7
prof dr hab . Boleslaw Niemierko
Uniwersytet Gdahski
,

Czy zadanie wyboru wielokrotnego
nadaje si? do diagnozowania
procesow edukacyjnych?
Ih konferoncja zostala pomyslana jako spotkanie pedagogmv i spccjalistow przcdniiotow szkolnych
w eelu dalszoj wymiany poglqdow na lemal potrzeb, mctod i zasad interprctacji wynikow rozpoznawania
przebiegu i uwamnkowan procesow' edukacyjnych. Jqdrem tej dyskusji rna bye rzclelna rozprawa / zciclanicm
wyboru wielokrotnego , majqcym w poniiarze dydaktyeznym pozycjy wyjqtkowq i wciqz jcszcze uwazanvm
przcz wiclu nauczycicli za synonim testu osiqgn c szkolnych. a przynajmniej
tcstn standaryzowanego.
Poniowaz dorobek osrodka walbrzyskiogo w konstruowanin i stosowaniu takich zadah w szkobach podstawo wycli jesl w KRAJII najw' i kszy, pofqezymy przeglqd logo dorobku z gruntownq analizq pr/ ydatnosei zadah
wyboru wielokrotnego. jego zalet i ograniczch , realiow i zludzch .
leinat jest gorqcy, bowiein zadania zamkniyte majq zarowno za|)alczywycb przeciwnikow, jak i zwo Icnnikow, a wiyc nic b dzic latwo uniknqc przegiyc to w jednq, to w drngq strong . Zach cajqc do umiaru , jesli
juz nie w refcratach i doniesieniacb , to przynajmnicj w kohcowych podsumow'aniach , organizatorzv konferen cji pragnyli uniknqc powicrzcliownosci . \Y tym cclu postanowiono przcprowadzic krotkie warsztaty konstmk cji i analizy zadania wyboru wielokrotnego, tak aby wszyscy uczcstnicy sympozjuni niogli ustosiinkowac sk;
do lych zafozeh, procedur i interprctacji, ktore si} w Polsce uznawane i stosowanc przez dydaktykhw przed miotowych wyspeejalizowanych w pomiarze dydaktyeznym . Mam nadziejy, ze warsztaty, starannie przygo towane przez wykladow'cow', istotnie wzbogaeq doswiadezenia obu stron .
Problematyka diagnozy cdukacyjncj nie bgdzie na tej konfereneji ogianiczona do zastosowah zadania
wyboru wielokrotnego. Chceniy zajqcsi uezniami o specjalnych potrzebac/ i edukacyjnych , ksztafceniem we-
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dlug wymagah okreslonveh slandardami edukacyjnymi, roznorodnymi aspektami egzaminowszkolnych. problemami organ ixacvjny mi baduh osiqgriiyc szkolnych , ewuluacjq wynikow diagnozy osiqgniy.c i , nadewszyst ko, typowaniem zmicnnych kontckstowych uezenia si , ktorych przebadanie diagnoza powinna objqe.
To wszystko bydzic przedmiotem referatow, donicsieh badawezyeh i dyskusji.
Moj tytulowy problem „Gzy zadanie wyboru wielokrotnego nadaje si$ do diagnozowania procesow
edukacyjnych ? nie jest pytaniem relorycznym . Aczkolw'iek mozna spodzicwac si;< odpow’iedzi , ze ..nadaje si$
po czysci , zakres przvdatnosci zadania pozostaje olwarty, gdyz w edukaeji lo, co wczesniej ustalono, musi bye
w'ciqz na now'o sprawdzane i uzasadniane .
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Blaski i cienie zadah zamkni$tych
W zadaninch zamkni iych uczeii wska / uje jednq z gotowych odpow'iedzi, co daje mozliwosc punklo wania obieklywnego , to jest niezaleznego od osoby punklujqcej, i aulomalyczriego, w tym lakze opartego
na optyeznym sezytyw'aniu wynikow’ z kart odpowicdzi . II wfasciwosci zadah majq tym wiyksze znaezenie,
im bardziej masow e i mnicj zalczne od autorow jest ich zastosowanie.
Naturalnq postaciq zadania testowego jest jego forma otwarta , ogi aniczona do pytania lub polecenia,
bez zadnej konstrukcji pomocniczej. Konslruktor zadania czysto od tej formy zaezyna, by potem
i lo
niekiedy dopiero po zebraniu odpow'iedzi pewnej liezby uezniow' dokonaczamkniyciu zadania . Istotq za mkniycia jest przy tym nie, jak si czysto wydaje laikom , wybranie kilku atrakcyjnych dla ueznia odpow'iedzi
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do wybom , leez gdy iresc zadania zarnkniytego osiqga niezbydny dla tcj forrny poziorn intclektualizacji
wybranic kilku konkureneyjnych sposobow tcorctyzacji sytuacji zaclaniowej opisanej wjego trzonic.
Przcdstawiy to na przykladzic zadania wybom wielokrotnego (WW), ktorc ma co najmnicj cztcry tvpv
i szcsc oflmian ( Niemierko, 1975, s. 189-192), alojcdcn zjcgo typow najlepsza odpowiedz , mozc tu bye
uzimny za lyp koronny. Sklada siy ono z Irzonu zadania, objasniajqcego sytuacjy zadaniowq i c./ ynnose, jaka
ina bye w nicj wykonana, oraz z gotowych odpowicdzi, z kloryeh jedna. zwana nickicdy wars Iraktoreni , jest
najlepsza, a pozostalc pelniq funkcjy drstraktorow , to jest odpowicdzi towarzyszqcych, stanowiqcycli alterna tywnc, ale zdaniem antora sfabszc rozwiqzania zadania. Konstrukcjy takiego zdania mozna przedstawie
nastypujqco:

—
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Hysmick 1. Konstrukcja zadania wyborn wielokrotnego
z zakresu wyzszyeh kategorii cclow' ksztalcenia

