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Wstęp

Istotnym problemem związanym z funkcjonowaniem człowieka jest poszu-
kiwanie odpowiedzi na pytanie: co należy robić, jak się zachowywać, czym się 
kierować w swoich wyborach, aby mieć poczucie szczęścia, spełnienia, satysfak-
cji? Takie uczucia bardzo często towarzyszą sukcesom odnoszonym w ważnych 
dziedzinach życia, dlatego też psychologia, pedagogika, socjologia czy fi lozofi a 
próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie. Starają się określić czynniki umożli-
wiające ich osiągnięcie – każda z tych nauk w sobie właściwy sposób. Psychologia 
pierwsze próby wyjaśnienia tego zagadnienia związała z inteligencją – to ona po-
winna warunkować mądre, satysfakcjonujące zachowanie prowadzące do osiąg-
nięcia sukcesu. Dotychczasowe badania1 pozwoliły odkryć, że jest ona czynnikiem 
koniecznym, ale niewystarczającym. Równie istotne są umiejętności związane 
z funkcjonowaniem w społeczeństwie, pewne cechy osobowości, system wartości 
i poziom motywacji.

Znaczenie pełnego rozwoju potencjału człowieka jest szczególnie mocno 
podkreślane przez reprezentantów psychologii humanistycznej2.

1 Psychologia zdolności. Współ czesne kierunki badań. Red. A. E. Sękowski. Warszawa 2004; Twór-
czość, zdolności, wychowanie. Red. S. Popek, t. 1–3. Lublin 1989; Z badań nad zdolnościami i uzdol-
nieniami młodzieży. Red. S. Popek. Lublin 1987; E. Nęcka: Inteligencja. Geneza – Struktura – Funkcje. 
Gdańsk 2002; J. Strelau: Inteligencja człowieka. Warszawa 1997; Psychologia – podręcznik akademicki. 
Red. J. Strelau, t. 2. Gdańsk 2000; D. Goleman: Inteligencja emocjonalna. Poznań 1997; D. Seligman: 
O inteligencji prawie wszystko. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji. Warszawa 1995; R. J. Sternberg: 
Psychologia poznawcza. Warszawa 2001; H. Gardner, M. L. Kornhaber, W. K. Wake: Inteligencja. Wie-
lorakie perspektywy. Warszawa 2001; H. Gardner: Multiple Intelligences. Th e Th eory in Practice. New 
York 1993.

2 E. Fromm: Ucieczka od wolności. Warszawa 1999; E. Fromm: O sztuce miłości. Poznań 1997; 
A. H. Maslow: Motywacja i osobowość. Warszawa 1990; Przełom w psychologii. Red. K. Jankowski. War-
szawa 1998; K. Jankowski: Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa 1975; J. Kozielecki: 
Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1997.
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12 Wstęp

[...] psychologowie humanistyczni kładą główny nacisk nie na ujawnianie i zaspokaja-
nie wewnętrznych potrzeb i popędów człowieka, lecz na ujawnianie i aktywizowanie 
jego wewnętrznych możliwości, inaczej mówiąc, na jego samorealizację3.

Zgodnie z założeniami tej koncepcji, dążenie do samorealizacji jest motorem 
działań podejmowanych przez człowieka, a jednocześnie źródłem satysfakcji, speł-
nienia, a czasami poczucia sukcesu. Możliwość przeżywania satysfakcji związanej 
z osiągnięciem sukcesu jest szczególnie istotna dla młodych osób, gdyż stanowi 
inspirację dla ich rozwoju, dla rozbu dzenia posiadanego potencjału. Miejscem, 
w którym pojawia się szczególna szansa na zwycięstwo (wygraną, sukces), jest 
szkoła. Czas pobytu w szkole jest ważny z tego powodu, że wówczas rodzą się 
aspiracje młodego człowieka, zapadają decyzje związane z karierą edukacyjną. 
Konfrontacja podejmowanych starań i uzyskiwanych wyników może współde-
cydować o późniejszym podejściu do wyzwań, jakie będą przed nim stawiane lub 
jakie sam będzie stawiał przed sobą. Ten okres decyduje więc o poczuciu własnej 
wartości, o poziomie przyszłych aspiracji, rodzaju podejmowanych zadań.

