
Organizator:Partner:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Kadry Kierowniczej Oświaty

Wyniki projektu „Styl Myślenia Nauczyciela”
przeprowadzonego w miesiącach sierpień 2016 - styczeń 2017

przez Zespół FRIS® Style Myślenia

opracowanie:
dr inż. Anna Samborska-Owczarek

Paweł Owczarek

strona projektu:

www.fris.pl/nauczyciel

Szczecin, 25.01.2017
fb.com/FRISpl

https://fris.pl/styl-myslenia-nauczyciela?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_title
https://facebook.com/FRISpl


Raport z projektu badawczego „Styl Myślenia Nauczyciela” organizowanego w latach 2016-2017 przez FRIS® Style Myślenia (www.fris.pl).
Ten utwór jest objęty licencją Creative Commons Polska 3.0 BY NC. Korzystanie z utworu za uznaniem autorstwa dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych.
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której autorką jest dr inż. Anna Samborska-Owczarek.

FRIS® to towarowy znak słowny objęty prawem ochronnym
udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
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Z przyjemnością przekazujemy publikację z wynikami projektu badawczego
Styl Myślenia Nauczyciela, realizowanego we współpracy z Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty. W projekcie udział wzięło
ponad 5800 nauczycieli z całej Polski, którzy w okresie od sierpnia do
listopada 2016 r. wypełnili kwestionariusz badawczy Stylów Myślenia FRIS®
oraz podzielili się z nami swoimi opiniami dotyczącymi pracy w szkole.

Niniejszy raport opisuje, w jaki sposób Styl Myślenia nauczyciela jest
powiązany z jego oczekiwaniami względem uczniów, preferowanymi
metodami pracy oraz zadowoleniem zawodowym.

Życzymy udanej lektury!

Zespół FRIS®

Pewne prawa zastrzeżone. Ten utwór jest objęty
licencją Creative Commons Polska 3.0 BY NC.

Korzystanie z utworu wymaga uznania autorstwa. Licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie,
rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych.

Szczegóły licencji: www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
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„Zrozumienie różnorodności sposobów myślenia jest cenne zarówno dla
szefa budującego zespół ludzki, jak i nauczyciela, chcącego skutecznie
przekazywać wiedzę.

FRIS® w szybki i prosty sposób dostarcza wiedzy na temat różnych
sposobów myślenia, podejmowania decyzji oraz strategii rozwiązywania
problemów. Jest stworzony w polskich realiach i zweryfikowany
psychometrycznie, dzięki czemu daje rzetelne i trafne wyniki.

Poznanie stylów myślenia pozwala lepiej rozumieć własny sposób
działania, a dzięki temu lepiej komunikować się i współpracować z innymi.”

Ewa Halska

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
Mecenas Projektu „Styl Myślenia Nauczyciela”
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Co to są style poznawcze?

I. WPROWADZENIE DO FRIS®

W nowych sytuacjach, kiedy doświadczenie nie podpowiada nam
gotowych rozwiązań, zazwyczaj reagujemy, wykorzystujemy
informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób.
W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub
stylem myślenia i podkreśla, że jest on trwałą cechą każdej osoby.

Najtrafniej styl myślenia można określić, obserwując, jak osoba reaguje
w konfrontacji z nowym problemem. Wymaga to jednak doświadczenia
i wiedzy psychologicznej oraz odpowiednich warunków, m.in. właściwie
zdefiniowanego zadania i pełnej swobody wyboru strategii. Inną metodą
jest wykorzystanie skonstruowanego w tym celu kwestionariusza,
w którym osoba opisuje swoje preferencje. Rzetelne wypełnienie takiego
kwestionariusza oznacza wysokie prawdopodobieństwo trafnego określenia
stylu myślenia. Należy pamiętać, że ta metoda wymaga od badanej osoby
wiedzy i refleksji na temat własnego sposobu funkcjonowania, więc nie
będzie właściwa we wszystkich przypadkach np. nie jest zalecana dla dzieci.

Czym jest FRIS®?

FRIS® to nowa polska metodologia, która trafnie określa i opisuje naturalny
sposób myślenia oraz działania. Diagnoza Stylu FRIS®daje wgląd w naturalne
predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych
sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz
wskazuje obszary, w których może najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Do końca 2016 r. badanie FRIS® wykonało ponad 15 000 osób.

Styl myślenia w świetle psychologii poznawczej

W psychologii poznawczej uznaje się, że styl myślenia (styl poznawczy)
wynika ze stałych preferencji, które można zaobserwować już u dzieci
w wieku przedszkolnym ¹. Te utrwalane przez lata nawyki w zakresie
sposobu percepcji, wykorzystywania informacji oraz rozwiązywania
problemów w czasie dorosłego życia nie ulegają istotnym zmianom
i uznawane są za typowe dla danej jednostki ¹ ² ³ ⁴.  Zmiana naturalnego
stylu myślenia, np. wskutek ukierunkowanego treningu jest bardzo
trudna i zazwyczaj krótkotrwała ⁴.

Wyróżnia się wiele, nawet kilkanaście, wymiarów myślenia w zależności
od teorii modelu poznawczego² ⁵ ⁶. Najczęściej wymiary te
współwystępują, tworząc niewielką liczbę powszechnie występujących
odrębnych profili ¹.

Podkreśla się, że style poznawcze nie są z zasady dobre lub złe, istnieje
natomiast problem niedopasowania stylu danej osoby do zadania lub
sytuacji ² ⁴ ⁷.

Znaczenie stylów myślenia polega przede wszystkim na tym,
że pośredniczą one między zdolnościami człowieka,
a ich realizacją w rzeczywistym funkcjonowaniu.

Prof. Anna Matczak (2000). Style poznawcze.
w podręczniku akademickim Psychologia (t. 2)
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Model FRIS®

Model FRIS® w prosty sposób tłumaczy kluczowe
różnice w sposobach myślenia i działania,
a kwestionariusz FRIS trafnie diagnozuje Styl
Myślenia wynikający z czterech perspektyw
poznawczych.

Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter
słów: FAKTY - RELACJE - IDEE - STRUKTURY.
Definiują one cztery perspektywy poznawcze,
które z kolei służą do opisu Stylów Myślenia
i Stylów Działania.

Styl Myślenia wynika z tego, jaki rodzaj
informacji: fakty, relacje, idee czy struktury,
jest dla Ciebie najbardziej istotny i przydatny
w momencie zetknięcia z nową sytuacją.
Wskazuje na to, czemu nadajesz największy
priorytet i co najintensywniej wykorzystujesz,
a także jakie procesy umysłowe wykonujesz
najsprawniej.

Perspektywa
FAKTÓW
Szybka ocena faktów ze względu na
przydatność do osiągnięcia
konkretnego celu. Bazuje na sprawnym
rozpoznawaniu związków
przyczynowo-skutkowych.

Powiązany Styl Myślenia:

ZAWODNIK

Perspektywa
RELACJI

Intuicyjne rozpoznawanie tego,
co łączy osoby, obiekty i zdarzenia.
Związki te są najczęściej odbierane

w sposób bardzo osobisty
i subiektywny.

Powiązany Styl Myślenia:

PARTNER

Perspektywa
IDEI
Wychodzenie poza obecny stan
rzeczy, odbierany jako tylko jedna
z możliwości. Wynika ze swobodnego
podważania obecnych i odkrywania nowych
zależności.

Powiązany Styl Myślenia:

WIZJONER

Perspektywa
STRUKTUR

Wnikanie w głąb istoty
problemu, aby uzyskać jego kompletny
i spójny obraz. Wymaga operowania na

wysokim poziomie szczegółowości
z dużą liczbą kryteriów.

Powiązany Styl Myślenia:

BADACZ

I. WPROWADZENIE DO FRIS®
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Styl Myślenia wynika z dominującej
perspektywy modelu FRIS®.

Cztery Style Myślenia to cztery różne
sposoby percepcji i wykorzystywania
informacji, reagowania i rozwiązywania
problemów.

Model FRIS® nie wartościuje – zamiast
dzielić ludzi na lepiej lub gorzej
funkcjonujących, podkreśla unikalność
każdego sposobu myślenia.

To, za co doceniamy każdy ze Stylów
Myślenia, wynika z naturalnych
predyspozycji i może objawiać się
w różnym stopniu: od łatwości i swobody
w stosowaniu do wybitnych zdolności.

Cztery Style Myślenia FRIS®

I. WPROWADZENIE DO FRIS®

Dominujący sposób myślenia: logiczny

Podejście do problemów: określa jeden nadrzędny cel,
upraszcza problem, znajduje jedno proste i praktyczne
rozwiązanie, szybko dąży do jego realizacji

Doceniany za: logikę, zorientowanie na cel,
szybkie podejmowanie decyzji, praktyczność
i konkretność

Krytykowany za: dosłowność, brak dyplomacji
schematyczność, kategoryczność

Zawodnik

Dominujący sposób myślenia: intuicyjny

Podejście do problemów: określając swój cel uwzględnia
z czym/kim jest powiązany, znajduje kilka wersji tego
samego rozwiązania, intuicyjnie wybiera tę uwzględniającą
najwięcej czynników

Doceniany za: empatię, okazywanie osobistego
zaangażowania, dążenie do kompromisu, świadomość
relacji społecznych

Krytykowany za: nadwrażliwość, podatność na nastroje,
emocjonalność, zmienność decyzji

Dominująca perspektywa: FAKTY
Partner
Dominująca perspektywa: RELACJE

Wizjoner
Dominująca perspektywa: IDEE

Badacz
Dominująca perspektywa: STRUKTURY

Dominujący sposób myślenia: analityczny

Podejście do problemów: rozpoczyna od zebrania dużej
liczby informacji, kategoryzuje je i analizuje, dąży do
optymalnego rozwiązania uwzględniającego wszystkie
możliwe przypadki

Doceniany za: spostrzegawczość i wnikliwość,
zrównoważony osąd, metodyczność, dbałość
o szczegóły

Krytykowany za: perfekcjonizm, komplikowanie,
drobiazgowość, długie podejmowanie decyzji

Dominujący sposób myślenia: lateralny

Podejście do problemów: rozpatruje problem
w ujęciu globalnym, znajduje wiele zupełnie odmiennych
alternatywnych rozwiązań, skłonny do zmian strategii
również na etapie działania

Doceniany za: elastyczność i nieszablonowe myślenie,
pomysłowość i oryginalne koncepcje, postępowość

Krytykowany za:  chaotyczność,  ignorowanie zasad,
niesystematyczność, generalizowanie
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Co to jest Styl Działania FRIS®?