Dopoki pozostajeniy w obrybie jednej, ogulnie uznanej teorii , jak to nickicdy bywa w naukaeb scislveh ,
dccyzjy ueznia mozna spiwadzic do poprawnego i niepoprawnego wvboru modclu rozwiqzania, a w’iye zadanic / / 7/' nic budzi wqtpliwosci . Cliciclibysmy jednak, by sytuacja zadaniowa nic byfa suclio podryeznikowa,
Iccz wziyta z zycia, a „zycio/’ mozc bye wyjasniane za pomocq wielu teorii. Niouchronnic pojawia siy mozli wosc zakweslionowania modelu , na ktorym oparto odpowiedz oznaezonq jako prawidlowa: mozc to uczynic
eksperl, dyskwaliflkujqc autora zadania, mozc tez i zdolny uezen , traeqe eenne punkty w stosunku do odtworczcgo „kujona‘\ Oto dlaczcgo zadania WW pozostajq ..wyzszq szkolq jazdy ” dla konstmktora testn, trudnq do
nasladowania i uprawiania przcz przcciytncgo nauczyciela bez gruntownego przygotowania teoretyeznego
i doswiadezenia w dziedzinie poniiarn dydaktyeznego.
Warto zauwazyc, zc zadania otwartc takze ccclmjq siy pcwnyin slopnicm zamkniyeia, zc wzglydu na
wybor tematyki i bardziej lub rnniej wyrazne zalozenie, jak w ulubionym przcz krytykow s / kolv pylanin
„Za eo kochamy Many Konopnickq ? ” , gdzie nic tylko osoba pisarki, Iccz takze i nezucie do jej tworczosci sq
jcdnoznacznic zadckretowanc.
Zamkniycic zadania pozwala na niewiarygodne wprost przyspieszenie pracy ueznia . W czasic piyeiu
godzin, w ktorym nasz maturzysta biedzi siy nad odpow'iedziq na jedno szerokie pvtanie z jezyka polskiego,
amcrykanski uezen w wieku naszego gimnazjalisty rozwiqzuje, eo prawda w sesjaeh rozlozonyeb na trzy
kolejne dni, prawic 500 zadari wyborn wielokrotnego (Thorpe i in ., 1964)! laka mnogose wzglydnie niezalez nych powtorzcii pomiaru owoeujc jego wysokq rzetelnosciq i wspolczynnik KR 20 siyga 0,98, podezas gdy
r/etelnosc punktujqeego wypracowanie maturalno na ogoJ nic przekraeza 0,60 (Niemierko i Majkowska, 1998) ,
co znarzv, iz wnrianrja blydu jest w lym drugim przypadku okolo dwudzicstu razy wieksza.
Rzelelnose punktowania wypraeowan mozemy zwiykszye wprowudzajqc wiykszq liezby niezaleznyeli
sydziow kompetentnycb, a symulaeja takicli dzialan oraz symulaeja redukcji wiclkosci batcrii testow za po mocq znanego wzoru „proroczcgo” Spcarmana - Riwna ( Niemierko, 1999, s. 214) prowadzi do nastypujq eycb porownan :
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Tabcla 1. Oszacowanie rzetelnosei pomiani osiqgniyc uczniow
i batcrii testow zfozonyeh z zadan wyboni wiclokrotnego

ponioaj wypracowania

Wspolezynnik rzetelnosei (alfa)

0,60

0,80

0,98

Liezba sydziow wypracowania

1

3

33

Liczba zadan w batcrii

15

40

500

Pozostawienie badanyrn swobodnego wybom moduli leorelycznych rozwiijzania zadania o( wartego
wyzwala potyznc zrodfo zmiennosci wynikow puniiam , jakim jest subiektywizm sydziow, bydqcy interakcjq
tveh modcli z odpowiednimi modclami sydziow, c« w przypadku matuiy siyga 25 proccnt warianeji jej wyni kow ( Niemierko, 1999, s. 208). WAIrozenie szczegolowych schcmatow punktowania wypracowan nicwicle tu
zmienia ( Niemierko i Majkowska , 1998) . Aby oskjgiujc izetelno.se pozionm 0.80, dose powszeebnie uznawa iicgo za minimum dla pomiani dydaktyeznego, potrzeba trzeeli niezaleznych sydziow, a do rzetelnosei pozio mu 0,98 potrzeba az 33 sydziow, co jest liczbij utopijiuj w inasowych badaniach osujgniyc szkolnych . Z kolei

