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DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA
Diagnostyka edukacyjna to jest - najogdlniej ujmujqc - rozpoznawanie
przebiegu uczenia si?; jest ona dziedzinq mate wyodiQbnionq wsr6d nauk
pedagogicznych uprawianych w Polsce. Swiadczy o tym jcj nicobccnosc na
liscie dwudzicstu siedmiu „podstawowych” i „nowych” nauk pedagogicznych
wymienionych przez Wincentcgo Okonia w najnowszym „SIowniku pedagogicznym” (1992). W jeszcze swiezszej „Encyklopedii pcdagogicznej” (1993)
ukazal sie natomiast m6j esej „Diagnostyka dydaktyczno-wychowawcza” , na
ktdrym opr? swoje rozwazania.
„Diagnostyka” , podobnic jak „dydaktyka” i np. „pomiar dydaktyczny” ,
obejmuje zardwno teori?, jak i praktyk? odpowiedniej dziedziny. Mozemy
*
powiedziec „Sledz? postqpy diagnostyki edukacyjnej (dydaktyki og61nej, pomiaru dydaktycznego) w Polsce” , ale takzc „Diagnostyka (dydaktyka, pomiar
osiqgniQc uczniow) zajmuje nauczycielom wide godzin tygodniowo” . W pierwszym przypadku akcent pada na metodologi? danego rodzaju czynnosci, to
jest na zbi6r zalozcri, zasad i skutecznych systcnt6w dzialania edukacyjnego,
a w drugim - na wykonywanie tych czynnosci w spos6b nmiej lub bardziej
zgodny z uznanq metodologiq i rnnie lub bardziej tworczy.
Zajm? si? tutaj wylqcznie teoriq diagnozy edukacyjnej, to jest opisem i
wyjasnianieni sposob6w rozpoznawania sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ueznia, w tym zwlaszcza zmian, jakie w nim zachodzq pod wplywem
oddzialywania szkoly. O tym, jak czynnosci diagnostyezne przebiegajq w pracy nauczycicla, informujq nicktdre z dalszych tckst6w zamieszczonych w tym
tomie, w tym takze m6j tekst o indywidualnych inteipretacjach skali stopni
szkolnych.
Pragn? zastanowic si? nad problematykq diagnostyki edukacyjnej, jej mozliwq strukturq i rolq spolccznq. Nikly poziom rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju, b?dqcy spadkiem po ustroju silnie dyrcktywnym, ulatwia mi podj? te zadanie, gdyz mog? zaczqc swoje rozwazania niemal od zera.
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Modele uczenia si?
Uczenie si?, bgdqce nabywaniem gotowosci wykonywania nowych czynnosci (Tomaszewski 1963, s. 162), jest przedmiotem analiz kilku nauk , poczqwszy od biochemii i fizjologii, przez psychologi? i socjologi?, do pedagogiki
i filozofii wlqcznie. Pedagoga interesuje gldwnie uczenie si? przcbiegajqce w
zorganizowanym systemie cdukacyjnym, b?dqcym celowym ukladem sytuacji
dydaktyczno-wychowawczych. Aczkolwiek regulacyjna rola systemu edukacyjnego bywa przeceniana i jest coraz silnicj podwazana przez skrajnie humanistyezne kierunki pedagogiki, a raezej - „antypedagogiki” (Witkowski 1988,
Sliwerski 1992), to jednak, krytykujqc systemy, ich przeciwnicy wydajq si?
a rebours potwierdzac konieeznose rozpoznawania proccsu uczenia si? wraz
z systemem, w jakim ono przebiega.
Wi?kszosc definieji systemu edukacyjnego wymienia cztery lub pi?c jego
konstytutywnych skiadnik6w oraz zasad? lub zasady ich wspoldzialania. Najbardziej znana w Polsce jest (druga) definieja Winccntego Okonia stwierdzajqca, ze system dydaktyezny lub system dydaktyczno-wychowawczy „nalezy
rozumiec jako uklad dzialajqcy, na kt6ry sklada si? zespol element6w obejmujqcych nauczycieli, uczni6w, trese ksztalcenia i srodowisko dydaktycznc,
kt6re to elementy oddzialujqc na siebie majq zapcwnic uzyskiwanie zalozonych cel6w dydaktycznych” („System dydaktyezny ” , 1971, s. 14).
ZnajomoSc instytucjonalnych cel6w ksztalcenia pozwala odtworzyc inteneje organizator6w procesu edukacyjnego, ale nie zawsze prowadzi do obiektywnego opisu dzialania ukladu wymienionych elcment6w. Badania wykazujq liezne „programy ukiytc” , „stratcgic przetrwania” i zmasowany op6r uezni 6w przeciw szkole (Janowski 1989). Z tego powodu w diagnostyce
edukacyjnej pojawily si? modele „ewaluacji bez wzgl?du na celc” (goal free
evaluation), to jest post?powanie, w kt6rym najpicrw obserwujc si?, mozliwie
niezaleznic, dany system, a dopiero potem dyskutujc jego deklaiowane i nie
deklarowane cele (Scriven 1972).
Ewaluacja bez wzgl?du na cele, pozomie nielogiczna, jest uzytcczna dlatego, ze w pedagogice niezwyklc latwo sugcrujemy si? celami ksztalcenia i
spostrzegamy nie to, co istniejc, leez to, co bye powinno lub co chcemy, zeby
istnialo. Nie znajqc cel6w ksztalcenia, nie b?dziemy zapewne rozumiec zachowan pedagogbw, ale mozemy rownie dobrze, a nickiedy nawet lepiej, obserwowac poszczcgolnc sytuacje dydaktyczno wychowawcze, to jest wspbldzialanie glbwnych skladnik6w systemu edukacyjnego. Koncentrujcmy si? na
pewien czas na prackrojach poprzecznych systemu, by potem potqczyd te
przekroje w logieznq calosc.
W uj?ciu sytuacyjnym i w nieco zmodylikowanej formie, Okoniowski model systemu edukacyjnego moze bye przedstawiony nast?pujqco:
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Rys. 1. Sytuacja dydaktyczno-wychowawcza jako model zorganizowanego uczenia si?
(na podstawie W. Okonia)

