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OCENA OP1SOWA W PEDAGOGICE
ZRODLEM NIEPOROZUMIEN
Ocena opisowa (ang. commented educational report, niem. Berichtszeug nis ) zostala wprowadzona w Szlezwiku-Holsztynie w 1989 roku dekretem
parlamentamym. Dekret stanowil, ze od chwili jego wejscia w zycie stopnie
wyrazane liczbami nie powinny bye stosowane, a osi gni cia ueznidw powinny bye opisywane stowami.
Dekret parlamentamy na temat oceny opisowej zawiera kilka interesuj%cych wskazowek dla nauczycieli. Jedna z nich brzmi: „Opis osi gni c musi,
jako ealose, odpowiadac idei pedagogiki wyzwalaj cej. Musi zawierac podstawowq. i, by osmielic dziecko, pomocn informacj? z zakresu wychowania i
nauezania. Niedobory i braki w osiqgni?ciach dziecka powinny bye jasno wykazane z odpowiedniq. delikatnosci ” , a w innym punkeie czytamy: „Nauczyciele powinni stale obserwowac indywidualny rozw6j uczni6w w kazdej z
dziedzin uezenia si? i dokumentowac go w odpowiedniej formie (. .)” (NB1.
MBWJK. Sch.-H. 1989, s. 272).
Ocena opisowa obowi zuje w pierwszym, drugim i trzecim roku nauki
szkolnej. Mozna ja wszakze stosowae w wyzszyeh klasach (NB1. MBWJK.
Schl.-H. 1992).
Po wprowadzeniu ocena opisowa wywolala sensacj?. Po cz?sci zaakceptowano, a po cz?£ci odrzucono. Pocz tkowo zar6wno zwolennicy, jak i przeciwnicy przedstawiali malo wyszukane argumenty. Przeciwnicy pytali, jak
nowosc stanowi zasUjpienie liezby slowem w ocenianiu szkolnym. Zlosliwie
porownywali dotychczasowQ. form? oceny z formzi, ktora wydawala si? czynic
zadosc nowym wymaganiom, bo liezby zostaly zast pione slowami. Zamiast
„Kasia ma 5 za czytanie” , pisali „Kasia ma pi tk? za czytanie” . Ale wkrotce
nauczyciele-praktycy sprdbowali innych przeksztalcen dotychczasowej formy
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oceniania: „Kasia umie bardzo dobrze czytac” , „Kasia czyta najlepiej w klasie” , „Kasia dokonata najwi?kszego post?pu w czytaniu metodq fonetycznq” 1.
Proby nowych sformulowan pokazaly , ze ocena opisowa - w przeciwienstwie od oceny liczbowej - moze otworzyc szerokie mozliwosci w nauczaniu
i wychowaniu. Ale eksperymenty praktykow ujawnily takze oczywiste braki.
Pokazaly, ze oprzyrz dowanie niezb?dne do oceny opisowej jest w cz?sci
wciqz jeszcze niedost?pne. Wprawdzie prawodawstwo Szlezwiku-Holsztyna
istotnie przyspieszylo reformy edukacyjne , jednakze teoria pedagogiczna, a
dokladniej - teoria egzaminow, jest obecnie tym potrzebniejsza.
W dalszej cz?sci tekstu przedstawi? iliektore z wynik6w moich badan nad
egzaminowaniem. Skoncentruj? si? na rozroznieniu, ktore sprawia nauczycie
lorn trudnosci w ogerowaniu ocenq opisowq. Chodzi o rozroznienie mi?dzy
slowami i liczbami2. Artykul obejmuje pi?c zagadnien: po pierwsze charaktcrystyk? sl6w, po drugie - charakterystyk? liczb, po trzecie - charakterystyk?
temiin6w naukowych stosowanych w diagnostyce edukacyjnej, po czwarte
pozqdany sposob dokumentowania indywidualnego rozwoju uczniow. Na koricu przedstawi? wnioski.
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Wlasnosci slow
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Nauczyciele zajmuj si? slowanii codziennie. Mimo to kwestia, co osi ga
my dzi?ki slowom, nalezy do najtnidniejszych w ocenianiu opisowym. Logika
j?zyka stwierdza: slowa uwalniaj nas od sytuacji, o ktorej m6wimy. To stanowisko nazw? Pierwsz Zasad .
Ta zasada nie jest dostatecznie zrozumiala bez blizszego objasnienia. Do