dla testa wyboru wielokrotnegoz ealego zakresu programowego batcrii wystarezy okolo 40 zadan by osiqgnqc
minimum , zas wspolezynnik 0,60, charakterystyczny dla inalrj czqsci testu , czyli „quizu ‘\ nzyskujcmy juz
po okolo 10 minutaeli testowania .
przy 15 zadaniacli, a wiye praeujrje w amerykanskim tempie
Wiadomo jednak, ze rzetelnose pomiani stanowi tvlko wlaseiwosc pomoeniezjj jego trufnosci . Wypraco wanie niaturalne ma ogromne znaezenie jako praktyeznu proba praev literackiej, zacbyta do cwiczen w pisa niu oraz istotny czynnik ksztaltowania wartosci moralnych . Tych zalet pozbawiony jest zbior zadan zamkniy tycli , ktoremu niozna przypisae jodynie dokladniejsze reprezentowanie programn ksztaleenia w jego dzialacli
i rozwarstwieniach .
zadania
Podsnmowiijfjc, przypomne wykaz zalet i wad zadania zamkniytego, a w szezcgolnosci
wybom wiclokrotnego, jaki zestawilem w podryezniku Po/ niar ivynikow ksztaleenia ( 1999a , 129- 130) :
a . Do zalet zadan WAY nalezy :
1 . bardzo szeroki zakres zastosowan ,
2 . obiektywne. to jest wedlug klueza , punktowanie wynikow,
3. sprawno.se pomicaiowa, uzyskana przez uwolnienie ueznia od redagowania tekstu ,
4. wdrazanie do podejmowania decy / ji w wamnkaeb niepewnosei i konieeznosei wybom .
e. Wady zadan WAV obejmujij:
1 . zniewolenie mysleiiia uczniow, brak pola dla icli wlasnych modcli teoretycznvcb,
2. falszywy obraz swiata jako spojncgo systemu pojyciowego,
3. dominaeja jednolitej forniy zadan nad roznorodnq treseijj ksztaleenia ,
4. podalnose na zgadywanie i poslugiwanie sic; przez ueznia niepefnq wiedzq ,
5. trudnosc i praeoelilonnosc konstniowania oraz dokonywania niezbydnyeh analiz .
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Wielowymiarowa diagnoza osiqgniqc uczniow
Aby dokonae diagnozy oskjgniee uczniow, niusimy dysponowac strukturalnym modelem teoretyeznym
oraz zadowalajtjeo Irafnymi miarami poszezegdlnyeli kategorii osiijgniyc, jakie ten morlcl obejmuje. Do niedawna krdlowafy w Polsee podzialy na przedmioly, ale obeenie, w wyniku tipowszeehnienia standarddw wy magan cgzaminacyjnyeh , coraz wiykszq roly odgrywajq |> odzialy o olnokompetvucyjne . Minimalnym warun kiem odroznicnia poszczcgolnych kategorii osiqgniyc jest odpowiednia rzetelnose ich pomiani.
Cytowana bateria amerykanska zawiera 12 testow po okolo 40 prostych zadan , a ieb wspolczynniki
rzetelnosei oseylujjj wokdl 0,87, co jest warloseiq znaeznie wyzsztj niz oszaeowana w tab. 1 , bowiem taki zbior
4( ) zadan nie stanowi reprezentaeji wszyslkicb 500 zadan , lecz miary pojedynezego. znaeznie bardziej jedno rodnego zakresu osujgniyc. lesty Science Research Associates majtj zakresy nasty pujijee : nauki spoleczne, na uki przyrodnieze, interpunkeja , gramatyka, ortografia, pojycia matematyezne, rozumowania matematyezne.
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rucliuuki, rozumienie tekstu, poslugiwanie siy slownikami, czytanie wykresow. Umiejytnosei jyzykowe, aryt metyka i czytanie stanowiq trzy ogolniejsze dziedziny kompeteneji reprezcntowane pi-zcz, srcdnio, po 120
zadan. Tu juz rzctclnosc przokracza 0,95, co zmnicjsza wariancjy blydu do 5 proccnt wariancji calkowitcj
wynikow pomiaru tych konipctencji (Thorpe i in., 1964, s. 57).
Nawot najwyzsza rzctclnosc tc.stu nic zapewni oezvwiscie trafnosci wyhorn diagnozowanych kompe t (‘
ncji, am tez zgodnosei wynikow pomiaru z dokonanyni wyhorem, definiejq i ogolnq eharakteryslykq. Po trzcbnc sq intensywne hadania trafnosci baterii do roznych celow cdukacyjnych i w roznych populacjacb.
Cdyby jednak zaniedbae occny rzctclnosci pomiaru, fatwo padlibvsmy ofiarq zfudzen i poboznych zyezeri.
Czy wszakzc istnieje szansa diagnozy poszczcgolnycli umiejytnosci ueznia na podstawio oceny wynikow
zadania rozszerzanej odpowiedzi wedlug roznomdnycb kryleriow ? Szansa ta jest niewielka ze wzglydu 11a
wzajemne uzaleznienie i rozmycic tych ocen, nazywane piv.cz psycliologdw ..efektem halo” . W pr/ ypadku
poslugiwania siy przez grupy sydziow dzicwiycioina dobrze zopcracjonalizowanymi kiytcriami, dotyczqcymi
trcsci wypracowania maturalnymi, kompozvcji i jyzyka, warianeja ocen miydzy kiytcriami wyniosla w naszvm ckspcrymcncie tylko 2 proccnt calkowitcj warianeji wynikow pomiaru (Niemierko, 1999, s. 208), nie wielkic lakzc Inly inlerakcje lycli kryleriow z sed / iami i uezniami (po 4 proccnt). Polwierdza 10 reguly,iz tylko
niezulezne pmby pomiaru poszczcgolnycli kompeteneji uezniow mogq doslarezyc danycli uzyleczilycli do
porownawczej diagnozy tych konipctencji. Aby zas dokonac, wzglydnic chociazby niczaleznych, prob pomia ru kilku lull wiyccj kompeteneji uezniow, potrzebujemy wielu odiybnycli zadan tcstowych.

Diagnoza kontekstu uezenia siy
Diagnoza kontekstu uezenia siy, to jest wewnytrznych i zcwnytrznych uwarunkowaii togo procesu, zo slala uznana w moieh referalaeh 11a konferoneje w Lcgnicy (1999b) i Szozeeinie. za differentia specified eduka cyjnych badan diagnoslycznych w poiowiuiniu z badaniami programowymi i ewaluacyjnymi. O jukiez// ?/e/ / rie kontekstowe tu chodzi ? Upraszczajqe, mozemy powiedziee, zc wszystkie skladnikisytuacji dyxtaktycznych
to jest uczcii zc swoim srodowiskiem, nauczyciclc, trese ksztalccnia, wyposazcnic szkoly i organizaeja zajyc
cdukacyjnych — sq tu jednakowo waznc, a kazdy z tych skladnikdw powinicn bye reprezentowany przez
kilka zmiennych konlekslowyeh.
Dobdr zmiennych to jednak nie wszyslko. Trzeba znalczc dla nidi wskazniki, ktdryeb warlosci bydq
dostatccznie pewnie i latwo obscrwowalnc. Przyklad takiego postypowania jest podany w tab. 2, gdzie zmien 11c zapisanc kursywq sq co najmniej tak samo donioslc jak zapisanc zwyldq czcionkq, Iccz trudniejszc
do dobrego wskaznikowania.

—

Tabcla. 2. Przyklad projektowania diagnozy kontekstu uezenia siy w szkole
Skladnik sytuacji
dydaktyczncj

zmienne niczalezne

Uezeh

Pozyeja spolcczna rodziny

Nauczyciel
Trese ksztalccnia

Wyposazcnic
Organizaeja

Wybrane

Przykladowe wskazniki

/ / kind pmey ueznia

Wyksztalccnie rodzicow
Jakosc prac domowych (w leczcc prac ueznia)

KwaliHkaeje nauczyciela
Zaangazowanie

Ukonezone studia przedmiolowe
Liezba godzin dziennego pobytu w szkole

i

Programy ksztalccnia
\ letody ksztalccnia

Wykraczanic poza podslawy programowq
Stosowanie metod aktywizujqcych

Stan wyposazenia
// ) korzystanic ivyposazenia

Liezba uezniow najeden kompulcr
Srodki uzyte w wybranyrn tygodniu zajyc

Organizaeja oddzialu
Shi zarzqdzania szkolq

1 Jezebnose oddzialu szkolncgo
Dccyzje podjyte przez samorzqd szkolny

/
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Warto zauwazve, ze wi kszosc zmieimycli niezaleznych wymienionycli w tah. 2 mozt; bye reprezenlo wana przez kwcstionariuszowcpytania skalegorvzoieane, zaopatrzone w „
kafctcriy " odpowiedzi do wyboru,

^

stanowiqce socjograliczny odpowicdnik cdukacyjnycli zadan wylxnu wiclokrotncgo i latwiejsze do intcrpreta oji od pytan otwartych.
Insfylnl Harlan Kompclencji w Walbrzyclin podjijl juz probe rejoslmwania warlosei kilku podobnych
wskaznikdw i wykazania wplywu tycli zmiennycli na ositigniyeia uczniow. Istniejqce kwcslionariuszc ucznia,
nauczyciela i dyrcktora szkoly powinny hyc tcraz ostroznie rozbudowywane, tak hv ei uzytkownicy diagnozy
mogli otrzvmac nic tylko danc analityczne o osiijgni ciacli uczniow, Iccz takzc danc kontckstowc, ktorc mo glyby ini ponioc w rogiilowaniu warunkdw uczcnia dla podniesienia jakosci pmcosow cdukacyjnycli.

