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Doswiadczenia
egzaminacyjne i diagnostyczne
osrodka watbrzyskiego
Na poezqtku lat dzicwifedziesiijtydi gospodarka rogionu walhrzvskicgo przezywala gl boki kiyzys. Dzialania Misji Franciiskiej nie ilnly oezekiwanydi efokldw rcstmktuiyzacyjnydi. Wladzo podjelv dccyzj o likwidacji kopalri. Kolejno upudajijcczaklady pr/emyslowe zamykaly przy /akladowe szkoly zawodowe. Bezrobouie
zaezylo gwaltownie rosnqe, a wszclkic proby przckwalifikowania kadi- ( kity micrnc rezultaty. Nie dziwnego,
skoro w strukturzc spolcczncj rogionu, h dqccj produktcm poprzcdnicgo systemu, dominowali ludzic o niskim
poziomio wyksztalcenia. ld% ludnosci zakohezylo swq edukaejy na szkole podstawowrj, ii 52% na zasadniczcj
szkole zawodowoj. Zaledwie 3% miojseowej spolee/nosei posiadala wyks/lafeenio wyzszo. INie dalo to podslaw
do optymizmu na szybkie, pozylywnc zmiany. Mimo lo, a mozc wlasnic dlatcgo, wzrosfa swiadoinosc,
zc drogq do gospodiirki rynkowoj, do eumpejskiej wspolnoty jest edukaeja. Coraz bardziej powszechnc stalo
siy przckonanic. zc tylko wysold poziom wyksztalccnia ogolncgo spofeczeristwa oraz wysoka jakosc kwalilika cji zawodowych bgdfj kluezem dosukcesu. nadzici i dobrobytu. Od oswiaty oezokiwano, zo nadrobi zaloglosci
w nauczaniu jyzykow obcycli i stosowaniu tccbnologii inl'ormatycznycb, poszerzy trcsci, zmicni metody, zrc formujc strukturg ksztalcenia tak, aby oo najmnicj 80% populacji konczyfo swq edukaeji; na poziomio matu ralnym, poliooalnym lub licenejackim. Zaldadano, zezmiana aspiraeji odukacyjnycb inlodziozy bydzio doey dujijcym czynnikiom rozwoju regionalnego.

^

^

^

Tabela nr 1 . Zmiana struktiuy ksztalcenia jako czynnik rozwoju rcgionalncgo
w latadi 108(1— 1999 w wojewodztwie walbrzyskim
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-
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4
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42.3%

-

-

-

3.

1990 /91

10933

5 139

47.0%

-

-

-
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1991 /92

11 570

6 529

56.4%

3 865

3 564

35.0%

5.

1992 /93

1 ! 621

6684

57.5%

3 546

3 123

29.7%

6.

1993 /94

II 714

8 273

70.6%

4 398

4019

36.8%
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1994 /95

12 056

9 209

76.4%

5 737

5 251

45.4%

a.

1995 /96

12 895

9 695

75.2%

5 921

5 221

44.9%

0.

1996 /9?

12 452

9 432

75,7%

6 596

6 185

52.8%

10.

1997 /98

11 629

9 405

80.9%

7268

6 297

52.2%

n.

1998 /99

11 834

9 558

80.8%

* kolumnn osmn wyrnzn slnsimek lic/ hy mnliirzyslow do lic / hy uezmmv pizvjytych do kins pierwszyeh wszystkidi lypriv
wydi przed czlncum Inly
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W latacli 1990-1993 struklura ksztalcenia w wojewddztwic walbrzyskim nic wykazywafa tcncJcncji do
szybkicj zmiany, co pokazujc tabcla nr 1. Zacliowawczc postawy niektdrycli szkol, szczcgolnic zawodowych,
usilujqcycli zacliowac ksztalccnic na poziomic zasadniczym (mialy kadry, bazy i przyzwyczajcnia) dopchiialy
zacliowawczc postawy czysci srodowiska mdzinncgo uczniow. Brak aspiracji cdukacyjnych, holdowanio ,,tra dycji chyeszybkiego iisamodzielnienin finansowego dzicci, togldwnc pr/ yczyny nicchyci dodokonania zmiany.
Dodalkowy czynnik tkwil w samyin systemic edukacji. Kandydatow do szkol srcdnich [irowad/ijcych do ma tmy obowujzywal sclckcyjny egzamin wstypny, podczas gdy do szkol zasadniczych zawodowych inozna bylo
dostac siy bcz zadncgo wysilku — wystarczylo ukoriczyc szkoly podstawowq. Brak motywacji, zgaszonc aspi racjc,niskic occny wlasnych osiqgniyc powoclowaly, zc cluza czysc mlodycli ludzi dokonywala wyboru latwicjszej drogi, nic majfjc swiadomosci, zc bydzic ona nichczpicczna dla ich przyszlosci.

^

'

Rok 1993
W czcrwcu 1993 roku pojawily siy picnvszc syniptomy zmian — do klas pieiwszych szkol srcdnich
(pixiwadztjcych do matiny) przyjyto prawie 71% wszystkicli absolwcntow szkol podstawowycb w wojewodz twic (por. tabcla nr 1). Nic byl to przypadck.
lit zaczyiia sic historia naszych doswiadczcn z cgzaniinowanicm.
Na poczjjlkn mku szkolncgo 1992/93 kuratnr oswiatv oglosil decyzjy, zc wszyscy absohvcnci szkol pod -

stawowych bydtj zohowiqzani zdawac cgzamin wstypny do szkoly ponadpodstawowej, niczalcznic od pianowancgo kicmnku ksztalcenia. Z cgzaminu wyhjczeni Ilychj tylko laureaci konkursow przcdniiotowych stopnia
wojcwodzkicgo oraz uczniowic posiadajtjcy orzcczcnia kwalillkacyjnc poradni psychologiczno -pcdagogicznych, a zasady rckrutacji bydfj ogloszonc w Jnlorniatorze o szkolniotwic ponndpodstawowym ". Dccyzja
zostala przyjyta z umiarkowanym optymizmcm, ale wszyscy uczniowic * klas osmydi pr/ ystqpili do pracry nad
sxvoim przyszlym sukccscm .