konam tego przez zacytowanie klasycznego dziela. B?dzie to fragment Podro zy Gulllwera Jonathana Swifta, zatytulowany „Zniesienie slow” :
„Nast?pnie poszlismy do szkoly j?zykow, gdzie trzej prolhsorowie wdali
si? w rozwazania nad ulepszeniem j?zyka ojczystego.
Pierwszy projekt polegal na uproszczeniu mowy przez skrocenie wyrazow
wielosylabowych do jednosylabowych oraz usuni?ciu czasownikow i imiesto
wow, poniewaz w rzeczywistosci tylko rzeczowniki przedstawiaj obiekty wy
obrazalne.
Nast?pnym projektem bylo calkowite pozbycie si? wszelkich slow, usilnie
zalecane ze wzgl?du na korzysci dla zdrowia i zwi?ztosc. Wiadomo, ze kazde
wymawiane slowo niszczy w pewnym stopniu nasze pluca i wskutek tego
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Nowe sugestie zc slrony praktykow zawieraji nast pujiicc doniesienia w czasopismie „Die
Gnindschule” 1993, nr 63: Babbe (1993), Bambach (1993) , Ramscger (1993), Scnnlaub (1993),
Wallrabenstein (1993).
To , co nastqpi, b dzic oparte na teorii konstraktywistycznej. To stanowisko zostalo calosciowo ujgte
przez Kamlaha i Lorenzena (1973) oraz Lorenzena (1987). Konstruktywistyczne podejscie do badari
nad egzaminami zostalo zaprojektowane przez Kropego (1984, 1988, 1993) oraz Kropego i Lorenza
(1993, rozdz. 3.2.). Jcstem takze wdzi czny B. Niemiercc za zach t do dalszch poszukiwan
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skraca nam zycie. Jako srodek zaradczy proponowano, by - skoro slowa sg.
tylko nazwami rzeczy - nosic dla wygody ze sobq. te wszystkie rzeczy, jakie
sq. potrzebne, by wyrazic sprawy, ktore mialyby bye dyskutowane. Ten wynalazek bytby z pewnosciq. zastosowany, gdyby nie kobiety, w zmowie z prostakami i analfabetami, ktfire zagrozily wznieceniem buntu , gdyby zostaty pozbawione swobody uzywania j?zyka na wz6r swoich przodk6w; (...) tak nieprzejednanymi wrogami nauki ludzie z gminu. Jednakze wielu najbardziej
wyksztalconych i najm drzejszyeh poparlo plan wyrazania si? rzeczami , ktory
ma tylko t? niedogodnosc, ze gdy sprawy do zalatwienia SQ. bardzo rozlegle i
zr6znicowane, nalezy, proporcjonalnie, dzwigac wielkie thimoki rzeczy na
grzbiecie, jezeli nie ma si? paru silnych stuz cych do pomocy. Cz?sto widywalem dwu sposr6d takich m?drc6w niemal upadaj cych pod ci?zarami pakunkow , jak nasi domokr zcy , ktorzy, gdy spotykali si? na ulicy , kladli swe
ci?zary, otwierali worki i prowadzili konwersacj? przez cahi godzin?; potem
podnosili swoje sprz?ty, pomagaj c sobie wzajemnie podzwign c dobytek, i
rozchodzili si?.
Na krtitkq. rozmow? wszakze czlowiek moglby przyniesc swoje wyposazenie w kieszeni albo pod pachq, ile mu trzeba, a w swoim domu nie musialby
si? o to klopotac. Dlatego pok6j, w kt6rym towarzystwo spotykaloby si? dla
uprawiania tego rodzaju sztuki, powinien bye pelen latwo dost?pnych rzeczy,
rekwizyt6w niezb?dnych dla kwestii podnoszonych w konwersaeji. Innq. wielkq, zalet proponowanego wynalazku byloby , ze moglby on sluzyc jako j?zyk
uniwersalny, zrozumialy przez wszystkie cywilizowane narody, gdzie towary
i urz dzenia s zasadniezo tego samego rodzaju lub bardzo podobne, tak ze
ich zastosowanie byloby latwo zrozumiale. A zatem mogliby pertraktowac z
obeymi ksi?ciami lub ministrami stanu mimo calkowitej nieznajomosci j?zyka” (Swift 1899, s. 192-193).
Przytoczony fragment dziela Swifta wyjasnia, o co chodzi, gdy w logice
j?zyka znajdujemy twierdzenie, ze slowa uwalniaj nas od sytuacji, o kt6rej
