach 

pracy z uczniem niepełnosprawnym będących jednocześnie odpowiedzią (ang. response) na jego 

potrzeby edukacyjne i ogólnorozwojowe:

       rozpoznanie
    reedukacja

 rewalidacja

W  tej  innowacji  wykorzystano  kilka  stosunkowo  nowych  metod,  m.in.  One-to-One,  Action-

Learning,  Coaching  i  Mindfulness. Z  obserwacji  wynika,  że  te  metody  najlepiej  odpowiadają

potrzebom  uczniów  -  aktywizują  ich,  prowokują  do  samodzielnego  poszukiwania  rozwiązań  

w konsekwencji zaś korzystnie wpływają na proces ich rozwoju, a nawet jego tempo.

Sama  innowacja  jak  i  metody  stosowane  w  jej  ramach  są  ukierunkowane  na  wspomniane

indywidualizowanie pracy z uczniem. Przekłada się to bezpośrednio na bliższy kontakt pomiędzy

uczniem a jego nauczycielem (co w pracy z grupą uczniów nie jest możliwe w takim stopniu),

nauczyciel  przy  tym  ma  możliwość   skupiania  baczniejszej  uwagi  na  wszystkich  elementach

procesu  edukacyjnego.  Metody  pedagogiczne  oczywiście  często  muszą  być  dostosowywane

i rozwijane w podążaniu za potrzebami uczniów - a zatem wymagają od nauczyciela nieustannego

samokształcenia i pogłębiania własnej wiedzy. Jest to też ten obszar pracy pedagogicznej gdzie

doświadczenie i  intuicja nauczyciela są niezbędne w nie mniejszym stopniu niż profesjonalnie

nabyta wiedza. Trzy opisane wyżej  elementy wzajemnie się uzupełniają:

Rozpoznanie,  które  obejmuje  kompleksową  diagnozę  sytuacji  zdrowotnej,  rodzinnej

i  szkolnej  ucznia.  Narzędziem do tego służącym są  m.in.  Indywidualne  Programy Edukacyjno

Terapeutyczne,  które  kadra  Centrum opracowuje  osobno  dla  każdego  ucznia  (IPET  jest

rozwiązaniem stosowanym w całym kraju na mocy prawa). Na podstawie zgromadzonych tam

danych nauczyciel może planować i monitorować postępy ucznia a także wprowadzać właściwe

rozwiązania w razie wystąpienia trudnej  sytuacji, np. rozważyć zmianę kierunku kształcenia czy

zwrócenia się o pomoc do odpowiednich podmiotów (ośrodki pomocy społecznej, sąd rodzinny

itp.).  W  rozpoznawaniu  i  późniejszym  rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji  istotna  rolę  odgrywa
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współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi (tu trzeba pamiętać, że większość uczniów w

ciągu roku szkolnego przebywa pod opieką wychowawców w internacie działającym w Centrum)

oraz  bieżący  przepływ  informacji  pomiędzy  nauczycielami,  pedagogiem,  psychologiem,

terapeutami i doradcą zawodowym;

Reedukacja (ponowne uczenie się) to bardzo dobry przykład na dostosowanie tempa pracy do

możliwości osób niepełnosprawnych, co obejmuje tutaj pomoc w przyswajaniu treści nauczania,

utrwalanie nabytych wiadomości i umiejętności – lecz już poza planem szkolnych lekcji. W dużej

mierze  proces  reedukacji  odbywa  się  przy  udziale  wychowawców  w  internacie,  bo  to

wychowawcy pracują z uczniami poza zajęciami szkolnymi wypełniając często rolę rodziców bądź

opiekunów prawnych;

Rewalidacja (usprawnianie) oznacza oczywiście działania ukierunkowane na przywrócenie osobie

niepełnosprawnej  możliwie  pełnej  sprawności  tak  fizycznej  i  psychicznej  jak  i  związanej

z funkcjonowaniem społecznym w każdym aspekcie.

