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Ocenianie i ewaluacja procesu kształcenia
w opinii dyrektorów szkół w badaniach PISA 2015
Badania PISA od 2000 roku dostarczają danych na temat kluczowych umiejętności uczniów kończących pierwszy etap kształcenia. Oprócz testów
umiejętności w badaniach kontrolowane są wybrane zmienne związane
z uczniem, jego środowiskiem rodzinnym i szkolnym. Na temat środowiska szkolnego wypowiadają się uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół.
Prezentowane analizy miały na celu przedstawienie opinii dyrektorów polskich szkół gimnazjalnych uczestniczących w badaniach PISA 2015 na temat
stosowanych form oceniania i ewaluacji oraz ich roli w zapewnianiu jakości
kształcenia. Wyniki te zostały porównane z wynikami w szkołach fińskich
i estońskich. Finlandia w kolejnych badaniach PISA zajmuje niezmiennie
wysokie lokaty w testach umiejętności. Estonia w badaniach w 2015 roku
uplasowała się na czołowym miejscu wśród krajów OECD.

Wstęp
Badania PISA to największe międzynarodowe badania umiejętności uczniów
na świecie. Przeprowadzane od 2000 roku w odstępach trzyletnich we wszystkich krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
i innych krajach partnerskich dostarczają danych pozwalających na porównywanie efektów kształcenia 15-latków w różnych krajach oraz na śledzenie
zmian zachodzących w czasie. ����������������������������������������������
W każdej edycji badania sprawdzane są trzy rodzaje umiejętności uczniów (czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań
i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych)
z naciskiem na jedną z nich. W badaniach PISA oprócz umiejętności uczniów
kontroli poddawane są tak�����������������������������������������������
że inne zmienne
���������������������������������������
związane z uczniem (np. motywacja do uczenia się, lęk szkolny, aspiracje edukacyjne) oraz z jego środowiskiem
rodzinnym i szkolnym (OECD, 2014a, Ciżkowicz, 2014a).
W PISA 2015 uczestniczyło ponad 500 tys. uczniów z 72 krajów i regionów.
W Polsce badanie zrealizowano na ogólnokrajowej próbie losowej 160 szkół
gimnazjalnych oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych. W badaniach uczestniczyli
uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.
W kwestionariuszu dyrektora w badaniach PISA znalazła się grupa pytań
dotyczących oceniania i ewaluacji (OECD, 2015). W poniższym opracowaniu
przedstawiono opinię dyrektorów szkół gimnazjalnych na temat stosowanych
w ich szkołach metod oceniania i ewaluacji oraz sposobów wykorzystania wyników w działaniach mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.
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Opinie dyrektorów polskich szkół (N=160) pokazano na tle szkół Estonii
(N=206) i Finlandii (N=166). Wyboru dokonano ze względu na wysoką pozycję, którą zajęła Estonia w badaniach PISA 2015, oraz trwale wysoką pozycję zajmowaną przez Finlandię. Japonia, Estonia, Finlandia i Kanada to,
w porządku malejącym, cztery kraje OECD, które uzyskały najwyższe średnie
wyniki uczniów w rozumowaniu w naukach przyrodniczych (OECD, 2018).
Systemy edukacji wybranych krajów wykazują pewne różnice, które mogą być
ważne dla porównywanych zagadnień. W przeważającej części krajów prowadzony jest proces oceny szkół, który może mieć charakter wewnętrzny i/lub
zewnętrzny, a w wielu wypadkach istnieje też możliwość ocenienia poszczególnych nauczycieli. W polskich szkołach Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. 2017,
poz. 59 art. 55) zobowiązuje odpowiednie organy do sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad szkołami, a Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017
r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658) określa hierarchię
tych organów oraz zakres wykonywanych zadań i czynności. Do ich głównych
zadań należą: „ewaluacja przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz
efektów działalności dydaktycznej i wychowawczej, ocenianie stanu i warunków
działalności dydaktycznej, udzielanie pomocy szkołom, a także nauczycielom,
inspirowanie nauczycieli do stosowania innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych”. Ocena wewnętrzna (samoocena) szkół istnieje we wszystkich krajach w różnym stopniu, ale nie zawsze jest obowiązkowa.
W Estonii ocena wewnętrzna stała się obowiązkowa w roku 2006, a w ewaluacji
zewnętrznej brak standardowych kryteriów. W Finlandii jednostki prowadzące
kształcenie (przede wszystkim samorządy) są odpowiedzialne za ocenianie skuteczności swoich placówek i mają pełną autonomię w organizowaniu ewaluacji.
Nie istnieje obowiązek ewaluacji zewnętrznej szkół (Eurydice, 2012).
W celu scharakteryzowania szkół uczestniczących w badaniach uwzględniono takie
zmienne, jak lokalizacja szkoły (SC001), wielkość szkoły (SC001Q01+SC001Q02),
wielkość klas szkolnych (SC003), oferowane przez szkołę zajęcia dodatkowe
(SC053) oraz oferowana pomoc w odrabianiu prac domowych (SC052).
Wśród szkół uczestniczących w badaniu reprezentacja szkół niepublicznych
była niewielka i zawierała się między 4,1% w Polsce do 4,9% w Estonii.

