Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli

Marcin Król

Szkoła Podstawowa nr 56 w Krakowie
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej

Potrzeby rozwojowe uczniów i ocena szkolna
podstawą w budowaniu strategii pracy szkoły
Wstęp
Naturalną cechą każdego człowieka jest jego ciekawość poznawcza. To właśnie
dzięki niej od najmłodszych lat mamy potrzebę podejmowania autonomicznych decyzji, doświadczania, przeżywania i odczuwania emocji. To właśnie ona,
nieograniczona żadnymi ramami (zakazami i nakazami innych osób), wyzwala
w nas chęć uczenia się i wpływa na budowanie naszej osobowości. Dobrze zaplanowany i zorganizowany proces uczenia powinien więc koncentrować się
przede wszystkim na rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb rozwojowych, a dopiero w dalszej kolejności na ocenieniu osiągnięć edukacyjnych ucznia.
Współczesne szkoły, moim zdaniem, na pierwsze miejsce wysuwają ocenę
(stopień) i skupiają się wyłącznie na ocenianiu regulowanym, czyli na „określeniu tylko poziomu osiągnięć ucznia przewidzianego programem nauczania”1. Świadome bądź nieświadome wyłączanie z procesu uczenia potrzeb
poznawczych uczniów i niewspieranie ich odpowiednimi metodami przybliża
nas do szkoły z duńskiej bajki, w której to wszyscy jej uczestnicy uczyli się
wszystkich przedmiotów w ten sam sposób i podlegali ocenianiu według ustalonych kryteriów, pomimo że potrafili wykonać zadanie innym sposobem. Jak
słusznie zauważyła M. Żylińska: „mocno sformalizowana i zbiurokratyzowana
nauka traci życie, barwy i siłę budzenia fascynacji”2, ponieważ stawia ona „na
pierwszym miejscu zewnętrzne wymagania, zastępując fascynacje gotowymi
schematami i odpowiedziami z zero-jedynkowego klucza, pomijając zainteresowania uczniów, niszczymy w szkole najsilniejszy, choć bardzo delikatny,
mechanizm pchający ludzi ku poznawaniu świata”3.
Ocenianie w szkole powinno więc w znacznym stopniu ulec przewartościowaniu. Powinna się w nim znaleźć przestrzeń nie tylko na ocenianie regularne,
ale głównie na ocenianie naturalne, którego „zadaniem jest wspieranie rozwoju ucznia według jego własnych dyspozycji”4.
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W dalszej części publikacji, na podstawie zebranych danych pomiarowych
w jednej z krakowskich szkół podstawowych, podejmę m.in. próbę przedstawienia modelu uczenia ucznia, jaki preferuje szkoła, wpływu oceny na stosunki z rówieśnikami i opiekunami prawnymi, wykażę potrzebę i znaczenie
komentarza do oceny oraz rolę oceny odzwierciedlającej rzeczywistą wiedzę
i umiejętności w subiektywnym odczuciu uczniów.

Ocenianie szkolne w ujęciu pedagogiki psychologicznej
Ocenianie osiągnięć uczniów przez pedagogów i nauczycieli budziło i budzi nadal wiele kontrowersji. Staje się ono głównym przedmiotem sporów
i rozmów klasowych dotyczących m.in. trafności, rzetelności i bezstronności
oceniania szkolnego. Uważam, że wątpliwości pojawiające się wśród uczniów
mogą mieć swoje źródło w postawach samych nauczycieli, a konkretnie, w rozłożeniu akcentów poznawczych i pozapoznawczych oraz preferowanych przez
nich różnych teoriach psychopedagogicznych. Myślę, że dla nauczyciela, który
został ukształtowany przez różne systemy pedagogiki psychologicznej, dominujące znaczenie będzie mieć zawsze jeden system, i będzie on przez niego
upowszechniany i stosowany w praktyce szkolnej. Współczesne szkoły są zatem miejscami, w których możemy się spotkać z różnymi modelami systemów
psychopedagogicznych. Do systemów tych zalicza się m.in.: postherbartowską
szkołę tradycyjną, kształcenie oparte na założeniach behawioryzmu, psychologię poznawczą, psychologię humanistyczną oraz szkołę nastawiona na efekt
nauczania (kształcenie technologiczne)5.