Skladnikom systemu edukacyjncgo przcdstawionym na rys. 1 nadajemy
znaczenie mozliwie uniwersalne:
1) „uczeii” moze bye jcdn$ osobq lub grup|
* os6b, w szkole albo poza
szkolq, fornialnie lub nielbrmalnie powiqzan z nauczycielem;
2) „nauczycier’ moze bye takze zbiorowy, ukryty w studiu dzwi?kowym
lub na kartach podr?cznika, zakodowany w pamigei ueznia;
3) „tresc ksztalcenia” obejmuje nic tylko i nie w pclni programy nauezania,
lecz takze wiadomoSei, umiej?tnosci, postawy i wartosci nabywane nieplanowo w danej sytuacji przez ueznia;
4) na „wyposazenie” skladajq si? wszystkie urzqdzenia i grodki odgrywaj«ice pewnq, niekonieeznie dodatniq, rol? w uezeniu si?;
5) „organizacja” jest zardwno zewn?trzna, w postaci klas, lekcji i szkolnych
„vytua!6w” dydaktyczno-wychowawczych, jak i wewn?trzna, w postaci
dobrowolnej dyscypliny uczenia si? pi zez ueznibw.
Czy ten pi?cioskladnikowy model sytuacji dydaktyczno-wychowawczy da
je uzyteczny obraz uczenia SIQ, to jest procesu, kt6ry musi zachodzic w uezniu,
jezeli ma przyniese w nim zmian? w postaci gotowosci wykonywania nowych
czynnosci? Wydaje si?, ze tak, jezeli zaakcentujemy powiqzania mi?dzy tymi
skladnikami, to jest przeplyw inibrmacji mi?dzy nimi, zaznaezony na rysunku
strzalkami.
W toku uczenia si? informaeja rzeczowa i proceduralna moze bye czerpana
i przekazywana, bczposrednio i posrednio, mi?dzy poszczegdlnymi skladnika
mi systemu we wszystkich kierunkach i w r6znych proporcjach. W systemach
autorytamych dominujq kierunki oznaezone liters „a” , znamionujqce informacj? gotowq, oficjalnie uznanq, obicktywnie uporz dkowan , bezdyskusyjnq. W
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systemach demokratycznych dominujq kierunki oznaczone liters „b” : uczeri
ma wplyw na dobdr i intcrpretacj? tresci ksztalcenia oraz na prac? nauczyciela,
nauczyciel dobiera treSd ksztalcenia w /.nacznej mierze swobodnie, wyposazenie i organizacja zaj?d sq bardziej elastyczne. Obserwacjc przeplywu informacji mi?dzy skiadnikami systemu w wybranych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych mogq powiedzicc nam wiele o przebicgu uczenia si?, choc wy
nik uczenia si? nie b?dzic dobrze znany.
Wsrod modcli pozwalajqcych na przewidywanie wyniku uczenia si? najbardziej znany jest model Johna Carrolla (1963), majqcy nast?pujqcq postad
ogdlnq:
, Czas wykorzystany na uczenie si? .).
Poziom osiqgm?c = f (
Czas mezb?dny

-

—

Uzytecznosc tego modelu polega na mierzalnosci kategorii „czas” . Jednakze oszacowania czasu w pelni wykorzystanego na uczenie si? okreslonej tresci,
a tym baidziej czasu niezb?dnego dla danego ucznia na jej opanowanie, sq
tindne, ze wzgl?du na duze roznicc indywidualne mi?dzy uczniami , i malo
dokladnq. Carroll podaje sposoby dokonywania tych oszacowan:
Czas wykorzystany na uczenie si? (time actually spent) = ( 1) czas do dyspozycji (time allowed) x (2) wytrwalosc (perseverance ), oraz:
Czas niezb?dny (time needed ) = (3) uzdolnienia ucznia (ability) x (4) jakosc nauczania (quality of instruction ) x (5) zdolnosd do korzystania z naucza-

nia (ability to understand instruction).
Trzy zmienne w modelu Cairolla (2, 3 i 5) majq charakter psychologiczny,
a dwic pozostale (1 i 4) - pedagogiezny. Tego rodzaju kombinaeja warunk6w
uczenia si? pobudzila wyobrazni? wielu jego nast?pc6w , kt6rzy starali si?
zbudowad dydaktyeznie pogl?bione modele uczenia si?, wprowadzajqc takie
zmienne, jak „struktura tresci ksztalcenia” , „przebicg nauczania” , „postawa
wobec nauczycieli” , „swiadomosc celu ” , „kierowanie uwagq” , powtai zanie” ,
„informacja o wyniku ” i inne (Haertel i in. 1983).
Jeden z najnowszych i najbaidziej przekonywajqcych modeli przedstawil
Dawid Berliner ( 1987), wedlug kt6rcgo osiqgni?cia uczni6w zalezq przede
wszystkim od nast? pujqcych okolicznosci: stwarzanie okazji do uczenia si?
(opportunity to learn ), powodowanie zaangazowania (students’ engagement in
learning), wywolywanic uczucia powodzenia (students’ experience of success), odpowiednie tempo ksztalcenia ( pacing), budowanic swiadomosci stru
ktury tresci (structuring ) i czuwanic nad przebiegiem uczenia si? ( monitoring).
Za najwazniejsze rozwini?cie pedagogiezne modelu Canolla jest uwazany
siedmiozmiennowy model Beniamina Blooma ( 1976), przeznaczony do analizy skutecznosci ksztalcenia w zakresie jednostek programowych (learning
units) typu modulowego. Obejmuje on charakterystyk? ucznia na wejsciu i na
wyjsciu procesu uczenia si? niodulu , przy zalozeniu, ze praca nad nim tiwala
tak dlugo, iz osiqgni? to peine przyswojenie (mastery) jego tresci Tym samym
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model Caiiolla ulega odwr6ceniu, gdyz, w r6znym czasie indywidualnie niezb?dnym, uczniowie uzyskujq podobny poziom osiqgni?c pray r6znym nakladzie pracy , a nie, jak u Carrolla, r6zny poziom osiqgni?c pray podobnym
nakladzie pracy.
Nadzieje na wyrdwnanie poziomu osiqgni?c uczni6w przez r6znicowanie
jakosci i ilosci uczenia si? sq obecnic uwazanc za utopijne (Cronbach i Snow
1977, Slavin 1987), ale Bloomowski model uczenia si? zachowal, dzi?ki swej
prostocie, walory diagnostyczne. Oto ten model:

Charakterystyka ucznia

Ksztalcenie

Wyniki ksztalcenia

Osiqgni cia
poznawcze

^

Wst?pne
przygotowanie

poznawcze

Tresc
ksztalcenia

Wst?pna
motywacja

A

Tempo
uczenia si$
Osiqgni cia
motywacyjne

^

Jakosc ksztatcenia
Rys. 2. Model uczenia si? B. Blooma jako schemat diagnozy edukacyjnej
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Por6wnujqc rysunki 1 i 2, zauwazymy znaczqce przesuni?cie akcentu diag
nozy. Tylko tresc ksztalcenia (learning task/ tasks) pozostala, podobnie jak w
innych rozwiqzaniach z zakrcsu „dydaktyki tiesci” (Niemierko 1983; Kruszewski 1987, s. 105 i in.), na centralnym miejscu. Uczen jest obccnie reprezentowany przez pi?c zmiennych: wst?pne praygotowanie poznawcze (cognitive
entry behaviors), wst? pnq motywacj? (affective entry characteristics), osiqgni?cia poznawcze (level and type of achievement), osiqgni?cia motywacyjne
(affective outcomes) oraz, to na czym Bloomowi szczcg6Inie zalezalo - tempo
dalszego uczenia si? (rate of learning), majqce, jego zdaniem, wyr6wnywac
si? mi?dzy uezniami po solidnym przcpracowaniu modulu. Trzy zmienne dy
daktyezne z poprzedniego modelu - nauczyciel , wyposazenie i organizaeja mieszczq si? natomiast obecnic w jakosci ksztalcenia (quality of instruction),
rozumiancj jako zbior technik skuteeznej indywidualizaeji uczenia si?.
Pierwszy z modeli kiei uje naszq Uwag? na sytuacyjne czynniki wsp61pracy
nauczycicla z uezniami, a drugi - na wybrany etap rozwoju osiqgni?c ucznia.
W obu praypadkach tresc ksztalcenia odgrywa zasadniczq rol?. Jest ona rozumiana szeroko, jako system czynnosci opanowywanych praez ucznia ( Nie-
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mierko 1990, s. 193) zar6wno pod wzgl?dent poznawczym, jak i emocjonalnym. Uszczcg61owienie tcj zmiennej mogloby dokonac si? przez zastosowanie
taksonomii cel6w ksztalcenia, wykaz6w materialu przedmiotowego i hierarchy
wymagari programowych (tamzc, rozdz. IV ).
Kazdy z pedagog6w bez trudu rozbuduje uklady poj?c i wskaznik6w do
kazdej ze zmiennych przcdstawionych na rysunkach 1 i 2. Rzecz w tym, by
nie redukowac ich liczby ponizej niezb?dnego minimum, gdyz grozi to brakiem zrozumienia procesu uczenia si? i btgdami, kt6rych ci?zar poniosq, w
ostatecznym rachunku , uczniowie.
Jako przyklad redukcji modclu uczenia si? do dwu zalcdwie zmiennych nauczyciela i uczni6w - ntozc sluzyc socjalistyczna doktryna o „kierowniczej
roli nauczyciela” (Kairow 1950, s. 24 i n.). Nauczyciel osobiscie odpowiadat
za tresc ksztalcenia i „walczyl z brakiein post?p6w w naucc” ( tanize, s. 229),
a wskazywanie na zcwn? trzne czynniki osiqgni?<5 uczni6w moglo by6 poczy
tane za blqd ideologiczny.
Studiujqc manifcsty skrajnie humanistycznych kiernnkow w pedagogicc, w
tym zwlaszcza „antypcdagogiki” , mozna odniesc wrazenie, ze nie tylko szkola
i jej program nauczania, lecz takze nauczyciel bywa pomini?ty w modelu
uczenia si?. Jego rola ogranicza si? niemal , zdanicm zwolennik6w tych kie
runk6w, do pilnowania, by spontaniczny rozw6j dzicci i mlodziezy nie zostal
zak!6cony przez jalciekolwick dzialania instytucjonalnc i wlasny vvplyw na
uczni6w. Moze pomdc w „ncgocjowaniu” indywidualnych plan6w uczenia si?,
ale powinien powstrzymac si? od occniania wynik6w realizaeji tych plan6w.
Pl zy niezwyklc bogatym programic poznawania psychiki ueznia, a wi?c diagnozy psychologicznej, brak tu miejsca na diagnoz? cdukacyjnq w skali ponadjednostkowej.
Diagnostyka osiqgni?d szkolnych pojedynezego ueznia jest bardzo \vazn:j
i w znaeznej mici7.e odr?bnq dziedzinq tcorii i praktyki pedagogieznej, ale
zgodnie z zasadq adekwatnosci nauki om6wi? jq na koricu. Najpicrw przedstawi? w zarysie diagnostyk? duzyeh systcm6w edukacyjnych , potent - srednich i ntalych, by dotizec wreszcic do wlasciwosci ueznia jako swoistej „warianeji resztowej” , to jest do tych 2rodcl znticnnosci wynik6w uczenia si?,
kt6re nie ntogq bye wyjasnionc og61nicjszymi prawidlowosciami.
Porzqdck praktyeznego opanowywania aikan6vv sztuki diagnostyeznej powinicn byd zapewne odwrotny: od studiowania indywidualnych przypadk6w
uczenia si? do pr6b dzialania na mozliwie szerokq skal?. Daloby to adeptont
tej sztuki ntozliwosc czcipania z wlasnych doswiadezeri. W ten spos6b zapobiec mozna by takze oderwaniu tcorii od praktyki , to jest zjawisku n?kajqccmu
naszq pedagogik? od co najmnicj pant dzicsi?cioleci ( Palka 1989). Schcmatyczna i encyklopedyczna diagnostyka edukacyjna bylaby bowiem zaprzeczeniern sensu istnicnia tcj dyscypliny.
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Szczebel krajowy i mi dzynarodowy

