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Streszczenie: Przedmiotem artykułu 
jest prezentacja dwóch odmiennych, su-
biektywnych „teorii” inteligencji, poj-
mowanych przez Dweck jako nadrzędne 
założenie dla budowania przez jednost-
kę specyficznej wizji spostrzegania siebie 
i  świata społecznego (mentalność). Praca 
ukazuje głęboki, całożyciowy sens promo-
wania mentalności wzrostowej w kontek-
ście edukacyjnym oraz sugerowany przez 

Dweck sposób takiej promocji. Dokonano 
także analizy rodzimej oświaty ze wzglę-
du na relacje między jej systemowymi za-
łożeniami a  postulatami edukacyjnymi 
Dweck.

Słowa kluczowe: teoria niezmiennego by-
tu, teoria wzrostowa, mentalność zafikso-
wana, mentalność wzrostowa, implikacje 
edukacyjne.

WPROWADZENIE

Wydaje się, że w życiu społecznym nadajemy inteligencji nadzwyczajną wartość. Inteli-
gencja stała się – przyjmując za Łukaszewskim (2009, s. 5) – „rodzajem odznaczenia, 
pożądanym zasobem, najlepszym wianem”. Autor wyjaśnia także powód niezrozumiale 
wysokiej jej ewaluacji dominującym przekonaniem, że „im więcej inteligencji, tym 
mniej potrzeba wysiłku”. Upatrywanie zdolności i wysiłku w relacji odwrotnej czy – jak 
to po raz pierwszy ukazała Kun (1977) – kompensacyjnej, zdaje się zatem zajmować 
ważne miejsce we współczesnym, tak zwanym potocznym teoretyzowaniu (Łukaszewski 
1997).

Odwołując się do klasycznych już prac Kelly’ego (1955), Heidera (1958) czy Jonesa 
i Thibauta (1958), należy przyjąć, iż ludzie formułują naiwne założenia co do samego sie-
bie, innych ludzi i  świata społecznego. Przegląd literatury przedmiotu – od Weinera 
(1979) począwszy, poprzez Seligmana i wsp. (1995) – sugeruje, że wśród wielu kryteriów 
formułowania tych założeń szczególne miejsce zajmuje kwestia plastyczności ludzkich 
atrybutów, takich jak osobowość, inteligencja, twórczość czy moralność. Ludzkie prze-
konania pod tym względem różnicują się dychotomicznie: można upatrywać „rzeczywi-
stość wewnętrzną” jako składową niezmiennych, statycznych, zafiksowanych cech lub 
pojmować ją jako dynamiczną, unikatową jakość, która może zmieniać się i rozwijać. 
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Przyjęcie określonego przekonania ma swoisty wpływ na przyjmowanie przez jednostkę 
różnych wzorów odpowiedzi na wyzwania, sytuacje trudne, niepowodzenia czy nawet 
konstruowanie specyficznej wizji świata.

Przedmiotem tego artykułu jest prezentacja dwóch odmiennych, subiektywnych 
„teorii” inteligencji, pojmowanych przez Carol S. Dweck jako przyczyna postrzegania 
świata „z dwóch perspektyw”. Wyraźnie należy podkreślić, iż autorka nie odnosi się do 
– mających już swoją historię – psychologicznych dyskusji na temat definicji czy natury 
inteligencji. Akcentuje natomiast kwestię plastyczności tej bardzo ogólnej zdolności 
umysłowej, wynikającej z  umiejętności uczenia się i  korzystania z  doświadczeń, oraz 
przestrzega przed pojmowaniem inteligencji jako gwarancji osiągnięć.

Implikacje edukacyjne rezultatów wieloletnich badań Dweck stanowią integralną 
część tej pracy.

