Mi dzynarodowe seminarium na temat:
„Diagnosfyka edukacyjna”
Informacja ogolna i przegl d dorobku
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Seminarium nt. „Diagnostyka edukacyjna” , zorganizowane przez Zakiad
Metodologii Badan Pedagogicznych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Gdariskiego oraz przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdarisku, zgromadzilo okolo 50 pracownikdw naukowych i metodycznych z dziedziny oswiaty.
Celem spotkania byio przedstawienie wybranych projcktdw i wynikovv badan
z dziedziny diagnostyki dydaktyczno-wychowawczej w Polsce oraz w krajach
sqsiednich oraz przcdyskutowanie roli diagnozy osiqgni?c ucznidw we wsp61czesnych systemach pedagogiki tcchnologicznej i humanistycznej.
Byla to picrwsza tego rodzaju konferencja naukowa w Polsce, gdyz jej
dziedzina nie byla dotychczas uprawiana w naszym kraju dostatecznie szeroko. Mialo to widoczny wplyw na tresc i dob6r rcferentdw: tresc byla mocno
„rozstrzelona” , a referenci dobrani z krqgu bliskich wsp61pracownik6w, choc
na tego rodzaju seminariach powinno bye raezej przcciwnie.
Diagnostyka edukacyjna, zajmujqca si? systematyzowanicm informaeji o
przebiegu i wynikach uezenia si?, ze swej natury nalezy do kierunku technologieznego w pedagogice. Stanowi instrumentarium badawcze tego kierunku i
zasila swymi modclami i metodami praktyk? pedagogieznq, podnoszqc i do
kumentujqc jej skutccznosc. Graniczy z diagnostykq psychologicznq, skoncen
trowanq na osobowosci ueznia , i z diagnostykq socjologicznq, badajqcq wplywy srodowiskowe. Jest naukq stosowanq, bo wspomaga dzialalnosc czlowieka
i nie ma sensu istnienia poza zorganizowanq dzialalnoSciq dydaktyezno-wychowawczq.
Wqtpliwosci co do potrzeby uprawiania diagnostyki edukacyjnej jako wyodr?bnionej dyscypliny naukowej sq podnoszone w kr?gach pedagogiki skrajnie humanistycznej, w tym - „antypedagogiki” . Gdy akcentuje si? indywidualnosd i niepowtarzalnosc dziecka, wszelkie techniki por6\vnywania jego
osiqgni?c z zewn?trznymi kryteriami nalezy uznac za bl?dnie zorientowane i
przez to szkodliwe. Humanista traktujc diagnostyk? edukacyjnq jako dyscypli
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n? w najlepszym razie drugorz?dnq, o ograniczonym horyzoncic, uprawianq
przez ludzi bez wyobrazni i, niekiedy, z mato wartosciowych pobudek.
Bytoby niewybaczalnym bl?dem odplacac si? pedagogice filozoficznej podobnq krytykq, wskazujqc np. na braki definicyjnc jej poj?c i przecenianie roli
poznania bezpo& edniego, „nie umysiem, a scrcem” , intuicyjnego. Wlasciwym
podejsciem jest uwazne studiowanie kierunkow humanistycznych i podejmo
wanie pr6b modelowania badawczcgo gioszonych tam idei. T? perspektyw?
diagnostyki edukacyjnej wnoszq teksty Szczepana Skrzypca i Zdzistawa Aleksandra oraz fragmcnty artykulow Petera Kropego i Boleslawa Niemierki.
Prof. Peter Krope reprezentuje zagranicznych wsp61pracownik6w Zakladu
Metodologii Badari Pedagogicznych. Prof. Boleslaw Niemierko, dr Elzbieta
Kowalik, dr Szczepan Skrzypiec, mgr Anna Malcnda i mgr Grazyna Penkowska stanowili caiy sklad osobowy tego zakiadu w chwili powstawania ksiqzki. Dr Zdzisiaw Aleksander, dr Jan Papiez i dr Wiadysiawa Sitarska Niemierko doiqczyli do uczestnik6w konlcrencji z trzech innych zakladdw Instytutu
Pedagogiki Uniwersytetu Gdanskiego: Dydaktyki, Teorii Wychowania oraz
Nauczania Poczqtkowego i Wychowania Przcdszkolncgo. Mgr Bai'bara Cizkowicz i mgr Henryk Szalenicc zostali wybrani sposrod zewn? ti znych doktoran tow Zakiadu Metodologii, a mgr Krystyna Wojciechowska i mgr Jan Hamryszak pracuj w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdansku.
Skromny knjg refercntdw, ktorzy dostaiczyli teksty do druku w niniejszym
tomie, bgdzie z pewnoiciq poszerzony w kolejnych miqdzynarodowych scmi
naiiach na temat diagnostyki edukacyjnej. Nim b?dzicmy mice okazj? sprawdzenia tej przepowiedni, przyjrzyjmy si?, co zawicrajq obecnie zamieszczanc
aitykuly. Zostaly one uporzqdkowane wedlug tematyki: od ogdlncj do przedmiotowej i od teoretyeznej do stosowanej w klasic szkolncj.