A. Zwolnienia z egzaminu
Ogloszenie zasady powszechnosci egzaminu z uwzglydnionicm wylqczeri spowodowalo z jeelncj slrony
starania mznycli grup nauczycicli o nznanie kolejnych konkursow za takic, kidre spclnitj warunki okrcslonc
w rozporzijdzcniu MKN w sprawic konkursow i olimpiad przcdniiotowych, tak aby dodatkowa liezba laurc atow miala zagwarantowanc niiejsca w wybrancj szkolc sredniej bcz egzaminu wstypnego. X drugicj stronv
w poradniadi psycliologiczno - pcdngogicznych pojawilo sic; wiycej wnioskdw o wydanie opinii o dysfunkejaeli
uczniciw luh orzcczcnia o zwolnicnin / egzaminu ws ( ;
c pnc *go zc * wzglydu na s t n i l zdrowia. Problem wyl c /cri
/ egzaminu zaws / e wywolywal konlmwersjc — zoslal wycliminowany dopicro w 1997 mku. gdy wynik poel sumowiijjjcego badania kompeteneji uczniow na zakonezenie klasy dsmej stanowil podstawy przyjycia na
kolcjny szczcbcl ksztalcenia.

^

B. Terminy egzaminu
Kgzaniin zostal wyznaczony na 28 i 29 czcrwca 1993 roku, ale szkoly mialy pravvo wnioskowac
o wczcsnicjszy termin, glownic z powodu wylaniania kandydatow do licznych klas o profilach autorskicli lull
zwic;kszoncgo zaintcrcsowania kandydatow w stosimku do liczliv przygotowanych niiejsc. Kilkanascic szkol
olrzymalo Inkq zgody, co wywolalo lic znc pmtesly pozosialycli placdwek. Sprzcc iwianosic;metodzie wybiera nia w ten sposob najlepszycli uczniow bcz zncliowania zasaclv mwnycli szans dla kazdej szkoly sredniej.
Protcstowaly rciwniez szkoly poclstawowc, argiiinentujqc, zc rciziic terminy egzaminu dczorgunixujq zajycia
w szkolc. Nic znulazl rciwniez akccptacji argument, zc* elziyki wczcsnicjszym cgzaminoni latwic'j bydzic znalezc
inicjsce w szkolacli srcdnich dla uczniow, ktcirzy nic * dostali sic; do tzw. szkol Jrpszydi .
Problem mwiiego startu i mwnycli szans znikl dopicro w 1997 roku, gdy oprdez badania kompeteneji
na zakonezenie * szkoly podslawowcj wprowadzonc zostaly badania diagnostyezne na konicc klasy sideline’)
i w polowie klasy dsmej. Umozliwily one pmgnozowanie decyzji dsinoklasistdw co do wyboru kolejnej
sciczki ksztalcenia.
'
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C. Tresc i forma egzaminu
Podczas egzaminu kazdy uczen otrzymal do wypelnicnia kartv cgzaminacyjnc (arkiisze forniatu A - 3)
z jyzyka polskicgo i matematyki, skladajqce siy z kilkunastu zadan. dresc zadan nie wykraczala poza mini mum programowe lycli przedmiotow. Forma zadan znacznie jcdnak odhicgala od flotychczasowych szablo ndw cgzaminaeyjnyeh oraz zakrcsu wymagan. Zadania cgzaminacyjne nie penctrowaly juz wylqeznie sfcry
odtworczej wiedzy i umicjytnosci ucznia. lecz poszerzalv zakres sprawdzania o elcmcnty logicznego rnyslenia,
poslugiwania siy wyobrazniq, stosowania wiedzy w praktvcc, czytania ze zrozumicnicm.
Uczniowie i rodzice z zadowolcniem przyjyli zasady stawiania uczniowi wielu rdznorodnych pytari,
d/ ieki czemu powslala mozliwose lepszego rozpoznania jego wiedzy i umicjytnosci. Niekldrym nauczycielom
kontrowersyjny wydal siy nowy sposol) rormulowania zadan i zakres wymagan, skoro do tej pory szkola nie
przygotowywala ucznia w taki sposol). Uznajqc zarzut za zasadny, wladze oswiatowe wojewodztwa postano wily zmieniac szkoly, a nie egzamin.

D. Kryterialnosc i subiektywizm oceny
\Vsz)Tstkie zadania cgzaminacyjnc byly otwarte, o roznvm stopniu zlozonosci. Autorzy testow zapmpo -

nowali nauczycielom sprawdzajjjcym jcdynie maksymalnq liczby punktow mozliwq do uzyskania za popraw ne rozwiqzjinif ' zadania. Nie okreslili jcdnak jednolitych kiyteriow ich pi*zyznawania, pozostawiajqc te dccyzjy
szkolnym komisjom rekmlacvjnyin. Wyniki nie byly wire pomwnywalne, zawieraly duzq doze subieklywnych
sqddw nauczvcieli. () ile brak krylerialnosci zoslal wyeliminowany wjednym z kolejnych cgzarnindw, o tyle
subiektywizm nauczycielskicb ocen nalezalo przyjqcjako nieodlqcznq cecliy egzaminu, na ktorym zastosowa no zadania otwarte i ograniezye jq poprzcz szkolcnia cgzaminatordw.

E . Wyniki egzaminu jako zrodlo informaeji
Kgzamin przepiowadzaly szkolne komisjc rekrutacyjno - kwalifikacyjne, zlozone z nauczvcieli szkdl sred nicb. One tez sprawdzalv place ueznidw i ustalaly kryteria przyjyc. Wynik testu nie byl pizekladany na oceny
szkolnq; nie bylo cgzarnindw voblanych \ 0 przyjyciu do szkoly ponadpodstawowej decydowala liezba zdo bvtych punktow z testu oraz przeliezenie ocen uzyskanych na swiadcctwie ukonezenia szkoly podstawowcj
y.c wszystkich piv.edmiotdw. Nigdy nie udalo sic zebrac informaeji zbiorezyeh, ile punktow uczniowie zdobyli
za mzwiqzanie poszczegolnych zadan oraz ilu ueznidw zdajqcych egzamin zdolalo osiqgnqc danq liezby pi ink "
low. Xgromadzenie takicli informal ji okazalo siy niemozliwe ze wzglydu na ti udnosci w ,.rycznym opanowa ’
*
niu tak duzej liezby danycli. Nie pojawily siy wiyc zadne analizy wvnikdw egzaminu. I gzamin nie dawal
odpowicdzi na pytanie, jaki byl poziom osiqgniyc ueznidw, mierzony zastosowanym narzydziem. Nie dal tez
wskazowck am organom nadzoru pedagogieznego, ani samym nauczycielom, jakie sq slabe i niocne strony
absolwenldw szkdl podslawowych - kandydaldw do rdznycli typow szkdl srcdnich. len problem zoslal roz wiqzanv dopiero w 1997 roku przy zastosowaniu informatyeznej teclinologii wprowad /ania i obrdbki danycli.
'