NIEZMIENNY BYT VERSUS PLASTYCZNA JAKOŚĆ

Program badawczy C. Dweck, konsekwentnie realizowany od blisko czterdziestu lat, 
podporządkowany jest poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o mechanizmy psycholo-
giczne, które skłaniają pewnych uczniów do zmagania się z wyzwaniami, podczas gdy 
inni – o podobnym poziomie inteligencji – przyjmują postawę wycofującą. Zasadniczą 
wagę w tych poszukiwaniach należy przypisać ustaleniu, iż uczniowie (i ludzie w ogóle) 
konstruują dwie odmienne „teorie” co do natury inteligencji. Pierwsza z nich – określa-
na jako teoria niezmiennego bytu (entity theory) – akcentuje nadrzędne przeświadczenie, 
że inteligencja jest po prostu wrodzoną cechą. Stąd każdy z nas ma jej pewną określoną, 
większą lub mniejszą, ale niezmienną, niekontrolowalną „ilość”. Druga – wzrostowa teo-
ria (incremental theory) – kieruje się przekonaniem, że inteligencja jest plastyczną jako-
ścią, którą można rozwijać, głównie wskutek wysiłku i oddziaływań procesu edukacyj-
nego (Dweck 1999; Dweck, Leggett 1988)1). Jako narzędzie diagnozy uznawanej „teorii” 
Dweck zastosowała skalę typu Likerta z możliwościami odpowiedzi od 1 – „całkowicie 
się zgadzam” do 6 – „zupełnie się nie zgadzam” wobec następujących pozycji: „Masz 
pewną, określoną ilość inteligencji i  tak naprawdę, to niewiele możesz zrobić, aby to 
zmienić”, „Twoja inteligencja jest twoją cechą, której nie możesz zmienić”, „Możesz na-
uczyć się nowych rzeczy, ale nie możesz zmienić swojej bazowej inteligencji” (Dweck, 
Leggett 1988). W późniejszych pracach autorka prezentuje już skalę złożoną z ośmiu 
(Levy, Dweck 1997, za: Dweck 2006) lub sześciu pozycji (Blackwell et al. 2007), to zna-
czy uzupełnioną o twierdzenia nasycone przekonaniami „wzrostowymi” (na przykład: 
„Zawsze możesz mieć istotny wpływ na to, jak bardzo jesteś inteligentny”). W każdym 
przypadku przedstawione są walory psychometryczne kolejnych wersji narzędzia.

Rezultaty badań, prowadzonych przez Dweck w ostatniej dekadzie ubiegłego wie-
ku, kolejno ukazywały poznawcze i behawioralne konsekwencje kierowania się okre-

1) Warto zauważyć, że te subiektywne teorie mają swoje odzwierciedlenie także w psycholo-
gii naukowej, a nie tylko – naiwnej. Wszak właśnie opracowanie pierwszych testów inteligencji 
miało na celu nie dyskryminację czy stygmatyzację, lecz identyfikację dzieci, które nie odniosły-
by korzyści ze standardowej edukacji, wskazane było dla nich zatem opracowanie odpowiednich 
programów edukacyjnych. Takie stanowisko Bineta świadczy jednoznacznie o wzrostowym po-
dejściu do inteligencji. Opozycyjny, zafiksowany pogląd, jest łatwo identyfikowalny na przykład 
w pracy Herrnsteina i Murraya (1994). PS
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ślonym przeświadczeniem o naturze inteligencji. Trzy z nich wydają się najbardziej 
istotne, a dotyczą: preferencji co do rodzajów celów edukacyjnych (Dweck, Leggett 
1988), pojmowania relacji pomiędzy zdolnościami a wysiłkiem (Hong et al. 1999), 
wyjaśniania przyczyn zaistniałych trudności edukacyjnych (Henderson, Dweck 
1990). Syntetyczna prezentacja uzyskanych rezultatów informuje, że w zależności od 
przyjętej „teorii” inteligencji, różnicuje się uczniowskie pojmowanie i preferowanie ce-
lów edukacyjnych. Zwolennicy przeświadczenia wzrostowego skłaniają się ku celom 
sprawnościowym (learning goals), które koncentrują się na rozwijaniu i doskonaleniu 
plastycznego przecież poziomu ich zdolności. Nierzadko są to cele–wyzwania, gdyż 
istotnym jest fakt nauczenia się czegoś nowego (kwestia wysokości uzyskiwanych 
ocen wydaje się drugoplanowa, gdyż uczący się może wyznaczać sobie własne, we-
wnętrzne standardy biegłości w danej dziedzinie, por. Sędek 2000). Odmiennie, kie-
rujący się przekonaniem o  niezmienności inteligencji, preferują cele wykonaniowe 
(performance goals), skupiając się na demonstrowaniu kompetencji, nawet jeżeli w wy-
niku ich realizacji nie nauczą się niczego nowego (Dweck, Leggett 1988). Zgodnie ze 
stanowiskiem Elliota i Thrasha (2002), jest to dążeniowy wymiar celów wykonanio-
wych – poszukiwanie możliwości wywierania wrażenia co do własnych zdolności. 
Dopełniającym jest wymiar unikania, polegający na odrzucaniu sytuacji (zadań), któ-
re mogą to wrażenie osłabić.

Perspektywa pojmowania inteligencji w sposób wzrostowy lub niezmienny wpływa 
także na specyficzne ujmowanie relacji między wysiłkiem a zdolnościami (Hong et al. 
1999). To „teoria” niezmiennego bytu implikuje przeświadczenie, że jeżeli ktoś potrze-
buje włożyć wiele wysiłku w zadanie, to nie ma wystarczających zdolności. Zdolności 
zatem powinny powodować, że „wszystko udaje się w sposób naturalny”. Dweck (2010, 
s. 17) ilustruje ten sposób upatrywania omawianego związku wypowiedzią ucznia, który 
mówi, że kiedy jest zmuszony do ciężkiej pracy, to czuje się jak głupiec2). Przekonani 
o wzrostowej naturze inteligencji utrzymują, iż wysiłek i zdolności są powiązane pozy-
tywnie i pierwszy element tej diady wspiera, stymuluje rozwój drugiego.