^

Wi kszo c kraj6w rozwiniQtych systematycznie dokonujc lustracji (surveys)
swoich system6w oswiatowych, prowadzqc reprezentatywne badania osiqgniQd
szkolnych, samodzielnie i w ukladzic mi?dzynarodowym. Te badania sq podejmowane przez instytuty naukowe , agendy rzqdowe i ministerialne, wyzsze
uczelnie oraz fumy tcstowe standaryzujqce swojc narzQdzia.
Typowe badanie osiqgniQC szkolnych szczcbla krajowego i miQdzynarodowego obejmuje kilkasct zmicnnych niezaleznych w postaci zbiordw danych:
1) o systcmach oswiatowych calego kraju i jego g!6wnych region6w,
2) o wylosowanych szkolach i srodowiskach spolccznych tych szkdl,
3) o wylosowanych nauczycielach,
4) o wylosowanych uczniach,
a takze podobnq liczbQ zmiennych zaleznych w postaci:
a) wynikow zadari tcstowych, bqdqcych miaraini osiqgnigc poznawczych,
b) deklaracji okreslonych postaw, kt6re stanowiq osiqgniQcia motywacyjne
uczni6w.
Ze wzglQdu na ogromnq liczbQ danych i , co za tym idzie, pracochlonnosc
i czasochtonnosc ich rejcstrowania, w szerokich badaniach osiqgniQC szkolnych przewazajq zadania i pytania zamkniQte, to jest z gotowynii odpowie
dzianii do wyboru , umozliwiajqce automatyezne kodowanic wynik6w pomiaru. Taka technika nie budzi zaul'ania nauczycicli (Goslin 1967) i zawiera blQdne przeslanie dla uczni6w, ktorym mozc kojarzyc si? ze zgadywaniem
prawidlowych rozwiqzari. Mimo licznych pr6b wprowadzenia intensywnych
nietod badania srodowiska domowego, przebiegu zajQC szkolnych, sytuacyjnych pr6b zachowania i praktycznych umiejQtnosci laboratoryjnych, krajowe
oraz miQdzynarodowe badania osiqgniQC szkolnych pozostajq dla nie przygotowanych obserwatorow powierzchownq manipulacjq statystyeznq, choc nilodziez, napotykajqca wiele zaskakujqcych pytari i zajmujqcych zadari, ocenia jc
na og6t wysoko ( Klimiriska 1985).
Najbardziej znanc w swiecic sq badania prowadzonc przez Miqdzynarodowc Stowarzyszcnie Badaii OsiqgniQC Pcdagogicznych (IEA) oraz Krajowe Badania PostQpu Oswiatowego ( NAEP) w USA . OmowiQ jc pokr6tcc.
IEA, powstalc w 1959 roku , ma imponujqcy dorobek badawezy w ponad
piQcdziesiQciu krajach, wliczajqc w to PolskQ, choc nasz udzial byl wielokrotnic zawieszany z powodu nicchQci wladz, szczuplosci srodkdw i licznych
zniian organizacyjnych w zapleczu badawczym resortu oswiaty. Badania obejmowaly rozumicnic czytancgo tekstu, wypracowania i literature, matcmatykQ
oraz nauki przyrodnieze, wychowanie obywatclskie, wychowanie przedszkolne, zastosowanie komputcrow i klasQ szkolnq (Dcgenhart 1990 ). Od kilkunastu lat przyjQto zasadQ powtarzania miqdzynarodowych lustracji systemow
oswiatowych ze wzglQdu na wyniki nauezania gtriwnych przedmiotow og61noksztalcqcych co dziesiQC lat (Hayes 1991 ). Obecnie IEA stara si? stworzyc
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siec pedagogicznych instytut6w badawczych we wszystkich krajach Europy
Srodkowej i Wschodniej, by ulatwic ich przyszlq integracj? w ramach Unii
Europejskiej.
NAEP jest krajowym edukacyjnym programem diagnostycznym, ustanowionym przez Kongres USA w 1969, a ponawianym corocznie do 1980 roku
i co dwa lata - do dzisiaj. Obejmujc on gl6wne przcdmioty nauczania we
wszystkich rodzajach szk61 podstawowych i srcdnich, ze szczeg61nym akccntem polozonym na j?zyk ojczysty i matematyk?, oraz wszystkie giupy ucz
ni6w w ponadp61niilionowcj prribie losowej ( w 1992 roku ). Dziqki duzemu
budzetowi moze posluzyc siq wyrafinowanq technikq macierzowego doboru
prriby uczni6w i tieSci nauczania (matrix sampling), kosztownymi w punkto
waniu zadaniami otwartymi i zaawansowanymi technikami trrijparametrycznego skalowania odpowiedzi uczniriw (,Journal of Educational Measurement. ”
1992, nr 2). Zcbrane danc sluzq zar6wno do bezposrcdniej oceny zmian programowych i post < jpu osiqgniqc uczni6w w kolejnych latach, jak tez do r6z
norodnych metaanaliz, podcjmowanych przez instytuty naukowe i sluzby publiczne w USA.
Spory o pozytek z krajowych i miijdzynarodowych badari pedagogicznych
trwajq na swiecie od wielu lat. Sq kiaje, jak USA, Japonia, Szwecja, Finlandia,
WQgry, ktore opierajq swoje reformy oswiatowc na danych z takich badari
(Pui-vcs 1989). Sq kiaje bardzo powsciqgliwe wobec diagnostyki edukacyjnej
w skali makro. Nalezq do nich m.in Niemcy, Francja, kraje latynoskie i arabskie, a takze, z wyjqtkiem W gicr, bylc kiaje socjalistycznc, wlqczajqc Polskq.
Zwolennicy podnoszq konieeznose dokladnej informaeji o stanie osiqgni c
uezniow, ich zioznicowaniu i mozliwosci regulowania pi zez czynniki zewn?
trzne. Przcciwnicy wydajq siq przywiqzywac wiqkszq wagQ do osobistego
zaangazowania i metodyeznej dojivalosci nauczycicli, czego badania diagnostyezne na og61 nic potwierdzajq, wykazujqc zaleznosc wynik6w od warunkriw
pracy ueznia, nic zaS od pracy jego nauczyciela ( Anderson i Postlethwaite
1989). Mozna wszakze zauwazyc, ze zadne ekstensywnc badania nic sq w
stanie dostatecznic glqboko kontiolowac wplywu nauczyciela na ueznia.
W Polsce krajowe badania osiqgniqc szkolnych majq spore tradycje, ale
zaintcresowimic nimi obniza siq od co najmnicj dwudziestu lat (Okori 1987,
s. 380-381). Po roku 1989 zabraklo zar6wno funduszy, jak i przekonania decydentriw oSwiatowych do prowadzenia takich badari, gdyz g6rq wziqly skiajnie humanistyezne idee pedagogiezne
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Szczebel regionalny i lokalny
Szczcbcl regionalny i lokalny diagnostyki edukacyjnej oznaeza w Polsce
zasiqg wojcw6dzki i gminny, a w przyszlosci b?dzie oznaczal zasiqg wojew6dzki i powiatowy. Sposrrid kilkuset szk61 podstawowych i kilkudzicsiQciu
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szk61 srednich w wojew6dztwie nadal tiudno przebadac wszystkie , ale na
szczeblu gminnym i powiatowym staje si? to w pelni mozliwe. W kazdym
przypadku mogq pojawic si? szkoly z pewnych powod6w wytypowane do
badari, llczba zmiennych jest - w stosunku do badan krajowych - ograniczona,
a w interpretacjach iqczq si? wnioski wynikajqce z zebranych danych z obserwacjq nieformalnq i informacjami pochodzqcymi z innych £iodel niz dokonana
diagnoza.
Nie doczckalismy si? jeszcze w Polsce oryginalnych wzor6w (designs)
diagnoz edukacyjnych na szczeblu regionalnym i lokalnym. Najszersze badania tego rodzaju zostafy przeprowadzone w wojewddztwach: wroclawskim,
waibrzyskim i opolskim (Patrzalck 1987, 1988, 1990), gdzic nasladowano