F. Materialy pomocnicze
Przygolowanie ueznidw, nauczycieli i dvreklordw szkdl do nowej formuly egzaminu ograniezylo siy
do informaeji pr/ekazywanych podczas narad i konfeiencji przez nadzdr kuratoryjny oraz uslalen zainiesz czonych w ,,lnforinatorzc o szkolnictwie ponadpodstawowyni wojewddztwa walbrzyskiego na rok szkolny
1993/94". Nauczyciele nie zostali wyposazeni w material metodyezny do pracy, a uczniowie nie mieli dostypu
do przyklarlowych zarlaii, ktdre przyblizalyby planowanq zmiany. Do pracy nad egzaminem nie zostal wlqczony Wojcwdrlzki Osiodek Melodvc / nv.
lak pomyslany egzamin, inimo swoicli wad, spelnil ioly molywacyjnq. I( > byl niewqtpliwy sukces. ~! \ %
dsmoklasistdw, ktdrzy podjyli prdby spelnienia swycb aspiiacji i znalezli siy w klasach pierwszych szkdl piowadzqcych do matury. Czy skoi zystali z tej szansy ? W 1997 roku 88% z nich ukonezylo szkoly sredniq, a 76%
uzvskalo matury — pi zepustky do wvzszyeh poziomow ksztalcenia, do kariery, wnoszqcswdj wklad w zmiany
slruklury spolecznej regionu.
*
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Rok 1994
Ocena cgzaniinu, ktory mini miejsee w 1993 roku, wskazala na sialic i mocneslrony przyj;
< ( y(:h rozwiqzan.
X pow'szechnq aprobalq spolkala siy obligatory’]nose i powszeclinosc eg/aminu. Podkreslano wzrosl
aspiracji cdukacyjnycli mlodziczy oraz niemicrzalnq wartosc dodanq wicdzy i umicj tnosci uczniow, ktbrzy do
koiica pobytu w szkolc podstawowcj przygotowywali si wspblnic do cgzaniinu. Szczegblnc znaczcnic przypi sano psychologiczncmu i wychowawcznmi aspoktowi przcdsi 'wzigcia. Stawianio jcdnakowych wymagan
\ vszysd< im uczniom, dawanio szansy lakze uczniom uzYskujqcym nizszc oceny swoich osiqgn b, nieuslanne
'
motywowanic, pozwolilo duzej grupie mlodych ludzi mvierzyc we wlasne mozliwosei i podjqe nauky w szko facli srednieh lnaturalnycli.
Egzamin w 1994 roku nicwiclc roznil siy od poprzcdnicgo. Zdccydowanic wyrazniej i jcdnoznacznic
sprccyzowrano postulat, ze ,.przy rckrutacji do klas pierwszych zasadniczvch szkol zawodowych szkolna komi sja rekrulaeyjna pr /eprowad /a rozmowy kwnlifikaeyjnc w oparciu o kartv ogznminacyjne ...*”.
Wbardzo ograniezouyiu zakresie kuralorium oswialy wydawalo zgody na wczesniejszy lerinin eg/aininu.
Karty cgzaminaeyjne ponownic zawieraly wide zadan z jyzvka polskiego i matematvki, ale wprowa dzono zroznicowanic: innc byly zadania dla liccow ogblnoksztalcqcych — w wiykszvni stopniu badaly one
11miej9tno.se logicznego myslenia, kojarzcnia, uzasadniania — innc dla szkol zawodowych, ktbro niialy glbw
nie charakler zadan praktycznych, zyeia wzietvch **, wyinagajqeych stosowania wiedzy w typowych sylu acjacli w doniu, w sklepie, pr/ y kor/ ystaniu z urzqdzcn leelniicznyeh itp.
Organizatorzv cgzaniinu przygotowali dwie wersje tcstbw. Zadania w olm wcrsjacli byly rbzne, lecz
budowane w oparciu o intuicjv autorow co do rownowaznosci icb poziomu trudnosci.
Z myslq o uczniach klas bsmych kuratorium opublikowalo informator, ktory stanowil przcglqd propo nowanyeh w wojewbdzlw'ie kicmnkow kszialcenia. Na rynku ksi9gar.skini ukazala si’9 publikaeja pi . „
Ma.sz
problem ? lb Gi pomoze zdae egzamin do szkoly sredniej!” — zbibr zadan z J9zyka polskiego i niatematyki
zgodnyeli z konwencjq pytari egzarninacyjnycli.
Wdalszym eiqgu nie zostaly ogloszonc wymagania cgzaminacyjnc, zadania punktowanc byly bez okreslenia krytcrialnosei oceniania, a analiza jakosciowa i ilosciowa zadan byla niemozliwa ze \vzgl du na brak
9
mozliwosei zcbrania danycli o wynikacb. \ linio swycb wad egzamin wyzwolif nnwc aspiraeje cdiikacyjnc
bsmoklasislbw. \\ ezcrwcu 1994 roku do wszystkicb szkol srednieh pr/ yjyto 76% populaeji ahsolw entbw' szkol
podstawowyeb.