Odmienne przekonania co do natury inteligencji i towarzyszące im orientacje po-
znawcze czy behawioralne tworzą charakterystyczne ramy dla interpretacji i reagowania 
na niepowodzenie. Kierujący się „teorią” wzrostową przypisują porażkę niewystarczają-
cemu wysiłkowi, przekonani o niezmienności inteligencji zaś – niskim poziomem zdol-
ności (Henderson, Dweck 1990). W rezultacie, podczas pracy nad zadaniem trudnym ci 
pierwsi przyjmują strategię zorientowaną na mistrzostwo (zwiększenie wysiłku albo 
zmiana sposobu postępowania), drudzy natomiast – strategię bezradnościową, polegają-
cą na ograniczeniu wysiłku, całkowitym wycofaniu się z  tej aktywności lub uporczy-
wym powtarzaniu nieskutecznych sposobów postępowania (Robins, Pals 2002, por. 
także: Lachowicz-Tabaczek 2004).

Subiektywna „teoria” inteligencji (jako założenie nadrzędne) i  będące jej konse-
kwencją odmienności w funkcjonowaniu psychicznym człowieka powodują, że ten sam 
świat rzeczywistości wewnętrznej i społecznej „oglądany jest z dwóch perspektyw” (ty-
tuł artykułu Dweck et al. 1995): dynamicznej, wzrostowej, lub – zafiksowanej, wyrytej 

2) W tym kontekście nie tylko zrozumiała, ale i wysoce diagnostyczna jest cytowana we 
wprowadzeniu wypowiedź Łukaszewskiego (2009): tak nadzwyczajnie cenimy inteligencję, bo 
za tym kryje się pragnienie, aby się nie napracować. Wydaje się, iż nadrzędną aplikację całego 
dorobku badawczego Dweck stanowi publiczna falsyfikacja takiego złudzenia (por. podrozdział: 
Promowanie nastawienia wzrostowego w klasie szkolnej).PS
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w kamieniu. W książce z 2006 r. Dweck na określenie tej perspektywy stosuje termin: 
mentalność (mindset), integrujący rezultaty dotychczasowych badań.

Analizując mentalność zafiksowaną (fixed mindset) oraz mentalność wzrostową 
(growth mindset) warto wyodrębnić sześć aspektów porównawczych. Stanowią je: a) su-
biektywna „teoria” inteligencji, b) obszar koncentrowania się jednostki, c) interpretacja 
i reakcja na: wyzwania, wysiłek i popełniane błędy oraz negatywne informacje zwrotne, 
d) stosunek do sukcesów innych, e) rezultaty, f) wizja świata. Syntetyczną analizę po-
równawczą zawiera tabela 1.

TABELA 1. Analiza porównawcza: mentalność wzrostowa versus zafiksowana

Kryterium porównawcze Mentalność wzrostowa Mentalność zafiksowana

Subiektywna „teoria” 
inteligencji

Inteligencję można rozwijać Inteligencja jest dana, stała 
i niezmienna

Obszar koncentrowania się 
jednostki

Koncentracja na rozwoju 
zdolności i uzyskiwaniu 

korzyści z własnego procesu 
uczenia się

Koncentracja na 
demonstrowaniu zdolności, 

sprawianiu na innych wrażenia 
osoby zdolnej

Interpretacja/reakcja na:

Wyzwania Podejmowanie/zmaganie się Zagrożenie/unikanie

Wysiłek Wysiłek jako droga do 
mistrzostwa/inwestowanie 

wysiłku

Wysiłek jako „coś gorszego” lub 
nieskutecznego/unikanie 

wysiłku lub nieprzyznawanie się 
do włożonego wysiłku

Popełnione błędy Wartościowy etap w procesie 
uczenia się/ analizowanie, 

wyciąganie wniosków

Porażka, poddają w wątpliwość 
własne zdolności/niechęć do ich 

analizy, tendencja do ich 
ukrywania

Negatywne informacje zwrotne Przydatna pomoc w uczeniu się Zagrożenie/ignorowane

Stosunek do sukcesów innych Poszukiwanie inspiracji 
w sukcesach innych/np. 

zainteresowanie „lepszymi” 
pracami

Poczucie zagrożenia/np. niechęć 
do analizy „lepszych” prac

Uzyskiwane rezultaty Coraz wyższe osiągnięcia Wczesna stagnacja w procesie 
uczenia się, lub wycofywanie 
aktywności – rezultaty niższe 

niż wskazywałby potencjał 
intelektualny

Wizja świata Deterministyczna Świat w dużym stopniu jest 
„w moich rękach”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dweck 2006; Hill et al. 2010.