Dlatego też istotne jest wnikliwe badanie tych środowisk szkolnych, w któ-
rych uczniom i nauczycielom udało się odnieść sukces. Pozwalają one na określe-
nie tego, jaki obraz sukcesu szkolnego mają uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. 
Służą również określeniu warunków, które (jeżeli zostaną spełnione) będą sprzy-
jały pełnemu i jednocześnie satysfakcjonującemu rozwojowi uczniów. Równie 
ważne jest określenie barier (związanych z cechami ucznia, funkcjonowaniem 
szkoły i rodziny), które mogą stanowić najistotniejsze przeszkody na drodze do 
pełnego rozwoju potencjału uczniów. Wykorzystanie takiej wiedzy pozwoli na to, 
aby okres szkoły średniej mógł się stać efektywnym, cennym i satysfakcjonującym 
etapem rozwoju.

Jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli nauczyciele i rodzice nie wykorzystają 
tego czasu – lub, co gorsza, wykorzystają go źle – potencjał młodych osób nie 
zostanie obudzony i będą one funkcjonowały poniżej swoich faktycznych moż-
liwości, przyjmując postawę bierną wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczy-
wistości, ponieważ nie będą ufały swojej wiedzy i umiejętnościom. Obawiając 
się szybko zachodzących zmian, zupełnie dla nich niezrozumiałych i budzących 
poczucie zagrożenia, z pewnością nie staną się ich autorami czy choćby uczestni-
kami. Prawdopodobnie pójdą drogą wyznaczoną znanymi stereotypami.

3 T. Tomaszewski: Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa 1998, s. 87.
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Rozdział I

Znaczenie sukcesu szkolnego 
dla jakości funkcjonowania młodzieży licealnej

Badania i analizy teoretyczne prowadzone przez pedagogów, jak również obser-
wacja funkcjonowania uczniów rzeczywiście potwierdzają to, że niezwykle cenne 
dla ich rozwoju są różnego rodzaju doświadczenia, które pozwalają im przeży wać 
uczucie satysfakcji. Poza tym młodzi ludzie są szczególnie wyczuleni na ocenę ich 
osoby, nie tolerują manipulacji. Dlatego też sytuacja, kiedy zdolny uczeń pracuje 
bardzo ciężko, a otrzymuje nieadekwatne, niskie oceny, jest dla niego niezrozu-
miała i działa demo bilizująco. Dla młodych osób zasady funkcjonowania świata 
są czarno-białe, nie potrafi ą i nie chcą analizować i uwzględniać – oczywistych 
dla dorosłych – niuansów. Przy tym jest to okres, w którym skrajna koncentracja 
na sobie owocuje zachowaniami egoistycznymi, co z kolei powoduje szczególne 
wyczulenie na własny temat, na ocenę swojej osoby.

Obserwacja życia szkolnego potwierdza, że część zdolnych młodych osób 
zbiera laury, ale (niestety) inni niemal codzienne przeżywają niezasłużone poraż-
ki. Jest to intrygujące i rodzi pytanie o to, dlaczego osoby o bardzo zbliżonym 
potencjale intelektualnym zajmują skrajne pozycje w klasie. Problem przeżywania 
suk cesu czy doznawania porażki dla ucznia mającego świadomość swoich możli-
wości jest istotny nie tylko w kontekście doświadczeń szkolnych. Stanowi ważne 
doświadczenie życiowe. Zdarzenia z tego okresu często decydują nie tylko o nasta-
wieniu do poszcze gólnych przedmiotów czy nauczycieli. Jest to istotny, o ile nie 
najistotniejszy, etap budo wania własnej tożsamości. Procesowi temu towarzyszy 
totalna destabilizacja, która nastę puje nawet w optymalnych warunkach rozwoju 
młodego człowieka1. W tym okresie podejmuje on wysiłek określenia tego, co 
chce robić i kim chce być2. Jeżeli w jego życiu pojawiają się sytuacje, które są dla 

1 L. Witkowski: Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń 
2000, s. 51.

2 Ibidem, s. 57.
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14 Rozdział I. Znaczenie sukcesu szkolnego dla jakości funkcjonowania młodzieży... 

niego nowe, trudne, a jednocześnie pozbawione wewnętrznej logiki, można się 
domyślać, że proces ten staje się jeszcze trudniejszy i siłą rzeczy bardziej brzemien-
ny w skutki w życiu dorosłym.