Takie syntetyczne i kompleksowe podejście wobec ucznia – gdzie jest on stawiany za cel działań

edukacyjnych jako jednostka a nie jako element grupy – przeciwdziała występowaniu zjawiska

wypychania, a wręcz zatrzymuje ucznia w systemie edukacji.

W ocenie jest to program działań skutecznie przeciwdziałający problemowi ESL.

Sytuacja  pandemiczna  wymusiła  na  środowisku  szkolnym  poszukiwanie  nie  tylko  zupełnie

nowych metod pracy, ale przede wszystkim sposobów dotarcia do każdego ucznia, utrzymania
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jego motywacji, wypracowania odmiennych technik szkolnych oraz sposobów porozumiewania

się  za  pomocą  komunikatorów  internetowych  i  platform  edukacyjnych.  Szczególnie  trudne

okazało się codzienne mobilizowanie uczniów do pracy,  dlatego zaangażowano w ów proces

rodziców  i  opiekunów,  którzy  monitorowali  postępy  swoich  dzieci,  a  niejednokrotnie  byli

zmuszeni  wesprzeć  je  w  procesie  realizacji  zadań  edukacyjnych.  Jako  nową  formę  pracy

pedagogicznej  zaproponowano  Digital  Storytelling w  ramach  zajęć  warsztatowych  pod

wspólnym tytułem Walcz o swoją przyszłość. Grupie badawczej zaproponowano zupełnie nowe

działanie,  opracowane  specjalnie  dla  niej  i  dostosowane  do  nowych  warunków.  Zadaniem

uczniów było wspólne stworzenie opowieści literackiej- bajki o przygodach ich rówieśnika. Każdy

z uczniów miał  za  zadanie  stworzyć jedno zdanie  w trakcie  określonego czasu i  przekazać  je

pozostałym.  Z  tego  powodu  wszyscy  musieli  być  równie  aktywnie  zaangażowani  w  zadanie,

ponieważ  wykluczenie  jednej  osoby  mogło  przerwać  czynność  oraz  uniemożliwić  jej

kontynuowanie. Uczniowie musieli utrzymywać ze sobą kontakt i współpracować, dlatego zaczęli

się wzajemnie motywować. Metoda ta przede wszystkim pozwala podnieść poziom motywacji,

poprawić  umiejętność  współpracy,  rozbudzić  kreatywność,  podnieść  poziom  wypowiedzi

pisemnych i ustnych oraz odkryć nowe pasje i talenty uczniów. Bajka stworzona na podstawie

zaproponowanej  metody  zdobyła  główne  nagrody  na  ogólnopolskim  festiwalu  twórczości

artystycznej,  zapewniła  też  uczniom  ważne  poczucie  sukcesu  oraz  własnej  wartości,  co  jest

atutem nie do podważenia. 

Należy podkreślić że obie metody ta mogą być z powodzeniem stosowane w różnych grupach

wiekowych  u  uczniów  o  różnych  możliwościach  edukacyjnych,  oczywiście  odpowiednio

modyfikowana i dostosowywana do ich indywidualnych umiejętności.
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W  czasie  trwania  projektu  edukatorzy  placówki  przeprowadzili  także  szereg  innych  zajęć

warsztatowych (Walcz o swoją przyszłość) – w ramach których uczniowie mogli poszerzyć swoje

kompetencje  językowe,  literackie,  historyczne,  sportowe  i  in.  Wszystkie  warsztaty  oraz

aktywności  projektowe odbywały się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w ramach kół

zainteresowań, stworzonych wyłącznie na potrzeby projektu.