m6wimy. Przez odwolanie si? do wybranego tekstu Swifta mozemy takze
dojsc do wniosku , ze slowa zast?puj<i gesty pokazywania: slowa zast?puj
pokazywanie rzeczy.
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Wtasnosci liczb
Gdy nauczyciele chcq. wlasciwie poshigiwac si? ocen opisowq, musz
znac takze odpowiedz na drugie pytanie: co znaezq. liezby w ocenianiu?
Znow zaczn? od opisu fikcyjnej sytuacji z zycia codziennego3. Owczarz,
kt6ry zamierza poliezye swoje owce, dziala nast?puj co. Buduje lurtk? w plocie mi?dzy dwoma przylegtymi pastwiskami i zmusza owce do przechodzenia
kolejno przez furtk? przy opuszczaniu jednego pastwiska i wkraczaniu na
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Przykfcid wedlug Kropego (1993, s. 46 47)
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drugie. Owczarz staje przy furtce i, na przyklad , kladzie jeden kamyk przy
kazdym przejsciu zwierzqcia. Jezeli m6wi sam do siebie i kazdy kamyk jest
reprezenfowany przez 0, a kazdy usuni?ty kamyk jest reprezentowany przez
0, ten proces moze bye przedstawiony nast?pujqco:
„Idzie moja owca Ksantypa. 0. Idzie m6j Agamemnon. 0. To jest Eurydyka. 0. To jest Harras. 0. Ach nie, musz? usunqc ostatni kamyk. Przeciez Harras
to m6j owczarek alzacki. Nie wolno mi dodawac niepodobnych obiektow! 0.
Dalej! Idzie Hektor. 0. To jest Iolanta. 0. To jest Hans Grocjan. 0. Nie, na
milosc boskq! Hans Grocjan jest przeciez rolnikiem, kt6ry chce kupic owce.
Znow dodalem niepodobne obiekty! 0.”
I tak dalej. Konlduzja tej historyjki jest nast?pujqca: owczarz wie, ze wolno
mu dodawac tylko identyezne obiekty. Zaldzmy, ze historyjka ciqgnie sis w
ten sposdb, ze rolnik decyduje si? kupic tylko rzezne barany. Owczarz musi
zatem powtnrzyc liczenie. Podczas pierwszego liczenia wszystkie 24 owce
byly owcami i nie bylo zrdznicowania na samce i samice. Zatem pies i rolnik,
ktdrzy nadeszli z samcami i samicami owiec, zostali wykluczeni z rachunku.
Podczas drugiego liczenia „identyczne obiekty” sq inaezej okreslone. Tylko 4
barany , ktore na dodatek musza bye rzezne, sq dodawane.
Z poprzedniej cz?sci artykulu dowiedzielismy si?, jaki mamy pozytek ze
s!6w. Pierwsza Zasada brzmiala: slowa uwalniajq nas od sytuacji, o kt6rej
mowimy. Przyklad z owcami pokazal, co mozemy uzyskac dziqki liezbom.
Stosujqc liezby, wykazujemy wielokrotnosc jednakowych okolicznosci. Tak
dochodzimy do Drugiej Zasady. Czym jest zatem w przykladzie z owczarzem
„wielokrotnosc jednakowych okolicznosci” ? Podczas pierwszego liczenia
„wielokrotnosc jednakowych okolicznosci” stanowily 24 samce i samice
owiec, a podczas drugiego liczenia - 4 rzezne barany. Mozemy wi<jc sformulowac dwie dalsze zasady poslugiwania si§ stowami i liezbami. Zasada Trzecia: to, co okreslamy jako „jednakowe” i „niejednakowe” , jest pochodnq celu,
do ktorego potrzebujemy liczenia. Na przyklad dla owczarza podczas pierwszego liczenia wszystkie 24 owce byly jednakowe. Kiedy wszakze rolnik
powiedzial, ze chce kupic jedynie l-zezne samce, tylko cztery duste barany
byly jednakowe.
Z tego wynika Czwarta Zasada, kt6ra stwierdza: ktokolwiek posluguje si§
liezbami bez wczesniejszego posluzenia si? slowami, nie moze wyjasnic, o
czym m6wi. W moim przykladzie owczarz musi najpierw okreslic zwierz?
jako „tlustego barana” podczas drugiego liczenia, a potem moze go liezye.
Czwarta Zasada gtosi wi?c takze: „Najpierw slowa, potem liezby!”