Wielu uczniów, broniąc się przed przeżywaniem niezrozumiałej dla nich 
porażki, stara się lekceważyć oceny, jakie otrzymuje w szkole. Jednak z rozmów 
z nimi wynika, że są one istotnym źródłem informacji na temat własnej osoby. 
Jak pisze Z. Kwieciński3, R. Meighan4 czy R. J. Sternberg5, uczniowie zaczynają 
przejawiać zachowania adekwatne do wyznaczonej im przez nauczyciela pozycji. 
Uruchamia to mechanizm „naznaczania” (Meighan), „wykluczania” czy margina-
lizacji (Kwieciński). Zachowanie ucznia zaczyna wyraźnie potwierdzać ocenę, czy 
szerzej – opinię nauczyciela, która staje się samospełniającą się przepowiednią.

Teoretycznie niemal wszystkie szkoły podejmują nieustanny wysiłek mający 
na celu badanie osiągnięć szkolnych jako jednego z elementów sukcesu. Wydaje się 
jednak, że jest to proces oceniania skuteczności działania szkoły, a nie jej zdolności 
do rozwijania potencjału intelektualnego ucznia. Może w dobie dokonujących 
się przemian w oświacie jest to doskonały moment, aby zadać sobie pytanie, czy 
w procesie oceny własnej pracy szkoła nie za bardzo koncentruje się na ekonomii 
działania, na bez kolizyj nym przepływie uczniów przez jej system, pomijając jakość 
swojego funkcjonowa nia, a co za tym idzie, jakość życia szkolnego – ocenianą 
z perspektywy pełnego wykorzystania potencjału jej uczniów.

Konieczność głębszej refl eksji nad znaczeniem odniesienia sukcesu szkolnego 
potwierdzają najnowsze badania prowadzone przez H. Świdę-Ziembę6. W swoim 
opra cowaniu pisze ona o zmianach zachodzących w sposobie funkcjonowania 
młodzieży. Badania prowadzone niemal nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia wskazują, że osiągnięcia szkolne stały się wskaźnikiem sukcesu 
na poziomie szkoły. Do niedawna na pytania dotyczące tego zagadnienia ucznio-
wie odpowiadali bardzo niechętnie, natomiast w czasie ostatnich badań bez oporu 
podejmowali rozmowę na ten temat, mówiąc o ocenach szkolnych w kategoriach 
sukcesu lub porażki.

Rozważania teoretyczne, doświadczenie związane z pracą pedagoga, refl eksje 
stąd płynące oraz wnioski z badań skłaniają do podjęcia próby określenia znacze-
nia, jakie dla uczniów ma poczucie sukcesu, jaki mają jego obraz nie tylko oni, ale 
również ich rodzice i nauczyciele, oraz jakie czynniki związane z ich funkcjonowa-
niem warunkują jego osiągnięcie.

3 Z. Kwieciński: Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń – Olsztyn 2002; Z. Kwie-
ciński: Wykluczanie. Toruń 2002; Z. Kwieciński: Tropy – Ślady – Próby. Poznań – Olsztyn 2000.

4 R. Meighan, L. Berton, S. Walker: Socjologia edukacji. Toruń 1993, s. 323–330.
5 R. J. Sternberg: Successful Intelligence. New York 1997, s. 22–26.
6 H. Świda-Ziemba: Młodzi w nowym świecie. Kraków 2005.
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1. Sukces szkolny – próba zdefi niowania 15

1. Sukces szkolny – próba zdefi niowania

1.1. Pojęcie sukcesu

Sukces jest pojęciem obecnym w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Po-
jawia się w języku potocznym, ale chyba największą karierę to słowo zrobiło w ję-
zyku ekonomistów, czy może raczej – w języku związanym z biznesem. Pomimo 
częstego występowania jego znaczenie nie jest precyzyjne, a jego zakres rozciąga się 
od określenia używanego dla pomyślne zakończonego epizodycznego działania po 
niemal równoważnik szczęścia. Czasami spotykamy się ze sformułowaniami dość 
śmiało łączącymi sukces właśnie ze szczęściem: „Osiągnąć sukces – to oczywiście 
mieć szczęście”7. Popularność tego słowa często zwalnia autorów z obowiązku 
objaśniania go, dlatego też trudno jest znaleźć jego defi nicję, mimo że tak często 
bywa ono używane przez osoby piszące o sukcesie, a nawet doradzające, jak można 
go odnieść w biznesie8.