Korzystając  natomiast  z  doświadczeń  placówek  partnerskich  projektu  nauczyciele  Centrum

zaimplementowali  w  grupie  badawczej  trzy  innowacje  –  Summer  School  (Włochy),  Flipped

Classroom  (Bułgaria),  Diary  of  board  (Włochy).  W ramach  zajęć  w  szkole  letniej  uczniowie

z problemami edukacyjnymi, a tym samym zagrożeni wystąpieniem problemu wcześniejszego

porzucania  edukacji,  mogli  uzupełnić  swoją  wiedzę  z  zakresu  języka  angielskiego  oraz  zdać

egzamin  poprawkowy  a  więc  uzyskać  promocję  do  następnej  klasy.  W  tym  roku  szkolnym

wszyscy  ukończyli  ostatni  etap  edukacji  uzyskując  średnie  wykształcenie.  Jest  to  jeden

z  bezpośrednich  rezultatów  wprowadzenia  innowacji  projektowych.  W  ramach  warsztatów

literackich uczestnicy  opanowali  umiejętność  pisania pamiętników.  W codziennych notatkach

zapisywali oni swoje refleksje związane z powrotem do szkoły po okresie pandemii. Tym samym

zapiski te stały się doskonałym źródłem wiedzy na temat samopoczucia i obaw uczniów, a więc

sprzyjały wcześniejszemu diagnozowaniu ewentualnych problemów edukacyjnych.
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WŁOCHY

Celem  pedagogów  z  włoskiej  placówki  było  stworzenie  takich  metod  edukacyjnych,  które

sprawią że uczniowie poczują się częścią szkoły i większej społeczności. Zatem oferta edukacyjna

musi się stać bardziej atrakcyjna, elastyczna i dostosowana do potrzeb uczniów. Szkoła ma stać

się  miejscem, w którym panuje rodzinna atmosfera, respektuje się ucznia jako indywidualną,

autonomiczną jednostkę, a proponowane aktywności będą ciekawe i motywujące do działania –

A school with all and for all. Nauczyciele stają się doradcami i wychowawcami rozumiejąc różne

potrzeby swoich uczniów i wspierając ich w zamierzeniach. Uczniowie zaś motywowani są do

poszukiwania takiego modelu przyswajania wiedzy, który będzie dla nich najbardziej skuteczny.

Zachęca  się  do  doskonalenia  umiejętności  grywalizacji  oraz  wszelkich  aktywności  szkolnych

zgodnie z zasadą  myśl i działaj.  Stworzono w szkole interaktywne pracownie, w których uczeń
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biorąc udział w zajęciach korzysta z własnych urządzeń mobilnych18, a także ankiety badające

zarówno efektywność lekcji, jak i indywidualne potrzeby każdego ucznia. Produktem finalnym

innowacji jest pamiętnik Diary of board, dzięki któremu nauczyciel jest w stanie dużo szybciej niż

do  tej  pory  wychwycić  oraz  zdiagnozować  ewentualne  problemy  i  trudności  swoich

podopiecznych.  Utworzono  także  zespół  wsparcia  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami

i  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  oraz  dla  uczniów  zagrożonych  ESL.  W  każdej  klasie

wychowawca  na  bieżąco  monitoruje  absencje  szkolne  oraz  szczególnie  wspiera  uczniów

w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

Okres  pandemii  był  czasem  trudnym  i  weryfikującym  dotychczasowe  metody  nauczania.

W związku z tym zaproponowano uczniom określone rozwiązania – skrócono lekcje z 60 min. do

45 min.,  wprowadzono platformy edukacyjne  G-suite,  Zoom,  na których online odbywały się

zajęcia pozalekcyjne, seminaria i laboratoria, zaprzestano wymagać zadań domowych w formie

papierowej,  tę  działalność  w  całości  przenosząc  na  urządzenia  cyfrowe.  Dostęp  do  nich

zapewniła  wszystkim  uczniom  szkoła.  Ponadto  wsparła  ich  pomocą  psychologa  podczas

lockdown’u i po powrocie na lekcje stacjonarne.