^

Dorobek pomiarowy osrodka watbrzyskiego
Osrodck walhrzyski — najpicnv jako Osrodck Hadah Kompclencji IJcznia, a obecnie Instytul Harlan
( puj{|co:
Kompclencji — ilia za sobtj dmgy. ktdrij inozna seharakleryzowac na.st;
I. Od / / iezmz11icowancjkompclcttcjiogb /11cjdopoprawniezclejhiiowattycli mi dzyprzednuotoivycli kom ^ postypu, wyprzcdzajcjc
petencji szkolnych . \V tym zakrcsic osrodck dokonal bodaj najbardziej widoczncgo
Ccntialni] Koniisjy Kgzaniinacyjn'«|, do ktdrej standardow cgzaminacyjnych musial z kolci dostosowac siy,
by ulatwic inlcrprolarjc swoicli wynikow'.
II. Odzasipgn lokctlnego do krajoirego. Osrodck mzpoczql dzialalnosc w wojewddzlwie walbr/ yskini,
ckspcrymcnt przcprowadzony w latach 1998-2000 objql pi ‘c dawnydi wojcwodztw, a obccnie dziala na
tcrcnic wszystkich szcsnastu nowycli wojcwodztw z udzialcm,^srcdnio, po blisko sctcc szkdl w kazdyni z nidi.
Jest znany w calej Polscc i ilia zasluzon' j renorny u adniinistraeji szkolncj i nadzoru pedagogieznego.
III. Od lesion) ztozonych wylqcznie z zadan uyboru wielokrolnego do mznorodnejfanny zadan . Wlqezcnic wvpracowania piseninego i zadaii slucbowydi bylo nicwijtpliwym postypem, ale o celowosci wplatania
innych form zadafi musimy siy jcszczc przckonac, bo „
sprawdzianowav tradyeja formalnego iirozmaicania
zadaii dla szkdl nizszego szczcbla nadmicrnic komplikujc instrukcjf testowania, prac9 uczniow i analizy wy nikdw. Spodzicwamy su;, zc obeena konfereneja rozjasni tc zagadnicnia.
IV. Od najpmslszych analiz wynikow leslowania (rozklady liczebnosci, srednie, provenIv) do wlasnego
programuzlozonych analiz konipulerowyc/ i (Jural" ). Pookrcsie nicmal calkowitego uzalczniciiia od Inslytu tu Stiidiow Spolccznych UW osrodck usaniodzidnil siy w zakrcsic analiz komputerowycli i jest na dobrej
drodze do opanowania ogohi standardowych proccdur pomiarowych objytych klasycznq tcoritj testu.

.

’

Pozytki ze standaryzaeji skali osiqgni c
i statystyeznej interpretaeji wynikow

^

Diagnozownnie uczcnia sic jesl opartc na mznicowaniu ositjgni c uczniow, a cwaluaeja dzialan cduka cyjnycli jest oparla na sprawdzanitt ositjgniyc uczniow. Id lluinaczy brak zainteresowania osrodka walbrzv skiego oraz. jak na razic, panstwowych koniisji cgzaminacyjnych skakj stopni szkolnych i stwarza potrzely
sygniycia po skalc stosowanc w psvcliologii rdznic indywidualnych.
Punktowa skala surouydi wynikow testowania ma istotnc, ogolnic znanc wady: jej dlugosc zalczv
od lie/ by i dlugosci skal wynikow poszezegdlnyeh zadan w icscic, a miary zmicnnosci i m/ izulu zalezQ
od tmdnosci tycli zadan, wykazujjjccj duze wahauia mi;
( dzy rdznymi testami. Przedslawienie
wyniku tcslo wania jako /;/ oav / / / / opanoivanejtrescistwaiza nadto mylnc wrazcnic, ze tresc ksztalccnia dajc si9 eticyklope dycznic podziclic 11a sto rownoi dnych CZ9SCI. a wi9c nic stanowi striiktiiry opanowywanych czynnosci.
Osrodck walhrzyski poczynil juz przygotowania do zastosowania slandardowejskalidziewi ciopunkto ^ ro/.klad
trejy zwancj w literalurze fachowcj ,,slaninowj|". Jest 011a znonnalizowana w lym scnsic, iz kazdy
wynikow pomiaru jest przekszlalcony 11a gaussowski rozklad normality ^ opisany clmraktcrystycziii} krzywtj
dzwonowip srednia aiytmctyczna wynikow jest ustalona na 5 punktdw, odchylcnic standardowc na 2 punktv,
a kazdy przedzial — z wyjqtkicni przedzialow zcwnytrznycli, ,. 1 i ,.9‘\ ktdre stj polotwartc, ma dlugosc

^

^

"
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polowy odehylenia staudardowego. Pmccdury tycli pizeksztalcen sq dose zlozone. a wiyc zainteresowanyeh
nimi odsylani do swoieli ksiqzek ( Niemierko, 1975, s. 144-152; Niemierko, 1999a, s. 267-275) .
\\ ksiqzce Pomicir wynikow ksztaicenia (1999a, s. 274) zamiescilem prolil osiqgniyc ueznia klasy VIII
szkoly podstawowcj, ktory wykazal zroznicowanc zaawansowanio poszezegolnyeli kompeteneji mierzonych
wee I lug dawnego plami egzainiumv „ekspcrymonlu walbrzyskiego” , przekszlaleonego obeenic wed lug obowiqzujqeyeh slandardow wymagan egzaminaeyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ion uezen okazal
sit; znacznie Icpszym matematykiem , uzvskujqe w tyin zakresie 8 staninow, a wiye wynik bardzo wysoki , niz
polonistq, ho z 4 staninami mial tu wynik nizejsreclni. Oto tanita tabcla :