Rysunek 1. Lokalizacja szkół
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Jak wynika z raportu PISA 2015, „schemat doboru próby uczniów w badaniu
PISA ma charakter dwustopniowego doboru warstwowego z zastosowaniem
losowania systematycznego, w którym pierwszym stopniem doboru był wybór
szkoły” (OECD, 2017, s. 15). Lokalizacja szkół biorących udział w badaniu
w Polsce i Estonii jest bardzo zbliżona (rysunek 1). Co druga szkoła to szkoła
wiejska. W Finlandii w badaniach uczestniczyło nieco więcej szkół z małych
miast kosztem szkół wiejskich (p=0,003). Rozkład procentowy szkół w zależności od ich wielkości przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Wielkość szkoły

W Polsce do badań przystąpiły mniejsze szkoły (M=279; SD=166) niż
w Finlandii (M=418; SD=214), chociaż dominantą obu rozkładów są szkoły,
w których uczy się od 200 do 400 uczniów. W Estonii dominują szkoły najmniejsze (do 200 uczniów), ale średnia wielkość szkoły w Estonii (M=483; SD=333)
jest największa. ANOVA wskazuje na wysoce istotne różnice w wielkości szkół
(F(2, 521)=29,8; p<0,001), a zastosowana analiza post-hoc (test Scheffe), że jedynie polskie szkoły różnią się znacząco wielkością (p<0,001) od estońskich
i fińskich. W Estonii szkoły były silniej zróżnicowane pod względem wielkości
zarówno w porównaniu z Polską, jak i Finlandią (p<0,001). Wyniki ANOVA
ze względu na niespełnienie założeń sprawdzono testami nieparametrycznymi.

Rysunek 3. Wielkość szkoły według kraju
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Wielkości klas są kolejną zmienną środowiska szkolnego uznawaną za ważną
w procesie kształcenia. Na rysunku 4 przedstawiono rozkład wielkości klas
w szkołach uczestniczących w badaniach.

Rysunek 4. Średnie wielkości klasy

W Finlandii zdecydowanie przeważają klasy małe. W 73% szkół średnia klasa
liczy do 20 uczniów, a klasy liczniejsze niż 21–25 osób nie występują. W Polsce
dominują klasy 21–25-osobowe. W Polsce i w Estonii występują też klasy ponad 50-osobowe, chociaż szczególnie w Polsce są to przypadki incydentalne.
Anova Kruskala-Wallisa potwierdza istotne różnice między krajami w wielkościach klas (H(2, N=525)=59,39; p<0,001), a analiza w parach wskazuje na wysoce
istotne różnice w każdym z nich (p<0,001). Na rysunku 5 przedstawiono mediany,
kwartyle oraz rozstęp wielkości klas. Maksymalna wielkość klasy w Finlandii (26–
30) pokrywa się z górnym kwartylem dla klas w polskich i estońskich szkołach.