Kolejną propozycją innowacji pedagogicznej było utworzenie szkoły letniej – A bridge for a new

beginning, przeznaczonej głównie dla uczniów z trudnościami w nauce, które wystąpiły podczas

pandemii.  Podczas  zajęć  obowiązywały  zasady  równości  i  integracji,  a  rozwój  ucznia  mógł

postępować w sferze emocjonalnej, edukacyjnej, socjologicznej i społecznej.

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  swoich  uczniów  chcących  stosować  wyuczone  treści

w praktyce, nauczyciele wdrożyli metodę nauki języków Online LogBook. Uczniowie otrzymywali

w języku angielskim konkretne zadania do wypełnienia na platformie YouTube. Wszyscy biorący

udział  w  warsztatach  byli  zobligowani  do  systematycznego  ich  wypełniania.  Ze  względu  na

atrakcyjną i  nowatorską  formę prowadzenia zajęć,  cieszyły  się  one dużym zainteresowaniem

i angażowały uczniów bez potrzeby dodatkowej motywacji. Równocześnie LogBook okazał się dla

nauczyciela  doskonałym  źródłem  informacji  na  temat  uzdolnień,  możliwości  i  umiejętności

ucznia, których nie da się dostrzec podczas regularnych zajęć lekcyjnych. Metoda ta nie tylko

18  Bring your own device.
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doskonale  aktywizowała  uczniów,  ale  również  dostarczała  im  i  nauczycielom  wiedzy  o  nich

samych, prowokowała do samorozwoju i poszukiwania niestandardowych rozwiązań.

Korzystając  z  doświadczeń innych placówek biorących udział  w projekcie,  nauczyciele z  Vibo

zaimplementowali  w  wybranej  grupie  badawczej  innowacje  Digital  storytelling  (Polska)

i  Flipped Clasroom  (Bułgaria). Obie  metody aktywizowały  uczniów w wielu  różnych sferach,

sprzyjały  doskonaleniu  umiejętności  współpracy,  rozwijały  kompetencje  cyfrowe,  a  młodzież

zdobywała wiedzę poprzez działanie.

GRECJA

Nauczyciele  z  partnerskiej  placówki  w  Salonikach  poprzez  wprowadzone  innowacje

pedagogiczne dążyli  do przemiany szkoły  w miejsce  przyjazne i  bezpieczne,  w którym uczeń

zostanie wysłuchany, zrozumiany i doceniony. Im bardziej bowiem uczeń związany jest ze swoim
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środowiskiem szkolnym,  tym rzadziej  porzuca edukację  zbyt  wcześnie.  Jedną z  nowatorskich

metod wprowadzonych w badanych grupach docelowych była metoda  Storytelling.  Jej celem

było uświadomienie uczniom, że każdy z nas napotyka w życiu na podobne trudności, a droga do

sukcesu bywa wyboista, jednak nie należy z niej rezygnować. Zaproszono więc do szkoły byłych

uczniów, zarówno tych, którzy ją ukończyli, jak i tych, którzy porzucili edukację przed uzyskaniem

dyplomu. Ich zadaniem było podzielenie się ze społecznością obecnych uczniów placówki  swymi

doświadczeniami, radami związanymi z codziennym życiem szkolnym, a także odpowiedziami na

zadane pytania. Po każdym spotkaniu uczniowie wypełniali ankietę, z której wynika, że większość

z nich – 78% uważa tę metodę za niezwykle ciekawą i użyteczną, a 65% stwierdziło, że spotkanie

z  absolwentami  i  ich  doświadczenia  zmotywowały  ich  do  większej  aktywności  i  bardziej

pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych. Podsumowując, dzięki tej innowacji uczniowie

rozumieją jak istotny jest odpowiedni wybór kształcenia i wsparcie rodziny, ze należy wyznaczyć

sobie cel i do niego dążyć, a równocześnie być otwartym i aktywnym oraz korzystać ze swoich

naturalnych uzdolnień i predyspozycji.

