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Odpowiedzialnosc nauczyciela
jako konstruktora i uzytkownika
zadah testowych
Jeszcze nigdy zaintcresowanie nauczyeieli zadaniami tcstowymi nio hvlo tak duze, jak oboenie. Oczckujjj. ze pomogjj im w / ro/.nmieniu standardow wymagah, ukio.runkugj pr/ ygotowanie uezniow do egzaminow
(lonioslycli. Moziia wire spodziewae siy, iz wkrotee w obiegu ukazij siy liezne zadania, klorycli celem
bydzic
zaspokojenie tak znaeznego popvtu. Xaistniala sytuaeja wzbudza wide wtjtpliwosci, na przyklad : czy szeroko
rozuniiane ksztalcenic mfodziczv nio zostanic zdominowanc ksztalccnicm polcgajqcym na rozwiqzywaniu za dan testowych ?, czy rzcczywista jakosc tych zadah bgdzio orIpowiadala jakosci pozqdanrj ?
Prawdopodohnie obok zadah „
odpowiednieir pojawijj sir zadania ..odpowiadajijce na polrzrb;
< chwi li", skonstmowane napiydee, byle jak. slabo powiijzane ze slandardami. Oznacza to, iz glownie na barki
nauczvcidi spadnic obowkjzek dokonania oceny idi przydatnosci i wybor najlepszych. I3yc nioze sami podej nuj prdby budowania stosownych zadah, nio czckajqc na ..gotowe produkty ". W kazdej z mozliwych sytuacji
nio uniknq faktu ponoszenia odpowiedzialnosci za dokonywane wvboiy ornz za skntki swojego postrpowania.

..Odjmviedzialnosc (najogolniej) oznacza moznosc i gotowosc czlowicka do ponoszenia konsekweneji,
wziyeia na siebie dnhrych i zlycli sknlkow wfasnego posl powania" (Szewczyk 1999, s.54). II; odpowiedzial nosc moze ponosic lylko czlowiek - sprawca. ktory odbiera infonnaeje z otoczenia, ale mwniez iniejuje dziala nia, przejawia przedsi;
< biorczosc. podejnmje lyzykowne decyzje i przyjrnuje odpowiedzialnosc za swoje niepo (
wodzenia i klyski Koziclelccki 1997. s. 225-226).
Sprawezosc jego ezynow posiada dwa wymiary : ,,zewn£ trzny — polegajqcy na przeksztalcaniu swiata
zewnrlr/ nego i wewn lr/ny — polognjqey na t worze.niu swiata wewn lrznego, c / yli tworzenin samego siebie”
(Starzyhska -Koscinszko 1999. s. 229). Ivin saniym stmktnra odpowiedzialnosci ..jest naprzod wlaseiwa oso bie od wewnqtrz, na zasadzie zas wspoluczestnictwa — wspolistnienia i wspoldzialania z innymi — staje si;
<
odpowiedzialnosci przed kirns ’ (Wojtyla 1994, s. 216).

^

^

^

^

IV/ yldadem czlowieka -sprawcyjesl nauezyciel. kloiy z raeji podejmowanej aktywnosci zawodowej przyj miije za niq odpowiedzialnosc mznmianq w dwn aspeklacli. Jako :
1) odpowiedzialnosc wobec siebie samego za swoje czynv, jakie by one nie byly:
2 ) odpowiedzialnosc przed swiatem zewii trznym, ktora angazujc sprawey do okrcslonych wzgk;dein tego ..swiata " ezynow i odpowiadania przed nim (tamze, s. 212).

^

Warnnkami nauczycielskiej odpowiedzialnosci sq:
podjycie dziafania posiadajqeego moc sprawczq (ktore oddzialuje na niego samego

a)

oraz na

zewnytrzny);

b) sprawowanie kontmli nad swoim dzialatiiem;
c) przewidywanie ( do pewnego slopnia) sknlkow wlasnego dzialania (Jonas 1996, s. 167) .

swiat
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Nauczyeiel, klory w swojcj pracy pedagogicznej wciela si (t* \v postal konslruktoru i ( lnl > ) uzytkownika
zadaii testowych , przyjmujc odpowicdzialnosc za skutki swojcj dzialalnosci . Odpowicdzialnosc ty niozna mz patrywac w dwii aspcktach. Jako:
1 ) odpowicdzialnosc wcwnytrznij, wohcc sichic samcgo za jakosc pracy i za zmiany, jakic ta praca
w nim wywolala;
2 ) odpowicdzialnosc zewnylmuj, przed osobami wzglydem ktorycli ty pracy wykonuje.
Wiclose i roz norod nose rozumicnia odpowicdzialnosci, w znaeznym uproszczcniu, zostala przcdstawiona ponizej (tabcla 1), jako macicrz postypujc' jca (tabcla. w ktdrej wartosci kolcjnych pol kunuilujq siy w wier szach i koliimnach ) .