Rysunek 5. Mediany, kwartyle oraz rozstęp wielkości klas

Badaniu poddano też przedstawiane uczniom propozycje dodatkowych zajęć
w szkołach (rysunek 6). W Polsce odsetek szkół, które oferują uczniom różnego rodzaju aktywności, jest prawie w każdym przypadku równy lub wyższy niż
w Finlandii i Estonii. Jedynie zespoły muzyczne, orkiestry i chóry są proponowane polskim15-latkom rzadziej (p=0,002).
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Rysunek 6. Oferowane aktywności

Największe różnice występują między szkołami polskimi i fińskimi w angażowaniu uczniów w przygotowanie przedstawienia szkolnego lub musicalu (p<0,001),
działania wolontariackie (p<0,001) i poszerzanie umiejętności informatycznych
(p<0,001). W pozostałych przypadkach, choć wskaźniki struktury różnią się nominalnie nieco mniej, to różnice te są także wysoce istotne (p<0,001). Wyjątek
stanowi przygotowanie do olimpiad, dla którego brak istotnych różnic.
Interesujące są też odpowiedzi uzyskane na pytania, czy szkoła zapewnia pomoc
w nauce w formie pomieszczeń, gdzie uczniowie mogą odrabiać prace domowe,
oraz nauczycieli gotowych pomóc w odrabianiu prac domowych (rysunek 7).

Rysunek 7. Oferowana pomoc w nauce

Warunki, jakie stwarza uczniom polska szkoła,������������������������������
są nieco
��������������������������
lepsze od obu wybranych do porównań krajów. Dotyczy to pomieszczeń udostępnianych uczniom
do odrabiania prac domowych (Estonia, p=0,007; Finlandia, p<0,001). Jednak
w przypadku nauczycieli, którzy służą uczniom pomocą w odrabianiu prac
domowych, różnice nie są istotne.
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Ocenianie i ewaluacja oraz ich wykorzystanie w szkołach
Dyrektorzy mieli określić, jak często w zarządzaniu szkołą stosują metody
wymienione w kwestionariuszu (SC009). Jedną z metod było wykorzystanie
wyników uczniów do określania edukacyjnych celów szkoły. Rozkład wyborów z uwzględnieniem krajów zamieszczono na rysunku 8.

Rysunek 8. Wykorzystanie wyników uczniów do określania edukacyjnych celów szkoły

Wśród dyrektorów polskich szkół wszyscy wykorzystują wyniki uczniów do
określania celów edukacyjnych szkoły, choć z różną częstością. Najczęściej
robią to raz w roku podobnie, jak dyrektorzy fińskich szkół. Częstości wykorzystywania informacji o wynikach uczniów w zarządzaniu szkołą względem kraju
różnią się istotnie (Anova Kruskala-Wallisa H(2,528)=485; p<0,001), a wielokrotne porównania średnich rang wskazują, że tylko w szkołach estońskich
(p<0,001) wyniki uczniów do określania celów edukacyjnych szkoły wykorzystywane są znacząco częściej. Między Polską i Finlandią brak istotnych różnic.
Dyrektorzy mieli też określić, które z czterech zawartych w kwestionariuszu
metod monitorowania pracy nauczycieli (SCSC032) stosują w swoich szkołach. Wyniki przedstawiono na rysunku 9.