schematy i stosowano wybranc narz?dzia z badan og61nopolskich, a wsr6d
wnioskow znalazty si? mi?dzy innymi:
1) procent rozwiqzanych zadari uklada siq w wi?kszosci tcst6w i przedmiot6w mi?dzy 50 i 60, a tylko w tcstach osiqgni?c koniecznych mi?dzy
60 i 75;
2) zadcn , w zasadzie, dydaktyk przedmiotowy nie jest zadowolony z wynik6w uzyskanych przez uczniow, a najmniej - matematycy i fizycy;
3) dzieci wiejskic „odstajq” w czytaniu i pisaniu, zr6wnujq si? z miejskimi
w matematycc, g6rujq w przyrodniczych zadaniach praktycznych i w
niektdrych zadaniach nietypowych;
4) wyr6wnaniu srednich mi?dzy warstwami „iniasto” - „wies” nie towarzyszy podobne zjawisko wcwnqtrz tych warstw, przeciwnie - Srednic
wyniki szk61 sq niezwykle zroznicowanc;
5) im wi?ksza szkola, tym - na ogol - wi?ksze zroznicowanie osiqgniqc
uczni6w wevvnqtrz szkoly; najbardzicj wyr6vvnany jest poziom osiqgni?c w malych szkolach wiejskich;
6) w kazdym z przedmiotow szkolnych umiej? tnosci uczni6w sq mnicjsze
niz ich wiadomosci , co, z jednej strony, umacnia hierarchicznoSc przyjQtycli taksonomii celow ksztalccnia, ale z dnigiej - sygnalizuje encyklopcdyzm w nauczaniu szkolnym i „nicpraktycznosc” jego wynik6w.
„Dostrzega to polonista - piszc Tadeusz Patr/.alek ( 1988, s. 9) kiedy stwierdza, ze znajomosc rcguly ortograficznej nie idzie w
parze z umicj?tnosciq pisania, i matcmatyki, gdy zapami?tane definicje nie poniagajq w rozvviqzywaniu zadan, i posrednio przyro
dozawca - kiedy rozuniicniu zjawisk nie towarzyszq poprawne rozwiqzatiia zadan typu doswiadczalnego” ;
7) rozumienie czytancgo tckstu i, szerzcj, rozumicnie treSci uczenia si?
nalezq do najnizszych osiqgniqc ucznidw, kt6rzy
„ch?tniej i skuteczniej poslugujq si? pami?taniem niz rozumicniem;
mowi o tym m.in. historyk, stwierdzajqc lepszq znajomosc faktow
z cpizod6w historycznych, a gorszc rozumienie czasu historycznc
go. Zn6w uciekajqc si? do obrazujqcego zjawisko przykladu, mozna
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powiedziec, zc jest tak wtedy, kiedy uezeri podaje rok koronaeji
Bolestawa Chrobrego, ale nie potrafi jej umiejscowic w tysiqcleciu,
ani odpowiedziec, czy odbyla si? przed przyj?ciem przcz Polsk?
chrztu ” ;
8) sredni roezny przyrost osiqgni?c uczni6w w zakresic, kt6ry uznano za
podstawowy dla szkoly osmioletniej jest nieduzy, nie przekraeza bowiem 3-5%;
)
9 jest prawie niemozliwe powiqzad ten przyrost z kwalifikacjami nauezy
cieli, ze wzglqdu na znikomq korelacj? tych zmicnnych i bardzo duzq
wymian? nauczycicli przedmiotu w kolejnych latach;
10) takze zniiany programowc, nawet zasadnicze i starannie wdrazane, przynoszq nicdostrzcgalne r6znicc osiqgni?c uczni6w, a jezcli r6znica pojawia si?, to - przynajmniej na poczqtck - na gorsze.
Przeglqd tych wnioskow dowodzi, zc badania wojew6dzkic przyniosly wy
niki waznc dla oswiaty w kraju, ale malo odr?bne od wynik6w og61nokiajowych. Zdaje sobie z tego spraw? autor syntez tych wynik6w, bowiem pisze:
„Na czym w koncu zasadza si? specyfika osiqgni?c szk61 wojew6dztwa wroc
lawskiego? Na tym, ze jej nie raa” (Patrzalck 1987, s. 20). Jednakzc juz vv
nast?pnym roku formuluje caly pakiet propozycji badawezyeh dla dziataezy
oswiatowych wojcwddztwa walbrzyskiego, gdyz przeczuwa, zc gl?bsze uwarunkowania stanu szkolnictwa w tym szczeg61nym regionic dalyby si? zidentyfikowac i twdrczo wykorzystac ( Patrzalck 1988, s. 12-14). Takie badania juz
si? wszakzc nie odbyly
Bardzicj swoistc osiqgni?cia uezniow i ich gl?bsze uwarunkowania moglyby byd wykryte w badaniach podluznych i ekspcrymentalnych, co zauwaza
autor parokrotnie juz cytowanych sprawozdan. Nalezaloby wprowadzac autorskie plany i programy nauezania, zrdznicowane podr?czniki i formy organizacji szk61, altcmatywne zasady finansowania ich dzialalnosci. Pontiar dydaktyczny musialby bye wsparty obscrwacjq, samoocenq i ocenq kolezenskq (peer
evaluation ) oraz analizq danych oswiatowych zbicranych przez wide lat.
Uzytkownikami wynikow diagnozy edukacyjnej szczebla regionalnego i
lokalnego sq przede wszystkim doradey metodyezni i konsultanci oraz pracownicy nadzoru pedagogieznego i administraeji szkolnej tych szczebli. W
wielu wojew6dztwach badania na t? skal? sq coraz cz?sciej prowadzone, zwlaszcza w zwiqzku z pojawieniem si? w kraju zupelnie nowego typu szk61:
prywatnych i spolecznych.
Zmorq wykonawc6w takich badan jest brak wiedzy, ich samych oraz ich
zwierzchnik6w, o metodologii diagnozy edukacyjnej Narz?dzia pomiaru sq
zamawiane z dnia na dzicri, pizcwazajq zadania i pytania otwarte, a wi?c
trudne i czasochlonnc w kodowaniu, a metody analizy wynikdw badan sq
zwykle „odkrywane” juz po zebraniu danych i nierzadko konezq si? na zesta
wieniach procentowych
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Poniewaz diagnostyka pedagogiczna nic jest jcszcze w Polsce przedmiotem
akademickim, regionalne i lokalne osrodki badan diagnostycznych czerpiq
wzory ze sporadycznych kursow pomiaru dydaktycznego oraz z doswiadczeri
badan og61nopolskich i mi?dzynarodowych. Szczeg61nie ten dmgi wplyw, jaki
dokonal si? w toku dzicsi?cioletniej wspdlnej pracy ( 1980-1990), okazat si?
bardzo silny ( Nicmierko 1990b, s. 29-32).
Gdy absolwenci dostatecznie pogl?bioncgo kursu pomiaru dydaktycznego
tworzq zespol roboczy diagnostyki edukacyjnej, pojawiajq S!Q oryginalne koncepcje, wzbogacajqce problematyk? badan osiqgni?c szkolnych. Dla przykladu
podaj? tematyk? kilku piojektdw badawczych realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycicli w Gdarisku:
1. Matura z j?zyka polskiego jako pomiar dydaktyczny (analiza).
2. Historyczne i ahistoryczne myslcnie ucznidw.
3. Rozumicnic poj?c matematycznych w klasach poczqtkowych.
4. Zintegrowany pomiar poznawczo- motywacyjny wynik6w ksztalcenia
ckologicznego („jak zachowuj? si? i dlaczcgo’’ - , jak nalezy post?powac i dlaczcgo” ).
5 Occnianie prac plastycznych ucznidw przez profesjonalist6w i nieprofesjonalistow.
6. Swiadomosc zawodowa uczni6w technikum.
Takze i na tej liscic brak tematow, ktore mialyby znaczcnie tei torialnie
ograniczone. Nalezy wi?c przyjqc, ze okrcslcnie „szczcbel regionalny i lokalny” dotyczy na razie raczcj zasiQgu organizacyjnego niz problematyki i metodologii badan W przyszlosci, w mi an; poszerzania demokiatyzacji oswiaty
i kompetencji dzialaczy, i taka specjalizacja zapcwnc pojawi si?.