Dweck (2006) postuluje promowanie mentalności wzrostowej, gdyż prowadzi ono 
nie do doraźnych, krótkotrwałych osiągnięć, lecz zwiększa szanse życiowego sukcesu 
(zwłaszcza poprzez zmianę sposobu pojmowania wysiłku oraz niepowodzenia) w wielu 
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sferach aktywności zawodowej a  także relacji interpersonalnych (związków partner-
skich, przyjacielskich, interakcji rodziców z dziećmi). Zasadnicze miejsce w jej rozważa-
niach zajmuje jednak sfera edukacji.

PROMOWANIE MENTALNOŚCI WZROSTOWEJ W KLASIE SZKOLNEJ

Dweck (2010) wskazuje na dwie, komplementarne zresztą, drogi postępowania nauczy-
cieli. Promowanie mentalności wzrostowej może odbywać się w sposób bezpośredni, po-
przez przekazywanie informacji o konsekwencjach przyjętych, subiektywnych „teorii” 
inteligencji. O skuteczności takiego postępowania przekonują rezultaty działania inter-
wencyjnego (Blackwell et al. 2007), przeprowadzonego wobec dwóch grup siódmokla-
sistów, uzyskujących niskie oceny z matematyki. Program informacyjny, kierowany do 
uczniów w postaci półgodzinnych przekazów przez osiem tygodni, zawierał wiele wspól-
nych treści, np. informacje o budowie i funkcjach mózgu, dyskusje na temat pułapek 
stereotypowego myślenia. Różnił się jednak istotnie tym, że dwa zajęcia w grupie kon-
trolnej przeznaczono na ćwiczenia mnemotechniczne, podczas gdy w grupie ekspery-
mentalnej – na warsztaty pod nazwą: „Ty możesz spowodować wzrost swojej inteligen-
cji”. Zasadnicza idea tych zajęć sprowadzała się do przekazu, że:

a) zdolności intelektualne mogą być nabyte, a mózg działa jak mięsień, który staje 
się silniejszy wskutek treningu,

b) za każdym razem, gdy człowiek pokona jakąś trudność, nauczy się czegoś nowe-
go, mózg utworzy nowe połączenie,

c) pasja, zaangażowanie i samodoskonalenia, a nie – wrodzona inteligencja – są sku-
tecznymi drogami do sukcesu.

W efekcie odnotowano większe postępy w matematyce uczniów z grupy ekspery-
mentalnej, odzwierciedlone w wysokości ocen wystawianych przez nauczyciela niepoin-
formowanego o  przynależności grupowej wychowanka. Istotne jest, że średnia ocen 
uczestników z grupy kontrolnej w tym czasie obniżyła się – co jest zjawiskiem powszech-
nym w Stanach Zjednoczonych, ze względu na to, że w tamtejszym systemie klasa siód-
ma rozpoczyna nowy, bardziej merytoryczny i mniej personalny etap edukacyjny (Black-
well et al. 2007).

Bezpośrednie promowanie mentalności wzrostowej wydaje się być zasadne, lecz nie-
wystarczające – generalny postulat Dweck (2010) wobec nauczycieli dotyczy długofalowe-
go budowania odpowiedniego klimatu edukacyjnego. Jego zasadnicze elementy stanowią: 
stwarzanie wyzwań w ofercie edukacyjnej, ukazywanie sensu wysiłku i docenianie postę-
pów ucznia, „wzrostowy” system gratyfikacji (w tym – kryteriów ocen szkolnych).

W codziennych, bieżących sytuacjach edukacyjnych nauczyciele powinni afirmo-
wać przekonanie, że szybkie uczenie się nie zawsze oznacza głębokie przetwarzanie in-
formacji i nie zawsze ma wartość rozwojową. Uczniowie, którzy potrzebują więcej czasu 
czy kolejnych powtórek, mogą w efekcie o wiele lepiej zrozumieć materiał. Pomocne dla 
promowania takiego przeświadczenia mogą być dyskusje na temat licznych postaci hi-
storycznych, które z całą pewnością w dzieciństwie nie należały do „szybko uczących 
się”. Przykładowo, Einstein zapewniał, że jego proces uczenia się był bardzo powolny 
i z tego powodu rozmyślał nad tymi samymi pytaniami przez kolejne lata – ze znakomi-
tym, jak wiadomo, skutkiem (Dweck 2010, s. 18).