^

^

^

^

Rok 1995
Rok 1995 nie przvnibsl zadnych islolnycb zmian w sposobie przepimvadzania cgzaniinu. Mial on le
wady, te same zalety i towar/ yszyly mu te same wqtpliwosci . Do szkol srednieh pr/ yjyto 75% populaeji
bsmoklasislbw.
same

Rok 1996
Do przygolowania kolejnego cgzaniinu w 1996 roku zoslali wlqczeni doradev melodyezni i konsulianci
Wqjewbdzkiego Osrodka Ylelodyeznego w Walbrzyeliu. Dalo to szans9 na lepsze przygotowanie naiiczycieli
i uczniow do nowcj formuly cgzaniinu. Poszerzy! siy krqg uezestnikbw dyskusji nad zakresein wymagan egzaminacyjnych oraz kiytcrialnosciq oceniania.
Wqtpliwosci co do rbznicow'ania wymagan w zalcznosci od tvpbw szkol zostaly rozstrzygni tc w ten
sposbb, ze wprowadzono jednakowe wymagania w'oliee wszyslkicb bsmoklasislbw' w sesji eg/aminncyjnej
w' ezerw'cu 1996 roku.
Genti um Informacji Zaw'odowcj — speejalistyczna poradnia zawodoznawcza, dzialajqca od trzoeh lat
— wydalo informator o szkolnictwie ponadpodstawowym, w ktorym znalazlo si$ wbcle danycli o systemic
szkolnym, kicrunkacb ksztaleenia w szkolacb 11a torenie wojcwbdztwa, o zasadach przyjyc oraz o czynnikacb
i warunkacb dobrego wyboru przcz ueznin dalszej seiezki ksztaleenia. Pracownicy GIZ - 11 prowadzili lakze

^

55

zajyeia z uezniami, podezas kldrych uczyli, jak rozpoznawac wlasnc predyspozycje i zainteresowania, informowali o zawodacli i sciezkach prowadzijcyeli do idi zdobycia oraz wskazywali miejsea, gdzie i na jakich
warunkach mozna hylo kontynuowae nauky po ukonczeniu szkolv podstawowcj. Centrum probowalo upo i zqdkowae problem poradnictwa i orzecznictwa zawodowego dla dzicci choiych, z obnizonq norniq wymagan oraz / dysfunkejami.
Na tic tych doswiadezen powslalo naszc przckonanic, ze sumo badanic kompeteneji, jako zabiegegza minacyjnv i rekmtaevjny przeprowadzany |)o zakonezeniu cyklu ksztalcenia, jest niewystarczajijey do podejmowania trafnych i racjonalnych dccyzji zarowno przez ueznia, jak i organy administraeji oswiatowcj.
Bez badan antycypaevjnych i kontckstowych ksztaltowanic sicci szkolncj oraz wybdr kolejncgo etapu ksztaleenia hydzie w duzej mierze nictrafny, przypadkowy i nieracjonalny.
Pgzamin w czerwcu 1996 roku by! ostalnim cgzamiiicrn \v dotyeliczasowej formic. Do szkdl srcduich
przyjyto 76% populacji osmoklasistow.
*

Rok 1997
Wfaesicri 1996 roku nic zapowiadal cgzaminacyjncj rcwolucji. Kazdc kuratorium na wlasmj ryky podejniowalo jakies proby zmian w formule cgzaminowania poszkole podstawowcj, a zniiany struktury ksztaleenia
po/ostawialo raezej swojemu naliiralncmu hiegowi. \V Minislcrsiwie Kdiikacji Narodowej mdwilo siy o refor mie edukaeji, a Dcparlamenl Stratcgii i Reformy Kdukaeyjnej analizowal przyezyny, ktdra spowodowala,
ze w wojewddztwie walbrzyskim do szkdl srcduich przyjmowano 76% osmoklasistow, podezas gdv w woje wddztwie kaliskim tylko 54%, a srednia krajowa ledwic przekraczala 60%. Obserwowane tempo zmian struk tury ksztaleenia postawilo pool znakiem zapytania jedno z zalozcn reformy, ze 80% populacji powinno ksztaleid siy w szkolaeh prowadzqcych do malury.
Szczcgdliiij roly w gromadzeniu informaeji, prowadzeniu konsullacji zc srodowiskiem i przygolowywa niu propozvcji rozwitjzan, ktdre mogfyby spowodowac pozqdanc zmiany w systemic cgzaminowania ueznidw,
odegral Leslaw Zabloeki z Departamcntu Stiatcgii i Kcformy Ddukacyjncj w MI£N.
Na 21 i 22 styeznia 1997 roku dwczesny dyrektor Departamcntu Stratcgii i Reformy Edukacyjnej MKN
dr Jerzy Gqsiorowski zwolal narady, ktdrej celem bylo uslalenic zakresu, lempa i mozliwosci dokonania
zmian w sposobie rekrutaeji ueznidw do szkdl ponadpodstawowyeh w poszezcgdlnyeh kuraloriaeh. Do Dusz nik Zdroju zostali zaproszeni: prof, dr hab. Grazyna Wieezorkowska -Nejtardt , wieedyrektor Instytutu
Studiow Spoleeznveh Uniwersytetu Warszawskicgo, dr Rogdan Cichomski wraz z doktorantami Instytutu.
przcdstawicicl Departamcntu Ksztalccijia Ogdlnego MliN oraz przedstawieiele zainteresowanych kuratoridw.
(\\ naradzie wz.iylo udzial 21 reprezenlaeji kiimtoryjnyeh.)
Podezas spotkauia zoslaly przedstawionc zalozcnia zreformowanego syslemu egzaminaeyjnego, w ktdrym kazdy szezebcl edukaeji konezy siy egzaminem, a jego wyniki stanowiij podstawy do rekrutaeji na wyzszc
szezeble ksztaleenia.
Przedstawieiele ISS - u zaprezcntowali wyniki swoicli badan spoleeznych, ujawniajfje niepokojjjee zjawi sko ,,dziedziezcnia wykszlaleenia".
Przcrlslawieielc kazdego kuratorium przcdslawili swoje doswiadezenia egzaminaeyjnc oraz swdj punkl
widzenia na sposdb przejseia z dotyehezasowego na zreformowanv system cgzaminowania ueznidw.
Kfektem tego spotkania bylo ustalenic, ze :
— najblizszy egzamin wstypny do szkdl srednich na terenie woje.wddztwa walbrzyskiego zostanic za slfjpiony hndnnicm kompclcncji absolwenldw szkdl podslawowyeh, kldrc hydzie przeprowadzone
w ieh macierzyslyeli szkolaeh,
— Ministcrstwo Kdukacji Narodowej zabezpieczy ekspeiymcnt od stronv prawnej i finansowcj,
— ISSobejmic opieky naukowq nad ckspcrymcntem,
— pozostale kuratoria po konsultaejaeh w swoicli smdowiskach podejmjj badania pilotazowe i prrihnc
w klasaeh siddmych lub dsmycli.
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Rozpoczyla siy bardzo inlensywna praca nacl polqczenicm w calose wszyslkich dyleinaldw i uwnrunko wari tego przcdsiywziycia. Nalezalo wykonac konkrctnc zadania:
— Przeprowadzic badanic jak najblizej korica roku szkolncgo po to, aby objqc nim w pclni zrcalizowany
program nauczania.
— Xakohczyc rckn.1larj9 do szkdl srednich do konca czcrwca.
— Przygotowac standaryzowane narzydzia porniaru kompeteneji z jyzyka polskiego 1 malematyki.
— Dokonac szybkiego sprawdzenia prac, a rdwnoczesnie wyeliminowae lul ) ograniezyc subiektywizm
nauczycicla w occnic osiqgniyc uczniow.
— Dostarczye wyniki uczniom przed zakonczcnicm roku szkolncgo.
— Xagwarantowae sprawnq organizacjy barlan przy uwzglydnicniu minimnlnych koszldw.
— Przygotowac do zmiany uczniow, nauczycieli i dyreklordw.
— Nadac badaniorn wysoki poziom akccptacji i wiatygodnosei.
.