W Słowniku języka polskiego możemy znaleźć jego defi nicję ogólną: „sukces 
– udanie się czegoś, pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś imprezy 
itp.; powodzenie, triumf”9. Słowo „sukces” zgodnie z sugestią zawartą w Słowniku 
poprawnej polszczyzny można zastąpić wyrazami: powodzenie, zwycięstwo, osiąg-
nięcie, zdobycz10.

W literaturze psychologicznej pojęcie sukcesu pojawia się często w odniesie-
niu do osiągnięć w życiu zawodowym. Zwykle jednak nie są to próby jego defi nio-
wania, a raczej analizy mające na celu ustalenie uwarunkowań, jakie powinny być 
spełnione, aby odniesienie go było możliwe. W ogromnym skrócie można przyjąć, 
że najsilniejszym predyktorem powodzenia w pracy jest poziom inteligencji11.

Inne podejście sugeruje, że sukces zależy od stopnia zainteresowania wybraną 
dziedziną. Im jest ono większe, tym wiedza specjalistyczna, która umożliwia wy-
bitne osiągnięcia, jest łatwiej przyswajana. Stąd można przyjąć, że w tym ujęciu 
sukces zawodowy jest funkcją cech i procesów, które nie mają wiele wspólnego 
z ilorazem inteligencji, choć dotyczą procesów poznawczych i zdolności do naby-
wania wiedzy12.

Osoby zajmujące się edukacją również są zainteresowane określeniem stopnia 
zależności między poziomem inteligencji uczniów a ich osiągnięciami w szkole. 
Jednak dotychczasowe opracowania nie zawierają jasnej defi nicji pojęcia sukcesu. 

 7  Psychologia sukcesu. Red. S. Witkowski. Warszawa 1994, s. 16.
 8  S. Collins: Radość sukcesu. Warszawa 2004; J. Dillehay: Jak pokonać siedem diabłów, które rujnują 

sukces. Warszawa 1999; R. Holden: Inteligencja sukcesu. Warszawa 2005; P. Pearsall: Toksyczny sukces. 
Warszawa 2003; Sukces (pr. zb.). Warszawa 2000.

 9  Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak, t. 3. Warszawa 1981, s. 368.
10  Słownik poprawnej polszczyzny. Red. W. Doroszewski. Warszawa 1982, s. 739.
11  E. Nęcka: Inteligencja. Geneza..., op. cit., s. 209.
12  Ibidem, s. 210.
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Często też nie analizują znaczenia różnorodnych uwarunkowań jego osiągnięcia, 
a jedynie zawierają praktyczne wskazania, w jaki sposób go uzyskać, koncentrując 
się niejako na technicz nym opisie działań usprawniających proces uczenia się. 
Możemy z nich wnioskować, że sukces to skuteczny proces zdobywania wiedzy, 
a skuteczność ta najczęściej jest mierzona zdanymi egzaminami. Utożsamianie 
sukcesu z uzyskiwaniem wysokich wyników w nauce, z powodzeniem na egzami-
nie jest dość znamienne w literaturze pedagogicznej13.

Pewien wyjątek stanowi opracowanie C. Buchner, w którym autorka przed-
stawia wskaźniki osiągnięcia sukcesu w szkole14. Dziecko odnosi sukces, jeśli:
– ma poczucie, że robi postępy w nauce;
– czerpie radość z tych postępów;
– jest gotowe włożyć w nie wysiłek;
– jest w stanie wytrwale pracować nad wytyczonym sobie zadaniem, aż je zreali-

zuje;
– osiąga rezultaty odpowiednie do jego uzdolnień;
– jest w stanie tak zorganizować naukę, żeby poradzić sobie ze swoimi obowiąz-

kami;
– postrzega naukę w szkole jako coś sensownego;
– porządnie prowadzi swoje zeszyty;
– ma porządek w przyborach szkolnych;
– to, czego nauczy się w szkole, wykorzystuje również poza nią: czytając książki, 

recytując wiersze, rozwiązując zadania.
Warto dodać, że Buchner jest pedagogiem mającym kontakt z dziećmi 