Przeświadczenie uczniów, że to nie szybki proces uczenia się podlega szczególnej 
gratyfikacji ze strony pedagoga, może być pomocne dla zaakceptowania przez nich za-PS
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dań – wyzwań, sprawiających trudności, przynajmniej w momencie ich pierwszej ekspo-
zycji. Wiąże się to jednak z generalnym promowaniem przekonania nauczyciela, że wy-
zwania są zabawne i  ekscytujące, reprodukcyjne ćwiczenia zaś – nudne i  mniej 
„przydatne” dla mózgu. Korzystne jest modyfikowanie albo wręcz odrzucanie przyję-
tych strategii, bez żalu czynienie kroku wstecz – niczym detektyw rozwiązujący pasjo-
nującą zagadkę. Stawianie wyzwań edukacyjnych i ukazywanie wagi procesu „mocowa-
nia się” z nimi, umożliwia uczniowi także rejestrację zachodzącego postępu – rozumienie 
materiału, którego nie mógł zrozumieć wcześniej. W  tym kontekście Dweck (2007) 
podkreśla rangę słów „jeszcze nie”, które powinny być często używane w każdej klasie, 
stać się prostym nawykiem, przekazującym wzrostową ideę zdolności. Jeżeli uczeń mó-
wi, że nie rozumie pewnego materiału, czy nie lubi jakiegoś przedmiotu, nauczyciel po-
winien dodać: „jeszcze nie”. W kolejnym autorskim programie interwencyjnym Dweck 
(2007) zaproponowała modyfikację stosowanej w pewnym liceum skali ocen: zamiast 
noty niedostatecznej – ocenę „jeszcze nie”, wraz z wyjaśnieniem oczekiwania nauczycie-
la, że uczeń jest w stanie zrozumieć materiał, jeżeli nie w tej, to w kolejnej próbie.

Szczególne miejsce w autorskich eksploracjach zajmuje nauczycielski system gratyfi-
kacji (por. np.: Kamins, Dweck 1999; Mueller, Dweck 1998). Uzyskane rezultaty Dweck 
konfrontuje z potocznymi przekonaniami nauczycieli, że:

 • chwalenie inteligencji uczniów sprzyja budowaniu zaufania do siebie i dobrze moty-
wuje do nauki,

 • inteligencja ucznia w zasadniczym stopniu wyjaśnia jego osiągnięcia szkolne.

Pierwsze z tych przekonań Dweck (2007) określa jako fałszywe, drugie – jako wręcz 
szkodliwe. Podstawą tych opinii są wyniki długofalowego, autorskiego programu ba-
dawczego.

Spowodowano, że nauczycielskie pochwały pracujących nad trudnym zadaniem 
pięcioklasistów różnicowały się we wskazaniu przyczyny sukcesu. Losowo wybrani 
uczniowie otrzymali pochwałę albo odwołującą się do inteligencji („Musisz być zdol-
ny”), albo do włożonego wysiłku („Widać, że solidnie pracowałeś nad tym problemem”). 
Następnie określono subiektywne „teorie” inteligencji uczniów (w  sposób opisany we 
wcześniejsze partii artykułu). Okazało się, że dzieci chwalone za inteligencję – w relacji 
do chwalonych za wysiłek – istotnie częściej zgadzały się z tezą, że „Twoja inteligencja 
jest twoją cechą, której nie możesz zmienić”.

Kolejno, uczniowie otrzymali propozycję wyboru zadania do wykonania. Zgodnie 
z informacją badaczy mogło to być ćwiczenie trudne, ale dające szansę nauczenia się cze-
goś nowego, lub zadanie łatwe, które w zasadzie wykluczało możliwość popełnienia błę-
du. I w  tym przypadku wykazano istnienie związku między przedmiotem pochwały 
a dokonanym wyborem – większość dzieci gratyfikowanych za inteligencję zdecydowała 
się na zadanie łatwe. Wreszcie – podzielono uczniów na grupy, zgodnie z rodzajem na-
uczycielskiej pochwały. Każda grupa otrzymała do rozwiązania trudny problem. W gru-
pie uczniów chwalonych za inteligencję rejestrowano, wraz z postępującym odczuciem 
trudności, spadek motywacji i wycofywanie zainteresowania i wysiłku, brak wiary we 
własne możliwości. Wydaje się to zrozumiałe, jako że skoro sukces – w ich rozumieniu 
– powoduje inteligencja, to zmaganie się z zadaniem poddaje tę inteligencję w wątpli-
wość. Można przyjąć, że nauczyciele chwaląc za zdolności, mają na celu podniesienie po-
czucia wartości ucznia, wzbudzenie motywacji – a „one właśnie zniknęły w mgnieniu 
oka” (Dweck 2007, s. 37). W tym czasie grupa chwalonych za wysiłek okazywała cieka-
wość, fascynację i w efekcie sformułowała propozycję rozwiązania. PS
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Końcowy etap opisywanego programu badawczego sprowadzał się do spisania relacji 
dzieci co do uzyskanych przez nich wyników. Prawie 40% chwalonych za inteligencję 
uczniów skłamało, podając wyższe rezultaty. W  grupie chwalonych za wysiłek tylko 
10% zafałszowało swoje wyniki (Mueller, Dweck 1998).