.
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Szczebel szkolny i nauczycielski
W przeciwicnstwie do zakresu regionalnego, malo wyrazistego w warunkach scentralizovvanego systcmu oswiatowego w Polsce, nauczycielski i szkol
ny szczebel diagnozy edukacyjnej byl w pclni doceniany. Tlumaczy si? to,
wspomnianym juz, naciskicm wywicranym na nauczycicla vv imic jcgo „kicrowniczcj roli” , na wszclki vvypadek jednak sknipulatnie kontrolowanej przez
dyrcktora szkoly, inspektora i wizytatordw.
W podr?cznikach organizacji i zarzqdzania szkolq (Pasierbinski 1966, Szeloch 1975, S?dziwy 1976) mozna doszukac si? modelu przedstawionego na
rys. 1, choc akcentujc si? w nich , mniej lub bai dziej surowe, jcdnostronne
oddzialywanie na nauczycicla i to w kierunku przestrzegania skodyfikowanych
zasad nauczania (por. Rutkowiak 1974). Zupelnie inne podejscie znajdziemy
w podr?cznikach diagnostyki edukacyjnej na uzytek nauczycicla.
Oto pierwszy akapit wst? pu do najwybitniejszej i najcz?sciej wznawiancj
ksiqzki z tego zakresu: „Poznawanie uczni6w” Andrzeja Janowskiego ( 1975):
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„Nauczyciel, kt6ry chce skutccznic organizowac wychowanie i na-