Określa pierwszą, naturalną reakcję:

● Opisuje sposób odbierania informacji
oraz rozwiązywania problemów.

● Stanowi trwałą preferencję od dzieciństwa
i nie ulega istotnym zmianom w trakcie życia.

● Opisuje procesy wewnętrzne, najbardziej
uwidacznia się w nowych sytuacjach.

● Istnieją cztery Style Myślenia w modelu FRIS®.

● Ujawnia naturalne silne strony Twojego
umysłu.

Określa to, jak korzystasz ze Stylu Myślenia:

● Uwzględnia dodatkowe preferencje,
doświadczenie, upodobania, itp.

● Może ulegać zmianom w trakcie życia.

● Można go łatwo określić poprzez obserwację
osoby w działaniu.

● Stanowi kompozycję wyników wszystkich
składowych FRIS®.

● Ujawnia sytuacje, w których jesteś najbardziej
skuteczny.

Styl Działania wynika ze Stylu Myślenia
i stopnia wykorzystania trzech pozostałych
perspektyw FRIS®.

Twój sposób działania wynika w dużym stopniu
ze Stylu Myślenia, ale na wybór strategii wpływają
również: doświadczenia, wartości, zwyczaje oraz
warunki, w których funkcjonujesz (m.in sytuacja
zawodowa). Uwzględniając łączny wpływ tych
czynników na rezultaty Twoich działań,
wprowadziliśmy pojęcie Stylu Działania.

Styl Działania pokazuje, jakimi perspektywami
uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu
i określa, w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób
możesz go najsprawniej wykorzystywać.
Doświadczenia i upodobania mogą ulegać
zmianom w czasie, co skutkuje (inaczej, niż
w przypadku Stylu Myślenia) możliwą zmianą
i rozwojem Stylu Działania.

Określając Styl Działania danej osoby, dzielimy
cztery perspektywy FRIS® na widoczne oraz
niewidoczne w działaniu. Kompozycja tych
elementów określa więc zarówno Styl Myślenia,
jak i pozostałe preferencje. Każdy Styl Myślenia
może przyjmować jeden z siedmiu Stylów
Działania, w zależności od wyników uzyskanych
dla pozostałych trzech perspektyw FRIS®.

I. WPROWADZENIE DO FRIS®

+ =

wynikające z doświadczeń, upodobań,
zwyczajów, warunków, wymogów sytuacji,

wyrażone perspektywami modelu FRIS

Sposób konstruowania Stylu Działania:

STYL MYŚLENIA dodatkowe preferencje STYL DZIAŁANIA

IDEE
STRUKTURY (+)FAKTY (+) RELACJE (-)
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FRIS® dla organizacji i zespołów

Zespół to różnorodność Stylów Myślenia. Dla wielu organizacji wyzwaniem
jest dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność
wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa
potencjał zespołu, rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziela
wskazówek, jak się lepiej porozumiewać.

Efektywność
Styl Myślenia wskazuje na typy zadań, w których największa
satysfakcja z pracy łączy się z jej najwyższą efektywnością.

Dopasowanie
Narzędzie „Proces FRIS” ułatwia dopasowywanie do projektów
i zadań ludzi o właściwych predyspozycjach.

I. WPROWADZENIE DO FRIS®

Potencjał
Poznanie różnorodności i specyfiki Stylów Myślenia
poszczególnych osób pomaga osiągnięciu efektu synergii.

Współpraca
Znajomość Stylów Myślenia członków zespołu pomaga im
lepiej komunikować się ze sobą i łatwiej zapobiegać konfliktom.

Raport zespołowy FRIS®

Prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS od
zainicjowania do wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Dla
każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz
postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. W raporcie
uzględnione są czynniki wpływające na współpracę i wskazówki
dotyczące komunikacji

Raport zawiera analizę, która pokazuje w jaki sposób poszczególni
członkowie zespołu:

definiują cele i jakich rezultatów oczekują,

zdobywają i interpretują informacje,

koncepcja
wizja, strategia

1. INICJOWANIE 3. DZIAŁANIE2. PRZYGOTOWANIE

analiza
plan, projekt

zadania
priorytety, cele

ludzie
współpraca,

angażowanie

Proces FRIS®

Proces FRIS® to oryginalna koncepcja, która pomaga budować zespół,
uwzględniając zarówno efektywności działań, jak i satysfakcję
z wykonywanej pracy. Obrazuje model przebiegu procesu od
momentu zainicjowania do etapu wdrożenia. Pokazuje, na jakich
etapach danego przedsięwzięcia lub projektu najlepiej można
wykorzystać swoje silne strony.

Grupa przechodzi od pomysłu do wdrożenia bez przygotowań?
A może stale porusza się utartymi ścieżkami? Na mapie Procesu
FRIS® można takie zjawiska zaobserwować i przewidzieć jeszcze
przed rozpoczęciem wspólnej pracy.
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Od 20 lat zajmuję się edukacją menedżerską.
Ponad 50.000 osób brało udział w moich
wykładach i sesjach strategicznych. Testując
na sobie, poznałem prawie wszystkie testy
związane z rozwojem menedżerskim, aby
móc z nich korzystać lub polecać je podczas
szkoleń, programów rozwojowych dla firm
i wykładów na studiach MBA.

Gdy zobaczyłem po raz pierwszy test oraz
swój raport FRIS od razu wiedziałem, że jest
on absolutnie wyjątkowym narzędziem.
Łatwość, z jaką jest odbierany przez
uczestników szkoleń i sesji coachingowych
przy jednoczesnej wyjątkowej precyzji
narzędzia jest unikalna!

Sprawdziłem w praktyce, że FRIS® pozwala
zrozumieć dlaczego współpraca układa się
łatwo, lub odwrotnie - dlaczego czasami
organizacja pracy i komunikacja
w zespołach zawodzi. W efekcie możemy
skuteczniej i łatwiej realizować projekty.

Polecam FRIS® jako świetne narzędzie,
idealne do wsparcia rozwoju każdej
organizacji. Rozumiejąc styl myślenia
i działania partnera, jesteśmy w stanie
łatwiej dopasować argumentację,
budować relacje i współpracować!

Nikolay Kirov

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju,
Centrum Doradztwa i Kształcenia

Menedżerów - Center of Excellence -
Akademii Leona Koźmińskiego

Członek Rady Fundacji
„Pasja do Edukacji i Rozwoju”

Partner i Członek Zarządu
„Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o.,

We FRIS®: Wizjoner,
w działaniu Entuzjasta

Umowa pomiędzy FRIS® i Akademią Leona Koźmińskiego stanowi efekt owocnej
współpracy na płaszczyźnie badawczej, edukacyjnej i biznesowej, która rozpoczęła
się już w pierwszych miesiącach obecności FRIS® na rynku w 2015 r.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie:
ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, administracji, psychologii i socjologii
biznesu. Według krajowych rankingów edukacyjnych „Perspektyw”, nieprzerwanie
od 14 lat jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce. Według klasyfikacji
Financial Times z 2016 r. Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią
biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

W jakich obszarach jest wykorzystywany FRIS®?
● w Advanced Management Program: elitarnym programie dla właścicieli firm

i wyższej kadry menedżerskiej zarządzającej największymi polskimi firmami,
● w rekrutacji oraz w programie studiów podyplomowych i MBA,
● w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami,
● w szkoleniach i usługach doradztwa biznesowego,
● w pracach badawczo-rozwojowych (m.in. projekt "Styl Myślenia Menedżera"

dla 770 Studentów i Absolwentów Studiów MBA).

Więcej informacji: www.fris.pl/kozminski

Partner strategiczny FRIS®

I. WPROWADZENIE DO FRIS®
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II. PROJEKT W LICZBACH

Ważne!

Przedstawione w raporcie statystyki i wnioski bazują na wynikach
uzyskanych w projekcie Styl Myślenia Nauczyciela. W części analiz są one
zestawione i porównane z dwiema innymi grupami badawczymi: popu-
lacją ogólną oraz grupą menedżerów z projektu Styl Myślenia Menedżera,
realizowanego w 2015 roku wraz Akademią Leona Koźmińskiego (studenci
i absolwenci Studiów podyplomowych oraz MBA).

W całym raporcie słowo nauczyciel dotyczy osoby wykonującej zawód
nauczyciela bez względu na płeć.
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Dane demograficzne

II. PROJEKT W LICZBACH

Liczba uczestników wg wieku (lata)

5804
wypełniło kwestionariusz badawczy
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mianowany
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Stopień awansu nauczyciela

Szkoła
podstawowa

NAUCZYCIELI

Liczba uczestników wg województw

Inne (w tym
Zespoły Szkół)

Liczba uczestników wg stażu pracy (lata)
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Wiarygodność psychometryczna
Badania do projektu przeprowadzono w okresie sierpień - listopad 2016 r.
za pomocą kwestionariusza udostępnionego uczestnikom w Internecie
po wypełnieniu i poprawnym zweryfikowaniu formularza rejestracji.

Kwestionariusz składał się z 92 pozycji:

● 8 pytań: dane demograficzne,

● 76 pytań: badanie Stylu Myślenia FRIS®,

● 8 pytań: preferencje i opinie dotyczące pracy w szkole.

Kwestionariusz Stylu Myślenia FRIS® jest narzędziem ustandaryzowanym,
rzetelnym i trafnym, wg standardów psychometrycznych. Uzyskane wyniki
projektu mają wysoką rzetelność i przydatność badawczą, są w wysokim
stopniu istotne statystycznie.

Kwestionariusz FRIS® został zweryfikowany psychometrycznie
w projekcie „Style Myślenia” (2013-2015), uzyskując wskaźniki:
● Rzetelność narzędzia mierzona wskaźnikiem Alfa Cronbacha dla 4

superczynników wynosi 0.82 (F), 0.88 (R), 0.88 (I), 0.88 (S). Poszczególne
superczynniki  F, R, I, S są ze sobą skorelowane nisko ujemnie lub w sposób
nieistotny statystycznie. Oznacza to wysoki poziom rzetelności.

● Stabilność względną oszacowano metodą testów równoległych, badając
kwestionariuszem  etapu I, następnie kwestionariuszem etapu II. Odległość
w czasie między badaniami wynosiła powyżej 6 tygodni. Korelacja wyników
dla skal F, R, I oraz S wynosi 0.77-0.79 (N=585). Wynik interpretuje się jako
wysoką stabilność względną.