Wykorzystujqc dotyehczasowe doswiadczcnia, w kuratorium walhrzvskim zostal przygotowany projokt
proeodury egzaminaeyjnoj, kldry trafil do MUN do akccptacji. 7 niarca owczcsny dyreklor Deparlamenlu
Ks/lalcenia Ogblnego w MUN, Mirosfaw Sawicki wyraza zgody na ckspcrymenlalnq zmiany. Jakq? Old/ :
1. badanic kompeteneji bydzie sprawdziancm wicdzy i umiejytnosei ucznia j )o osmiu lutacb nauki
w szkolc podstawowej.
2. badanic przcprowadzone bydzie w macicrzystcj szkolc ucznia 9 1 10 czcnvoa 1997 roku.
3. badanic bydzie rdwnowazne cgzaminowi wstypnemu, a jego wynik bydzie podstawq rekrutaeji.
H-. Obcjmie be/ wyjqlku wszyslkich uczniow kkis dsrnych (lakze laurealdw konkursdw przcdmiolo wvch).
5. Wobec wszvstkich uczniow postawionc zostanq jednakowe wymagatiia ogloszonc w rcgulaniinie
bailan.
6. ' Testy do badan kompeteneji bydq przygotowanc przcz zespol doradcow nictodycznycb i konsultan tow Wojewddzkicgo Osrodka Metodyeznego w Walbrzychu i standaryzowanc przy udzialc Instytutu
Studiow Spolccznych — palrona naukowego ckspcrynicniu. Testy z matematvki zawierae bydq 4( )
zadan wyboru wiclokrotncgo, a z jyzyka polskiego 3 zadania otwartc i 18 zadan wybom wiclokrol nego.
7. Do cgzaminowania zastosujc siy komputerowq tcchnologiy kodowania i przetwarzania danych .
8. Pytania zamkniyte sprawdzanc bydq przcz optyezny czytnik zaznaczcii.
9. Pytania otwartc /. jyzyka polskiego bydq sprawdzanc najpicrw przcz Wojcwddzkq Komisjy Spraw dzajqeq zlozonq z 50 nauczycieli jyzyka polskiego ze szkdl podstawowych i srednich, uprzednio
przeszkolonych i przygotowanych do kiyterialnego oceniania na warunkach uniowy — zlecenia.
10. Kartv odpowicdzi, oprdez kodu ucznia i kodu szkolv podstawowej, bydq zawicraly kod szkoly,
do ktorej uezon zlozyf podanic. Korly szkdl ponarlpodstawowych bydq umicszczonc w ,,I11format!> rzc o szkolnictwic ponadpodslawowym wojewddzlwa walbrzyskicgo na rok 1997/98*7
11. W utwor/onej bazie danych nastqpi segmenlacja wynikdw, ktdie otrzymajq:
— uezniowie,
— ich szkoly macierzystc,
— szkoly srcdnic, do ktorych uezniowie zlozyli podania.
12. Szkolnc Komisje Przcprowadzajqce badanic bydq skladalv sic z nauczycieli maeierzystej szkoly
podstawowej, przcdstawicieli Rady Rodziedw oraz obserwatora ze szkoly ponadpodstawowej.
13. badaniorn kompeteneji bydq towarzyszyly badania ankietowe srodowiska rodzinnego i otoczcnia
szkolncgo ucznia oraz testy psychologiczne prowadzone pi*zez ISS.
14. Przygotowanic szkdl do badania kompeteneji przeprowadzone bydzie w cyklu spotkan z dyrektora mi szkdl wszyslkich tvpow w marcu i maju 1997 roku.
\\ coin przygotowania i przeprowadzenia badan powolano w Wdjewddzkim Osrodku Metodyeznym
Pracowniy Porniaru Kompeteneji Ucznia. Pracownia zostala wyposazona w sprzyt komputcrowy duzej mocy
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ezytnik zaznaezeri. Przygotowano testy takze do badan probnyeh i pilolazowyeh zgloszonyeb
w kraju.
kuratoria
inne
przez
()
i 10 czorwca 1997 roku przeprowadzono badania kompeteneji.
20 czerwca 1997 roku uezniowie Idas osmych wraz zc swiadeetwem ukoriczcnia szkoly otrzymali za swiadezenieo wyniku badania kompeteneji.
24 ezerwea 1997 roku wszyslkie szkoly ponadpodstawowc otr/ ymaly zbioreze / estawienie wynikow
swoich kandydatow.
27 czcrwca 1997 roku zakonezono w wojcwddztwic rekrutaejg do szkol ponadpodstawowyeb .
\V badaniu wzigfo udzial 12 416 uoznidw klas osmych, z czego 81% przyjyto do klas piorwszych szkol
ponadpodstawowyeb prowadzqcveh do matury.
Badania pmbne i pilolazowc z wykorzystaniem testow przygolowanyeh przez pracowni walbrzysktj,
w tej samej proeedurze i teclmologii, przeprowadzono w niaju i ezerwcu 1997 roku w Warszawie, Krosnie,
Tarnowic, Nowym Sqczu, Koszalinic, Slupsku, Pile, hodzi i Bialymstoku. Badaniami tymi obj to od kilkudzic sifciti (w Pile) do kilku tysiecy (w Slupsku, Koszalinic i Warszawie) uezniow klas siodmycb i osmych.
ora / oplyezny