Kalcgoria wyniku
Cz stosc w procentacli

^
S T A N1N Y

Nnjnizszy Bardzo

Niski

niski

4%
1

7%

2

Nizej

Si < *< Ini

Sreclni

Viyzej

Wysoki

srrrlni

Bardzo Nnjwyzszv

wysoki

12 % 17 % 20 % 17 % 12 %

7%

5

8

3

4

6

7i

4%

9

Kuzumicnic czytaiicgo tckslu
Itoznmicnic lekttir i tcrminolngii
Slosowanic wind /.y o jezykn

Rcdagowanie wypowird /.i piscmnycli
IWugi win lie si «t‘ lie/ baini
Poslugiw iinie siy jy/ ykiem malematyki
Rozpo/.nawanic kszlalldw i zwiqzkow
Korzysianic z informal ji
Slosowanic malemalyki

Kompeteneje polonistyczne ogolem
Kompeteneje malemalyezrie ogdlern

Rysunck 2. Pno 111 osiqgniye ueznia z jyzyka polskicgo i malematyki
wykreslony na staninowej kareic profilowej

Pojdzicmy teraz w statystyeznej intciprctaeji diagnozy osiqgnipc ueznia krok dalej. Przyjmujqe reali styezne warlosci wspdlezynnikdw rzotelnosei dokonywanego obeenic „walhrzyskicgo" pomiaru kompr.leneji
ueznidw na 0,9 dla ealyeh testow i 0,6 dla ez;< sei testu mierzqeych poszezegolnc kompeteneje, mozemy osza eowae blydy standardowe poszezegolnyeli pomiarow na 1,3 stanina dla czysci testu i 0,6 dla testu ( Niemierko,
1975, s. 238-244) i na karcic profilowej osiqgniyc badanego ueznia zaznaezye przcdzialy ulnosci , w ktoiycli
z prawdopodobienstwem 0,95 miesei sir; jego wynik prawdziwy szacowancj kompeteneji :
Kategoria wyniku
Cz stosc w procentacli

^
S

TANINY

Ro/.iimienie czyinnego teksln
Kozumieilie lektur i lemiinologii
Slosowanic wicdzv o jf / ykii
IV/.ygoiowanie do snmoksztnlmiia
Ri'dagowanie wypow iedzi piscmiiycli

Najnizszy Bardzo
niski

Niski

4%

7%

12 %

1

2

3

## #

mnu

Nizej

.Srcdni

Wysoki

srrdni

Wyzej
Srcdni

17 % 20 %

17 % 12 %

Bardzo Najwyzszy

wysoki

7%

4

5

6

7

8

# # # ##

### ##
#### #
### # #

#####
# # ## #
# ## # #

#####
# ##

# # # ##

# # ### # #####
# # # # ## #####

## # # #

###

# # ## #

#####

##### ### # # # #####

4%
9

## ## # # ### # #
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Poslugiwanie sir liezhami
Postugiwanic sif jfzykiem matcmatyki
Bozpoznawanie ks/ taltow i zwitjzkow
Korzyslanie. z informaeji

## # # #

## #

### # #

# # # ## # # # ## #

## # # #

# ## # #

## # # # ## ####

## # # #

#####

# ## ## # # ### #

#####

W##

Stosowaiiie matcmatyki

Kompclcncjc polonislyczne ogofem
Kompclcncjc matrmatyeznr ogolcm

## ## #

#####

W##

# # # ## #

## ## #

## ##
####

# ## ## # # ## ##

Hysunek 3. Prof il osiqgniyc ucznia z jgzyka polskicgo i matcmatyki
z zaznaczoniem przcdzialow ufnosci 95% przy umiarkowancj rzctelnosci poniiam
'

Olrzymalismy raezej nicostry obraz poszczegolnyeh kompeleneji ucznia . Na przyklad wynik praw dziwy osiqgniyc ucznia w rozumicniu czytancgo tekstu mozc wvnosic 4, 5, 6. 7 lub 8 staninow, a z kompc tcncji polonistycznych statystycznic istotnic nizszy jest tylko jego wynik w redagowaniu wypowicclzi pisem nvcli. Podobnic jest w zakrosic korzystania z informaeji i stosowania matcmatyki, gdzic roznica jest na
grnnicy islolnosci stalystyc / nej. Nie ma nalomiasl zadnveh. praklycxnio biorqc, wqlpliwosci eo do lego,
iz nasz uezen jest lepszym matemalykiem niz polonistq, bowiem odpowiednie przedzialy ufnosci wcale
zaeliodzq.
Zalozmy teraz, ze sladcm Amctykanow zwigkszylismy liezby zadaii micrzqcych kazdq kompetenejy
do rozmiardw osobnego testa i uzyskalismy rzetelnosc 0,85 dla testu i 0,95 dla baterii polonistycznej i mate mat yc / nej. bledv standardowe poniiam zmniejszq sit; odpowiednio do 0,8 stanina i 0.4 slanina, a diagnoza
osiqgnigc ucznia zyska nastgpujqey obraz stalyslyczny :

na siebie nie

Katcgoria wyniku

Najnizszy BarH/.o
niski

Czgstose w prot on taelI

4%

S T A NIN Y

1

7%

2

Niski

Nizej

3

4

##

### ##

### # #

BarcJzo Najwyzszy
wvsoki

5

6

7

#### #

### ##

# # # ##

# ## # #

##

## ###

## # ##

Pr/ygoiowanir Ho snmoks /lnlccnia
#####

Wvsoki

12 % 17 % 20 % 17 % 12 %

Stosowaiiie wicrlzy o jyzyku

Hrrlngowanie wvpowirrlzi piscinnycli

Wyzej
sreHni

sreHni

Ro/iimicnic czytancgo tekstu
Uoznmicnir Irkuir i tcrniinologii

*
Ini
Sect

##

## # # #

## ## #

# # # ##

7%

4%

8

9

#### #

Hit

# # # # # # # ## ##

Poslugiwanie siy liezbami
Poslngiwariic. sii;jezykirm matcmatyki
Rozpoznawnnir ksztaltmv i zwujzkmv
Kor/ ystanic z informaeji
Stosowaiiie malemntyki