● Trafność teoretyczna została oszacowana za pomocą analizy czynnikowej
(metodą składowych głównych z rotacją varimax). Analiza czynnikowa
wyodrębniła 4 czynniki, skorelowane kolejno ze skalami: I, R, S, F. Znaczącą
korelację z czynnikiem (0.41-0.73) uzyskało 58 z 76 pytań. Średni moduł korelacji
z czynnikiem dla wszystkich pytań wyniósł 0.48. Analiza czynnikowa
potwierdziła trafność teoretyczną.

● Trafność fasadowa zbadana została za pomocą średnich wyników dla 4 grup
respondentów podzielonych na podstawie wskazanego przez siebie
najtrafniejszego opisu: F, R, I lub S. W każdej grupie wynik korespondującej skali
był wyższy od pozostałych o 0.78-1.61 odchylenia standardowego,
co potwierdza trafność fasadową.

● Trafność kryterialną oszacowano za pomocą 9 kryteriów określających
stopień preferencji w ustalonych obszarach aktywności zawodowych
(rzetelność kryteriów 0.80-0.87, średnia 0.84) na grupie 1050 osób. Wszystkie
wyniki analizy korelacyjnej oraz analizy różnic między średnimi są istotne
statystycznie i udowadniają trafność diagnostyczną kwestionariusza
w obszarze związanym z preferencjami zawodowymi.0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Alfa Cronbacha jest podstawową
miarą rzetelności testów
psychometrycznych.

Wskaźnik Alfa Cronbacha > 0.7
dla wszystkich czynników świadczy
o wysokiej rzetelności wyników
badania, zgodnej z formalnymi
wymaganiami ⁸.

Wskaźnik rzetelności czynników F, R, I oraz S (Alfa Cronbacha)
w Projekcie Styl Myślenia Nauczyciela

II. PROJEKT W LICZBACH

IdeeRelacjeFakty Struktury
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Style Myślenia nauczycieli

Oszacowanie statystyczne
występowania Stylów Myślenia
w grupie nauczycieli przedstawiono
w porównaniu z grupą 2091 osób
z ogólnej populacji oraz z grupą
767 menedżerów, zbadanych
kwestionariuszem FRIS w ramach
projektu Styl Myślenia Menedżera
prowadzonego razem z Akademią
Leona Koźmińskiego w 2015 r. na
grupie studentów i absolwentów
studiów podyplomowych i MBA.

OGÓLNA POPULACJA NAUCZYCIELE MENEDŻEROWIE

9%

47%19%

25%

Kobiety

16%

18%

29%

37%

Mężczyźni

16%

44%
18%

22%

Kobiety

20%

17%

26%

37%

Mężczyźni

34%

17%19%

29%

Kobiety

34%

8%28%

30%

Mężczyźni

WizjonerPartnerZawodnik Badacz

II. PROJEKT W LICZBACH
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GRACZ
przedsiębiorczość, działania
w warunkach kryzysu i ryzyka

HUMANISTA
inspirowanie, nauczanie,
kreowanie, sztuka

ULTRAWIZJONER
wprowadzanie zmian, działania
kreatywne, strategia

INDYWIDUALISTA
samodzielne projekty,
niezależna praca

ULTRAZAWODNIK
działania w czasie rzeczywistym,
zarządzanie zasobami

ENTUZJASTA
działania improwizowane,
nieformalne struktury

DZIAŁACZ
praca wśród ludzi, aktywność,
krótkoterminowe cele

DYPLOMATA
długoterminowe relacje,
zapewnianie wysokiej jakości

ULTRAPARTNER
współpraca, głębokie relacje,
udzielanie wsparcia

ANALITYK
operowanie systemami,
analiza, planowanie

STRATEG
zadania badawcze, naukowe,
cele długoterminowe

ULTRABADACZ
zorganizowanie warunki,
doskonalenie rozwiązań

IDEALISTA
współpraca, mediacje, estetyka
rozwiązań

REALISTA
zadania praktyczne i konkretne,
zapewnianie bezpieczeństwa

Oszacowanie Stylów Działania przedstawiono na tle ogólnej populacji oraz
grupy menedżerów. Krótkie opisy poszczególnych Stylów Działania odnoszą
się do obszarów ich najwyższej zawodowej skuteczności.

II. PROJEKT W LICZBACH

Rozkład Stylów Działania wg projektów

Style Działania nauczycieli
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Style Myślenia i Działania w szkole

II. PROJEKT W LICZBACH

Style Myślenia w szkole

Wśród nauczycieli jednoznacznie dominują Partnerzy. Jest to Styl
Myślenia oparty na perspektywie Relacji, bazujący na znajdowaniu
połączeń, podobieństw i powiązań, który predysponuje do
wykształcenia wyższych kompetencji społecznych, kluczowych dla
osób wykonujących ten zawód. Ciekawe jednak, że o ile wśród
nauczycielek odsetek Partnerek jest nieco wyższy, niż w ogólnej
populacji, to wśród panów pozostaje na zbliżonym poziomie.

Wśród mężczyzn, podobnie jak w ogólnej populacji, dominują
Badacze – jest to Styl Myślenia oparty na strukturze, analizie, myśleniu
hierarchicznym. Warto pamiętać jednak, że zawód nauczyciela w Polsce
reprezentują głównie panie i również w naszym badaniu panowie
stanowili mniej niż 8% procent osób badanych.

Wizjonerzy osiągają dokładnie ten sam wynik w grupie ogólnej, wśród
nauczycielek oraz menedżerek – 18%. Jest to ciekawe zjawisko, być
może potwierdzające wszechstronność Wizjonerów – cechę, którą
często sobie przypisują.

Najbardziej widoczny wśród nauczycielek jest bardzo niski odsetek
Zawodników – Stylu Myślenia opartego na faktach, liczbach i logice.
Zawodniczek jest 2-krotnie mniej niż w ogólnej populacji oraz aż
4-krotnie mniej niż wśród menedżerek! Podobne zjawisko występuje
u nauczycieli płci męskiej – odsetek Zawodników jest znacznie niższy
niż w ogólnej populacji oraz 2,5-krotnie niższy niż u menedżerów.

Wyraźnie dowodzi to faktu, że Styl Myślenia wpływa na wybór ścieżki
zawodowej i predysponuje do osiągnięć na konkretnych polach.

Co daje nauczycielom wyższy poziom perspektywy Relacji, a niższy
poziom perspektywy Faktów? Umożliwia większą akceptację
różnych punktów widzenia, większą tolerancję i cierpliwość oraz
większą potrzebę przynależności i chęć współdziałania z innymi.

Style Działania w szkole

Wśród nauczycieli dominują Style Działania uwzględniające
perspektywę Relacji, występując u 83% osób, podczas gdy przeciętnie
jest to 55,1%, a wśród menedżerów 50,1%. Ponad połowa nauczycieli
to przedstawiciele trzech Stylów Działania. Realiści, Idealiści
i Dyplomaci, łączą w działaniu  perspektywy Relacji i Struktur, co daje
dość wyraźny obraz tej grupy zawodowej. Razem z Humanistą
i UltraPartnerem style te są zdecydowanie silniej reprezentowane
wśród nauczycieli niż w ogólnej populacji oraz w grupie
menedżerów.

Warto zauważyć niskie występowanie wśród nauczycieli najbardziej
niezależnych Stylów Działania: Indywidualista, który koncentruje się
głównie na własnych, samodzielnych projektach pojawia się 2,5-
krotnie rzadziej niż w ogólnej populacji, natomiast Gracz preferujący
dynamiczne, zmienne środowisko pracy – niemal 4-krotnie. W grupie
nauczycieli pojawia się natomiast 3-krotnie więcej wrażliwych,
empatycznych UltraPartnerów.
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Doświadczenie zawodowe a Styl Myślenia

II. PROJEKT W LICZBACH

WizjonerPartnerZawodnik Badacz

Po zobrazowaniu rozkładu Stylów Myślenia w zależności od stażu pracy
można dokonać kilku ciekawych obserwacji:

● spadek odsetka Partnerów w grupach starszych stażem,

● wzrost odsetka Wizjonerów w grupach starszych stażem,

● stały ranking występowania Stylów Myślenia we wszystkich grupach.

Zjawisko zmian występowania Stylów Myślenia wśród nauczycieli w czasie
może wynikać zarówno ze zmian pokoleniowych i społecznych na przestrzeni
lat, jak i być przede wszystkim wynikiem różnic w chęci podejmowania
nowych inicjatyw.

Prawdopodobne jest, że wśród osób z dłuższym stażem, a więc
najczęściej również starszych wiekiem, Wizjonerzy częściej korzystają
z nowych technologii, a omawiany projekt realizowany jest w całości
zdalnie w Internecie. Dlatego też wśród nauczycieli z najwyższym stażem
grupa Wizjonerów jest równie liczna, jak grupa Badaczy.



CZĘŚĆ III:

WYNIKI
PROJEKTU
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Głównym założeniem projektu było
zbadanie znaczenia i wpływu Stylu Myślenia
nauczyciela na jego pracę w szkole.

Zidentyfikowaliśmy 6 obszarów związanych z pracą
w szkole, na które powinien mieć istotny wpływ
indywidualny Styl Myślenia nauczyciela (diagram po
prawej stronie).

Obszary te stały się podstawą 6 hipotez badawczych,
które postanowiliśmy zweryfikować poprzez
dołączenie do kwestionariusza pytania wielokrotnego
lub jednokrotnego wyboru:
1. Z jakimi uczniami najlepiej Ci się pracuje?
2. Na co zwracasz szczególną uwagę podczas

prowadzenia zajęć z uczniami?
3. Które określenia najtrafniej opisują TWOJE

OCZEKIWANIA względem ucznia?
4. Jacy uczniowie są wg Ciebie NAJBARDZIEJ

LUBIANI przez innych uczniów?
5. Jacy uczniowie wg Ciebie osiągają największe

SUKCESY EDUKACYJNE?
6. Które określenia Twoim zdaniem najtrafniej

opisują IDEALNEGO NAUCZYCIELA?
7. Gdybyś mógł ponownie podjąć kluczowe decyzje

dotyczące swojej ścieżki zawodowej…
8. W jakim stopniu w skali od 0 do 10 Twój obecny

zawód, stanowisko, obowiązki, które wykonujesz
są zgodne z Twoją naturą?

Hipotezy badawcze

III. WYNIKI PROJEKTU

Czy wg nauczycieli sukces
edukacyjny może mieć związek
ze Stylem Myślenia ucznia?