Wtasnosci terminow naukowych

M6wiqc dotychczas o slowach, mialem na mysli slowa j?zyka potoeznego.
Teraz zajm? si? slowami j?zyka naukowego, ktdre sq nazywane „terminami
naukowymi” .
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Na czym polega r6znica? J?zyk potoczny jest malo dokladny . Czqsto powoduje mijanie si? z intencj . W ksiqzce Antoine de Saint-Exupery ’ ego Maty
Ksiqze , gdy mowa o j?zyku potocznym, stwierdza si?, ze jest on zr6dlem
nieporozumieri (Saint-Exupery 1962, s. 51 ) . Z drugiej strony , terminy naukowe sq. slowami , co do ktorych zasady zostaly wyraznie okreslone. Terminy
naukowe rozni si? od slow j?zyka potocznego tym, ze sq uzywane zawsze w
tym samym znaczeniu . To zdanie tworzy Zasad? Pi tzp
Podam teraz przyklad sposobu , w jaki znaczenie terminu naukowego jest
wyraznie okreslone. Wybieram do tego celu statystyk?. Oznaczmy srednig.
arytmetyczng jako M i liczb? pomiar6w jako n. Jezeli n pomiarow oznaczymy
jako xi , X2, . . ., xn , to srednia arytmetyczna moze bye obliezona nast?pujgco:
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M = 1/n (xi + X2 + ... + Xn).

A oto slowna postac wzoru: srednia arytmetyczna (M) jest sumg wszystkich pomiarow podzielona przez ich liczb? (n). Zal6zmy , ze trzej uezniowie
potrzebowali nast?pujgcego czasu na rozwigzanie testu:

Uczen
Kasia
Jens
Dirk

Czas w minutach
10
20
30

Pytanie: jaki jest sredni czas wyliezony dla trzech uczni6w? Stosujgc wz6r ,
otrzymujemy: M = 1/ 3 ( 10 + 20 + 30) = 20. Odpowiedz wyrazona pelnyrn
zdaniem brzmi: uezniowie potrzebowali na tn test srednio 20 minut.
Mozemy teraz zbudowac nast?pujgce zadanie. Pi?ciu uczni6w uzyskalo
nast?pujgce liezby punkt6w w tescie:

Uczen
Tim
Tore
Jan
Urs
Jens

Punkty
4
6
7
13
20

A oto pytanie: ile punktow uzyskali uezniowie Srednio?
A. 5 punkt6w
B . 10 punktow
C. 50 punktdw
Co ten przyklad pokazuje? Srednia arytmetyczna zostala zdefiniowana w
spos6b podawany zwykle w podr?cznikach statystyki. Stosujgc t definicj ,
?
?

wszyscy ludzie na calym swiecie mog L zdobyc dokiadn wiedz? na teraat, jak
srednia powinna bye obliczana i jak powinna bye interpretowana, gdy zdarzy
si? im wyst pic w roli „ekspertow ” , to jest osob, kt6re opanowaty t? definicj?.
Zaldzmy, ze ktos oswoil si? juz z t definicj przez odpowiednie cwiczenia
sprawdzil
skuteeznose tych cwiczen zadaniem wyboni wielokrotnego. Jezeli
i
owa osoba poprawnie odpowiedziala na zadanie, mog? t? okolieznose przedstawic ekspertomna calym swiecie, kt6rzy wiedz oczywiscie takze, czym jest
zadanie wyboru wielokrotnego. Innymi slowy: mog? dokonac diagnozy pedagogieznej stosuj c j?zyk naukowy. Mog? ocenic wynik uezenia si?, uzyskany
przez t? osob?, bez obawy nieporozumienia co do istotnych kwestii. Wedlug
Pi tej Zasady, terminy naukowe zapewniaj bezpieczeristwo nalezytego zro-
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zumienia nas.