##
## # # #

## ### ### ## #
#####

### ##

#####

# # # # # # # # ## #
#### #

Kompclenejc polonislyczne ogolcm
Kompclcncjc mntcmnlycznc ogolcm

U

# ## # #

# ### #

## ###
##

# # ###

Hysunek 4. Profil osiqgniyc ucznia zjyzyka polskicgo i matcmatyki
z zaznaezeniem przcdzialow ufnosci 95% przy wysokicj rzetelnosci pomiaru
'

Obraz kompclcncji ucznia stal sit; bard/iej czytclny. Wynik prawdziwy osiqgnigc Imdanego ucznia
w rozumieniu czytancgo tekstu mozc bye teraz oszacowany jako 5, 6 lub 7 staninow. Z dostateeznq pewnoseiq
tnozemy

dodatkowo wvroztiic przygotowanie do samoksztalcenia jako mocnq strong polonistycznq ucznia,
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poslugiwanie siy jyzykiem malemalyki i stosownie malemalyki jako slabsze umicj tnosci sposrod ogdlnic
^
ucznia nie uzy wysokich konipetcncji matematycznyeh. Wiykszej klarownosei obrazu osiijgni icpojedynczegu
skaniy juz ani mctodaini tcstowymi, ani — zapcwnc — precz obscrwacjy^ jego pracy, choc subicktywna
pew nose intuicyjnych ocen konipetcncji moze bye dowolnie wiclka.
Me nalezy, nioini zrlanieni, spies/ ye sic / upnwszechnianiem inrlukeji slalysiyeznej jako podslawy in lerpretaeji wynikow diagnozy cdukaeyjnej na uzylek ueznidw, nauczycieli i szkdl. Specjalisci pomiaru powinni
mice jednak od110wic( 1niq siviuclomosc metoclologicznq , ezyli jasno okreslone ograniezenia i korzysei wszelkich
procedur pomiarowyeh oraz sposobow komunikowania wynikow icli zastosowania. Naiwna wiara w nieza wodnose diagnozy. a tvm bardzicj nieuczciwa autoreklama dzialalnosci na tym polu jest barrlzo szkodliwa
( lnowana w korleksic etyeznym oeeniania szknlncgo (Niemierko 1997, WSiP
i oslro pi;
, rozrlz. 12) .
a

Diagnoza uwarunkowari uezenia si $
jako wyzwanie badawcze
Inslytul Badan Kompeiencji slosuje ankiele dla ucznia, zawierajjjcfj kilka pozyeji wyraznie, choc slabo
skorclowanych z osiijgniyeiami. S;j to pozyeje:
,,Czv podobal ci siy test, ktdry dzisiaj pisafes?” ( korclacja dodatnia)
,,()ccii, jak lubisz swojfj klas , — nauczycieli, — szkoly *’ (korclacja dodatnia)
,.Czy ten test byl dla cicbic latwy ? (korclacja dodatnia)
Czv w ndrabianiu lekeji poniagajij ci rodzice ? " (korclacja ujemna)
„
,,Gzy nauezyeiele zadajq za duzo prac dornowycli ? ” ( korclacja ujemna)
„Czv masz w domu osobny pokdj do odrabiania lekeji ? ' ( korclacja dodatnia)
„llc czasu poswiycasz dzicnnic na odrabianie Ickcji ?" (korclacja ujemna)

^

*1

0 tym. jak zmudno jest poszukiwanie konlekslowych prcdyklomw osiqgni;
( c ueznidw moze swiadezye
syntetyezne zcstawienic wynikow analiz przeprowadzonych przez Miydzynarodowe Slowarzyszenic Badan
Osifjgniyc Pedagogicznych (Comber i Keeves, 1973), cytowanc takzc w inoiin podryezniku ( 1999a, s. 227) :
Tabela 3. Wybrane zmienne kontekstowe oskjgniye przyrodniczycb w 17 krajacb

Z m i

e n

n a

Wyniki testu rozumienia ezvtanego tekstu
Wyniki testu znajomosci slownictwa (ogdlncgo)
Wyniki testu rozumicnia mctodologii natiki
,,Akademiekos(f programu ksztnlcenin
Sprzyjajijcc warunki uezenia siy w domu
Zaintcrcsowailie imukami |irzyrodniezyini
Oczekiwany szczebel wyksztalcenia
Pozycja spolcczna zawodu i stanowiska ojea
Liczba ksitjzek w domu (ogdlem)
Liczba godzin praev domowej (lygodniowo)
Wyksztalcenie ojea ( w latacli nauki)
Wyksztalcenie matki (w latacli nauki)
Gzytanie ksiijzek dla przyjcmnosci (pi*zez ucznia)
Uczen oswiadeza, ze hibi szkole
Nauczyciel czlonkiem towarzystwa naukowego
Motywacja uezenia si ‘(skala postaw ucznia)
Wielkosc szkoly (liczba^ ueznidw)

\ V s |> d 1 c z y li li i k k o r e 1 a c j i
sredni
najwyzszy
najnizszy
0,58
0,50
0.-H
0,32
0,30
0.29
0,29
0.23
0.21
0,20
0.17
0.15
0,14
0.13
0,10
0.09
0.08

Anglia
Anglia
Szkoeja
Szkoeja
Szkoeja
Japonia
Japonia
Szkoeja
Szkoeja
Anglia
USA
USA
Szkoeja
Indie
1 lolandia
Indie
1 lolandia

0,73
0,63
0,60
0,48
0,48
0,49
0,47
0,39
0,36
0.46
0,29
0,25
0,28
0,25
0,28
0,25
0.28

Iran
Iran
Iran

Belgia
Indie
Iran
Chile
Iran
Tajlandia

Szwecja
Belgia
Tajlandia
Indie
Iran

Belgia
Japonia
Wsgry

0,35
0,29
0,15
0,14
0,15
0,07
0,05
0,07

0.07
0,02
0,00
0,04
-0,04
0,02
-0.05

0,00

-0.03
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Jezeli pominiemy tr/ y poczqlkowe wierszc lab. 3 jako zawierajqcezmienncpokreiune osiqgniyciom przy rodniczym , to pozostanq w nicj zaleznosei wyrazone wspdlezynnikami korelaeji 0.1-0,3 w ukladzic miytlzynarorlowyni i 0.3-0.5 w nicktorych krajach, a wiyc co najwyzcj uniiarkowanic silnc. Poszukiwanic uwarunkowan istotnic rcgulujqcych uezenio sit; w dcmym .systemic , w dcmym czasie jest wiclkim wyzwaniom dla osrod kow diagnozy edukncyjnej.