1. Oczekiwania
względem ucznia

2. Metody pracy z uczniem

3. Nauczane przedmioty

6. Zadowolenie z pracy

5. Wizja idealnego
nauczyciela

4. Wizja sukcesu
edukacyjnego

Czy nauczycielom łatwiej
pracuje się z uczniem o
podobnym Stylu Myślenia?

Czy istnieje związek między
Stylem Myślenia nauczyciela,
a jego zadowoleniem z pracy?

Czy wizerunek idealnego
nauczyciela może mieć
związek ze Stylem Myślenia?

Czy nauczyciel skupia się na
różnych aspektach pracy zależnie
od Stylu Myślenia?

Czy można powiązać Style
Myślenia z prowadzeniem zajęć
z różnych przedmiotów?
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Pytanie o wymagania względem ucznia ujawnia dużą zgodność między
nauczycielami, jednocześnie najczęściej wybierane cechy wyraźnie łączą się
w dwie kluczowe grupy, które można nazwać:

● Kreatywność - ponad połowa nauczycieli oczekuje, że uczeń będzie
osobą twórczą, niewiele mniej osób, że pomysłową, a przynajmniej
jedno z tych określeń wybiera 73% nauczycieli,

● Obowiązkowość - każde z określeń: sumienny, wytrwały, systematyczny
wybierane jest przez około jedną trzecią nauczycieli, a przynajmniej
jedno z nich przez 69%.

Z dokładniejszej analizy wynika, że aż 48% nauczycieli opisując oczekiwania
względem ucznia, używa określeń z obu grup. Konfrontując oczekiwania
względem ucznia z samooceną zastosowaną przez osoby dorosłe biorące
udział w badaniu FRIS®, widać na przykładzie pary określeń twórczy
i systematyczny, że są to cechy rzadko współwystępujące w samoopisie.

Oczekiwania nauczycieli
wobec uczniów

Samoocena
osób dorosłych*

* wg samoopisu, populacja ogólna 5252 osoby (wybór 5 z 40 przymiotników)

twórczy systematyczny twórczy systematyczny14% 0,3%

wartość średnia

Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela

III. WYNIKI PROJEKTU
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Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (2)

III. WYNIKI PROJEKTU

46%

17%

19%

18%

zdecydowany

Czy pomimo wysokiej zgodności między nauczycielami, Styl
Myślenia wpływa na indywidualne oczekiwania nauczyciela
względem uczniów?

Aby rzetelnie to zbadać, należy wziąć pod uwagę dwa czynniki:

● Nierównomierny rozkład Stylów Myślenia w grupie nauczycieli,

● Bias społeczny, czyli wpływ kultury szkoły i grupy społecznej
nauczycieli na indywidualne preferencje.

Zasymulowanie jednolitego rozkładu Stylów Myślenia w grupie
nauczycieli oraz analiza ich rozkładu niezależnie dla wszystkich
określeń, wskazuje jednoznacznie, że są one preferowane
w różnym stopniu – zależnie od Stylu Myślenia nauczyciela.

Pozwoliło to na stworzenie oczekiwanej sylwetki ucznia dla
każdego Stylu Myślenia nauczyciela – poprzez zebranie tych
określeń, dla których ten Styl Myślenia był dominujący
(na kolejnych stronach).

Rozkład przykładowych określeń
(oczekiwania względem ucznia) wg Stylu Myślenia nauczyciela

WizjonerPartnerZawodnik Badacz

24%

37%

20%

20%

towarzyski

18%

24%
35%

23%

twórczy

29%

28%11%

32%

sumienny
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Zawodnicy stanowią niewielką, ale wyrazistą grupę nauczycieli, która prawdopodobnie ma najbardziej
odrębne i charakterystyczne oczekiwania względem uczniów. Zawodnicy to osoby zorientowane na cel,
szybko podejmujące decyzje, praktyczne i konkretne (patrz str. 8) i  prawdopodobnie dlatego najbardziej
ze wszystkich nauczycieli doceniają u ucznia zdecydowanie, stanowczość i bezpośrednią komunikację.
Najchętniej spośród wszystkich nauczycieli pracują z rozsądnymi, praktycznymi realistami. Choć nauczyciele
Zawodnicy oczekują również umiejętności społecznych oraz kreatywności, to jednak ich wymagania w tym
obszarze są mniejsze niż w przypadku nauczycieli o innych stylach myślenia.

Rozmiar czcionki na ilustracji jest proporcjonalny do udziału Zawodników w grupie osób, która wybrała daną cechę.

Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (3)

III. WYNIKI PROJEKTU
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Dominująca wśród nauczycieli grupa Partnerów wyróżnia się spośród innych Stylów Myślenia tym, że wyjątkowo
docenia kompetencje społeczne u uczniów i oczekuje umiejętności współpracy. Jest to spójne z charakterystycznymi
cechami Partnerów, jakimi są: empatia, osobiste zaangażowanie, zdolność do kompromisu (patrz str. 8) i objawia się w
wybieranych określeniach: wspierający, życzliwy, przyjazny i towarzyski. Partnerzy też przynajmniej dwa razy częściej
niż przedstawiciele innych Stylów Myślenia doceniają u uczniów uczuciowość. Na tle innych Stylów Myślenia
nauczyciel Partner znacznie rzadziej oczekuje od ucznia niezależności i indywidualizmu.

Rozmiar czcionki na ilustracji jest proporcjonalny do udziału Partnerów w grupie osób, która wybrała daną cechę.

Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (4)

III. WYNIKI PROJEKTU
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Prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że pomysłowi, nieszablonowi w myśleniu Wizjonerzy
(patrz str.  8), oczekują od ucznia niekonwencjonalności, indywidualizmu i niezależności znacznie częściej niż
nauczyciele o innych Stylach Myślenia. Doceniają uczniów entuzjastycznych i spontanicznych, podobnie
kluczowa dla nich jest kreatywność i wszechstronność. Na tle nauczycieli o innych Stylach Myślenia ich
wymagania dotyczące sumienności, dokładności czy systematyczności wydają się być znacznie mniejsze,
a spośród określeń związanych z umiejętnościami społecznymi – wybierają „tolerancyjny” i „wspierający”.

Rozmiar czcionki na ilustracji jest proporcjonalny do udziału Wizjonerów w grupie osób, która wybrała daną cechę.

Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (5)

III. WYNIKI PROJEKTU
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Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (6)

III. WYNIKI PROJEKTU

Nauczyciele Badacze charakteryzują się spostrzegawczością i wnikliwością, lubią działać
metodycznie i zwracają uwagę na szczegóły. Prawdopodobnie dlatego w znacznie większym
stopniu niż nauczyciele o innych Stylach Myślenia oczekują, że uczeń będzie osobą zrównoważoną,
uporządkowaną i rozważną. Szczególnie cenią w uczniach dokładność, systematyczność
i sumienność. Na tle innych nauczycieli Badacze zdecydowanie częściej wolą pracować z uczniem
spokojnym i skupionym, zamiast z entuzjastycznym, energicznym czy spontanicznym.
Z cech społecznych podkreślają przede wszystkim życzliwość i taktowność.

Rozmiar czcionki na ilustracji jest proporcjonalny do udziału Badaczy w grupie osób, która wybrała daną cechę.
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Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (7)

Oczekiwania nauczyciela względem
ucznia są związane z jego Stylem
Myślenia. Czy należy więc oczekiwać,
że nauczyciel woli pracować
z uczniami o swoim Stylu Myślenia?

Aby odpowiedzieć na to pytanie,
zaproponowaliśmy 10 sylwetek uczniów
i poprosiliśmy nauczycieli o wybranie 3 typów
uczniów, z którymi najlepiej im się pracuje.

Aż 61% nauczycieli wybrało sylwetkę
kreatywnego i pomysłowego ucznia,
co koresponduje z wynikami pytania
o oczekiwania względem ucznia.
Nauczyciele lubią również chętniej
pracować z osobami otwartymi, aktywnymi
i energicznymi niż ze zorganizowanym
i rozsądnymi. Wysoki wynik trzech pierwszych
typów prawdopodobnie powiązany jest
z dominującym Stylem Myślenia wśród
nauczycieli – Partnerem. W centrum uwagi
Partnera są relacje społeczne, dlatego ceni
on osoby zaangażowane emocjonalnie,
z którymi można prowadzić na bieżąco
aktywną, otwartą komunikację.

61% 43% 39% 30% 29%

25% 20% 17% 17% 16%

III. WYNIKI PROJEKTU

„Najlepiej pracuje mi się z uczniem, który jest...”

KREATYWNY
wrażliwy, ciekawy świata,
ma oryginalne pomysły,

inspiruje innych

OTWARTY
aktywny w kontaktach,
szybki i praktyczny w

działaniu

ENERGICZNY
spontaniczny, optymista,

z dużym osobistym
zaangażowaniem

ZORGANIZOWANY
skupiony, wyciąga
logiczne wnioski,

analizuje informacje

ROZSĄDNY
sumienny, obowiązkowy,

systematyczny, dba o
porządek

WNIKLIWY
lubi rozwiązywać złożone
problemy, zadaje pytania,

myśli strategicznie

SAMODZIELNY
indywidualista,

obserwator, wytrwały, o
niezależnych poglądach

UWAŻNY
wspierający, dba o dobre
relacje, zwraca uwagę na

szczegóły

SPOKOJNY
tolerancyjny, z

wyobraźnią i empatią,
dba o formę i estetykę

ODWAŻNY
nastawiony na

osiągnięcie celu, próbuje
różnych metod i strategii
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Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (8)

Określając rozkład Stylów Myślenia dla
każdej z zaproponowanych sylwetek
niezależnie, podobnie jak w przypadku
oczekiwań względem ucznia, uzyskujemy
charakterystyczne upodobania osób
o konkretnym Stylu Myślenia.

Otrzymane wskaźniki można analizować
również w kontekście Stylów Działania,
np. rozkład perspektyw dla typu
ENERGICZNY (o najniższym poziomie
Badacza) jest zbliżony do Stylu Działania –
ENTUZJASTA oraz podobnie:
typ ZORGANIZOWANY -  Styl Działania
ANALITYK,
typ ROZSĄDNY – Styl Działania REALISTA,
typ ODWAŻNY – Styl Działania GRACZ
i kolejne w podobny sposób.

Spójność opisów typów wraz
z korespondującymi Stylami Działania
wskazuje, że nauczycielom faktycznie
zdecydowanie lepiej pracuje się
z uczniami, którzy w zachowaniu
prezentują podobny do nich Styl
Działania.