Formułowany przez Dweck postulat nagradzania przez nauczycieli nie osoby ucznia, 
lecz jego procesu uczenia się, przez podkreślanie wagi zaangażowania, wytrwałości, po-
szukiwania nowych strategii i  porzucania bez żalu czy wstydu tych nieskutecznych 
(„Z satysfakcją obserwowałem drogę, jaką przeszedłeś, sprawdzając wiele strategii roz-
wiązania tego zadania, zanim udało ci się z nim uporać. To jest świetna praca!”, Dweck 
2007, s. 38), ma olbrzymi walor motywacyjny. Informuje bowiem uczniów, co zrobili, 
aby pojawił się sukces i co należy zrobić, aby odnieść sukces w przyszłości. Jest to – zda-
niem Dweck (2010), najbardziej konstruktywna forma edukacyjnego inwestowania 
w kolejne pokolenia!

Warto w tym miejscu podkreślić, że szczególną korzyść z opisanej formy edukacyj-
nego inwestowania mogą odnieść osoby przynależne do grupy, co do której powszechnie 
znany stereotyp sugeruje brak osiągnięć w jakiejś dziedzinie. Dweck (2008) uznając spo-
łeczną moc stereotypu, jakoby „matematyka jest domeną mężczyzn” ukazuje, że podjęty 
program interwencyjny, promujący mentalność wzrostową, spowodował wzrost zainte-
resowania dziewcząt matematyką, zwiększenie ich wysiłku i wytrwałości, wybór – do-
tychczas odrzucanych – kursów z poszczególnych subdyscyplin matematycznych.

RODZIME IMPLIKACJE EDUKACYJNE

Przedstawiona analiza zarówno stanowiska teoretycznego, jak i programów badawczo-
-interwencyjnych Carol Dweck, skłania do zastanowienia się, czy rodzimy system oświa-
ty sprzyja promowaniu mentalności wzrostowej. Respektując zjawisko indywidualnego 
zróżnicowania postępowania zawodowego poszczególnych nauczycieli, skupić się jednak 
należy na czynnikach, które immanentnie wynikają z założeń programowych i struktu-
ralnych reformy edukacji (na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
wraz z jej późniejszymi modyfikacjami). Jako najważniejsze z nich można wskazać: krót-
ką perspektywę czasową danego etapu edukacyjnego oraz wieńczenie każdego etapu eg-
zaminem zewnętrznym (por. szerzej na ten temat – Konarzewski 2008; Turska 2011).

Najbardziej uznany społecznie efekt strukturalnej reformy systemu oświaty stano-
wią niewątpliwie gimnazja. Fakt wprowadzenia nowego typu szkoły nie powinien prze-
słaniać jednak nadrzędnej idei reformy, jaką jest rozpisanie ogółu treści programowych 
na cztery trzyletnie etapy edukacyjne. Dwa pierwsze z nich mają swe miejsce w obrębie 
tej samej klasy w tej samej szkole podstawowej, kolejne jednak odbywają się w zasadni-
czo zmienionej w relacji do poprzedniej „rzeczywistości edukacyjnej”. Ta krótkotermi-
nowa etapowość sprzyja uruchamianiu specyficznych mechanizmów przystosowaw-
czych zarówno przez ucznia, jak i przez nauczyciela.

Uczeń, „etapowo” – co trzy lata – podejmuje trud wypracowania satysfakcjonują-
cych relacji z nowymi nauczycielami. Taka struktura procesu kształcenia wręcz skłania 
go do koncentracji na demonstrowaniu zdolności, sprawianiu wrażenia osoby zdolnej. 
Nadrzędnym celem autoprezentacji jest szybkie dostosowanie się do etykiety dobrego 
ucznia, funkcjonującej w  umysłach nauczycieli. Jak sugerują wyniki badań (Turska 
2006, s. 145), ważnym desygnatem tej etykiety – w rozumieniu pedagogów – jest „szyb-
kie i sprawne podążanie za tokiem myślowym nauczyciela”. Wprowadzenie i w konse-PS
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kwencji gratyfikowanie prostego, łatwo identyfikowalnego podczas lekcji, kryterium 
„dobroci” ucznia, jest przejawem naturalnej strategii radzenia sobie przez nauczycieli ze 
stresem informacyjnym, nadmiarem bodźców płynących ze świata społecznego (Le-
dzińska 2009). Pedagodzy także bowiem przystosowują się „etapowo” do pracy z dużą 
grupą nowych uczniów (narastający, w  związku z  dyscyplinowaniem ekonomicznym 
systemu oświaty, problem nadmiernie licznych oddziałów klasowych), o odmiennych 
doświadczeniach edukacyjnych. Można jednak domniemywać, że nauczanie promujące 
„wdrukowanie się” w schemat poznawczy nauczyciela, nie buduje wzrostowego klimatu 
edukacji; nie sprzyja refleksyjności, dociekliwości, niesterowanemu zadawaniu pytań. 
Afirmuje głównie szybką gotowość odpowiedzi.