^

^

Rok 1998
Bozpoeztjl siit* nowy rok szkolny 1997/98. Kgzamin w nowcj formic, wbrew opinii sceptykmv, nie wy wolal niepokojow spolecznycb — zostal przyj ly z zadowoleniein zamwno przez uezniow, jak i nauezycieli.
Kgzamin by! przeprowadzony bez zakloeen i odwofan, po raz pierwszv dal bogaetwo danych o kompeten cjach uezniow, ich korclacjach z kontekstem rodzinnym i szkolnym. Odbil siy on szerokim cchcni w kraju,
wywotal duze zaintercsowanio spolccznc. Informacja o tym wydarzeniu zostala wprowadzona do tematyki
sierpniowej naratly kuraloiow w homzy, ale zostala komplelnic przyemiona problcmatykq wiolkiej lelniej
powodzi, jaka nawiedzila poludniowc i zachodnie rejotiy kraju w ezasie wakaeji. We wrzesniu wszyscy zyli
zblizajijcymi siy wyborami do sejmu BP. a pazdziernik uplynijl pod znakiem ksztaltowania siy nowcj wladzv.
W tym ezasie Pracownia Pomiaru Kompeteneji Ucznia, odpowiadajqc na duze zaintcrcsowanic ekspe rymentem, zaproponowala praeownikom WOM - ow i lairatoriow szkolenia w tym zakresic. W pazdziorniku
i listopadzie w tygodniowyeh warszlataeb na ( (‘mat teclmologii badan kompeteneji uezestniezylo blisko 170
osob niemal ze wszvstkieli osrodkdw w kraju. Zostaly one przcszkolone w zakresic przygotowania i organizaeji
badan. konstruowania narzydzi pomiaru, kodowania kart odpowiedzi, badania kontekstu, tworzenia baz da nycb i analizy wynikow badan.
Pracownia rozpoczyla przygotowania do nowogo badania. Wyciqgajqe wnioski z poprzcdnich badan

^

.

kompeteneji, zaproponowala nastepuj jce modyfikaeje w eksperymencie:
1 . Rozszerzye badania kompeteneji o badania pmbne w klasaeb osmych w inareu 1998 roku. Mialyby
oii(‘wczesniej zapoznae uezniow z nowij technologic eg/ aminacvjiup a rownoczesnie dostarezye in formaeji o ich wynikaeh na tie badancj populacji, o rozkladzic zaintcresowania uezniow szkol podsta wowvcli poszczegolnymi typami szkol ponadpodstawowyeb, prognozowae szanse realizacji ich po tenejalnego wyboru. Ws / yslkie le informaeje bylyby dostarezone uezniom przed oslatecznym podj<v
eiem decyzji o skierowaniu podania do konkretnej szkoly sredniej. Na podslawie lyeli informaeji
bylabv mozliwa rowniez korekta planowanej sieei szkolnej przez kuratora oswiaty.
2. Przcprowadzic w maju 1998 roku pmbne badania rowniez w klasaeb siodmycb. Mialyby one rozpo znac potenejal intelektualny siodmoklasistow oraz ich aspiraeje edukacyjno (wylqcznic co do typu
szkoly), a takze lepiej przygotowac ich doegzaminu i zapoznapjez kodowaniem,sposobem slawiania
zaduri, technikij ro/ witj/ ywania testow.
le badania klas siodmycb na zakonezenie roku szkolnego oraz badanie tyeh saniyeb uezniow
\v polowie klasy osmej mialy stanowie spojny z egzaniinem system diagnostyezny, z ktorego wynika lyby prognozy co do szans realizacji oczekiwan uezniow na tie wynikow ohrazujqcych ich rozwoj.
( eia pozoslala naslepujijca kwestia: czy wlqczyc wyniki lyeli badan doogdlnego bilan Do rozslrzygni;
su osKjgniee uezniow, ktury deeydowalby o przyjyeiu do okreslonej seiezki ksztaleenia.
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3. Przygotowac narzydzia do badari kompeteneji, uwzglydniajig: pogkjd IKI wymagania egzamina cyjnc nauczyeieli z rdznyeh rcgiondw Polski oraz poddac jo co najmniej dwukrotnej w ciijgu roku

stanclaryzacji.

.

.