Rysunek 9. Monitorowanie pracy nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014
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Porównując relacje między stosowanymi sposobami monitorowania pracy
nauczycieli, odrębnie w każdy analizowanym kraju, można stwierdzić, że
najczęściej wykorzystywanym źródłami informacji na temat pracy nauczycieli są hospitacje wewnętrzne oraz równorzędnie (Polska i Finlandia) lub
w drugiej kolejności (Estonia: istotna różnica wskaźników struktury p<0,001)
testy i oceny uczniów. Kolejne pozycje zajmują ocena koleżeńska i hospitacje
zewnętrzne. Wszystkie różnice są wysoce istotne (p<0,001), oprócz różnicy
między oceną koleżeńską a hospitacją zewnętrzną w Finlandii, gdzie p=0,006.
Porównanie częstości stosowania poszczególnych metod monitorowania pracy nauczycieli między krajami wskazuje, że w polskich i estońskich szkołach są
one stosowane z podobną częstością. Tylko „wyniki testów lub oceny uczniów”
są ����������������������������������������������������������������������������
w Polsce istotnie częściej stosowane niż w Estonii (p<0,001). Inny obraz monitorowania pracy nauczycieli przedstawiają dyrektorzy fińskich szkół. W ich
szkołach jest ono realizowane ze znacznie mniejsz����������������������������
ą częstością����������������
. I tak np. „hospitacje zewnętrzne” przeprowadzane są w 25% polskich i w 5% fińskich szkół.
Testowanie różnic między dwoma wskaźnikami struktury potwierdza, że każda metoda monitorowania pracy nauczyciela stosowana jest istotnie częściej
w Polsce i Estonii niż w Finlandii (p<0,001). Wydaje się to odzwierciedlać dwie
różnice między szkołą polską i fińską. W Finlandii ewaluacja jest przeprowadzana tylko na poziomie szkoły, nie ma ewaluacji zewnętrznej (Eurydice, 2012;
Internet1). Mniejszy nacisk na monitorowanie pracy nauczycieli również na
poziomie szkoły daje się uzasadnić wysokim prestiżem zawodu nauczyciela
w Finlandii oraz dużym zaufaniem do nauczycieli osób odpowiedzialnych za
edukację w kraju (Agnosiewicz, 2015; OECD, 2016b).
Dyrektorzy mieli ustosunkować się do częstości stosowania w ich szkołach
czterech metod oceniania osiągnięć uczniów wyszczególnionych w kwestionariuszu (SC034). Były to trzy rodzaje testów (standaryzowane, komercyjne
i nauczycielskie) oraz oceny wystawiane przez nauczycieli. Dyrektorzy, mając
do dyspozycji pięciostopniową skalę, określali, jak często w ich szkole uczniowie są oceniani z użyciem każdej z tych metod. Rozkłady odpowiedzi przedstawiono na rysunkach 10–13.

Rysunek 10. Standaryzowane testy
w ocenianiu osiągnięć ucznia

Rysunek 11. Testy komercyjne
w ocenianiu osiągnięć ucznia
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W każdym kraju dominuje stosowanie standaryzowanych testów raz lub dwa razy
w roku, ale prawie 25% polskich szkół stosuje je częściej, a w 25% szkół esto��
ńskich i fińskich standaryzowane testy osiągnięć nie są stosowane nigdy. W Polsce
szkoły, w których nie stosuje się testów standaryzowanych, nie występują. Jest
to związane z organizacją systemu kształcenia. W Finlandii nie ma egzaminów
zewnętrznych, dopiero szkoła średnia kończy się ogólnokrajowym egzaminem
maturalnym (Eurydice, 2012). W Polsce uczniowie, kończąc gimnazja, obowiązkowo uczestnicz��������������������������������������������������������
ąw
������������������������������������������������������
egzaminach zewnętrznych. To oraz dostęp do egzaminacyjnych testów standaryzowanych z lat wcześniejszych może mieć bezpośredni
wpływ na ich częstsze używanie w polskich szkołach. W stosowaniu testów komercyjnych zauważalne jest podobieństwo polskich i fińskich szkół, w których
testy te są istotnie częściej stosowane niż w szkołach estońskich. W tych ostatnich
60% szkół nie stosuje ich nigdy. W polskich i fińskich szkołach najczęściej są one
stosowane 1–2 razy w roku, ale w Polsce więcej niż 25% szkół stosuje je częściej.
Testy nauczycielskie są najczęściej stosowanymi testami w każdym z rozpatrywanych krajów. Dominantą rozkładu dla Finlandii i Polski jest stosowanie
ich „raz w miesiącu”, a dla Estonii jeszcze „częściej”. Oceny nauczycielskie są
metodą oceniania najczęściej stosowaną. Dominantą w każdym przypadku
jest stosowanie ich częściej niż raz w miesiącu, przy czym najmniejsza częstość
dominanty wystąpiła w polskich szkołach (0,61). Stosowanie ocen nauczycielskich nie częściej niż 3–5 razy w roku deklaruje 20% szkół polskich.
Jeśli uwzględnimy kształtującą funkcję oceniania, pytaniem jest, czy w tych
szkołach informacja zwrotna nie trafia do ucznia zbyt rzadko (Niemierko,
2010, 2017; Ciżkowicz, 2014b).