Tabelal . Nicktorc aspekty rozumicnia odpowicdzialnosci

\
N.
N.

Zakres
odpowic dzialnosci

Warunki
odpowic dzialnosci
a ) posiadanic mocy

sprawczcj dzialania

1 . Odpowicdzialnosc

nauczycicla wobcc sichic
samcgo za wlasne czviiv
i wcwnylrzne przemiany
(wcwnytrzna slruklura

odpowicdzialnosci )
la ) Jczcli dzialanic nauczycicla
posiada moc sprawczq ,
to pizcd samym sob,] ponosi
odpowicdzialnosc za swojc ezyny
oraz za zrniany. jakic tc czynv
w nim wywolujtj

b) konlmlowanic
przcz sprawey
wlasnego dzialania

lb) Jczcli dzialanic nauczycicla
posiada moc sprawczij, musijc
kontrolowac, gdvz pi'zyjniujc
za nic odpowicdzialnosc

2 . Odpowicdzialnosc
nauczycicla przed swiatem
zcwnytrznyni , up . ucziiianii

(zcwnylrzna slruklura
odpowicdzialnosci )

2a ) Jczcli nauczvciel odcJzialujc
na uezniow, to przed nimi
ponosi oflpowicdzialnosc
za skutki swojego poslypowauia

2 b) Jczcli dzialanic nauczycicla
posiada moc sprawc/i] wobcc
uezniow, musi je kontrolowac,
gdyz odpowiada za skutki tego

oddzialywania na nicb
c) przcwidywanic
(do pewnego stopnia )

skill kdw wlasnego

dzialania

lc) Jczcli dzialanic nauczycicla

posiada moc sprawezip jest przcz
niego kontrolowanc i do pewnego
stopnia przcwidujc skutki
swojego dzialania, lo rdwnicz
I irzyjinuje odjlowicdziali i < ise
za jego przyszle skutki

2c) Jczcli dzialanic nauczycicla
posiada moc sprawezi],
kontrolujc je i mozc przcwidzicc
jego konsekwcnrjc dla uezniow,
lo za lc przyszle skutki ponosi

odpowicdzialnosc

Uproszezona ogolna stmktura odpowicdzialnosci przcdstawiona w poszczcgolnvch zakrcsach tabeli ,
w odnicsicniu do osbb dzialajqcych ,.na polif pomiaru dydaktyeznego przyjniujc realny wvmiar.
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1 . Odpowiedzialnosc nauczyciela wobec siebie
la. Nauczyciel odpowiada za swoje czyny

Odpowiedzialnosc nauczyciela ..za ' diagnozowanie obejmuje, mifdzy innynii, odpowiedzialnosc za ja kosc zadan skladajqcycb sif na narzfdzie pomiaru dydaktyeznego, czvli test . Dotyczy to zarowno zadan skon stmowanych samodzielnic jak i zadan ..gotowych . Piawdopodohnic opracowujqc wlasne zadania zapewni
im wiekszj) leaf nose, a sam mzwinie umicjftnosci konstruktorskie oraz wzbogaci doswiadezenie pedagogiezne.
Jednak w praktyce nauczyciele nieelielnie konstruujq zadania, gdyz :
a) nie polrafia;
b) nie majq czasu na dfugotrwaly i zmudny proccs planowania i budowania zadan:
c) nie chcq ponosic odpowiedzialnosci za jakosc „
wlasnych" zadan.

.