Istotnym wydarzeniem bylo wkjczenie siy prol* dr. Iiab Holcslawa Nicmierki do prac nad doskona Icnicrn eksperymenlu walbrzyskicgo.
Jesienicj 1997 roku orlbyly siy wyboiy do Sejmu. Wladzy j^rzcjyla nowa opcja polityczna, zmienil siy rztjrl.
Problem badaii kompeteneji trzeba bylo naswictlic nowemu kicrownictwu MEN. Pomysl byl zgorlny
z reformatorskimi zalozeniami nowej ekipy. Na 8 grudnia zwolana zostala do Polanicy Zrlroju narada kurato rdw, kldra gldwnie poswiycona byla problemalyec barlan kompeteneji i eg/ amindw. W naradzie uczeslniczyl
podsekretarz stanu w MEN Wojciccli Ksiqzck oraz wieedyreklor Departamentu Ksztaleenia Ogdliicgo Sla womir Ziemicki.
Ekspciymcnt znalazl poparcie MEN. Zgocly na jego rozszerzenie (w klasach dsniych) uzyskali kurato rzy w Krosnie i Slupsku. Deklaraeje przeprowadzenia barlan prdbnydi w klasic sidrlmoj w maju 1998 roku
zlozyli kuralor/ yz Lcgnicy, Jeleniej Cory. Bielska Bialej. Nowego Sjjcza, Tarnowa, Cieehauowa, Pily, Koszali na. Elbkjga, Gdahska, Olsztyna, Konina, Przemysla i Bialej Podlaskiej, a \v pazd/ierniku 1998 roku — Szcze dna.
Walbrzyski kurator przeksztalcil Pracowniy Pomiaru Kompeteneji Ucznia w samodziclnrj jerlnostky or ganizaevjiiij — Osrodek Parian Kompeteneji Ucznia. Na potrzeby nowo powolanrj placowki kurator przeka zal obiekt po zlikwidowanym iniernaeie. MEN przyznal srodki finansowe na reinonl budynkii i przyslosowa nie go do realizaeji stalulowych zarlan. Osrodek zostal doposazony w wysokicj klasy sprzyl komputerowy
do hadan oraz sprzyt do szkolcn i prezentaeji.
Sposrod 170 osob przeszkolonych w Walbrzydiu zaproszono do wspofpracy 23 nauczyeieli jyzyka pol skiego i matematyki z 12 osrorlkdw metodycznych i kuratoridw oswiaty w kraju.
Zespol ten. nazwany Zcspofcni Konstruktordw Tcstu Kompeteneji Ucznia. okrcslil wymagania do Pa rian kompeteneji zjyzyka polskiego i matematyki w klasach VII i VIII, uzgodnil plany testow oraz krvteria
oceniania, skonstmowaf testv do stnndaryzacji, dokonywal analizy jakoseiowej i statystyeznej testow. przygo lowywal wersje ostateezne do barlan kompeteneji.
Zespol spotykal sir;od styeznia 1998 roku (gldwnie w Walbrzydiu, Krosnie i Slupsku), majtjc zagwaran towaiiq opicky merytoiyczntj recenzentow wewnytrznych, ckspertyzy metorlologicziuj Instytutu Sturliow Spo lecznych Uniwersvtetu Warszawskiego i Miydzywyrlzialowego Studium Pedagogicznego Uniwt'rsytetu Orlah skiego. a takze obslugy technicziiij i oiganizacyjiij] Osrorlka Parian Kompeteneji Ue/ nia.
\V maju 1998 roku w prdbnych badaniacb klas siddmydi. uczeslniczylo okolo MO ()( )( ) ueznidw z calrj
Polski, a w badaniacb kompeteneji rdwnowaznycli egzaminowi wstypneinu rlo szkdl ponadpodstawovvych —
okolo 30 000 ueznidw z trzecli wojewddztw, ktdre uzyskafy zgorly MEN do 2000 roku: walbrzyskicgo. kro snienskiego i slupskiego.
Pvlo to kolrjne. wazno wydar/enie na rlrorlze do wpmwadxenia w systemic erlukaeji zewnytrznego sys teinu oceniania. Na porlstawie tveb doswiadezen:
— doprecyzowano i uzgorlniono wymagania do barlan kompeteneji,
— przeewiezono proceduiy standaiyzacyjnc zarlan i testow,
— przeszkolono i przygotowano wielu nauczyeieli do kryterialnego oceniania,
— poprawiono regulaminy i instrukrje,
— doskonalono analizy wvnikdw oraz icb prezcnlaejy,
— pracowano nad zaswiadezeniem rlla ueznidw,
— zarysowala siy potencjalna struktura organizacyjna lokalnych osrorlkdw rlajqcycli gwaranejy wyko nania barlan sprawnic i terminowo, z wykorzystaniem zasobow lokalnych,
— dylemat wyboru mierl / y zadaniami olwartymi i zamkniytymi byl mzslrzygany zawsze na kor/ vse
wiykszcj liezby tycli dmgicli, gldwnie / powodu czasu sprawdzania, obiektywnosei oceniania. ni skicli kosztdw organizacyjnyeh,
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—

wskazywano na konieeznosc prowadzenia badan probnycb, diagnostycznych, spelniajqcycb funkejy
informacyjiu ) i motywujqcq .

Rok 1999
Poczqtck roku 1999 przyniosl zmiany podzialu administracyjncgo kraju , a w konsckwcncji likwidacjy
wielu uinflow kuratoryjnycb oraz zmiany organow prowadzqcych placdwki oMviatowo. Rozpoczyte dziafania
w zakresie badania kompeteneji w ,.malycli wojewddzlwnch musiafv znalczc swq kontynuacje w ramach
nowych , ..duzycb" wojcwodztw. Departamcnt Stralegii i Kcformy Kdukacyjnej zajql siy koordynacjq cksperv
mcntu . Sicdcni duzycb wojcwodztw uzyskalosrodki na kontynuacjy lokalnic uzgodnionycb konccpcji egzami
nacyjnych. Wojcwodztwa malopolskie, wiclkopolskic i lubclskic w dalszym ciqgn rozwijaly wlasnc rozwiqzania
organizacyjne. Wojcworlztwo dolnoslqskie ( bcz dawncgo wroclawskiego) , zachodniopomorskie, poinoi'skic (wraz
z dawnym elblqskim ) i podkarpackio podjety decyzjy o realizacji tzw. ekspcrymcntu walbrzvskiogo.
Zespol Konstmklomw Teslu Kompeteneji pizygotowal nowe, starannie opisane, standaryzowane testy,
z ktoiych w badaniacb probnycb i wlasciwych skor/ ystafo ponad 200 000 uezniow z czterech duzycb wojc wodztw.
Od poczQtku 1999 roku powstajq takzo formnlno podstawy do tworzenia zewnytrznego systomu oee
MKN powolalo Cenlralnq Komisjy Ugzaminacyjnq i Okrygowe Komisje Kgzaminacyjne. Doswind
niania
czcnia walbrzyskic mialy bye wykorzyslanc do zbudowania i wdrozenia konccpcji sprawdzianu po zreformo
wancj szesciolctnicj szkolc podstawowcj i cgzarninu po ginmazjuin . W ramach GKK powstal Wydzial Spraw
dzianow po Szkolc Podstawowcj. ktorego piacownikami od maja 1999 roku stali siy byli pracownicy Osrodka
Badan Kompeteneji Ueznia w Walbrzyclui . Na niicjscc pracy wydzialu wyznaczono siedziby OBKIJ w Wal
brzyehu . Od lipca 1999 roku do grona praeownikow CKK rlol'jczyli pozoslali pracownicv osrodka . Miejseem
icli pracy pozostal Walbrzych . Kdwnoezesnie trwaly przygotowania do przejycia przcz Gcntralnq Komisjy
Ugzaminacyjnq mienia ruchomcgo i nicrucbomcgo od Uizydu Marszalkowskiego, do ktorego osrodek trafil na
mocy ustawy kompctcncyjncj. We Wroclawiu powstal Wydzial Programow Szkolcnia Kgzaminatoraw.
Wtej sytuacji we wrzesniu 1999 roku Osrodek Badan Kompeteneji Ueznia w Walbrzyclui , jako jednost ka organizacyjna, dla kldrej organem prowadzfjcym byl Sejmik Samorzqdowy WqjowddzLwa Dolnoslqskicgo,
zostal poslawiony w slan likwidaeji .
Od pazdziernika w GKK nastqpila wyrazna zmiana. Bylo torpedowane wszystko, co w jakikolwick
sposob Iqczylo siy z ckspeiymentem walbrzyskim . Postypowal proccs totalncgo sccntralizowania wladzy nad
syst (‘mem egzaminacyjnym w rykacli dyrektora CKIi .
W lym fliichu doszlo do zinianv regiilaminu pracy GKK , ktdra zlikwidowala micjsca pracy w Walbrzy
chu . Wszyscy pracownicv GKU zatrudnicni w Walbrzyclui z dniem I slyeznia 2000 roku straeili pracy w tej
instytueji .
Pary micsiycy pozniej przestal istniec takze zamiejscowy wydzial wroclawski.
"