KREATYWNY
wrażliwy, ciekawy świata,
ma oryginalne pomysły,

inspiruje innych

OTWARTY
aktywny w kontaktach,
szybki i praktyczny w

działaniu

ENERGICZNY
spontaniczny, optymista,

z dużym osobistym
zaangażowaniem

ZORGANIZOWANY
skupiony, wyciąga
logiczne wnioski,

analizuje informacje

ROZSĄDNY
sumienny, obowiązkowy,

systematyczny, dba o
porządek

WizjonerPartnerZawodnik Badacz

WNIKLIWY
lubi rozwiązywać złożone
problemy, zadaje pytania,

myśli strategicznie

SAMODZIELNY
indywidualista,

obserwator, wytrwały, o
niezależnych poglądach

UWAŻNY
wspierający, dba o dobre
relacje, zwraca uwagę na

szczegóły

SPOKOJNY
tolerancyjny, z

wyobraźnią i empatią,
dba o formę i estetykę

ODWAŻNY
nastawiony na

osiągnięcie celu, próbuje
różnych metod i strategii

III. WYNIKI PROJEKTU

„Najlepiej pracuje mi się z uczniem, który jest...” (wg Stylu Myślenia nauczyciela)
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Zaobserwowaną zależność między Stylem
Działania Nauczyciela a preferowanym
zachowaniem ucznia można potwierdzić,
konfrontując ze sobą wyniki Nauczycieli
o przeciwnych Stylach Działania. Gdy Style
Działania są odwrotne – rankingi typów
uczniów powinny być wówczas w znaczącym
stopniu ujemnie skorelowane.

Analizę taką przeprowadzono dla wszystkich
7 par komplementarnych Stylów Działania,
uzyskując za każdym razem wysokie ujemne
wskaźniki korelacji liniowej: średnia dla analiz
wyniosła -0,89.

Na wykresie zaprezentowano przykład
odwrotnego rankingu preferowanych
typów dla nauczycieli o przeciwnych
Stylach Działania: Gracz i Dyplomata.

III. WYNIKI PROJEKTU
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spokojny

odważny

GRACZ
przedsiębiorczość, działania
w warunkach kryzysu i ryzyka

DYPLOMATA
długoterminowe relacje,
zapewnianie wysokiej jakości

Preferencje nauczycieli, Styl Działania: GRACZ
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„Najlepiej pracuję z uczniem, który jest...“

Hipoteza 1: Wymagania względem ucznia są powiązane
ze Stylem Myślenia i Stylem Działania nauczyciela (9)
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Hipoteza 2: Metody pracy nauczyciela są powiązane z jego
Stylem Myślenia i Stylem Działania

Niezależnie od formalnych zaleceń
i zwyczajów panujących w danej szkole,
prawdopodobnie każdy nauczyciel ma
własne preferencje dotyczące metod pracy
i istnieją aspekty, na które zwraca szczególną
uwagę, prowadząc zajęcia. Postawiliśmy
zatem pytanie: czy upodobania te mogą
mieć związek ze Stylem Myślenia lub
Działania?

W tym celu zdefiniowaliśmy 10 różnych
aspektów pracy w szkole i poprosiliśmy
nauczycieli o wybranie 3, które wydają
im się najistotniejsze.

Prawdopodobnie tak, jak w przypadku
analizy oczekiwań względem ucznia, wysoki
odsetek Partnerów sprawił, że aspekt
„stworzenie radosnej i swobodnej atmosfery
do wspólnej pracy” został określony jako
kluczowy dla połowy nauczycieli. Dla 42%
nauczycieli szczególnie ważne jest to, aby
dzielić się wiedzą w atrakcyjnej formie.

Interesujący jest fakt, iż dostarczenie
niebanalnych i ciekawych problemów do
rozwiązania okazało się być istotne zaledwie
dla 13% nauczycieli.

50% 42% 34% 33% 33%

32% 28% 19% 16% 13%

III. WYNIKI PROJEKTU

„Podczas prowadzenia zajęć szczególną uwagę zwracam na...”

Stworzenie radosnej i

 swobodnej
atmosfery

do wspólnej pracy.

Dzielenie się wiedzą we

wciągający
sposób

i w atrakcyjnej formie.

Angażowanie w

praktyczne
działanie

i doświadczanie.

Zachęcanie do

krytycznego
myślenia

i własnych opinii.

Inspirowanie do

wykazania się
inwencją

i pomysłowością.

Dbanie o zasady

kultury
osobistej

i wzajemną pomoc.

Rozwijanie

systematyczności i
odpowiedzialności

Stawianie ambitnych

wyzwań
i motywowanie

do osiągnięć.

Przedstawianie dokładnych

wyczerpujących
informacji
krok po kroku.

Dostarczenie niebanalnych,

ciekawych
problemów

do rozwiązania.
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Hipoteza 2: Metody pracy nauczyciela są powiązane z jego
Stylem Myślenia i Stylem Działania (2)

Analiza poszczególnych aspektów pracy
nauczyciela ujawnia, że w 8 na 10
przypadków preferencje nauczycieli mają
związek ze Stylem Myślenia. Najbardziej
wyraźne preferencje, wyrażone poprzez
największe wahania rozkładu statystycznego,
można zaobserwować u Wizjonerów.
Wizjonerzy szczególnie silnie skupiają się na
inspirowaniu uczniów do wykazania się
inwencją i pomysłowością oraz poszukują
ciekawych, interesujących problemów do
rozwiązywania na zajęciach. Rozwijanie
systematyczności i odpowiedzialności oraz
zapewnienie dokładnych i wyczerpujących
informacji jest dla nich prawdopodobnie
mniej ważne – to jest z kolei domena
Badaczy i Zawodników.

Partnerzy szczególną uwagę zwracają
na atmosferę podczas lekcji oraz dbają
o zasady kultury osobistej i wzajemną
pomoc uczniów.

Dwa wyszczególnione aspekty: dzielenie się
wiedzą we wciągający sposób oraz
angażowanie w praktyczne działania nie
wskazują na preferencje żadnego
konkretnego stylu myślenia. Być może
dlatego, że są to określenia, które opisują
kluczowe, podstawowe obowiązki
nauczyciela? WizjonerPartnerZawodnik Badacz

III. WYNIKI PROJEKTU
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wyzwań
i motywowanie

do osiągnięć.

Przedstawianie dokładnych

wyczerpujących
informacji
krok po kroku.

Dostarczenie niebanalnych

ciekawych
problemów

do rozwiązania.

„Podczas prowadzenia zajęć szczególną uwagę zwracam na...” (wg Stylu Myślenia)
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Podobnie, jak w przypadku oczekiwań
nauczycieli względem uczniów, sprawdziliśmy,
czy ranking preferowanych czynników pracy
jest powiązany ze Stylem Działania. W tym celu
ponownie połączyliśmy Style Działania w
komplementarne pary i obliczyliśmy korelację
rankingów.

Dla 5 z 7 par Stylów Działania uzyskano
oczekiwaną wysoką korelację ujemną (średnia
-0.88). Dla pary Idealista-UltraZawodnik
korelację niską  -0.44, a dla pary Entuzjasta-
-UltraBadacz: brak korelacji.

Oznacza to, że preferencje dotyczące metod
pracy na zajęciach są prawdopodobnie silnie
związane ze Stylem Działania nauczyciela.

Dla potwierdzenia tego związku w pełni
niezbędne jest znalezienie i zdefiniowanie
dodatkowych aspektów / czynników, które są
charakterystyczne dla komplementarnych par
Stylów Działania: Idealista / UltraZawodnik
oraz Entuzjasta / UltraBadacz.

III. WYNIKI PROJEKTU
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inspirowanie do
wykazania się inwencją

angażowanie w
praktyczne działanie

stworzenie swobodnej
atmosfery

udzielenie dokładnych
informacje

rozwijanie
systematyczności

zachęcanie do
krytycznego myślenia

dostarczanie ciekawych
problemów

dbanie o kulturę
osobistą

przekazywanie wiedzy
w atrakcyjnej formie

stawianie ambitnych
wyzwań

GRACZ
przedsiębiorczość, działania
w warunkach kryzysu i ryzyka

DYPLOMATA
długoterminowe relacje,
zapewnianie wysokiej jakości

Preferencje nauczycieli, Styl Działania: GRACZ
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„Podczas prowadzenia zajęć szczególną uwagę zwracam na... “

Hipoteza 2: Metody pracy nauczyciela są powiązane z jego
Stylem Myślenia i Stylem Działania (3)
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Hipoteza 3: Nauczyciele różnych przedmiotów mają różne
Style Myślenia

III. WYNIKI PROJEKTU

Na podstawie różnych wcześniej prowadzonych badań (Projekt „Styl
Myślenia”, projekt „Styl Myślenia Menedżera) udało się potwierdzić, że Styl
Myślenia oraz Styl Działania wpływają na wybór ścieżki zawodowej oraz
predysponują do sukcesów w konkretnych rolach zawodowych.

Przeanalizowaliśmy zatem związek między głównym, wiodącym
przedmiotem nauczania, który jest zazwyczaj wynikiem serii decyzji
edukacyjnych i zawodowych, a Stylem Myślenia nauczyciela.

Rozkład Stylów Myślenia dla przykładowych przedmiotów akcentuje
klasyczny podział na dziedziny humanistyczne oraz ścisłe.

Dominacja Partnerów w grupie badanych nauczycieli jest szczególnie
widoczna na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przy
przedmiotach humanistycznych. Wśród matematyków natomiast niemal
połowa to Badacze, co jest bardzo spójne z charakterystyką ich
analitycznego myślenia.

WizjonerPartnerZawodnik Badacz
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Ilościowa analiza stopnia wpływu Stylu Myślenia
na preferencje nauczycieli

III. WYNIKI PROJEKTU

Podczas analizy rozkładów statystycznych Stylów
Myślenia wśród nauczycieli prowadzących różne
przedmioty, warto zadać pytanie: w jakim stopniu
prowadzenie konkretnego przedmiotu wpływa na
wymagania względem ucznia i preferowane metody
pracy? Czy różnica oczekiwań np.  między Partnerem
a Badaczem nie wynika przede wszystkim z faktu,
że Partnerzy częściej uczą przedmiotów
humanistycznych, a Badacze przedmiotów ścisłych?

Podążając tym tropem należy sprawdzić, który czynnik
bardziej wpływa na preferencje nauczycieli:
przedmiot czy Styl Myślenia?