uczanie, musi znac swoich uczni6w. Musi miec informacje dotyczqce nic tylko ich ccch psychicznych, ale takze warunkdw ich
zycia , sytuacji rodzinnej i Srodowiska, kt6rc na nich wplywa. Niezb?dna jest r6wniez wiedza o wlasciwosciach zespolu uczniowskicgo, kt6ry oddano mu pod opiek?” .
Nie ma tu mowy o diagnozic osiqgni?c poznavvczych uczni6vv, to jest ich
wiadomosci i umicj? tnosci, co sugeiuje, ze uczcnie si? jest albo iatwe do
rozpoznania, a wi?c nie wymaga spccjalnych zabicgow , albo tez do poznawa
nia uczniow po prostu nie nalezy.
Dalszy tekst ksiqzki upcwnia nas, ze jej autor swiadomie ogranicza si? do
dziedziny motywacyjnej ksztalcenia. Wymienia nast?pujqcc „dziedziny rozpoznania” ( tamze, s. 12):
1. Wiedza o uczniu , obejmujqca „nickt6re wlasciwosci rozvvoju spoleczno-emocjonalnego oraz niektorc wiasciwosci umyslowosci ucznia” .
2. Wiedza o zespole wychowankdw.
3. Wiedza o postawach , poglqdach i opiniach uczniow.
4. Wiedza o stosunku ueznidw do szkoiy i jej wymagari.
5. Wiedza dotycz <ica pozaszkolnej aktywnoSci ucznia oraz caioksztaltu
wplywdw, jakim podlcga.
6. Wlasna dzialalnosd dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela.
Nalezy wqtpic, czy poznawanie uczni6w nie obejinujqce indywidualnych i
zespolowych procesdw uezenia si? jest poznawaniem trafnym dla sytuacji dydaktyczno- wychowawczych w szkole. W swietle modelu Blooma, przedstawionego na rys. 2, jest ono jednostronne.
Gdy pominiemy zmienne dydaktyczne, to jest zapomnimy o tym, czego i
na jakim poziomie uezniowie si? uezq, sytuaeja w klasic szkolncj staje si?
teatralna, a w niej na piciwszy plan wybijajq si? umowne role odgrywane
przez pojedynezyeh uczniow, grupy ueznidw i nauczyciela (Janowski 1989).
Strategic „koIonizacji swiata zycia uczniow ” ze strony pedagog6w oraz „przetrwania” i „oporu” ze strony uczniow stajq si? waznicjsze niz tresc przedmiotowa ksztalcenia i uzyskiwane wyniki (Witkowski 1990). Logicznym wnioskiem z wielu podobnych analiz jest likwidaeja wszelkiej celowej i zorganizowanej edukaeji, jako dzialalnosci szkodliwcj.
Do podobnego wniosku prowadzic inoze jednak takze jednostronny technologizm w ksztalceniu, wyrazajqcy si? traktowaniem motywacji jako odmiany matcrialu nauezania. Oto w rozdziale 5 ksiqzki „Zasady projektowania
dydaktyeznego” (Gagne i in. 1992), zatytuiowanym „Postacie uezenia si?” (w
oryginale „Varictcs of learning” , co raezej przetlumaczylbym na „Odmiany” ),
znajdujemy kolejno: uczenic si? nazw, uczcnie si? fakt6w, uczcnie si? wiedzy
zorganizowancj, uezenie si? postaw ( learning attitudes ), uezenie si? umiej?tnosci motorycznych. Uczcnie si? postaw ma dokonywac si? przez pozytywnc
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wzmacnianie ( metody bezpoSrcdnie) oraz przcz modelowanic, czyli dostarczanie przykladu (metoda posrednia). Szkota w ten spos6b wychowujqca ueznia
moze budzic uzasadniony op6r spoleczny.
WlaSciwym zakresem diagnozy edukacyjnej szczebla szkolnego i nauezy
cielskiego jest rozpoznawanie systemu edukacyjnego nauczyciela jako catosci,
to jest wszystkich skladnikow tego systemu oraz oryginalnych powiqzan mi ?
dzy ninth Trzeba poznac dziaiania nauczyciela i uczni6w dotyczqcc planowania, poznawania i oceniania wynikdw uezenia si? okrcslonej tresci ksztalcenia,
nie zaniedbujqc przy tynt ani ntotywacji obu stron, ani, tak mocno akcentowanych przez socjolog6w oswiaty, „negocjacji” uczni6w z nauezyeieiem.
•
Zeby dyrektor szkoly lub doradca metodyezny m6gl trafnie rozpoznad system edukacyjny nauczyciela, rnusi rozporzqdza6 standaryzowanymi narz ?
dziarni pomiaru , to jest wyprobowanymi tekstami, kwestionariuszami i arkuszanti obserwacji, pozwalajqcymi, dzi?ki ustalonynt normom, na por6wnanie
wybranych aspekt6w danego systemu z innymi systentami cdukacyjnymi. Takie narz?dzia pozwalajq mu wykryc indywidualne cechy tego systemu oraz
prognozowac i wspomagac jego dalszy rozwoj. Mogq bye takze uzyte przez
zainteresowanego nauczyciela, jezcli ma do tego odpowiednie przygotowanie.
Na razie w Polsce czekamy na wydawnictwa tego rodzaju, a dost?pnym narz?dziom brak porzqdnej standaiyzacji.
Nauczyciel moze, oczywiscie, takze sam wytwarzac narzgdzia pomiaru ,
wykorzystujqc wskaz6wki zawarte w ksiqzce A. Janowskiego i populamych
podrQeznikach konstmkcji test6w (np. Nicmierko 1975 ). Trzcba pami?tad jednak, ze naiz?dzia nauczyciclskie powstajq w danyrn systemic, a wi?c sq zalczne od jego wlasciwosci i \v tym sensie subiektywnc. Jczeli jednak zewn ?
trzny obsenvator przeanalizuje zaiovvno te narz?dzia, j;ik i uzyskane przcz ich
zastosowanic wyniki, dowie si? sporo o systemic edukacyjnym ich tw6rcy.
Zamieszczone w poczqtkowcj cz?sci tego tekstu modele powinny przestrzec pedagog6w , vv tynt zwlaszcza administracj? szkolnq, pi-zed wnioskowanient o pracy nauczyciela jedynic na podstawie okreslonego rodzaju osiqgni d
?
jego uczni6w, nawet jczeli byly one mierzone testern wysoko trafnynt dla tych
osi|
« gni?c, i przed rezygnaejq z poznawania indywidualncgo
systemu edukacyjncgo, w jakim si? pojawily. Taka naiwnosc bywa nieobca nawet uezonym
pedagogom ( por. Kwaitalnik... 1993). Przcstrzcga przed niq kazdy zaawansowany podr?cznik ewaluaeji pedagogieznej (Popham 1975, rozdz. 14: „Ocena
nauczyciela - przypadck spccjalny” ).
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Szczebel uczniowski
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Wszystkie szczcble diagnozy edukacyjncj obejmujq rozpoznawanie warun
k6w i przcbicgu uczenia si? pojedynczych uczni6w, ale na wyzszych szczeblach bylo ono tylko przeslankq do wnioskowania o systemach edukacyjnych.
Dopiero na szczeblu uczniowskim, jednostkowym, taka diagnoza staje si? samodzielnym cclcm dzialania.
Podobnie jak w stuzbic zdrowia, gdzie, niimo szeroko zakrojonych cel6w,
na pierwszy plan wysuwajq si? potrzcby ludzi chorych, tak i w diagnostyce
edukacyjncj szczcbla uczniowskiego najbardziej wnikliwc badania i analizy
teoretyczne przeprowadzono w zwiqzku z niepowodzcniami, op6znieniami
oraz odpadem uczniow w szkolach podstawowych i srednich ( Konopnicki
1961, Kupisicwicz 1964a, Kupisicwicz 1964 b, Konopnicki 1966).
W ksiqzce „Niepowodzcnia dydaktyczne. Przyczyny i niektorc srodki zaradcze ” (Kupisiewicz 1964a) znajdujcmy gotowy aparat pojgciowy intercsujqcej nas dzicdziny. Autor rozroznia profilaktyk?, diagnoz? i terapi? niepowodzeri szkolnych , a wi?c konsckwcntnic stosuje analogic mcdycznq. Pioponuje,
by m6wic o „diagnozie indywidualnej” , gdy „nauczycicl okrcslonego przed
miotu staia si? sam, to znaczy nie korzystajqc z pomocy i wsp61pracy nauczycicli uczqcych innych pizcdmiotow w danej klasie, wykrywac luki w wiadomoSciach uczni6w, powstale tylko w zakiesie nauczancj przcz niego dyscypliny” (s. 146) i „diagnozic zbiorowej” , gdy nauczyciele r6znych przedmiot6w
wsp61piacujq zc sobq w tym zakiesie. Gdy diagnoza si?ga przyczyn niepowodzen dydaktycznych, przcstajc bye „wycinkowa” i staje si? „calosciowa” .
Przyczyny niepowodzen podzielono na trzy wiclkie grupy: spoleczno-ekonomiezne (nickorzystnc srodowisko matcrialne i spolccznc), biopsychiczne (zadatki wrodzone i warunki ich rozwoju) oraz pedagogiezne (praca dydaktyezno wychowawcza nauczyciela).
Omawiana ksiqzka powstala w okresie bczwzgltjdncj dominaeji modelu
szkoly jednolitcj, zunifikowanej programovvo i metodyeznie, nastawionej na
wyrownanie osiqgnigcia wielkich giaip uczniow. W modelu tym - uezen powinicn dotrzymac kroku kolumnie maszerujqcej ku odgomie wytyezonym celom, a nie ociqgad si? lub zostawac w tyle.
Wsp61czesnic w Polsce zyskuje na znaezeniu inny model , oparty na zalozeniu stopniowej dcmokratyzacji szkolnictwa. Prdbuje si? dostosowac programy i metody nauezania do indywidualnych wlasciwosci ueznia, a wi?c wykorzystac jednostkowq diagnoz? cdukacyjnq do projektowania z m i a n w
s y s t e m i e e d u k a c y j n y m n a u c z y c i e l a . Jcdnym z wielu krok6w
w tym kierunku jest wprowadzenie „oceny opisowej" osiqgni?c ueznia w nauezaniu poczqtkowym, to jest do opisu tych osiqgni?c poszerzonego o interpretacj? czynnikdw sprzyjajqcych dalszcmu rozwojowi osobowosci dziecka.
W kiajach zachodnich istniejc rozbudowany aparat poj?ciowy i instytuejonalny wiclostronncj analizy danych o uezniu i waiunkach jego uczenia si?.
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Obejmuje on kierowanie rozwojcm ucznia (guidance) i doradztwo szkolno-zawodowe (counseling ), a takze dob6r szkolny (placement) jako podstaw? gospodarki talcntami mlodych pokoleri ( Davis 1971, Hills 1971, Whitney 1989,
Harmon 1989). W naszyni kraju podobne lunkcje pelniq, zewn?trzne wobec
szkoly, poradnie wychowawczo-zawodowe, jednak ich tola jest wciqz zbyt
skromna, a obecnosd w pedagogice jako naucc - ledwie zaznaczona.
Stosunkowo wiele uwagi poswi?cili polscy pedagodzy uczniom zdolnym.
Zaalarmowani, ze „sito gubi diamcnty” , piobowali wskazac nauczycielom sposoby indywidualizacji nauczania mlodziezy o wybitnych zdolnoSciach i
wyrazne ukiemnkowanych zaintcresowaniach (Wasyluk-Ku£ 1971, Gondzik
1976, Borzym 1979, Lewowicki 1980, Papiez 1990).
Nalciy mied nadzicj?, ze w miar? post?pu teoretycznego diagnostyki edukacyjncj vv naszyni kraju oraz podnoszenia materialnej bazy szkolnictwa, coraz wiqksza liczba ucznidw b?dzie traktowana ze specjalnq troskq ze wzgl?du
na niepowtarzalne uklady osiqgniQC szkolnych i warunk6w, w jakich te osiqgni cia zostaly uzyskane i mogq byd pomnozone.