Rysunek 12. Testy nauczycielskie
w ocenianiu osiągnięć ucznia

Rysunek 13. Oceny nauczycielskie
w ocenianiu osiągnięć ucznia

Anova Kruskala-Wallisa wskazuje na znaczące różnice między krajami (rysunki
10–12) w każdej z czterech analizowanych metod. Dla testów standaryzowanych, komercyjnych i nauczycielskich oraz ocen wystawianych przez nauczycieli otrzymano odpowiednio wartości H(2, N=527): 53,32; 132,22; 40,87; 50,98.
Wszystkie różnice są istotne statystycznie (p<0,001). Dla testów standaryzowanych częstość ich stosowania nie różni się znacząco w Finlandii (M=1,9) i Estonii
(M=1,8), a w Polsce (M=2,3) jest istotnie wyższa od obu krajów (p<0,001).
Dla testów komercyjnych krajem, który znacząco (p<0,001) rzadziej stosuje je
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w sprawdzaniu osiągnięć uczniów, jest Estonia (M=1,5). Między Polską (M=2,3)
i Finlandią (M=2,1) różnice są nieistotne. Relacje między krajami w stosowaniu
testów komercyjnych i nauczycielskich są bardzo podobne, tyle że w przypadku
tych drugich w estońskich szkołach (M=4,3) są one stosowane istotnie częściej
niż w szkołach polskich (M=3,7) i fińskich (M=3,9). Również pod względem
częstości stosowania testów nauczycielskich brak istotnych różnic między szkołami polskimi i fińskimi. Ostatnią analizowaną metodą oceniania uczniów są
oceny nauczycielskie. Jest to metoda najczęściej stosowana w każdym z trzech
krajów (MPol =4,2; MFin=4,7; MEst=4,8). W Polsce oceny wystawiane przez nauczycieli są istotnie rzadziej stosowane niż w Finlandii i Estonii (p=0,005).
Kolejne pytanie dotyczyło celów, do jakich w szkołach wykorzystane są testy
standaryzowane i testy nauczycielskie (SC035). Na rysunkach 14 i 15 przedstawiono deklarowane przez dyrektorów częstości wykorzystywania do określonych celów odpowiednio testów standaryzowanych i nauczycielskich.

Rysunek 14. Cele stosowania testów standaryzowanych

W polskich gimnazjach testy standaryzowane znajdują bardzo szerokie
zastosowanie. W większości wyszczególnionych celów (7 z 9) stosuje się je
w 82–98% szkół. Pozwalają one na ukierunkowanie uczenie się uczniów,
informowanie rodziców o postępach ich dzieci, ocenianie efektów pracy
nauczyciela, dokonywanie porównań efektów kształcenia między szkołami,
śledzenie zmian zachodzących w czasie, wprowadzanie korekt w programach
oraz metodach nauczania. Tylko w przypadku decyzji dotyczących ucznia
(promocja do następnej klasy oraz dzielenie uczniów na grupy) ich zastosowanie jest istotnie niższe i dotyczy odpowiednio 31% i 42% szkół.
Porównanie zakresu stosowania testów standaryzowanych w Polsce, Estonii
i Finlandii pokazuje, że w Polsce są one traktowane jako ważniejsze źródło
informacji niż w pozostałych krajach. W przypadku nieomal wszystkich
celów w Polsce testy standaryzowane są wykorzystywane znacząco częściej
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(p<0,001). Tylko w „decyzji o promocji ucznia do następnej klasy” testów
standaryzowanych używa się stosunkowo rzadko w każdym kraju, a różnice
między krajami są najmniejsze i tylko dla Estonii i Finlandii istotne (p=0,03).
Na uwagę zasługuje rzadkie (24%) wykorzystywanie testów standaryzowanych
do oceny pracy nauczycieli w Finlandii. Wynik ten jest spójny z wynikami dotyczącymi monitorowania pracy nauczycieli (rysunek 9) i potwierdza wysokie
zaufanie organów nadzoru pedagogicznego do jakości pracy nauczycieli.