Która para będzie bardziej zgodna w opiniach:
matematyk Partner z matematykiem Badaczem,
czy matematyk Partner z polonistą Partnerem?

Aby to sprawdzić, zbadaliśmy poziom korelacji
wewnątrzgrupowej ICC(3,k) dla danych
uwzględniających preferencje wg 4 stylów myślenia i
10 przedmiotów: biologia, chemia, edukacja
wczesnoszkolna, historia, informatyka, język angielski,
język polski, matematyka, wychowanie przedszkolne.

Obliczyliśmy osobno stopień spójności danych
dotyczących oczekiwań (patrz str. 28) oraz metod
pracy (patrz str. 31) w zależności od Stylu Myślenia
oraz w zależności od prowadzonego przedmiotu.

1. Oczekiwania nauczyciela względem ucznia
zdecydowanie bardziej powiązane są ze Stylem
Myślenia (0,94 w skali 0-1) niż prowadzonym
przedmiotem (0,43).

Oznacza to, że np. dwaj Partnerzy: matematyk
i polonista mają znacznie bardziej zbliżone
oczekiwania względem uczniów niż dwaj
matematycy o różnych Stylach Myślenia.

2. Preferowane metody pracy są
w umiarkowanym stopniu bardziej powiązane
ze Stylem Myślenia (0,82 w skali 0-1)
niż prowadzonym przedmiotem (0,68).

Oznacza to, że metody pracy, choć silnie związane
ze Stylem Myślenia, podlegają również znaczącemu
wpływowi wymogów prowadzonego przedmiotu.

głównego nauczanego
przedmiotu

Stylu Myślenia
nauczyciela

głównego nauczanego
przedmiotu

Stylu Myślenia
nauczyciela
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Zgodnie z obserwacjami i refleksjami Roberta Sternberga –
wybitnego współczesnego psychologa poznawczego, klasycznie
rozumiany sukces edukacyjny najczęściej osiągają osoby,
u których dominuje inteligencja analityczna (w przeciwieństwie
do osób o inteligencji twórczej lub praktycznej) 9. W modelu FRIS
inteligencję analityczną można powiązać z rozwojem
predyspozycji wynikających z perspektywy Struktur, dlatego
jedna z hipotez badawczych dotyczy sposobu rozumienia
sukcesu edukacyjnego przez nauczycieli. Jednocześnie
zapytaliśmy się o źródła sukcesu społecznego w szkole.

Nauczyciele byli wyjątkowo zgodni – jako kluczowe dla
sukcesu edukacyjnego okazały się przede wszystkim
kompetencje z obszaru struktur – systematyczność,
sumienność i wytrwałość. Nieco niżej oceniane są
określenia: twórczy i pomysłowy. Jest to ranking bardzo
zbliżony oczekiwaniom stawianym uczniom (str. 22).

Na uwagę zasługuje jednak inne ciekawe zjawisko uwidocznione
w badaniu: kompetencje powiązane z relacjami, choć wskazane
jako ważne dla sukcesu społecznego, okazały się niemal
nieistotne dla sukcesu edukacyjnego. Można to  interpretować
jako przekonanie, że sukcesy w szkole osiąga się raczej
samodzielną niż zespołową pracą. Z drugiej strony wyniki
wskazują na to, że osoby takie mogą być nielubiane i
niedoceniane za swoje wysiłki wśród rówieśników. Czy nie
wskazuje to na potrzebę większego docenienia pracy zespołowej
i wzajemnej pomocy w nauce?

Hipoteza 4: Uczniowie o pewnych Stylach Myślenia są uważani
za bardziej predysponowanych do sukcesów edukacyjnych

III. WYNIKI PROJEKTU
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Hipoteza 5: Wizja idealnego nauczyciela ma powiązanie
z własnym Stylem Myślenia

III. WYNIKI PROJEKTU

Nauczyciele są zgodni w swojej wizji idealnego
nauczyciela – jest to osoba twórcza,
a jednocześnie życzliwa i wspierająca.
Lepiej, jeżeli jest bardziej entuzjastyczna niż
spokojna i raczej taktowna niż bezpośrednia.

W grupach Stylów Myślenia pojawiają się jednak
znaczne różnice i te najbardziej wyraźne dotyczą
zapatrywań Wizjonerów i Badaczy.

Opisując idealnego nauczyciela Wizjonerzy używają
określeń:
● niezależny - 5,6 razy
● indywidualista - 4,5 razy
● spontaniczny - 2,4 razy
● bezpośredni - 2 razy
● niekonwencjonalny - 1,8 razy

częściej niż Badacze.

Natomiast Badacze uważają, że idealny nauczyciel jest:
● dokładny - 2,7 razy
● uporządkowany - 2,1 razy
● sumienny - 1,9 razy
● rozważny  - 1,7 razy
● systematyczny - 1,7 razy

częściej niż Wizjonerzy.

Analizując indywidualne preferencje wszystkich Stylów Myślenia, można wysunąć wniosek,
że dla Zawodnika nauczyciel to osoba, która uczy młodego człowieka samodzielności i zaradności,
dla Wizjonera jest to ktoś, kto inspiruje i zachęca do eksperymentowania, dla Partnera – wspierający
opiekun i towarzysz, a dla Badacza – ktoś, kto uczy zasad i odpowiedzialności.
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średnia zadowolenia nauczycieli z obecnej
sytuacji, warunków pracy i stanowiska

(dane zbierane 2016.08 - 2016.11)

Dane zebrane w okresie sierpień - listopad 2016 wskazują na to, że zadowolenie nauczycieli
z wykonywanej pracy, stanowiska i warunków jest wysokie – średnio 8,44 w skali 1-10, a zaledwie
niecałe 5% oceniło je na w tej skali na 5 lub poniżej. Wśród różnych Stylów Myślenia różnice są
niewielkie – od 8,39 dla Badaczy do 8,52 dla Parterów.

Różnice uwidoczniły się, kiedy zapytaliśmy nauczycieli, czy podejmując ponownie decyzje
zawodowe postąpiliby tak samo, czy podążyliby w innym kierunku. Co można było przewidzieć,
najbardziej skłonni do zmian są Wizjonerzy – prawie 30% deklaruje, że wybrałoby inną ścieżkę
zawodową. Potwierdzają to również wyniki dla poszczególnych Stylów Działania – UltraWizjonerzy
i Gracze, którzy dobrze czują się w dynamicznych warunkach i najchętniej samodzielnie realizują
własne projekty, najczęściej dopuszczają inny wariant zawodowy niż praca w szkole.

8,44
w skali 1-10

WizjonerPartnerZawodnik Badacz

Hipoteza 6: Zadowolenie z pracy ma związek z profilem
Stylu Myślenia nauczyciela

III. WYNIKI PROJEKTU



CZĘŚĆ IV:

PODSUMOWANIE
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Podsumowanie i wnioski

IV. PODSUMOWANIE

Analiza niemal 6 tysięcy kwestionariuszy przyniosła intrygujące
i zarazem cenne wnioski. Styl Myślenia stanowi zestaw stałych
nawyków dotyczących percepcji, przetwarzania informacji
i rozwiązywania problemów, dlatego ma niebagatelny wpływ
na każdy rodzaj wykonywanej pracy. W projekcie udało nam się
udowodnić, że również na pracę nauczyciela w szkole.

Potwierdziliśmy szereg hipotez badawczych:
1. Nauczycielowi łatwiej pracuje się z uczniem o tym samym

Stylu Myślenia.

2. Nauczyciel w zależności od Stylu Myślenia skupia się na
różnych aspektach swojej pracy.

3. Przedmioty szkolne mają inny rozkład Stylów Myślenia
nauczycieli.

4. Według nauczycieli sukces edukacyjny łatwiej osiągają
uczniowie przejawiający cechy Stylu Myślenia Badacz.

5. Wśród nauczycieli pojawiają się różnice w opisie idealnego
nauczyciela, szczególnie między Wizjonerami a Badaczami.

6. Istnieją zauważalne różnice między nauczycielami o
różnych Stylach Myślenia w zadowoleniu z podjętych
decyzji zawodowych.

Z naszych badań wynika przede wszystkim, że nauczyciele
o różnych Stylach Myślenia mają różne wymagania względem
uczniów i preferują różne metody pracy.

Jeżeli Style Myślenia nauczyciela i ucznia są zgodne, uczniowi jest
prawdopodobnie łatwiej spełnić oczekiwania nauczyciela, a nauczyciel
koncentruje się na tych aspektach zajęć, które są również ważne dla
ucznia. Sprzyja to budowaniu porozumienia i długoterminowej
współpracy, która pomoże w osiągnięciu sukcesów w nauce.

W przypadku odmiennych Stylów Myślenia nauczyciela i ucznia,
uczeń ma możliwość pracować nad swoimi obszarami do rozwoju
i uczy się rozumieć i akceptować inne punkty widzenia. Różnorodność
Stylów Myślenia nauczycieli pozwala więc uczniowi dorastać i uczyć
się w środowisku, które zapewnia dbałość o wiele aspektów procesu
edukacyjnego: zarówno inspiruje do kreatywności, jak i rozwija
systematyczność oraz kulturę osobistą.

Styl Myślenia FRIS® ma bardzo istotny wpływ na wiele
aspektów pracy nauczyciela, dlatego świadomość i wiedza
o indywidualnych i trwałych sposobach myślenia może być
bardzo cenna zarówno dla nauczyciela jak i dyrektora szkoły.
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Opinie nauczycieli o FRIS®

IV. PODSUMOWANIE

W styczniu 2017 r. poprosiliśmy
testową grupę nauczycieli o opinię
na temat Raportu indywidualnego FRIS®
i otrzymaliśmy 152 recenzje.

Przedstawione statystyki opisują średnią
z uzyskanych ocen oraz udział wśród
wszystkich recenzji odpowiedzi
„Zdecydowanie TAK” i „Raczej TAK”.

Ponad 100 opinii o FRIS®  na stronie:
www.fris.pl/opinie

4.75

Jak oceniasz Twój
raport FRIS? (1-5)

98%
mój Styl Myślenia został

poprawnie określony

99%
opis mojej osoby

uważam za trafny

95%
chciałbym dowiedzieć się więcej

o moim Stylu Myślenia i Działania

94%
chciałbym znać Styl Myślenia

osób, z którymi pracuję

99%
podoba mi się

zawartość raportu

93%
chciałbym znać Styl Myślenia

moich bliskich

100%
raport jest czytelny

i ma interesującą szatę graficzną

93%
znajomość FRIS może ułatwiać

komunikację i współpracę

https://fris.pl/opinie?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_opinie
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Nauczyciele Zawodnicy o Zawodnikach

IV. PODSUMOWANIE

Ludzie o moim stylu myślenia to typowi
„zadaniowcy”.  My sprawdzamy się wszędzie tam,
gdzie trzeba przygotować coś konkretnego w
określonym czasie np.: przygotować pytania
zamknięte do konkursu, zaplanować projekt na
określony temat.