uczącymi się w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Prawdopodobnie 
dlatego w jej rozumieniu sukces ma wskaźniki typu: „porządnie prowadzi swoje 
zeszyty” czy „ma porządek w przyborach szkolnych”, co oczywiście w tym wieku 
ma ogromne znaczenie i – zgodnie z doświadczeniem autorki – jest predykto-
rem późniejszej systematycznej, starannej pracy. Poza tym część wymienionych 
wskaźników można połączyć, tworząc bardziej ogólne, uniwersalne wskaźniki 
sukcesu. Rzeczywiście, możemy mówić, że osiągnięcie sukcesu związane jest z sa-
tysfakcjonującym („czerpie radość z tych postępów”) ukoronowaniem pewnego 
wysiłku („jest gotowe włożyć w nie wysiłek”; „jest w stanie wytrwale pracować nad 
wytyczonym sobie zadaniem, aż je zrealizuje”). Problematyczna jest jednak ocena, 
w jakim stopniu osiągnięcia dziecka są adekwatne do jego potencjału („osiąga 
rezultaty odpowiednie do jego uzdolnień”). Należałoby zatem mówić o sukcesie 
niezależnie od uzyskanych rezultatów, lecz w odniesieniu do stopnia wykorzysta-
nia możliwości ucznia. W związku z tym istotne jest, aby zanim rozpocznie się 
analizę tego, w jakim stopniu uzyskiwane osiągnięcia są adekwatne do możliwości 

13  Z. Lisiecka: Szansa na sukces egzaminacyjny. Warszawa 2001; M. Łukasiewicz: Sukces w szkole. 
Poznań 1999; A. Firkowska-Mankiewicz: Zdolnym być... Kariery i sukces życiowy warszawskich nastolat-
ków. Warszawa 1999; M. Grębski: Sukces na egzaminie. Warszawa 2003.

14  C. Buchner: Sukces w szkole jest możliwy. Warszawa 2004, s. 13–14.

Boryszewska_Zrodla sukcesu.indb 16 2008-05-12 11:53:26



1. Sukces szkolny – próba zdefi niowania 17

intelektualnych dziecka, poznać jego potencjał. Można zatem przyjąć, że sukces 
jest satysfakcjonującym zakończeniem wysiłku, a satysfakcja ta płynie z osiągnięć, 
które są pełnym odzwierciedleniem posiadanych możliwości.

1.2. Osiągnięcia szkolne

Zwykle sukces, nawet dla osób najbardziej niezależnych od wpływu opinii 
zew nętrznych, musi mieć swoje potwierdzenie w postaci wyjątkowych, dostrze-
żonych i docenionych osiągnięć. Powinien być zwień czeniem budzących podziw 
działań, działań, których efekt wykracza poza standard, poza przeciętność, a za-
tem również sukces szkolny w sposób oczywisty łączy się z osiąg nięciami szkol-
nymi mierzonymi wysokimi ocenami, wygranymi konkursami czy olim piadami. 
W wielkim skrócie możemy defi niować go przez wyjątkowe osiągnięcia szkolne. 
Takie podejście pomija jednak podmiotowy element sukcesu, który dla młodej 
osoby jest istotny. Zrozumiałe jest, że w praktyce pedagogicznej łatwiej posługi-
wać się pojęciem „osiągnięcia szkolne”, stąd w literaturze przedmiotu spotykamy 
wiele defi nicji tego terminu15. Klasyczną, ale kontrowersyjną defi nicję podaje 
W. Okoń:

Osiągnięcia szkolne – wynik procesu dydaktyczno-wychowawczego, który ucznio-
wie zawdzięczają szkole, a więc stopień opanowania przez uczniów wiedzy i sprawności, 
rozwinięcia zdolności, zainteresowań i motywacji, ukształtowania przekonań i postaw; 
do osiągnięć szkolnych zalicza się również takie formalne efekty pracy szkolnej, jak 
zdanie egzaminu, ukończenie klasy, szkoły czy zdobycie zawodu16.

Znamienne jest stwierdzenie „uczniowie zawdzięczają szkole”, z którym trud-
no się zgodzić bez dyskusji. O osiągnięciach możemy mówić również wtedy, gdy 
ktoś opanował nowe dla niego czynności, umie zacho wać się w określonej sytuacji 
celowo i skutecznie, lecz nauczył się tego dzięki własnemu wysiłkowi, korzysta-
jąc z odpowiednich środków i ewentualnej pomocy innych osób17. Podejście to 
podkreśla wartość pracy ucznia, a pomoc osób trzecich stanowi jedynie niezbędne 
wsparcie.