Rysunek 15. Cele stosowania testów nauczycielskich

W przypadku testów nauczycielskich (rysunek 15) w każdym z trzech krajów
są one używane ��������������������������������������������������������
z wysoką, podobną częstością w celu ukierunkowania uczenia się (Polska i Estonia, p<0,001), informowania rodziców o osiągnięciach
ich dzieci (Polska i Estonia oraz Finlandia i Estonia, p<0,001) oraz w celu
dostosowania metod nauczania do potrzeb ucznia (p<0,05). W porównaniu
z testami standaryzowanymi znacząco wzrosła ich przydatność w podejmowaniu decyzji o promocji uczniów (p<0,001), szczególnie w szkołach fińskich.
Odnotowano również ich niewielką przydatność w porównywaniu wyników
między szkołami. Ponadto testy nauczycielskie uznane zostały za mniej przydatne w ocenianiu nauczycieli, szczególnie w polskich szkołach.
Dyrektorzy wypowiadali się też na temat ������������������������������������
środków stosowanych ����������������
w celu zapewniania jakości kształcenia (SC037). Uwzględniono wśród nich takie, jak prowadzenie
ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, pisemną specyfikację poziomu osiągnięć
uczniów, zbieranie danych o obecności uczniów i nauczycieli na zajęciach i doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz o wynikach uzyskiwanych przez uczniów.
Dyrektorzy dokonywali rozróżnienia na działania obowiązkowe oraz działania podejmowane z inicjatywy szkoły. Na rysunku 16 przedstawiono odsetek
szkół stosujących określone środki mające na celu zapewnienie dobrej jakości
kształcenia bez względu na przyczynę działania.
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Rysunek 16. Działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia

Widoczna jest wyraźna zbieżność deklarowanych przez dyrektorów działań na
rzecz zapewnienia dobrej jakości kształcenia w szkołach polskich i estońskich
(rysunek 16). Dotyczy to prawie wszystkich wyszczególnionych działań. Jedynie
„pisemna specyfikacja poziomu osiągnięć uczniów” podejmowana jest znacząco
częściej w szkołach polskich (p<0,001) niż w estońskich. Inaczej przedstawiają
się działania na rzecz zapewnienia dobrej jakości kształcenia w szkołach fińskich.
Najmniej szkoły fińskie różnią się od pozostałych pod względem stosowania
ewaluacji wewnętrznej (z Polską p=0,014; z Estonią p<0,001), najbardziej w funkcjonowaniu ewaluacji zewnętrznej (z Polską i z Estonią p<0,001). Wszystkie
pozostałe działania w szkołach fińskich podejmowane są znacząco rzadziej niż
w szkołach polskich. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że mimo
mniej powszechnych działań na rzecz zapewniania dobrej jakości kształcenia
w szkołach fińskich uczniowie od lat uzyskują wysokie wyniki w badaniach PISA.
Dyrektorzy mieli określić, czy w związku z wynikami ostatniej ewaluacji wewnętrznej wprowadzono działania naprawcze dotyczące grona pedagogicznego (np. zakres obowiązków, wymagania wobec nauczycieli, kwalifikacje),
realizacji programów nauczania, jakości nauczania i uczenia się, angażowania
rodziców w życie szkoły, doskonalenia zawodowego nauczycieli, osiągnięć
uczniów (SC040). Odsetek szkół podejmujących takie działania przedstawiono na rysunku 17. Niepodjęcie takich działań mogło być spowodowane
między innymi brakiem potrzeby. Odsetek szkół, które nie wymagały zmian
w poszczególnych obszarach, przedstawiono na rysunku 18.
W wyniku ewaluacji wewnętrznej najintensywniej działania podejmowane
są w estońskich szkołach i dotyczą w podobnym stopniu każdego z sześciu
wymienionych obszarów, od angażowania rodziców w życie szkoły (62%
szkół) do poprawy jakości nauczania i uczenia się (72% szkół). W polskich
szkołach ewaluacja wewnętrzna przyczyniała się głównie do podejmowania
działań na rzecz poprawy jakości nauczania i uczenia się oraz osiągnięć
uczniów. W istotnie mniejszym stopniu działania naprawcze dotyczyły grona pedagogicznego (p<0,001), programów nauczania (p<0,001) i doskonalenia zawodowego nauczycieli (p=0,019). W Finlandii rzadko wprowadzano
zmiany w wyniku ewaluacji wewnętrznej, szczególnie w odniesieniu do grona pedagogicznego (19%) i osiągnięć uczniów (27%).
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Rysunek 17. Działania podjęte w wyniku ewaluacji wewnętrznej