Wieńczenie każdego etapu egzaminem zewnętrznym wydaje się być czynnikiem 
jeszcze bardziej ograniczającym – postulowane przez Dweck – długofalowe, zamierzone 
promowanie mentalności wzrostowej3). Zasadniczym problemem jest chyba nie sam 
fakt wprowadzenia tych egzaminów, lecz duża schematyczność i powtarzalność z roku 
na rok zadań testowych. Spowodowało to podporządkowanie całego, kilkunastoletnie-
go procesu kształcenia ściśle określonym wymogom egzaminów zewnętrznych, które, 
jak się okazuje – łatwo można „oswoić” (tytułowe określenie informatora przygotowują-
cego do matury z języka polskiego; Bulska 2004). „Pokusa łatwego zysku”, jak określa 
Konarzewski (2008, s. 4) zwiększenie w procesie kształcenia umiejętności dających się 
opanować małym kosztem, a przynoszących duży zysk w egzaminie testowym, istnieje 
od dawna (Konarzewski 2004) i  intensyfikuje się (Turska 2011). „Egzamin testowy 
w coraz większym stopniu mierzy czas i wysiłek poświęcony przez szkołę przygotowaniu 
uczniów do egzaminu” (Konarzewski 2008, s. 26). Przejawia się to m.in. dostosowywa-
niem programu kształcenia do oczekiwanych wymagań egzaminacyjnych czy – co nie-
pokoi szczególnie – upodobnianiem oceniania wewnętrznego do kryteriów stosowanych 
podczas egzaminu zewnętrznego.

Najbardziej racjonalnym postępowaniem ucznia i nauczyciela w ramach opisanych 
wymogów systemu edukacyjnego jest wielokrotne powtarzanie testów, ćwiczenie for-
mułowania odpowiedzi, podporządkowanych zero-jedynkowej logice ewaluacji ze-
wnętrznej. Być może takie kształcenie jest – zgodnie z przekonaniem Dweck – nudne 
i mało przydatne dla mózgu, ale skuteczne. Zwiększa bowiem szanse uzyskania jak naj-
lepszego wyniku na najbliższym progu edukacyjnym, co jest przepustką do etapu wyż-
szego, łącznie z  akademickim. Nie jest natomiast zasadne stawianie zadań–wyzwań 
w ofercie edukacyjnej, gdyż proces „mocowania się” z nimi jest czasochłonny, może po-
nadto stymulować umiejętności samodzielnej interpretacji danych, głębokiego przetwa-
rzania informacji, formułowania oryginalnych wniosków. Takie umiejętności mogą do-

3) Należy wyraźnie podkreślić, że wprowadzenie egzaminów zewnętrznych, jako kontroli 
efektów kolejnych etapów kształcenia, wywołało niewątpliwie szereg zjawisk pozytywnych. Po-
zwoliło uruchomić proste rezerwy tkwiące w systemie edukacji, takie jak konieczność realizacji 
podstaw programowych, lepsze wykorzystanie czasu lekcji. Stworzyło instrument polityki 
oświatowej, eksponujący zjawisko „rozliczalności” za wynik (na poziomie całej placówki eduka-
cyjnej) oraz porównywalności i obiektywizmu (na poziomie jednostkowym, jako że każdy uczeń 
odpowiada na te same pytania w  takich samych warunkach). Dało uzasadnienie dla decyzji 
o likwidacji egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, co można upatrywać jako korzyść nie 
tylko w sensie ekonomiczno-organizacyjnym, lecz także psychologicznym dla kolejnych roczni-
ków abiturientów (wyeliminowanie kolejnego, po maturalnym, stresu egzaminacyjnego; Turska 
2011). PS
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prowadzić do wykroczenia przez ucznia poza punktowaną „pulę odpowiedzi” 
przewidywanych (Bulska 2004).