15  M. Kossowska: Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych. W: Psychologia zdolności..., 
op. cit.; A. E. Sękowski: Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin 2001; E. Gondzik: Kariery szkolne ucz-
niów zdolnych. Warszawa 1976; T. Lewowicki: Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia ucz-
niów. Warszawa 1977; S. B. Rimm: Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? 
Warszawa 1994; W. Panek: Uczeń zdolny i utalentowany w szkole. W: Twórczość, zdolności, wychowanie. 
Red. S. Popek, t. 3. Lublin 1989; W. Panek: Zachowanie się szczególnie zdolnych uczniów w sytuacjach 
szkolnych. Białystok 1977; Z badań nad zdolnościami...., op. cit.; G. Noizet, J. P. Caverni: Psychologiczne 
aspekty oceniania osiągnięć szkolnych. Warszawa 1988; E. Kosińska: Ocenianie w szkole. Kraków 2000; 
L. Bandura: Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem. Warszawa 1974; M. S. Bernsztejn: Naucza-
nie i wychowanie dzieci uzdolnionych w USA. „Nowa Szkoła” 1961, nr 9, s. 41–56.

16  W. Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1996, s. 201.
17  Encyklopedia pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Warszawa 1993, s. 498.
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Zwykle przyjmuje się, że jednym z istotniejszych wskaźników osiągnięć szkol-
nych są oceny uzyskiwane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów, a średnia 
ocen jest miarą ich sprawności funkcjonowania w szkole18. Sukcesem szkolnym 
będzie więc uzyskanie odpowiednio wysokiej średniej ocen. Takie podejście nie 
uwzględnia tego, że właściwy proces dorastania wymaga potwierdzeń płynących 
nie tylko ze sfery czysto naukowej, czyli możliwości przeżywania sukcesu związa-
nego z wyzwaniami intelektualnymi, ale i z pojawiającej się u młodych osób silnej 
potrzeby przynależności grupowej, a umie jętności życiowe zdobywane w tej fazie 
w znacznym stopniu zależą od charakteru sytuacji i kompensacji oferowanych 
przez grupę19. Jest to zgodne z podejściem prezentowanym przez A. E. Sękow-
skiego, który przyjmuje, że osiągnięcia szkolne to oceny, uznanie, jakim cieszy 
się uczeń zarówno u nauczycieli, jak i u kolegów, oraz sukcesy w olimpiadach 
i innych konkursach20.

Bez wątpienia znaczenie wpływu środowiska rówieśniczego jest trudne do 
zlekceważenia, a wnikliwa analiza zakresu zależności między sukcesem szkolnym 
a relacjami rówieśniczymi wymaga obszernych, szczegółowo przygotowanych 
badań. Właśnie ich waga obliguje do podjęcia odrębnie zaplanowanych działań. 
W trosce o dochowanie rzetelności zrezygnujemy z włączenia ich do prowadzo-
nych analiz.

***
Osiągnięcia szkolne były przedmiotem wielu badań prowadzonych za-

równo z punktu widzenia efektywności pracy szkoły, jak i efektywności pracy 
uczniów (E. Gondzik21, T. Lewowicki22, S. B. Rimm23, W. Panek24, S. Popek25, 
A. E. Sękowski26). Przedmiotem analizy zawartej w niniejszym opracowaniu są 
wyjątkowe osiągnięcia szkolne młodzieży licealnej, czyli to, co można inaczej na-
zwać sukcesem szkolnym. W trakcie badań i rozmów z uczniami, ich rodzicami 
i nauczycielami posługiwano się właśnie poję ciem „sukces szkolny”, które jest 
chyba najtrafniejszym określeniem tego, co subiektyw nie przeżywają uczniowie, 
pomyślnie zmagając się z wyzwaniami szkol nymi. Zwykle są one udziałem ucz-
niów określanych mianem zdolnych.

18  A. E. Sękowski: Osiągnięcia uczniów..., op. cit., s. 40.
19  L. Witkowski: Rozwój i tożsamość..., op. cit., s. 48–49.
20  Psychologia zdolności..., op. cit., s. 212.
21  E. Gondzik: Kariery szkolne..., op. cit.
22  T. Lewowicki: Psychologiczne różnice indywidualne..., op. cit.
23  S. B. Rimm: Bariery szkolnej kariery..., op. cit.
24  W. Panek: Uczeń zdolny i utalentowany..., op. cit.
25  Z badań nad zdolnościami..., op. cit.
26  Psychologia zdolności..., op. cit.
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