"

"
\\ zwiqzku z tyin nauczyciel korzysta z zadan innycli autorow. den zabieg po/ wala na „
pizer/ ucenie
za
na
odpowiedzialnosci niskie wyniki pomiaru karb nietrafnosci zadan ( w pr/ ypadku wynikuw wysokich
sukccs bywa przypisywany skutecznenui nauezaniu) . \V obcenej sytuacji moze zclarzvc sif, iz tresc zadan
poc bodzqcych z nieznanego zrodla nie bydzie adekwatna do trcsci ksztalccnia, a uzyskany wynik pomiaru nie

odzwirrcicdli rzeezywistogo poziomu osiqgnice uezniow.
Lniiar w doborze zadan i odpowiedzialnosc za ich tresc slajq siy konieeznosciq chwili. Nadlo potrzebny
jest rowniez urniar w czystotliwosei ( estowania uezniow. Moze bowiem okazae siy, ze proces nauezania i wv chowania mlodcgo pokolenia zostanie zdominowany przez pomiar dydaktyezny.
\\ rzeezy samej. moc sprawcza nauczyciela zawiera siy w rzetelnej praev pedagogieznej z uezniami i za
tf mozolnq, codzicnnq rzetelnosc. ponosi odpowiedzialnosc.
1 b . Nauczyciel kontroluje swoje dzialanie, gdyz przyjmuje za nie odpowiedzialnosc

Nauczyciel jako sprawca podejniuje dzialania celowe i sprawuje nad ninii poznawezq kontroh; (Kozie lecki 1997, s. 170). To dlalego konslmujqc zadania doklada slarari, abv ccchownlaje wysoka jakosc . Zabiega
o icll rzetelnosc i trafnosc, a po prdbnyni testowaniu eliminuje zadania wadliwe. Ma bowiem swiadomosc, ze
od jakosci zarlan mogq zalezec wyniki uzyskane przez uezniow.
Zdaje sobic sprawf i z lego, iz pewne lonny zadan, zwlaszcza zamkniytych, ograniczajq oryginalnosc
myslenia. Ucz.niowie poddani nazbyt intensywncimi cwiczeniu bieglosci testowej i pod jego wplywem, praw dopodobnie nie ro/ winq w pelni posiadanycb wrodzonych kompeteneji tworezyeb oraz innowacyjnych.
Nauczyciel. ktorv konstruujc zadania czy przeprowadza pomiar dydaktyezny, za kazdym razem svtuuje
siy na .poczqtku dlugicj. zmudnej procedury mierzenia. Co wi;
< ccj, im glybszq wicdzy posiachi na temat
pomiaru, z tym wifkszq ostroznosciq porlejinujc dzialania, ktdre kontroluje, gdyz jest gotow poniesc za nie
konsekweneje. Ink odezuwana odpowiedzialnosc wspolwyslypuje ze swiadomosciq, iz tr /eba wziqe na wlasne
suinienie uigdy nie dajqcq sif wykluczyc mozliwose trwania w blfdzie.

.

"

lc. Nauczyciel przyjmuje odpowiedzialnosc za przyszle skutki swojego dzialania
lerazniejszose z przynoszonymi przez nig rzeezami i stanami naprawdf nowymi i nie istniejqevini wczesniej, rzuca dlugi cien na przyszlosc i wzbudza poczucie odpowiedzialnosci nauczyciela za to. co moze nastqpic
(Kozielccki 1997. s. 22,3).
Co dalej ? Do czcgo to doprowadzi ? * , a rdwnoczesnie porbwnuje: ,,Jak
Patrzy wife w przyszlosc i pyta : „
bylo to wczesnicj ? T lak uzyskuje w miary pelny obiaz podejmowanego przcdsifw /ifcia, ktore swpj poczqtek
mialo w przeszlosci, obecnie przebiega i zazwyczaj nie koriezy sif z cliwilq zakonezenia pomiaru, lecz swymi
skutkami obejmie blizej nieokreslonq przyszlosc. To wybieganie w przyszlosc oznaeza, ze nauczyciclska orlpo wiedzialnosc za obecne dzialanie nigdy siy nie skonezv, mimo ustania tego dzialania.
'
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2 . Odpowiedzialnosc nauczyciela przed „swiatem zewn trznym"
2 a . Nauczyciel, ktory oddziatuje na uczniow, ponosi przed nimi odpowiedzialnosc

^

za

skutki swojego postqpowania

To,,,przed kim (czym) nauczyciel jest odpowicdzialny Iczv poza liim, leez w cfcktywnym zasiygu jego
dzialania
. Rownoczesnie stawia go przed koniccznosciq ponoszenia odpowicdzialnosci w dwojakim scusic:
mocy
odpowiedzialnoscinbi
vktywncj za to, co zostalo mu powiorzono i wohcc czcgo podejmuje dzialanie:
—
— odpoiviedzialnosci afeklnvnej. angazujjjcej iic/ ucic wohcc powier/onego mu ueznia, mianowicic :
powinnose zalmszczenia siy o niego z raeji posiadanej przez siebie mocy sprawczej.