-

-

—

-

.

-

-

Rok 2000
1 slyeznia 2000 roku zlikwidowany zostal OBKU . Wysokicj klasy sprzyt kompulerowy i szkolcniowy
oraz wyposazenie osrodka zostalo wywiezione do Wioclawia i rozdane ldznym instytucjoin, a hudynek za mkniyty. Osrodek Badan Kompeteneji Ueznia w Walbrzyclui przestal fizyeznie istniec. Kilka micsiycy pozniej
btidviK' k , wyremontowany na potrzehy osrodka ze srodkow budzetu MEN za kw'oty 200 000 zl, zostal sprze dany prywatnej firniic kompiitemwcj za takqsamq kwoty.
Mimo lood 1 slyeznia 2000 roku doswiadezenia osrodka walbrzyskiego zaezyly proccntowac na rzecz
zupclnie nowego przcdsiywziycia . Osrodek nie zaprzestal dzialalnosci. Skupiajqc wokdl siebie ludzi popierajq cych idey diagnostycznych badan kompeteneji . podjql siy dalszej pracy jako Slowarzyszenie pod nazwq
lnstylut Badan Kompeteneji .
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Wroku 2000 Instylul wykonal badania diagnostyezne w klasaeh III i VI szkol podstawowyeh oraz I i II
gimnazjow. \V bazie danycb zgromadzono wyniki osiqgniyc ponad 200 000 uczniow, uzyskanc w piyciu bada niacli w ponad 1 600 szkolach . Kazdcmu badaniu konipctcncji towarzyszylo badanic kontckstu tycli osiq-

gnigc.
Coraz wi ksze zainteresowanie nfcrtq InslyluHi zmusifojcgo pracownikow do logo, aby doswiadczenia
wynikajqce z tycli badan doskonalic, rozwijac i ukicrunkowac przcdc wszystkim na pomoc :
a ) uczniowi w rozpoznawanin swoich slabych i mocnych stron na tic wynikow uzyskiwanych przez
kolcgow w klasic, szkolc, badancj poptilacji oraz w pi'zygotowanin dalszcj sciczki ksztalccnia, uwzglyd niajqc jego zaintcrcsowania, prodyspozycjo i aspiraejc;
b ) nauezycielowi \v wykorzystaniu wynikow badan do dostosowania proeesu dydaktyczncgo i wy chowawczego do rcalnych osiqgniyc uczniow ;
c) dyrektorowi w planowaniu pracv dydaktyczncj i wvchowawczcj oraz occnic cfektywnosci pracy
szkoly w oparciu o standaryzowanc i przctworzonc wyniki badan konipctcncji i kontckstu .

^

Instytut Badan Kompclcncji zamierza wire:
1 . kontynuowac peace nad ulworzeniem banku slandaryzowanyeh zadah i testow ;
2 . na podstawic wlasnych wymagah, odnicsionvch do cztcropoziomowcj taksonornii cclow poznania:
zna i rozumic poj cia,
analizujc i logicznic mysli ,
odtwarza i stosujc wicd /£ w praktycc,
tworzy,
badac empiryeznie standard ) ositjgniyc uczniow, a wyniki tycli badan publikowac w coin wiykszcgo
zobicktywizowania occny w wcwnqtrzszkolnym systemic wymagah:
3. uzupclnic braki w tworzeniu matcrialow z metodyeznym komentarzem do zadah i testow. aby po moc nauczyciclowi w doskonalcniu jego warsztatu pracy;
4 . uczynic z badan diagnostycznych podstawg dla tworzenia prognozy osiqgni c uczniow w egzami nadi zcwnelrznych . Wkazdyeh badaniach Instylnl bedzie uwzdcdnial mozliwie szeroki zasob uwa mnkowaii , ktorc rzulujij na wynik, tak aby dac pclnicjszy obraz ueznia, szkoly i jej oloczcnia ;
5. praeowac nad udoskonalcnicm informaeji dla ueznia, nauczyeicla i szkoly. Zaswiadezenie dla ueznia
powinno w prosty sposob pokazywac w znormalizowancj skali jego pozyej na tic klasy. szkoly
i badancj poptilacji , a program komputcrowy EWAL powinicn zawicrac coraz lepiej zorganizowanc
i przctworzonc danc o wszyslkich aspcktach badanych pmblcmow;
6. proponowac badania diagnostyezne na wszyslkich poziomach edukaeji podstawowcj i gimnazjalncj ;
7. skupic wokol Instytutu (obok dobrych konstruktomw zadah i dydaktykow przcdmiotowych ) takzc
tcorctykow metodologii badan pcdagogicznych i pomiaru dydaktyczncgo. Konieezne jest wspolnc
podnoszcnic wicdzv i killtuiy diagnostyeznej nowych odbioreow. Wymianic pogltglow, icb populary zacji , a takzc informowaniii srodowiska oswialowego o rozwojn inysli diagnostyeznej bydzie sluzyl
binIclyn naukowy ;
8. tak rozwijac swtj dzialalnosc, aby moe prowadzic rcgularnc, naukowc badania diagnostyezne. miy dzy innymi w zakrcsic konstrukcji i szerszego zastosowania narzydzi badawezyeh , kodowania odpo wicdzi, krytcrialnosci occniania, normowania ositjgniyc uczniow itp.

——

^

—
—

7

^

^