Na  potrzeby  projektu  stworzono  interdyscyplinarne  warsztaty,  podczas  których  za

pomocą mitu O Dedalu i Ikarze, przybliżono uczniom temat projektu – Do not drop out.

Zajęcia  podzielono  na  dwa  etapy.  Podczas  pierwszego  zaprezentowano  uczestnikom

treść  opowieści  za  pomocą  filmu  i  obrazów  malarstwa,  a  następnie  poproszono  ich

o  odpowiedź  na  pytania  Dlaczego  uważają  szkołę  za  miejsce,  w  którym  pozostają

„uwięzieni”?  oraz  Co  sprawia,  że  skłonni  są  porzucić  szkołę  przed  jej  ukończeniem?
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Jednocześnie  wysunięto  wniosek,  że  najpełniejszy  rozwój  uczeń  może  uzyskać

w środowisku  szkolnym,  a  nie  poza  nim.  Podczas  analizy  kolejnych  dzieł  malarskich,

ukazujących  poszczególne  sceny  mitu  O Dedalu  i  Ikarze uczniowie  odpowiadali  na

pytania o konsekwencje porzucania edukacji oraz jaki wpływ na dalsze życie mogą mieć

określone decyzje. Na zakończenie warsztatów sami uczniowie wysnuli tezę, że poprzez

aktywny  udział  w  życiu  szkolnym,  otwarty  umysł  i  samoświadomość  mogą  „latać”

bezpiecznie, a podejmując właściwe decyzje tak samo bezpiecznie „wylądować”.

Jako innowację innego kraju partnerskiego, nauczyciele wdrożyli  metodę  My Diary  (Włochy).

Pamiętniki  stworzone przez uczniów stały się nieocenionym źródłem informacji  na temat ich

dążeń i ewentualnych trudności w ich osiąganiu. Wielu z nich wciąż podkreślało swoje znudzenie

I  niechęć do obowiązków szkolnych.  Negatywne treści  pojawiały się  systematycznie kilka dni

z  rzędu,  jednak  po  wyjątkowo  interesującej  lekcji  wpisy  w  pamiętnikach  zmieniły  się

diametralnie, świadcząc o aktywności i zaangażowaniu uczniów19

Jednocześnie  pedagodzy  zauważyli,  że  metoda  ta  wymaga  znacznie  dłuższego  czasu

implementowania oraz szczegółowej analizy wszystkich materiałów.

19 Przykład jednego z pamiętników znajduje się na ilustracji poniżej.
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BUŁGARIA

Metodą innowacyjną, którą na potrzeby projektu stworzyli  nauczyciele z Bułgarii  jest metoda

Flipped  classroom. Aktywizuje  ona  wszystkich  uczniów  do  samodzielnego  opanowywania

określonego tematu przy pomocy krótkich, 5-7 minutowych materiałów filmowych oraz innych

pomocy dydaktycznych, przygotowanych przez nauczyciela. Po zapoznaniu się z nimi uczeń ma

obowiązek  wziąć  udział  w  teście  online,  sprawdzającym  jego  wiedzę  i  stopień  opanowania

zadanych treści. Następnie podczas lekcji prowadzonych w trybie stacjonarnym nauczyciel wraca

do materiału opracowanego samodzielnie przez uczniów i prowokuje ich do dyskusji. Zaletą tej

metody niewątpliwie jest to, że uczeń w dowolnym momencie i wielokrotnie może powrócić do

materiałów przygotowanych przez nauczyciela, w ten sposób utrwalając swoją wiedzę. Dzięki tej

metodzie uczeń staje się bardziej samodzielny, z obserwatora zmienia się w jednostkę aktywną,

poszerza swoje kompetencje cyfrowe, umiejętność krytycznego myślenia oraz kreatywność.