^

Podsumowanie
Diagnostyka edukacyjna zajmuje si? rozpoznawaniem przebiegu uczenia
si? pojedynczych uczniow i grup uczniow. Posluguje si? modelami uczenia
si?, to jest tcorctycznymi ukladami zmiennych sytuacyjnych, wewn? trznych i
zewn?trznych wobec ucznidw, rcgulujqcymi przebieg uczenia si?, oraz r6znorodnymi metodaini i narz?dziami pomiaru tych zmiennych.
Dziedzina ta pozostaje w Polsce we wst?pnej fazic rozwoju:
1) na szczcblu krajowym i mi?dzynarodowym obserwujemy regies badaw
czy, wywolany zmianami instytucjonalnymi i jednostronnq humanizacjq
teorii pedagogicznej w naszym kraju ;
2) na szczeblu regionalnym i lokalnym brak nam jeszcze dostatecznej liczby spccjalistow i ot7ginalnych wzor6w diagnozy:
3) na szczeblu szkolnym i nauczycielskim brak nam standaryzowanych
narz?dzi pomiaru dydaktycznego i wychowawczego, nadto podejScia
akccntujqce osiqgni?cia przcdmiotowe i podejscia abstrahujqce od tych
osiqgni?c prowadzq do sprzecznych wniosk6w;
4) na szczeblu uczniowskim wyrazniejsze jest zaintcresowanie niepowodzeniami i wybitnymi sukccsami uczniow w istnicjqcych systemach dy
daktycznych nauczycicli niz dostosowaniem tych systcm6w do wynik6w diagnozy uczenia si? ogolu uczniow.
Autor opracowania wyraza przckonanie o potrzebie post?pu w teorii i praktyce diagnostyki cdukacyjnej w Polsce.
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Boleslaw Niemlerko

Educational diagnostics
Educational diagnostics is concerned with recognition of conditions, processes, and outcomes of individual and group learning. It uses learning models , i.e. theoretical structures
linking some extrinsic and intrinsic variables of learning, a variety of more or less sophisticated
diagnostic methods and a bulk of educational measurement tools.
Two learning models are discussed in detail:
1. Wincenty Okori’s model of instructional system, comprising five groups of variables:
student, teacher, learning content, teaching equipment, and school management,
2. Benjamin Bloom ’s model of school learning, consisiting of seven major variables: cog
nitive entry behaviors, affective entry characteristics, learning task(s), quality of instruction,
level and type of achievement, affective outcomes, and rate of learning.
In Poland, educational diagnostics has not exceeded an initial stage of development yet. On
the state and crossnational levels we can even observe a regress by disbanding some
research institutes and one-sided trend toward humanistic pedagogy in our country; on the
regional and local levels, we are lacking in highly qualified specialists and original patterns
of educational diagnosis; on the school and teacher levels, there is a shortage of stand
ardized measurement tools, morever, arguments between subject-oriend and global teaching
adherents seem to make any progress in llie use of measurement tools difficult; on the student
level, there is more interest in school failures and high achievers in the spontaneously-developed
instructional systems than in adjusting the systems to the findings of more general educational
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diagnosis.
The author concludes the paper widi the claim to pul more effort at developing the theory
and practice of educational diagnostics in Poland.
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