Niepodejmowanie działań w wyniku ewaluacji wewnętrznej w znacznym stopniu spowodowane było uzyskaniem dobrych wyników (rysunek 18). Najwięcej
powodów do zadowolenia mają szkoły fińskie. Więcej niż 2/3 szkół nie wymagało działań naprawczych dotyczących grona pedagogicznego (np. zakres
obowiązków, wymagania wobec nauczycieli, kwalifikacje) oraz osiągnięć
uczniów. Mniej zadowalająco przedstawia się zaangażowanie rodziców w życie
szkoły, które nie wymagało zmian tylko w 37% szkół. Gorsze wyniki uzyskano
w szkołach polskich i estońskich. Najczęściej, w co czwartej szkole nie trzeba było podejmować działań naprawczych. Lepiej wypadała tylko ewaluacja
grona pedagogicznego i programów nauczania w Polsce. W tym przypadku
prawie 50% szkół była wolna od uchybień.

Rysunek 18. Działania w wyniku ewaluacji wewnętrznej - nie było potrzeby

Podsumowanie
Celem powyższych analiz było przedstawienie opinii dyrektorów polskich
szkół biorących udział w badaniu PISA 2015 na temat stosowanych w szkołach
metod oceniania i ewaluacji oraz sposobów ich wykorzystania w zapewnianiu
dobrej jakości kształcenia. Dodatkowo, aby zrelatywizować wyniki, pokazano je
na tle szkół estońskich i fińskich. Są to dwa kraje, które w badaniach PISA 2015
zajęły czołowe miejsca wśród krajów OECD i są podobne kulturowo do Polski.
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Szkoły, które uczestniczyły w badaniach, porównano pod względem ich lokalizacji, wielkości szkoły, wielkości klas, oferty zajęć dodatkowych oraz oferowanej pomocy w odrabianiu prac domowych. Wśród szkół polskich i estońskich
50% szkół było zlokalizowanych na wsi. W Finlandii wylosowano 13% mniej
szkół wiejskich. Przeciętna polska szkoła były mniejsza niż szkoła fińska i estońska (rysunek 2), przy czym średnia wielkość klasy była w polskich szkołach większa niż w fińskich i mniejsza niż w estońskich (rysunek 4). W Polsce
częściej niż w dwóch pozostałych krajach szkoły proponują uczniom dodatkowe aktywności (rysunek 6) oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Na podstawie
tych danych można stwierdzić, że warunki, w których uczą się młodzi ludzie
w Polsce, są paralelne z warunkami w Finlandii i Estonii.
Wszyscy dyrektorzy polskich szkół wykorzystują wyniki uczniów do określania celów edukacyjnych szkoły (rysunek 8). Nie różnią się w tym od swoich
fińskich kolegów, a w Estonii dyrektorzy robią to częściej. Monitorowanie
pracy nauczycieli jest prowadzone w polskich szkołach powszechnie i w sposób bardzo zbliżony do szkół estońskich. Tylko „wyniki testów lub oceny
uczniów” są w Polsce częściej stosowane niż w Estonii (rysunek 9). Odsetek
szkół fińskich, w których monitorowana jest praca nauczycieli, jest relatywnie mały. Znajduje to uzasadnienie w organizacji nadzoru pedagogicznego
w szkołach fińskich, w których monitorowana jest głównie praca szkoły, nie
zaś praca nauczyciela, a władzom lokalnym pozostawia się dużą autonomię
w ustalaniu sposobu realizacji tego zadania. Dostrzegalny jest też niewielki
odsetek szkół, w których odbywają się hospitacje zewnętrzne. Z danych tych
wynika wyraźne przeniesienie w fińskich szkołach odpowiedzialności za realizowany proces kształcenia na nauczyciela (Ciżkowicz, 2013).
Dyrektorzy określali częstość stosowania w ich szkołach czterech metod oceniania osiągnięć uczniów, wśród których były trzy rodzaje testów (standaryzowane,
komercyjne i nauczycielskie) oraz oceny nauczycielskie (rysunki 10–13). W każdym z trzech krajów oceny wystawiane przez nauczycieli oraz testy nauczycielskie są powszechnie stosowanymi metodami oceniania osiągnięć uczniów. Duże