Prof. Boleslaw Niemierko w artykulc „Diagnostyka cdukacyjna” pr6buje
nakicslid problcmatyk? diagnostyki pedagogieznej jako teorii rozpoznawania
osiqgni?c poznawezyeh i motywacyjnych dzieci i mlodziezy, ujmowanych
rozwojowo i w caloksztalcie ich sytuacji dydaktyeznej. W tym cclu dokonuje
pracglijdu najbardziej znanych modcli uezenia si?, zc szczegolnym uwzgl?dnieniem modclu Bloomowskiego, spopulaiyzowanego juz poprzednio w niedawno wydanej „Encyklopcdii pedagogieznej” . Jest to model najprostszy i
najog61niejszy, co we wstqpnej fazie rozwoju diagnostyki edukacyjnej w Polsce mozc miec spore znaezenie.
Glowne zagadnienie diagnostyki podejmujc prof. Peter Krope, dokonujqc
analizy autorytainych zachowan i poglqdow nauczycieli w Nicmczech, zwlaszcza nizej wyksztalconych i we wschodniej cz?sci kraju, wraz ze swoistym
j?zykiem takiej pedagogiki. Jcgo opracowanic „Dogmatyczny i autorytamy
styl edukacyjny w Nicmczech” jest opaite na czterolctnich badaniach empirycznych z wykorzystaniem intcicsujqcych technik kwcstionariuszowych. Takze
„warsztaty dialogowe” dla nauczycieli w Kilonii waile sq nasladowania.
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Dr Zdzislaw Alcksandcr w opracowaniu „Interakcja mlodziez-dorosli:
analiza koinunikacyjna” sygnalizujc zasadniczq trudnosc prowadzenia dialogu
z mlodziezq, inaczej niz jej rodzice pojmujqcq wide waznych s!6w o znaczeniu etycznym. Daje to zarazem szans? na „dialog negocjacyjny” , do kt6rego
wszakze rodzice muszq dojrzed.
W „Horyzontach etopedagogiki” dr Szczcpan Skrzypiec objasnia podstawy i szkicujc zagadnienia nowego kiemnku pcdagogiki ogolncj, wykorzystujqcego wyniki badawcze socjobiologii nad dziedziczeniem spoiecznym i kultu
ralnym. Sprzeciwiajqc si? behawioryzmowi i przecenianiu roli uczenia si? w
rozwoju czlowieka, kierunck ten stanowilby silne wsparcie diagnostyki peda
gogicznej w dziedzinie motywacyjnej.
Dwa studia empiryczne nad inotywacjq uczenia si? zmatematyzowanych
przedmiotow univvcrsyteckich przcz studcntki pcdagogiki przeprowadzily
mgr Barbara Cizkowicz („Motywacja uczenia si? statystyki na studiach pedagogicznych” ) i mgr Grazyna Pcnkowska („Motywacja student6w pedagogiki
do uczenia si? informatyki"). W obu przypadkach uzyskanie post?pu w raotywacji okazalo si? prawie niemozliwe, choc informatyka jest uwazana za
praedmiot znaeznie atrakcyjnicjszy od statystyki. Zamicszczone opisy narz?dzi
badawezyeh powinny umozliwic rozwini?cie zastosowanych technik pomiaru
motyvvacji na inne pizcdmioty uniwersytcckie i szkolnc.
Problematyk? osiqgni?c poznawezyeh otwiera cztcrocz?sciowe studium
empiryczne prof. Bolcsiawa Nieinicrki , zatytulowane „Poznawcze hierarchie
osiqgni?c szkolnych jako podstawa skal ocen” . Autor przedstawia w nim cztery modele oceniania szkolnego, zi'6/ nicowane wedlug roli zapami?tywania
materialu oraz zakresu informaeji przewidzianej do opanowania. Jezeli dalsze
badania potwierdzq przydatnoiic tych modcli, panujqcy obccnic esenejalizm
(„od zapami? tania najwazniejszej informaeji do rozwiqzywania r6znorodnych
problemow” ), zgodny z tradycyjnymi taksonomiami cel6w ksztaleenia, stanie
si? tylko jednq z wiclu mozliwosci strukturyzowania wymagan programo-
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Obszcmc studium tcorctyczno-praktycznc nad taksononiiq cel6w nauezania
przedstawia mgr Krystyna Wojciechowska jako „Zastosowanie taksonomii
ceI6w nauezania poczqtkowcgo matematyki do intciprctacji programu naueza
nia” . Jej wielolctnia praca nad tq taksonomiq moze bye uzytecznym przykladem dla specjalist6w nauezania innych przedmiot6w, podcjmujqcych podobne
dzialania.
Uzdolnienia mlodziczy wiejskicj badal dr Jan Papicz, kt6ry przedstawil
raport „Poziom intcligencji a kompeteneje poznavveze mlodziczy wiejskicj” .