Szanse niepahstwowych osrodkow diagnozy
Obeene polrzeby nuszcj oswiaty w zakrcsic diagnostyki edukacyjncj rysujq sit;, inoim zdaniem , nasty :
ujqco
I
1 . Mamv juz sice instytucji tworzqcych krajowy system egzaminow szkolnycli, ale nie kwapiq siy one,
jak swiadezy t ) tym dyskusja na konfereneji w Szczeeinie, do podjt;cia git;bszyell i szerszyeb dzialan diagno styeznych . Przyczynami lego sq zardwno nadmiar lerminowyeli zatlan , jak i postypujqca ccntralizacja sysie niu, ulmdniajqca koniisjom okrygowym indywidualne manewry. Kysuje siy typowa dla kapilali / mu syluaeja,
w ktdrej mnicjsze i bardziej mehliwe finny prywatne uzupelniajq przedsiybiorstwa panstwowe, skuteeznie
z nimi konlairujq, a w sprzyjajqcych warunkach wypicrajq je z rynku .
2. Pt )ti zeby diagnostyeznc bardziej ambitnyeh ( i bardziej zamoznych ) szkol bydq rosnqc, a to ze wzgly du na nicurlironnose egzaminow zewnytrznych oraz zainteresowanie samorzqtldw ofcktywnosciq nakladow
na oswiaty . \Y nowcj syluaeji spolccznej i wlasnosciuwej tliagnoza powinna raezej akcentowae osiqgniyeia i
przez rozpoznanie kontekstu pracy szkoly
tlumaczye braki , niz mialaby, jak w ustroju totalitarnvm, bye
przcdluzcniem silnej ryki centralnej wladzy. Mozna przypuszczac, ze szkofy stopniowo oswojq siy z tq sytuaejq
i nabiorq przekonanin do osrodkow diagnozy. Mozliwe sq takzc, jak w IJSA i europejskich krajach zaeliodnicli,
zamdwionia na diagnozy zeslmny lokalnyeh samorz qtldw i wfadz regionalnyrli .
3. Jeszeze do niedawno wsrdtl nauezyeieli rdznych przedmiotdw przewazalo nprzetlzenie tit lesldw,
w tym zwlaszcza tit ) zatlan wvboru wielokrotncgo. Nt >we pokolenia nauezyeieli sq ksztaleone inaezej, a poja wia siy juz. choc z wolna , konktircncja o stant > wiska w szkole. Nicdlugo zapewne liezye siy bydq osiqgniyeia
ueznidw w konkursnch na nauezyeieli do bardziej eksponowanyeh szkol . Poniewaz doniostc egzaminy ze wnytrzne odbywajq sit; w warunkach wiekszej presji i spolccznej odpowiedzialnosei niz srddroczne diagnozy
osiqgniye, osrodki nicparislwowe mt )gq latwiej tloslarezac niezaleznych ekspertyz jakosei kszlaleenia niz insly tueje panstwowe, skryptnvane nakazeni „mierzenia jakosei pracy szkoly". Dohrze jest mice swiadeetwo wvso kieli osiqgniye ueznidw w teezec osobowej nauczyciela i aktaeh szkoly!
)

*

—

—

.

)

by sproslac lym wyzwaniom , osrodek walbrzyski powinien , moim zdanicm , rozwijae dzialalno.se
w nastypujqeyeh kierunkaeh :
1 . Ograniczo/ ieupodobnienie dokomisji egzumuiacyjnej. Wyniki diagnozy ..walbrzyskiej powinny prze kladae siy na prognozy osiqgniye ueznidw w egzaminach zewnytrznyeh , ale konstrukeja testow, interpretaeja

wynikdw i , nade wszystko, zasiyg badania uwarunkowan nit', musi bve wzorowany na kanonach Centralnej
Komisji Kgzaminaeyjnej. Szkoly powinny bye zainleresowane pogfybinnq diag/ iozq osiqgniye ueznidw, jakiej
nie mogq ryzykowae komisjc egzaminacyjne, obciqzone wielkq odpowiedzialnosciq przctl wladzami i spole -

ezenstwem .
2. Ibrownawcza diagnoza kompeteneji. Po dobrym zdefmiowaniu kilkn

kompeteneji , a ieh poprzednia
liezba po piyc dla przedmiotdw humanistyeznyeh i matomatyezno - przyrodniezyeh wytlaje sit; bliska optvmal nej. nalczyjc z osobna reprezenlowac lakq lit:zbq zatlan. hv uzyskae rzetelnosc / = 0,8 dla ptuniaru kaztlej
z nieh . Dalsza analiza i inlerprelaejn wynikdw [ jowinna pdjse w kierunku standaiyzaeji pt ) idwnan osiqgniye
ueznia , klasy i szkoly w zakrcsic kompeteneji i grnp przedmiotdw, eo mozna uzyskae przez wprowadzenic skal
znornializowanyeh i wykreslenie profili zewentualnym zaznaezeniem przedzialdw ulnosci oszacowania .
3. Diagnoza rozwojowa. Poniewaz tliagnoza ..walbrzyska przestaje pelnic funkcjy koncowyeh egzanii ndw zewnylrznyeh . ezas jej dokonywnnia uniezaltvnia siy otl roku szkolnego. Sitjsujqe testy w rdznych klasaeh
i w rdznych miesiqeach , co zapowiatlajq plany tjsrodka, dose hit wo mozna wykreslic krzywc it ) zwoju poszeze gdlnyeh kompeteneji i zhutlowae normy rownoiraznikoire, pokazujqee wzglytlne \\yprzetlzenia i opdznienia
"
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jcdnostkowcgo i grupowcgo rozwoju kompetencji. Nic rna mwniez przcszkod dla zbudowania sen) ( estate
obejniuj{|cydi postypy uczniow od przedszkola, gdzic wszystkie zadania testowc sij czytanc uczniorn — przez
„zcr6wky”, szkoly podstawowtj i gimnazjum — az do liccum i niatmy.
4. IJpowszech11icutie wiedzy cliagnostycznej. Kazda informacja o dzialalnosci osrodka oraz wymiana
korespondencji z zainteresowanymi szknlami jest okazjfj do podnoszenia wiedzy i kullury diagnostycznrj uzyi kownika, spr/ yjajijcej stafej wspolpracy obu slron. Uwazam, ze Instytul Badari Kompetencji powinien poslu giwac siy przystypnie napisanym i stale ulepszanym prospektem swojej inisji edukacyjnej, a do rozwazenia —
i odpowicdnicj kalkulacji finansowej — jest systematyezne wydawanie biulctynu informacyjncgo, nioze na wet w postaci kwartalnika. Skoro niewielka Odariska Fundacja Oswiatowa z powodzcniem cokwartalnie \vy daje KlockiAulonomiczne ivSzkole, w ktorych propagujo swojq konccpejy programowo - egzaminaeyjnq, star
na to takze stowarzyszenie walbrzyskic. Potencjalni autorzy sq — w swej niasie — obeeni na obcenej konfe reneji !
5. Zap /eczebaclawcze. Nazwa Jnstytut ” zohowiqzujc, a doswiadczcnic podobnycb, choc zwyklcznaeznie
wiykszych, osrodkciw tego typu w innycli krajach skfania do prowadzenia rogularnych naukowycli barlaii
dydaktycznvch w zwiqzku z prowadzoni] dzialalnoscitp Cliodzi ( u przede wszvslkim o dowody Irafnosci dia gnoz, ale dorobek leoretyczny w zakresic konstmkcji i zastosowania narzydzi badawczycb, obiektywizmu
punktowania, organizaeji pomiaru i wspofdziafania z komisjami egzaniinacyjnvmi jest takze wart gromadze nia i publikowania. Znanc mi zagraniezne osrodki pomiaru dydaktyeznego — w tym zwlaszcza najwiyksze.
jak FTS w USA i CITO w I lolandii — rozkwitajq w znaeznej mierze w fastiie dlatego, ze zwiqzani z nimi
badaeze stanowitj czolowke teoretykow pomiaru dydaklycznego w tycli krajach.