Prymat wyniku punktowego, jako prostej, porównywalnej miary wartości ucznia 
w procesie rekrutacyjnym na kolejnym etapie, sprzyja afirmacji efektów uczenia się, a nie 
koncentracji na przebiegu tego procesu. Popełnianym błędom łatwiej nadawać jedno-
znacznie negatywną konotację (gdyż pozbawiają punktów w doraźnym egzaminie), niż 
upatrywać ich potencjalną wartość rozwojową w długoetapowym procesie uczenia się. 
Traci na znaczeniu uczniowska pasja, zaangażowanie, wykraczanie zainteresowaniami 
poza obszar zakreślony podstawą programową. Nie zapiszą się one bowiem korzystnie 
w liczbowym wyniku egzaminu.

Potwierdzenie sformułowanego przypuszczenia, że rodzimy system edukacyjny czy-
ni nieracjonalnymi postulaty Dweck co do codziennego, żmudnego budowania klimatu 
dla mentalności wzrostowej w klasie szkolnej, jest rezultatem rozległych badań własnych 
najwyżej ocenianych uczniów (Turska 2006). Wykazano, że prymusi gimnazjalni i lice-
alni dokonują szczególnej waloryzacji własnego funkcjonowania poznawczego, w tym 
zaś przypisują hegemoniczną wręcz rolę określeniu inteligentny w samoopisie. W dekla-
racjach na temat własnej osoby akcentują także określenie szybko myślący. Występuje 
wyraźna dominacja edukacyjnych celów wykonaniowych. Widoczna jest tendencja do 
silnego przeżywania błędów czy niepowodzeń edukacyjnych, wśród których istotne 
miejsce zajmuje zdobycie oceny niższej niż maksymalna. Jak się wydaje, jest to typowy 
dla mentalności zafiksowanej schemat interpretowania własnych sukcesów i reagowania 
na niepowodzenia. Warto w tym kontekście przypomnieć tak silnie akcentowaną przez 
Dweck (1996) praktyczną nieobecność określeń inteligentny, zdolny w werbalizacjach na 
temat samego siebie uczniów o nastawieniu wzrostowym. W przypadku polskich pry-
musów określenia takie zdają się mieć wagę cech osiowych dla własnego „ja”.

Przypuszczenie, że w  rodzimym systemie edukacyjnym z  najwyższą gratyfikacją 
spotykają się osoby o mentalności zafiksowanej (a zjawisko to może nasilać się jeszcze od 
czasu prowadzonych badań własnych – porównaj „pokusę łatwego zysku”; Konarzewski 
2008), skłania do mało optymistycznej refleksji, że nie inwestujemy właściwie w kolejne 
pokolenia. Zbyt silnie afirmujemy pojmowanie inteligencji jako „daru na srebrnej tacy” 
(Dweck 2007), zbyt rzadko ukazujemy sens zmagania się z wyzwaniami, których wzro-
stowa wartość ma wymiar długofalowy, wykraczający poza doraźną korzyść egzamina-
cyjną (Dweck 2010).

Jak się wydaje, najpilniejszym zadaniem edukacyjnym o wymiarze społecznym jest 
taka modyfikacja koncepcji testów zewnętrznych, która wyeliminuje ich dotychczasową 
schematyczność. Dopiero całkowita nieprzewidywalność zadań egzaminacyjnych może 
stopniowo czynić nieskutecznym opisany „pragmatyczny” proces kształcenia. W efekcie 
daje szanse przywrócenia właściwych relacji między kształceniem a egzaminowaniem 
(obecnie, zdaje się, że kształcenie służy egzaminowaniu), ale nade wszystko – nadania 
autonomicznej roli codziennym, bieżącym sytuacjom dydaktycznym oraz zasadom we-
wnętrznego oceniania, niepodporządkowanych zero-jedynkowej logice ewaluacji ze-
wnętrznej. Artykuł ten zawiera szczegółowe wskazania dla nauczycieli, jak konstruować 
owe codzienne sytuacje dydaktyczne ze względu na promowanie mentalności wzrosto-
wej, a nie tylko pod kątem doraźnego sukcesu edukacyjnego ucznia. Szczególnie zasad-
ne wydaje się poinformowanie, że scenariusze prowadzonych przez Dweck działań pro-
mocyjnych są powszechnie dostępne pod adresem: www.brainology.us
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CAROL DWECK’S “THEORIES” OF INTELLIGENCE AND THEIR 
EDUCATIONAL IMPLICATIONS

Summary: The article presents two differ-
ent subjective “theories” of intelligence un-
derstood by Dweck as a superior assump-
tion for an individual to form a  specific 
concept of self-perception and the percep-
tion of the social world (mindset). The paper 
shows the deep, lifelong sense of promoting 
a growth mindset in the educational con-
text, and the way of such promotion sug-

gested by Dweck. It also analyzes Polish 
education in terms of the relationships be-
tween its system assumptions and Dweck’s 
educational recommendations. 

Key words: entity theory, incremental the-
ory, fixed mindset, growth mindset, educa-
tional implications.
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