Renata, bibliotekarz

Upraszczanie problemów - nie dzielę włosa na
czworo, dzięki temu szybciej osiągam cel. Szybkie
podejmowanie decyzji - życie szkolne obfituje w
sytuacje, kiedy jest to przydatne (konflikt między
uczniami na przerwie, niespodziewana zmiana
tematu na lekcji, nagła potrzeba zmiany planów).
Konkretność i kategoryczność - uczniowie lepiej
funkcjonują w rzeczywistości, która ma wyznaczone
granice, a te dwie cechy sprzyjają zarówno
wytyczaniu, jak i przestrzeganiu granic.

Katarzyna, nauczycielka języka angielskiego

Jesteśmy nastawieni na cele, realizujemy zadania.
Sprawdzamy się w sytuacjach wymagających

szybkiego podejmowania decyzji, działania w
warunkach improwizacji, braku nadzoru/przymusu.

Dorota, nauczycielka języka polskiego

Przede wszystkim nauczycieli o Moim Stylu Myślenia
cechuje szybkość działania i podejmowania decyzji.
Co może przez innych odbierane być jako
„wychodzenie przed szereg”. Dlatego ważne jest aby
zawsze konsultować swoje pomysły z gronem, które
będzie je realizować, tak aby mieli poczucie
sprawczości.

Monika, nauczycielka matematyki

Bardzo dobrze radzimy sobie w koordynowaniu
eventów, wydarzeń, akademii. Sprawdzamy się
również w sytuacjach kryzysowych, jeżeli trzeba
szybko podjąć decyzje i wziąć za nie
odpowiedzialność.

Monika, nauczycielka matematyki

Koledzy mogą myśleć, że zawodnik ich lekceważy,
nie chce słuchać ich „wywodów”. Nie lubi słuchać
co można by było zrobić, ale chce usłyszeć, lub
zaproponować konkretne rozwiązania. Kolegom
o innym stylu myślenia może się to nie podobać.

Jolanta, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Dosłowność bywa źródłem nieporozumień,
a czasem i konfliktów z kolegami oraz uczniami.
Chcę nazwać rzeczy po imieniu, a jestem
posądzona o gruboskórność, ograniczoność i brak
wrażliwości. Szybkość podejmowania decyzji często
powoduje, że jestem niecierpliwa pracując z
kolegami o innym stylu myślenia - ja już podjęłam
decyzję, a oni jeszcze rozważają czwarty wariant
rozwiązania :-). To, że często jesteśmy odbierani jako
osoby nieczułe i wykazujące brak zrozumienia dla
odczuć innych osób - tak jak było napisane w
raporcie: niektórzy chcą „przytulenia i pogłaskania”
jako formy pomocy, a my od razu działamy.

Iwona, nauczycielka chemii



str. 43 / 50Raport z projektu badawczego „Styl Myślenia Nauczyciela” przeprowadzonego w miesiącach 08.2016 - 01.2017 przez FRIS® Style Myślenia (www.fris.pl).
Niniejsze opracowanie jest objęte licencją Creative Commons Polska 3.0 BY NC. Korzystanie za uznaniem autorstwa dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Nauczyciele Partnerzy o Partnerach

IV. PODSUMOWANIE

Myślę, że Partnerzy dobrze radzą sobie w obszarach:
dydaktyka (dobieranie efektywnych metod pracy,
motywowanie uczniów do kształcenia się
i rozwoju); działalność wychowawcza szkoły
(tworzenie dobrego klimatu szkoły, integrowanie
uczniów, nauczycieli, rodziców  i pracowników
szkoły, budowanie prawidłowych relacji między
członkami społeczności szkolnej oraz między szkołą
a rodzicami); promocja szkoły (współpraca ze
środowiskiem lokalnym). Sądzę że styl myślenia
Partnera wpływa pozytywnie na pracę z uczniem -
buduje dobrą atmosferę, skłania do  pochylenia się
nad jego problemami, do analizy  mocnych
i słabych stron, a co za tym idzie - do poszukiwania
coraz bardziej efektywnych metod pracy zarówno
z uczniem zdolnym, jak też mającym trudności
w nauce.

Izabella, nauczycielka języka polskiego

Umiejętność komunikowania się, empatia,
zrozumienie, postrzeganie ucznia jako człowieka,
oraz umiejętność przekazywania wiedzy,
konsekwencja :)

Bożena, nauczycielka historii

Partnerstwo, które buduje, mobilizuje, wspiera a nie
ocenia.

Hanna, nauczycielka informatyki

Nauczyciele o moim Stylu Myślenia mogą
doskonale uczyć swoich podopiecznych
kompetencji społecznych. Wskazywać drogę,
zachęcać do dialogu i wspólnego rozwiązywania
problemów, z uwzględnieniem racji oraz odczuć
wszystkich stron.

Julita, nauczycielka przedszkola

Empatia pomaga w zrozumieniu sytuacji ucznia
jednocześnie wzbudzając większe zaufanie
wychowanka.

Małgorzata, nauczycielka przedszkolna

Partner - wesprze, zrozumie, pomoże dojść do celu.
Nauczyciel jako partner w procesie edukacji może
nauczyć więcej. Wspólne umowy, konsekwencja
działania, uczciwość w działaniu, okazywanie
szacunku, zrozumienie, z pewnością sprzyjają
edukacji.

Katarzyna, nauczycielka plastyki

Zdecydowaną trudnością jest zbyt duże
zaangażowanie osobiste i problem ze
zdystansowaniem się oraz opanowaniem emocji.

Monika, nauczycielka biologii

Szczególnie dobrze radzą sobie dobrze w nowych
sytuacjach, z nowych zadaniach, gdyż łatwo
nawiązują nowe relacje. Mają łatwość
w odczuwaniu samopoczucia drugiego człowieka.
To pomaga w zadaniach zespołowych oraz
w sprawach wychowawczych dzieci - gdzie łatwo
wczuwają się w sytuację i odczucia dziecka. Dobrze
sobie radzą w zadaniach, w których ważną rolę
odgrywają uczucia- skupia się na relacjach - łączy
pojedyncze fakty i odczucia w całość, co pozwala
na szczegółowy i czytelny obraz sytuacji. Szybko
wzbudza zaufanie u drugiego człowieka,
co pomaga w relacjach. Potrafi odczytać trafnie
oczekiwania drugiego człowieka.

Magdalena, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej
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Nauczyciele Wizjonerzy o Wizjonerach

IV. PODSUMOWANIE

Z autopsji mogę powiedzieć, że nauczyciele o stylu
myślenia typu WIZJONER bardzo dobrze sprawdzą
się w promocji szkoły, angażowaniu uczniów do
niestandardowych działań, nawet w czasie wolnym
od zajęć (wakacje, ferie, święta) oraz różnych
niekonwencjonalnych działaniach wynikających
z potrzeby chwili. Zdobywanie partnerów dla szkoły
z obszaru biznesu lub innych instytucji, też nie
powinno stanowić dla takich nauczycieli problemu.

Bartosz, nauczyciel informatyki

Musi zwracać uwagę na fakt, iż nie wszyscy
nadążają za jego pomysłami, sposobem patrzenia
na problem. Mieć świadomość chaosu własnych
działań i myśli wynikającą z szybkości, kreatywności.
Wiedzieć, że systematyczność nie jest jego mocną
stroną, wobec tego poprosić o pomoc innych
w realizacji zadania.

Arleta, nauczycielka języka polskiego

To że potrafię myśleć innowacyjnie, potrafię dzielić
się  tymi pomysłami z innymi osobami i zachęcać
ich do wspólnej realizacji, ludzie dobrze czują się
w moim towarzystwie, potrafię zrozumieć
i zachęcić ich do rozwijania i realizacji swoich
pomysłów - zwłaszcza uczniów

Lidia, psycholog

Są kreatywni, elastyczni co często przydaje się w
czasie zajęć gdzie trzeba podążać na potrzebami
dzieci. Potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach,
również w tych gdy potrzebna jest decyzja
„tu i teraz” - zawsze znajdą rozwiązanie.

Justyna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Taki styl pobudza uczniów (i rzadziej innych
nauczycieli) do samodzielnego myślenia, co
uważam za niesłychanie istotne. Do stawiania
odważnych hipotez i eksperymentowania.
Do stawiania istotnych/trudnych pytań i szukania
odpowiedzi.

Piotr, nauczyciel chemii

1) Potrzebujemy dużo swobody i i zaufania dla
możliwości realizacji naszych pomysłów., bo szybko
się zniechęcamy napotykając trudności lub rutynę-
stąd te modyfikacje, próby obejścia, albo zarzucanie
poprzednich projektów i tworzenie nowych.
2) Trudne jest żmudne dokumentowanie realizacji
celów – np. dotyczy to raportów z ewaluacji oraz
tony papierkowej pracy – nudne, żmudne i nie
rozwijające.

Bardzo dobrze mi idzie wymyślanie nowych rzeczy,
tysiące pomysłów ciągle przychodzi mi do głowy,
im ciekawsze i nowatorskie tym lepiej. Bardzo lubię
opracowywać strategie ich realizacji i modyfikować
w trakcie realizacji. Przychodzi mi z łatwością
zdobycie zwolenników moich pomysłów, a jeśli
czasem się nie uda, działam sama.

Bożena, nauczycielka przedszkola
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Nauczyciele Badacze o Badaczach

IV. PODSUMOWANIE

Badacze świetnie radzą sobie w przygotowaniu
wszelakich planów, strategii oraz projektów.
Doskonale przygotują imprezę, prezentację gdyż są
perfekcjonistami i nie zapomną o żadnym szczególe.

Ewa, nauczycielka kształcenia specjalnego

Sądzę, że „badacz” może dobrze ustalać regulaminy,
statuty, wszelkie opisy sytuacji. Osobiście „wiatr w
skrzydłach” czułam, gdy zdiagnozowałam problem
i wysuwałam oryginalne koncepcje ich rozwiązania -
często nowatorskie, wymagające mojej dodatkowej
pracy, poświęcania osobistego czasu. Nie znoszę,
gdy ktoś widząc problem stwierdza „ale tak być
musi, bo tak zawsze było”. Zadaję trudne, czasem
„niewygodne” pytania, zagłębiam się w problem.