Podsumowanie referatu
1. Zadania zamkniyte, a w szczegcilnosei zadania wyboru ivielokrolnego, mogg stanowic ekstraklasy
sztuki konstmktorskiej, ale czysciej bywajtj zagadkatni na poziomie ,,Audio - tele” . Nie nadajtj siy do testow
nauczyciclskich ze wzglydu na pracochfonno.se bndowania i wysokie tyzyko bfydu, jesli choc trocliy wybicgajq
poza podryezniki szkolne. Stj natomiast wysocc uzytcczno dla wyspeejalizowanych instytueji, zainteresowa nycli sprawnoscifj masowych badari osiqgniye uczniow.
2. Poniewaz w dwugodzirinym lestowaniu mozemy zaslosowae 50-80 pelnowartosciowyeli zadaii wyl)()rn wielokrotnego, istnieje mozliwosc niezalezncgo, choc niezbyt rzetelnego oszacowania osujgniyeia przez
ueznia killai celow i opanowania kilku dziafow materiafu. Nicstcty, nic mierzymy w ten sposob oryginalnosci
myslenia i umiejytnosci tworezyeh ueznia, a wiyc trafno.se takiego pomiaru jest ograniezona.
3. lakzc wewnytrzne i zewnylrzne mvarunkowania osiqgniyc uczniow mozna mierzye pylaniami skale goryzowanymi, ktore stanowiij kweslionarius /owy odpowiednik zadania zamkniytego. Diagnoza konlekstu
uezenia siy pozwala na ewaluacjy ksztaltujqcq ositjgniyc uczniow, rozumiamj jako dostosowanie oczekiwan
oraz sposolni kierowania uezeniem siy do istotnych uwarunkowaii proccsow cdukacyjnych.
4. Droga rozwoju najpierw Osrodka Badari Konipetencji Ueznia, a potem Instytutu Badari Konipetencji
w Wafbrzyehu wiedzic, zgodnie z Irendami swialowymi w diagnoslyce edukacyjnej, od zadaii wykjeznie zamkniylyeh do wpmwadzania zadaii rozszerzonej odpowiedzi, a takze — choc w ,,papierowej” wersji — zadaii
praktycznych. Dorobek osrodka w dziedzinie konstmkcji i masowego zastosowania zadaii wyboru wielokrot nego w szkolach podstawowych jest najwiykszy w kraju, co uzasadnia podjycic w aim prriby diagnoz edakacyjnych na uzytok szkofy podstawowej i gimnazjum, opartych na takicli wfasnie zadaniach.
) . Do rozwiniylej diagnozy edukacyjnej podejmowanej
przez Instytul. Badnii Konipetencji pilnie po trzebna jest standaryzaeja skaliusi( {g/ ii{ic uczniow. Aby we wspdlnej skali przeclstawic wyniki pomiaru osi <|gniyc roziiymi testaini, z roznych przedmiotciw i w niznych klasach, musimy jtj oprzec na wybranym rozkla dzie leoretycznym, a najlcpiej — na gaussowskim rozkfadzie ..normalnym” o wybranej srcdniej i warianeji
oraz wybranej dlugosci jerJnostki. Ze znanych skiil standardowych najhardziej przydatna wydaje sie skala
,,slaninowa”, opemjqca dziewiycioma slopniami, ohejmujijcymi kolejno 4, 7, 12, 17, 20, 17, 1 *2, 7 i 4 pmcenl
wynikeiw. Dla nauczycieli polskich bylaby ( o nowosc, do klcirej musieliby dopiero przywykntjc.
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6. Juz leraz zwykle wierny o lokalizacji szkoly, liczebnosci klasy, plci ncznia i kilku podobnvch, latwych
do zarejestrowania danycli kontokstowyeh. Ion zakres informacji powinicn bye posztTZonv o rozpoznanie
uezniowskiej motywacji, naiiczyciclskiego i szkolncgo systemu ksztalcenia, wyposazenia i organizaeji szkoly.
typu srodowiska ekonomiezno -spolecznego oraz aspiraeji cdukacyjnych rodziny. Diagnoza odukacyjna wyni ku ikonlekslit osiqgniqc powinna pozwolie na przedslfiwicnie silnych i slabydi slron dzialania ucziiia, nauezy ciela i szkoly oraz ulalwie szkolom podnoszenie jakosci praey, a wiyc zyskae znaezqcy walor pedagogiezny.
7. Okrygowc koinisjc egzaminaeyjne, dzialajfjee w ministerialnym, silnie seentralizowanyrn systemic
nie majej takicj swobodv mierzenia i komentowania wynikow pracy szkoly, jak nicpaiistwowc osrodki diagno zy typu walbrzyskiego, alt' majjj niowqtpliwic rangy oficjalnosci. Wspdldzialanie tycli dwu typdw placowck
badawezycli uwazam wiee za mozliwe i niezbydne.
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