różnice między krajami dotyczą stosowania standaryzowanych i komercyjnych
testów. Prawie w 25% polskich szkół testy standaryzowane stosuje się częściej niż
1–2 razy w roku, a w 25% szkół estońskich i fińskich nie stosuje się ich nigdy.
Stosowanie testów standaryzowanych na egzaminach zewnętrznych w Polsce oraz
udostępnianie ich po zakończeniu egzaminów uzasadnia te wyniki. Ciekawym
wynikiem jest niestosowanie komercyjnych testów przez większość szkół estońskich. Można przypuszczać, że w materiałach edukacyjnych brakuje takiej oferty.
Cele, do jakich wykorzystane są testy standaryzowane, wyraźnie różni polską
szkołę od fińskiej i estońskiej pod względem powszechności ich stosowania (rysunek 14). W około 9 na 10 szkół polskich stosuje się je w celu ukierunkowania
uczenie się uczniów, informowania rodziców o postępach ich dzieci, oceniania
efektów pracy nauczyciela, dokonywania porównań efektów kształcenia między
szkołami oraz śledzenia zmian zachodzących w czasie, wprowadzania korekt
w programach oraz metodach nauczania i stosuje się je zdecydowanie częściej niż
w szkołach fińskich i estońskich. Mniejsze różnice w zależności od kraju występują w wykorzystywaniu testów nauczycielskich do określonych celów (rysunek 15).
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Stosowanie tych dwóch rodzajów testów wyraźnie wskazuje na ich specyfikę. Testy
nauczycielskie nie nadają się do porównań efektów kształcenia między szkołami
oraz do śledzenia zmian, ale są chętniej używane w celu ukierunkowania uczenia
się, informowania rodziców o osiągnięciach ich dzieci, w dostosowaniu metod
nauczania do potrzeb ucznia oraz w podejmowaniu decyzji o promocji uczniów.
Działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia, bez względu na typ tych
działań (por. rysunek 16), najczęściej są realizowane w polskich i estońskich
szkołach, ale w większości przypadków niewiele różnią się od szkół fińskich.
Większa różnica wystąpiła jedynie w stosowaniu ewaluacji zewnętrznej, która
w Finlandii nie jest wymagana, co potwierdza niski poziom jej stosowania.
W każdym z trzech krajów najpowszechniej stosowanym działaniem na rzecz
zapewniania dobrej jakości kształcenia jest ewaluacja wewnętrzna. Dlatego też
zaprezentowano opini������������������������������������������������
ę dyrektorów na temat zmian ��������������������
wprowadzanych w różnych obszarach w związku z wynikami ewaluacji wewnętrznej. Najbardziej
zdecydowane reakcje w wyniku ewaluacji wewnętrznej podejmowane są
w Estonii (por. rysunek 17), a najmniej zmian wprowadza się w Finlandii.
Polska zajmuje miejsce pośrednie. Jednak zmiany mogą nie być wprowadzane
ze względu na zadowalające działanie szkół w ramach danego obszaru. Taka
sytuacja występuje najczęściej w szkołach fińskich i to w odniesieniu do grona
pedagogicznego oraz osiągnięć uczniów (por. rysunek 18).
Konkludując, można stwierdzić, że polski system edukacji stwarza polskim15-latkom podobne warunki kształcenia, jakie mają uczniowie w Estonii
i Finlandii. W zakresie oceniania i ewaluacji pojawiły się dwie znaczące
różnice. Jedna z nich dotyczy monitorowania pracy nauczycieli, które w Polsce
jest najwyższe, a testy i oceny uczniów stanowią w nim ważne źródło informacji o pracy nauczyciela. Druga różnica to wysoka popularność w polskich
szkołach testów standaryzowanych oraz szeroki zakres wykorzystania ich
wyników. Należy jednak podkreślić, że jedynie szerokie spektrum celów, do
których w Polsce wykorzystywane są wyniki testów standaryzowanych, różni
Polskę zarówno od Finlandii, jak i od Estonii.
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