PI C ZASAD POSLUGIWANIA SI£ SLOWAMII LICZBAMI
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Pierwsza Zasada: Slowa uwalniajq. nas od sytuacji, o ktorej mowimy.
- Slowa zast?pujg pokazywanie rzeezy.
Druga Zasada:
Liczby wykazufe wielokrotnosc jednakowych okolicznosci.
Trzecia Zasada: To, co okreslamy jako „jednakowe” i „niejednakowe” , jest
pochodn celu, do ktdrego potrzebujemy liczenia.
Czwaita Zasada: Ktokolwiek postuguje si? liezbami bez wczesniejszego posluzenia si? stowami, nie moze wyjasnic, o czym m6wi.
- Najpierw slowa, potem liczby.
Pi ta Zasada:
Terminy naukowe roznizj si? od s!6w j?zyka potoeznego
tym, ze s<i uzywane zawsze w tym samym znaezeniu.
,
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Jak mozna dokumentowac indywidualny rozwoj uezniow?
W ocenianiu opisowym chodzi, obok innych cel6w , o dokumentowanie
indywidualnych osiqgni?c w uezeniu si? ( NB1. MBWJK. Schl.-H. 1989,
s. 272). Teraz , gdy ustalilismy juz pi?c zasad poslugiwania si? slowami i liezbami, mamy narz?dzia do rozwiqzania tego problemu. Z pomoc tych pi?ciu
zasad mozna odpowiedziec na pytanie, jak nauczyciele mogg. dokumentowac
indywidualne osi gni?cia w uezeniu si?.
Najpierw przeanalizujmy znaezenie slowa „indy widualny” . Podr?cznikowe
zdanie: „Jednostka ludzka jest indywidualnosci ” nie da si? udowodnic. Jezeli
wyrazenie „jednostka ludzka” zastQpimy przez okreslenie „wszyscy ludzie” ,
wtedy twierdzenie to dotyezylo b?dzie wszystkich ludzi przeszlych, terazniejszyeh i przyszlych, a wi?c nieskonezenie wielkiej populacji. Poniewaz twierdzenie „Jednostka ludzka jest indywidualnoSci ” nie moze bye jednoznaeznie
udowodnione, byloby niestosowne obrac je za podstaw? oceny opisowej.
Rownie bezuzyteczne jestgloszenie, ze okreSlona osoba jest indywidualnosci .
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Z punktu widzenia logiki j?zyka mozemy zbudowac nieskoriczon liczb
twierdzen o kazdej osobie. Takze twierdzenia o indywidualnych wlasciwosciach okreslonej osoby nie potrafimy udowodnic. Diagnostyka pedagogiczna
jest oparta na mocno niepevvnym gruncie, bo jcj orzeczenia
oparte na zalozeniu „indywidualnych wlasciwosci” .
W ocenie opisowej powinno sie unikac gcneralizuj cych twierdzen o „wtasciwosciach indywidualnych’'. Z drugiej strony, poszczeg61ny rodzaj rozwoju,
ktory moze bye w danych warunkach indywidualny, moze bye latwo opisany.
Zgodnie z pi cioma zasadami , siowa spelniajq. funkcjQ nazywania okolicznosci
Jednakowymi” i „niejednakowymi” Za pomocq sl6w nauczyciel moze wyjasnic, czy osiqgniQcia dwdeh uezniow w czytaniu
jednakowe, czy niejednakowe. I za pomocq slow nauczyciel moze poinformowac ueznia o tym, jak
dalece jego umiej tnosc czytania rozni si? od umiej tnosci wykazanej poprzedniego roku. Nie mozna podac tego rodzaju informaeji liezbami.
Nast puj ca ocena opisowa pochodzi ze szkoly zbiorezej. Nauczyciel napisal piqtoklasigcie Mateuszowi uwagi do przedmiotu przyroda: „Twoje ustne
wypowiedzi na lekcjach tego przedmiotu swiadez , ze bardzo si§ nim interesujesz i wiesz juz sporo. Lubisz eksperymentowac i probujesz wyjaSnic zjawiska. Powinienes wszakze .wykazac wiqcej ochoty do uezenia si$, by opanowac now wiedz$. Inni uezniowie mogq ci w tym pom6c. Musisz starac si$
uznac wszystkich czlonkow gnipy i wspdhlzialac z nimi. Cwiczenia pisemne
nadal pozostaj w tyle. Powinienes prdbowac lepiej rozumiec ich tematyke i
ujmowac ogolny obraz” .
Przejrzalem wszystkie oceny opisowe w tej szkole biez cego roku i znalazlem ich wspdln cech?. Naucz}'ciele nie uzyli zadnych liczb do komentowania osiqgni c uczni6w, jedynie siowa. Jednakze analiza wykazuje takze, ze
prawie wszystkie te siowa nalez do j?zyka potoeznego. Pierwsze zdanie w
cytowanym tekscie brzmi: „Twoje ustne wypowiedzi na lekcjach tego przedmiotu swiadez , ze bardzo si§ nim interesujesz i wiesz juz sporo” . To stwierdzenie moze bye roznie rozumiane. Czy ono znaezy, co wydaje si$ sugerowac ,
ze Mateusz zna dobrze przyrod ? W Szlezwiku-Holsztynie slychac skargi, ze
ocena opisowa nie b dzie zrozumiata ani dla uczni6w i ich rodzicow, ani dla
przysztych pracodawcdw. W omawianym przypadku mozna dopatrzec si$
przyezyny trudnosci porozumienia w uzyciu j?zyka potoeznego.
Rozumienie opiera si$ na mowieniu jakims j zykiem w sposdb uzgodniony. Wsp61ne cechy tekstow publicznych, takich jak oceny opisowe, odnoszq.
si$ do scislej umowy co do elementdw j zyka. Buduj c oceny opisowe zatem,
nauczyciele powinni stosowac terminology naukow , by unikn c Undnosci
porozumienia. Standaryzacja, gdy jest nieunikniona, ale bez wkraezania na
Schody Hiszpariskie pedanterii, wymaga swietnego opanowania j zyka nauki4.
Jednakze, nawet gdy tylko najwazniejsze siowa majq. bye uzyte jako terminy
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naukowe, zastosowanie j?zyka naukowego zamiast potocznego w ocenie opisowej wymaga znacznego wysilku. Przyklad ze sredni arytmetyczn na to
wskazuje.
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^