Zcbrane dane empiryczne przypominajq, zc szanse rozwojowc mlodziezy sq
sihiie zr6znicowane zarowno ini?dzy srodowiskami, jak i wewnqtrz Srodowisk
spolccznych w Polsce Znajdujc to potwierdzcnic w opracowaniu dr Elzbicty
Kowalik „Og61nopolskie badania nad rozumieniem czytanego tekstu przcz
uczni6w klas trzecich szk61 podstawowych” . W tckscie tym, obok wst?pncj
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informacji o wynikach przcprowadzonych badari, mozna znaleZd krritkq historic wieloletniej wspdlpracy naszcgo kraju z Miqdzynarodowym Stowarzyszeniem Badari Osiqgniqc Pcdagogicznych (IEA), obfitujqcej w nieslychanc
wprost trudnosci zc wzglqdu na brak zrozumienia w Polsce dla donioslo£ci
miqdzynarodowych por6wnari osiqgniqd oswiatowych. Innym opartym na
wspdipracy z tym stowarzyszenicm, choc w pelni samodzielnym sprawozdaniem z badari sq mgr. Hcnryka Szalerica „Umiejqtnosci ucznidw szkdi pod
stawowych w dzicdzinie posiugiwania siq wykresem na lekcjach fizyki” . Gdy
nie brad pod uwagq jqzykdw obcych i obsiugi komputerdw, to rozumienie
czytanego tekstu (w jqzyku ojczystym) oraz rozumienie tabel i wykresdw sta
nowiq bodaj najslabszq czqsc wyksztaiccnia naszych uczni6w w stosunku do
ich r6wiesnik6w w krajach zachodnich.
Dr Wiadysiawa Sitarska Nictnicrko („Rozumicnie matematyki przez
przyszic nauczycielki klas I-III” ) oraz mgr Anna Malcnda („Rozwiqzywanie
zadari matematycznych przez uczniow szkoi podstawowych i przez studentdw
matematyki” ) podejmujq diagnozq twdrczych umicjqtnosci matematycznych
przyszlych nauczycieli. Obraz tych umicjqtnosci jest malo optymistyczny, ale
tez i metoda jest pionierska, bo dotychczas na ogdl nie wazono siq testowad
przyszlych nauczycieli na vvzdr ucznidw.
„Occna opisowa w pedagogice: zrddlo nicporozumieri” prof. Petcra Kro
pcgo to poglqbiona, a zarazem bogata w praktycznc i zabawnc przyklady,
dyskusja zasad i metod pokonywania trudnosci w stosowaniu scislego jqzyka
naukowego do nauczycielskiej diagnozy osiqgniqc uczni6w. Jej aktualno d dla
Polski roSnie, gdyz ocena opisowa zastqpila juz u nas occnq w stopniach
szkolnych w klasic picrwszej szkoly podstawowej, podobnie jak w Nicmczcch
- bez nalezytego przygotowania tcoretyczncgo.
Oryginalnc studium mgr. Jana Hainryszaka „0 sprawdzaniu i ocenianiu
osiqgniqc uczniow w zakrcsic plastyki” ozywia odwieczny problem oceniania
dydaktyczncgo: jakic sq funkcjc stopni szkolnych u wybitnych i mniej wybitnych nauczycieli? Przeglqdajqc micniqce siq kolorami reprodukcje prac ucz
nidw, wzajemnie sprzcczne reccnzje tych prac i suche tabelc stopni, mozcmy
zadumac siq nad tym, jak dluga jest jcszczc droga przcd diagnostykq edukacyjnq.
Mgr Jan Hamryszak jest takze autorem plastycznej wizji jamniczka zdobiqcego okladkq tej ksiqzki. To sympatyczne stworzcnic, znane od wielu lat
moim wspoipracownikom, ma symbolizowac ulomnosci wsprilczesnych pro
gramow nauczania i, co za tym idzie, catcj polskiej cdukacji; Jej cclc sq zbyt
wqskie, material nieproporcjonalnic rozcitjgniqty, a wymagania nijakie. Diagnostyka edukacyjna chce przyczynic siq do zmiany ksztaltu cdukacji, co kiedys
zaowocuje zapewnc nowymi symbolami.
Jaki mozc bye pozytek z tak rriznorodncj, nicrriwnej i kontrowersyjnej - w
wielu szczcgolowych podejsciach ksiqzki? Dostrzegam trzy takie eleinenty.
Po pierwsze, moze ona spowodowac szersze zainteresowanie i rozw6j diag-
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nostyki edukacyjnej, a przez to lepszc wspomaganie dzialalnosci i reform sy
stcmu cdukacyjnego w naszym kraju. Po drugie, moze sklonic Czytelnikdw
do formulowania i sprawdzania wlasnych pomys!6w diagnostycznych. Moze
wreszcie, po trzecie, zach cic ich do wsp6lpracy z organizatorami wczesniejszych bad an.
Za pierwsze mi dzynaiodowc scminarium na tcniat diagnostyki edukacyjnej dziqkujQ Komitctowi Badari Naukowych , ktory dal na nie pieniqdze, oraz
wszystkim autorom wystqpicn i tckst6w, wspolorganizatorom spotkania i jego
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uczestnikom.

Bolestaw Nientierko
Gdansk, pazdziemik 1993 r.