Tak dwojako nozumiana odpowiedzialnosc oznaeza gotowosc przyjycia przez nauczyciela konsekweneji

za skutcczne ksztalccnie, w tym za wvsokij jakosc pomiaru dydaktyeznego.
Obok lego wystypuje zabarwiona napiyciem cmocjonalnym Iroska o mlodych

ludzi. zwlaszcza o pozy wynik egzamindw donioslych.
Szczegolnie silna jest ohawa pedagoga przed ncgatywnymi skutkami testowania, przed ktorymi zapew nc chcialby uchronie uczniow znajdujqcych siy pod jego opickq, jako ze czuje siy za nicli odpowicdzialny pod
okrcslonyni wzglydem i w pewnyni czasie.
tywny

Prawdopodohnie mniejsze emocje lowarzyszij zewnytrznym egzaminatorom, pracujijcyin w koinisjach
cgzaminacyjnych, a nic pozostajqcycli w bliskich rclacjach z testowanymi. I)la nicli, uezniowie rozwiqzujqcv
zadania tworzq bezimiennq rzeszy, dla ktorej przygotowujtj narzydzia pomiaru kompeteneji. Swq odpowic dzialnosc wzglydem nicli realizujq na odleglosc poprzez przez media organizacyjnogo oddzialvwania, czyli
slandaryzowane zestawy zadah.
2 b. Nauczyciel sprawuje kontrolq nad pracq z uezniami, gdyz odpowiada za jej skutki
Skutki pomiaru dydaktyeznego, zardwno le oczckiwanc jak i nicpozqdane, z uwagi na ich sily oraz
roznorodnosc, znajdujij siy pod kontrokj prowadzoiuj przez osoby z zewmjtrz oraz przez samych nauczvcieli.
Sprawowanie kontroli ma zapobiec nicprawidlowosciom, naduzyeiom, przcjawom nicsprawicdliwosci
w szkole ktdre mogq mice micjsce podezas pomiaru dydaktyeznego. Dtjzy siy tez do tego, by mierzony postyp
uczniow w ksztalceniu ukazac na tie szeroko rozumianego kontekstu uwzglydniajqecgo obraniowania kulturo wc, srodowiskowe, a nawet talenty lub zainleresowania jednostek. Postawienie diagnozy ma bye radq udzic lanq uezniowi, drogowskazem na drodzejego dalszego rozwoju. \\ zamian, uezniowie traktujq osoby diagno zujqcc jako przcwodnikdw po tej drodze, obdarzajq zaufaniem, czyniqc stosunek odpowicdzialnosci nieod wracalnym.
Szczegolnie wysokq rangy w pomiarze dydaktyeznym posiadajq egzaniiny doniosle. X jednej strony
informujj] one o skutecznosci ksztaleenia. z drugiej — obciqzajq uczeslniczqcych w nicli doroslycb odpowie dzialnosciq za przyszle losy mlodych ludzi j )oddanych kontroli i uzaleznionycli od jej wynikow.

.

2 c. Nauczyciel wzglqdem uczniow ponosi odpowiedzialnosc za przyszte skutki swo ich oddziatywan