Podsumowanie
Chcialbym zamknqc swoje rozwazania wartosciowaniem. Ocena opisowa
w nauczaniu otwiera interesuj c dziedzine dziatania pedagogicznego, ale stawia ogromne wymagania nauczycielom. Przyszlosc oceny opisowej zalezy od
tego, czy badania nad egzaminami b dq w stanie wesprzec te wysilki.
Czasem pojawia si$ sprzeciw wobec wprowadzania j$zyka naukowego do
oceny opisowej. Wyraza si§ obaw$, ze standaryzowany j?zyk b dzie niewlasciwy ze wzgl du na „indywidualnosc uczni6w” Te wqtpliwosci
jednak
pozbawione podstaw, poniewaz twierdzenia dotycz ce indy widualnosci s$, jak
to juz zostalo powiedziane, bezuzyteczne. Problem nie na tym polega. Problemem jest to, ze porozumienie wymaga zgody co do elementow j zyka. A
tymczasem zwolennicy oceny opisowej wydaj si§ wyzej cenic niezgod .
Kwestia, jak zewrzec t$ luk?, jest otwarta.
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Peter Krope

Commented educational reports:
The source of misunderstanding
The commented educational report was introduced in Schleswig-Holstein by parliamentary
decree in 1989. The decree stated that from that point onwards, marks consisting of numbers
should no longer be given and students’ achievement should be described in words. It is binding
in the first, second, and third school years but can be used in higher grades as well .
The commented educational report opens an interesting sphere of activity in pedagogics but
it also makes immense demands on teachers. Characteristics of words to be used in educational
diagnosis should be carefully analyzed and distinctions between colloquial expressions and
scientific terms should be well understood .
The future of the commented educational reports depends on the agreement the educationers
should make on elements of language of the reports. Unfortunately, some of them seem to be
inclined to favor disagreement when they point to pretended inappropriateness of scientific
language in describing the „individuality of students” .
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