Jagna, nauczycielka przyrody

Za główny atut swojego stylu myślenia uważam
dokładność, rozwagę w działaniu oraz chęć do
pogłębiania wiedzy.

Agnieszka, nauczycielka przedszkola

Planowanie, każda lekcja jest przemyślana co daje
dużą satysfakcje podczas jej prowadzenia.
Zdecydowanie nie ma nic gorszego dla mnie niż
informacja chwila przed, że trzeba wejść
dodatkowo na lekcje. Mimo, że wszytko kończy się
tak jak należy to bardziej sama świadomość, że nie
miałem czasu na przygotowanie się do tej
konkretnej lekcji sprawia, że gorzej postrzegam dany
dzień i samopoczucie słabnie.

Tomasz, nauczyciel matematyki

Uważam, że w pracy nauczyciela najważniejsze są
takie atuty mojego Stylu Myślenia, jak:
- umiejętność zbierania potrzebnych informacji,
- wnikliwe analizowanie ich i dobre planowanie,
- merytoryczność,
- zrównoważony osąd sytuacji,
- spokojne i rozsądne podejmowanie decyzji.

Beata, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Problemem może być zbytnia drobiazgowość
i wydłużanie w czasie zakończenia zadania.
Współcześnie oczekuje się szybkich efektów.
W związku z tym długie oczekiwanie na finał może
powodować utratę zainteresowania zadaniem
i jego niewykonanie. Czasem lepiej potraktować
jakiś problem mniej „dogłębnie”.

Sylwia, nauczycielka języka polskiego

Spostrzegawczość, zauważanie szczegółów których
inni nie widzą. Zrównoważony osąd sytuacji,
dbałość o szczegóły o szczegóły. Umiejętność
znalezienia nieszablonowych rozwiązań trudnych
sytuacji. Zindywidualizowane i analityczne
podejście do problemów drugiej osoby.

Mateusz, nauczyciel biologii

Planowanie i rozważania nad wyborem słusznego
rozwiązania, rachunek zysków i strat, plusów
i minusów,  niepodejmowanie pochopnych decyzji.

Joanna, nauczycielka języka angielskiego
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Częste pytania

IV. PODSUMOWANIE

Co odróżnia FRIS® od innych narzędzi rozwojowych?

Znane w Polsce narzędzia dokonujące klasyfikacji osób
często bazują na teorii typów psychologicznych Karla
Gustawa Junga. Różnią się one między sobą wyborem
różnych jungowskich wymiarów oraz deklarowanym
sposobem ich interpretacji jako typ osobowości, styl
funkcjonowania, styl zachowania. FRIS® bazuje na innym
modelu – nie jest oparty na typach psychologicznych,
lecz na teoriach z obszaru psychologii poznawczej.
Opisuje to, jak postrzegamy informacje, przetwarzamy je,
reagujemy i podejmujemy decyzje.

Styl Myślenia, który jest podstawą analizy FRIS® to nie
ogólny opis osobowości, lecz identyfikacja konkretnych
stabilnych indywidualnych cech, które mówią o tym jak
rozwiązujemy problemy, pracujemy, jaki potencjał wynika z
najsilniejszych obszarów naszego umysłu. Wyniki naszych
badań wskazują, że nie ma bezpośredniego i
jednoznacznego przełożenia wyników FRIS® na typy
jungowskie - obie metodyki poruszają się w innym
obszarze interpretacji.

FRIS® - w odróżnieniu od narzędzi jungowskich - został
stworzony w polskich warunkach, na bazie wyników
polskich badań. Nie jest importowany lub adaptowany,
co oznacza, że jest przystosowany do polskich realiów.

Czy Styl Myślenia to osobowość?

Styl Myślenia to nie jest osobowość.  Styl Myślenia można
zaliczyć do tzw. „różnic indywidualnych” czyli obszarów
funkcjonowania, które są wyróżniające dla danej jednostki.
Styl Myślenia można traktować jako jeden z istotnych
czynników, który ma udział w kształtowaniu osobowości.

Czy mój Styl Myślenia może się zmienić?

W psychologii poznawczej dominuje pogląd, że style
poznawcze działają na zasadzie utrwalonych nawyków,
które są wyraźne już w wieku przedszkolnym i przez resztę
życia nie ulegają istotnym zmianom. Wiele osób, jeżeli jest
to od nich wymagane, przez pewien czas bez większego
trudu funkcjonuje zgodnie z innym stylem myślenia.
Każdy jednak zdecydowanie woli i wybiera swój naturalny
sposób rozumowania, jeżeli tylko ma taką możliwość.
Dlatego uważamy, że dominującą perspektywę Stylu
Myślenia z modelu FRIS® można uznać za trwałą
preferencję.

Styl Działania, czyli kompozycja wszystkich elementów
FRIS®, jest z kolei strukturą względnie elastyczną. Proporcje
poszczególnych elementów mogą ulegać zmianom pod
wpływem doświadczeń, treningów, rozwoju czy wymagań
aktualnej sytuacji zawodowej. Styl Działania nie zmienia się
jednak na tyle, aby Styl Myślenia został zastąpiony innym.

Czy badanie FRIS® można wykorzystać w pracy z
zespołami?

Analiza FRIS® może być bardzo przydatna w rozwoju
zespołów na różnych płaszczyznach. Styl Myślenia określa
preferowany sposób komunikowania się i sposób
przetwarzania informacji. Osoby o różnych stylach myślenia
mówią „innym językiem”, co może stanowić wyzwanie
podczas wspólnej pracy. Znajomość stylu członków
zespołu zazwyczaj przynosi poprawę komunikacji
i atmosfery. Znajomość ról członków zespołu, które
przyjmują one  w 4-etapowym Procesie FRIS® pozwala
trafniej przydzielać zadania i zwiększać satysfakcję ze
współpracy.

Czy mogę korzystać z FRIS® w mojej pracy zawodowej?

Zachęcamy  do korzystania z FRIS® do zwiększenia
świadomości własnego funkcjonowania oraz do
zastosowania w zawodach, które łączą się z odkrywaniem
potencjału, zarządzaniem lub uczeniem innych osób.
Aby móc przeprowadzać analizę FRIS® dla innej osoby wraz
z interpretacją wyników oraz informacją zwrotną należy
skorzystać z usług Certyfikowanego Trenera FRIS:®
www.fris.pl/zamow

Można również samodzielnie uzyskać odpowiednie
przygotowanie poprzez Szkolenie certyfikacyjne FRIS®.
Program certyfikujący szczególnie polecamy: trenerom,
coachom, doradcom zawodowym oraz specjalistom HR.
Szczegóły poznasz na stronie: www.fris.pl/certyfikacja

Czy muszę mieć wykształcenie psychologiczne, aby
uczestniczyć w certyfikacji i korzystać z FRIS®?

FRIS® to narzędzie proste i intuicyjne. Wykształcenie
psychologiczne nie jest niezbędne w podczas certyfikacji
ani praktycznego korzystania z narzędzia, choć na pewno
może być pomocne. Na szkoleniu oraz w materiałach
i raportach minimalizujemy ilość zawiłej terminologii
psychologicznej. Jeżeli zajmujesz się lub interesujesz
psychologią oraz rozwojem osobistym, tematyka szkolenia
będzie dla Ciebie bardziej znajoma, a nowe zagadnienia
łatwiejsze do zrozumienia.

https://fris.pl/zamowy?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_faq
https://fris.pl/certyfikacja?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_faq
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Raporty FRIS®

IV. PODSUMOWANIE

Raport indywidualny FRIS®

Najważniejsze narzędzie FRIS® – diagnozuje Styl Myślenia oraz Styl Działania, opisuje naturalne
predyspozycje oraz udziela wskazówek w jakich działaniach dana osoba się sprawdza, jak może
najskuteczniej podchodzić do rozwiązywania problemów i jak powinna najlepiej komunikować
się z osobami o tym samym lub innych Stylach Myślenia.

Kilkunastostronicowy raport zawiera wskazówki na jakim etapie przedsięwzięcia - w oparciu
o Proces FRIS® - można najlepiej wykorzystać swoje silne strony oraz jakiego typu aktywności
zawodowe mogą być wykonywane najbardziej efektywnie. W jego treści znajdują się również
informacje o tym jak odpowiadały i jakie miały preferencje inne osoby o tym samym Stylu
Myślenia.

Raport zespołowy FRIS®

Prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS® od zainicjowania do wdrożenia
wybranego przedsięwzięcia. Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz
postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. W raporcie zawarte są czynniki wpływające
na współpracę i wskazówki dotyczące komunikacji.

Raport zawiera analizę, która pokazuje w jaki sposób poszczególni członkowie zespołu:
● definiują cele i jakich rezultatów oczekują,
● zdobywają i interpretują informacje,
● dokonują wyboru i podejmują decyzje,
● włączają innych we własne działania,
● określają i wyrażają swoje stanowisko,
● działają w obliczu problemów.
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Jak poznać swój Styl FRIS® ?

Badanie kwestionariuszem FRIS® to okazja do przyjrzenia się temu,
jak bardzo Twój naturalny Styl Myślenia wpływa na Twój sposób zachowania,
komunikowania się i podejmowania decyzji. Po badaniu otrzymasz Raport
indywidualny FRIS® z opisem Twojego Stylu Myślenia, Stylu Działania
i wskazówkami, które pozwolą Ci lepiej wykorzystać własny potencjał.

Aby poznać swój Styl FRIS® - znajdź Certyfikowanego Trenera
w Twoim mieście lub regionie, skontaktuj się z nim i umów
na badanie FRIS® i konsultację dla Ciebie lub dla Twojej szkoły.

Certyfikowani Trenerzy FRIS® działają na terenie całej Polski.
Dla wielu z nich główna specjalizacja to “OŚWIATA I EDUKACJA”.

Lista Certyfikowanych Trenerów FRIS® z opisem
ich doświadczenia zawodowego oraz danymi kontaktowymi:

www.fris.pl/zamow

https://fris.pl/trenerzy?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_mapa
https://fris.pl/trenerzy?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_jakpoznac
https://fris.pl/zamow?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_jakpoznac
https://fris.pl/zamow?utm_medium=pdf&utm_source=smn_whitepaper&utm_campaign=smn_whitepaper_jakpoznac
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