Nauczyciel. ktory w pracy pedagogieznej wcicla siy postac konstruktora i (lub) uzytkownika zadah,
czuje siy odpowicdzialny za skierowanc w przyszlosc okrcslcnie tego, cojcst do zrohienia. Wpicnvszym rzydzie
jest to odpowiedzialnosc za „
sprawy‘\ ktora wysuwa wohcc niego pewne roszezenia. Dopiero potem przvelio dzi czas rcflcksji nad wlasnvm poslypowaniem i jegoefeklami. Najpierw zastanawiasiy nad cclowosciq podej mowanego dzialania, potem dopiero nad jego moralnq dopuszczalnosciq.
( lelowosc ksztalccnia wiqzc siy i wynika z zadah, jakic postawiono przed szkolq. Ohok
cclow poznaw czycli nalezy do nicli: nauczenic mlodych ludzi zveia wedlug wartosci, standardow i norm moralnych zako rzenionyeh w curopcjskicj kulturzc, takicli jak : poszanowanicgodnoSci innych, orlpowiedzialno.se, tolcrancja.
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altruizm, szluka przebaezania, dqzenic do ciqglego samorozw'oju.
Dqzenic do zrcalizowania tvch celmv wymaga od nauczyeicla nowcj, siygajqccj daleko w przyszlosc
odpowicdzialnosci. Jest ona, miydzy innymi, wspolmicrna z dalckim zasiygiein skutktnv diagnozowania i wymaga nie znancgo w'czcsniej nowcgo rodzaju pokory. Pokora ta nia wyplyw'ae z nowcj mocy oddzialywania
posiadanej przez eg/ am inatormv. W'lelkosc le mlodzi ludzic poslrzegajq przez pryzmat donioslcgo egzamino wania, z jcgo powaznq rangq, mozliw'oseiq warlosciowania ieli i osqdzania ora/ przcwidywania perspektyw'
rozwoju w przyszlosei.
Ohok tak wielkiej mocy istnicjc pcwna doza nicwicdzy o mozliwych konsckwcncjach podj tych czviiow,
dial ego odpowicflzialna pow'sciqglbvose wydaje sic bye bardzo ccnnq umiejetnosciq.
\\ ostaieeznosoi nicodpowicdzialny. nieswiadomv Icgoco robi, konslmktor lub uzytkownik zadan lesto wych, lepiej zeby w ogole nie podcjmowal lego dzialania lub w dzicdzinic diagnozy czynil jak najmniej.

^

Podsumowanie
\\ zaden sposob nie da sic uniknqc wplywu oddzialywania ludzi na los innycli, nie sposbb oddzielie
skutkow lego dzialania od odpowicdzialnosci za nie. ly zaleznnsc w jej rozmailosei i zlozonosci usiluje opisac
teoria. Jednak krnqbrna rzeczywistosc nie tak latwo daje siyjej okielznae. / wlaszcza ,,wiedzy" na teinat spraw
ludzkich, zwanq rozumieniem, za kazdyin razeni trzeba budowac od nowa po to. by w sobie tylko wlaseiwy
sposob odzwierciedlala raezej to. kim jest czlowieka w chwili obecnej, niz to kim jest raz na zawsze.

Przcd lakq ogromnq trudnoseiq poznauia ueznia kazdoiazowo staje nauczyciel. klory wobec wyeho wankow podejmuje dzialania edukacyjne. Jednym z loznorodnycb zabiegdw pedagogieznyeb jest pomiarskutecznosci tych oddziafywan, ktoiy wymaga uzyeia stosownych narzydzi.
Podjycie tego rodzaju dzialalnosci wymaga od nauczyeicla poniesienia konsekw'encji za skutki wlasnego
postypow'ania, jako konstruktora i uzytkownika lesldw. Oznacza to, ze
1 . Ponosi odpow’iedzialnosc za skutki wlasnycb czynow wobec siebie samego i przcd ..swiatem ze wnytiznym", zwlaszcza przcd uezniami.
2. Podejmuje kontroly swego postypowania, gdyz odpowiada za jcgo skutki przcd samym sobq i przcd
innymi.
3. Przyjmuje orlpow'iedzialnosc za pr/ yszfe skutki swojego dzialania przez sobq oraz przcd ,,swiatem
zewnytrznym", glow'nie — uezniami .

Przewidujqc roznc, mozliwc skutki (pozqdanc i negatywne) oddzialyw’ania na mlodzicz i koniccznosc
przyjycia za nie odpowicdzialnosci. trwa w niepewnosci wobec w'ielosci mozliwych rozw'iqzah.
INiestely, nauczycielskie dylenialv niesq zadaniami w'ielokrotnego wyboru. w kldrych tylkojedna odpo wiedz jest prawdziwa. Najczysciej sq zadaniami otwartymi, zlozonymi i bardzo Irudnymi. Zalqczona do nidi
instrukeja nie zawsze okazuje siy wystarczajqco precyzyjna. Pozostaje w'iyc zyczyc rozwiqzujqcym je nauezy cicloni mqdtycli wyhormv i tralnych odpow iedzi.
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