W ramach aktywności projektowych nauczyciele zaimplementowali kilka innowacji wdrożonych

w innych placówkach partnerskich. Zastosowali metodę Digital Storytelling (Polska) dzięki której

uczniowie rozwijali  umiejetność koncentracji i współpracy ze sobą,  Theoretical teaching with

experimental  practice  (Portugalia),  która  okazała  się  metodą  bardzo  przydatną  uczniom,

zdobywającym  wiedzę  głównie  właśnie  przez  praktykę  oraz  A  school  with  all  and  for  all

(Włochy) wprowadzając  monitoring  absencji  szkolnych  oraz  koncentrując  się  na  uczniach

w kryzysie socjologiczno – ekonomicznym i włączając rodziców w społeczność szkolną. 

PORTUGALIA

Portugalscy  edukatorzy  na  co  dzień  stosują  metody  pedagogiczne,  które  aktywizują  ucznia

czyniąc  go bohaterem własnego procesu edukacyjnego.  Starają  się  również  zaangażować go
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w  życie  szkolne,  a  informację  transponują  w  wiedzę  i  praktykę.  Innowacja  metodologiczna

Theoretical  teaching  with  experimental  practice,  którą  wprowadzono  w  szkole  odpowiada

powyższym celom. Na potrzeby projektu stosując tę metodę przeprowadzono cykl warsztatów,

których temat obejmował formy totalitaryzmu XX w. w Europie.  Pierwszy  etap objął  wiedzę

historyczną, następnie uczniowie przy pomocy komputerów opracowywali informacje związane

z tematem samodzielnie. Ostatnim etapem była organizacja wystawy przeznaczonej dla całej

społeczności szkolnej, która poruszała zagadnienia związane z Prawami Człowieka. 

Innowacja ta doskonali u uczniów umiejetność poszukiwania rozwiązań, kreatywnego myślenia,

odpowiedzialności,  inicjatywy,  podejmowania  dyskusji,  współpracy  oraz  zastosowania

współczesnych narzędzi informatycznych w sposób skuteczny i użyteczny. 

W ramach aktywności projektowych nauczyciele zaimplementowali metodę  A  school with all

and for all (Włochy). W ramach cyklu zajęć historycznych, psychologicznych oraz integracyjnych

wprowadzono temat projektu  Do not  drop out.  Zorganizowano także  dzień otwarty  podczas

którego starsi uczniowie dzielili  się swoimi szkolnymi doświadczeniami z młodszymi kolegami.

Aktywność  szkolna,  zaangażowanie  podczas  zajęć  oraz  rozwijanie  własnych  umiejętności

i  uzdolnień może wpływać na decyzje związane z edukacją oraz przyszłością.  Uczniów szkoły

odwiedzili także studenci Uniwersytetu, którzy swoimi wyborami potwierdzili tezę, że porzucanie

szkoły  przed  otrzymaniem  dyplomu  ma  wyłącznie  niekorzystne  konsekwencje.  Edukatorzy

przeprowadzili  także szereg warsztatów -  MindSerena, których tematem była uważność20 oraz

zastosowanie  jej  w  życiu  codziennym  i  szkolnym.  Na  zakończenie  cyklu  tych  warsztatów

20 Mindfulness
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przeprowadzono  ankiety,  których  wyniki  wskazują  na  to,  że  95%  uczniów  i  nauczycieli

udoskonaliło  umiejetność  koncentracji  i  uważności,  90%  respondentów  deklaruje,  że  potrafi

kontrolować  i  redukować  zdenerwowanie,  75%  unika  konfliktów  z  rówieśnikami,  a  wszyscy

osiągają w szkole znacznie więcej sukcesów.

AKCEPTACJA

Rezultatem  wszystkich  aktywności  przeprowadzonych  w  poszczególnych  placówkach,  które

wzięły udział w projekcie jest zbiór scenariuszy zajęć, z których każdy edukator spotykający się

z zagrożeniem wystąpienia zbyt wczesnego kończenia edukacji, może czerpać inspirację.

POLSKA
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