Przyjmuję, zapamiętuję, odtwarzam
Szkoła tradycyjna została zapoczątkowana w pierwszej połowie XIX w. przez
Jana Fryderyka Herbarta, niemieckiego filozofa, pedagoga i psychologa. Zasady
dydaktyki proponowane przez tego pedagoga stawiały w centrum nauczyciela,
który posiadał bezwzględny autorytet, a po przeciwnej stronie dziecko, z jego
nic nieznaczącymi dla szkoły potrzebami rozwojowymi. System ten wsadzał
w ściśle określone ramy zarówno nauczyciela, jak i ucznia oraz ograniczał się
z jednej strony do przekazywania gotowych treści nauczania, a z drugiej strony
do bezkrytycznego przyjmowania, pamięciowego opanowania i odtwarzania
poszczególnych partii materiału.
Teoria ta całkowicie wyłączała aktywność ucznia z procesu uczenia się, zabijała
jego motywację wewnętrzną i nie zaspokajała potrzeb poznawczych wynikających z natury ludzkiej. Zaniedbywała również kształcenie u niego umiejętności praktycznych, ograniczała samodzielność oraz krytycyzm myślenia. W tak
funkcjonującej szkole można łatwo oceniać ucznia, ponieważ ocenie podlegają
tylko i wyłącznie opanowane treści przekazywanej wiedzy6. Wydaje się, że jest
to obraz szkoły, której w dzisiejszych czasach nie znajdziemy. Jednak, czy aby
na pewno tak jest? A może szkoła ta istnieje, ma się dobrze i ocenia uczniów?
5
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Ocena szkolna motywatorem zewnętrznym
Na psychologiczny aspekt oceny zwracają uwagę behawioryści. Twierdzą oni,
że pozytywna ocena wzmacnia pożądane zachowania i motywuje uczniów do
uczenia się. Trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić. Należy jednak zastanowić się, czy takie oddziaływanie bodźcem zewnętrznym na młodego człowieka nie wykształci w nim zachowań zupełnie odwrotnych. Może się okazać, że to
właśnie chęć zdobycia oceny, a nie rozwijanie ciekawości poznawczej stanie się
dla ucznia pożądanym celem, do którego będzie zmierzał. Jak słusznie zauważa
M. Żylińska, uczniowie, którzy otrzymali ocenę, przestają zajmować się zagadnieniem w momencie napisania sprawdzianu. Oznacza to, że ocena staje się
dla ucznia sama w sobie motywacją zewnętrzną i zajmuje miejsce jakże ważnej
w dalszym etapie kształcenia motywacji wewnętrznej7. Można więc stwierdzić,
że uczniowie nie chodzą do szkoły, żeby rozwijać własne potrzeby edukacyjne,
ale żeby otrzymać oceny i dużą liczbę punktów na zewnętrznych sprawdzianach
czy egzaminach. Jak to jest z tą oceną szkolną? Czy rzeczywiście ona odgrywa
tak znaczącą rolę w procesie edukacyjnym, że uczeń jej oczekuje? Czy uczeń jest
już tak ukształtowany, że rzeczywiście potrzebuje takiej motywacji zewnętrznej?

Ocenianie wielokryterialne
Inne spojrzenie na aspekt oceniania szkolnego mają zwolennicy psychologii poznawczej. Zwracają oni bowiem uwagę na nauczanie poprzez działanie wspomagane pytaniami wymagającymi twórczego myślenia. Takie podejście sprawia, że
w proces uczenia włączamy kształtowanie kluczowych kompetencji uczniów, co
przyczynia się do lepszego zrozumienia nowych treści i przygotowania do wykorzystania zdobytej wiedzy oraz nabytych umiejętności w praktycznych sytuacjach życia codziennego. Kompetencje to zbiór wiedzy, umiejętności i postaw,
które w takim modelu szkoły powinny być uwzględnione w procesie oceniania
ucznia. Wynika więc z tego, że cały proces oceniania musi być ocenianiem wielokryterialnym, w którym należy uwzględnić, oprócz czynników poznawczych
(wiadomości i umiejętności), czynniki pozapoznawcze (postawę np. pilność,
motywację, czy nawyki). Ocenianie w takim podejściu będzie więc wówczas
możliwe, gdy zostaną zbudowane standardy wielopoziomowe (kryteria) oparte
na trafnie dobrane treści kształcenia, które uczeń będzie znał8. Szkoły, którym
psychologia poznawacza wyznacza kierunek działań, powinny odpowiedzieć
sobie na pytania: czy oceny szkolne uzyskiwane przez uczniów w pełni odzwierciedlają ich wiedzę oraz umiejętności? Czy ocena szkolna, według subiektywnych odczuć uczniów, w pełni odzwierciedla ich wiedzę i umiejętności?

Nauczyciel towarzyszem ucznia
Swój wkład w ocenianie szkolne wnieśli również przedstawiciele psychologii
humanistycznej. Uważali oni, że szkoła powinna zaspokoić emocjonalne potrzeby uczącego się i umożliwić mu dążenie do pełnej samorealizacji. Zadanie,
jakie stoi przed nauczycielem, polega tylko i wyłącznie na towarzyszeniu
7
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uczniowi w procesie rozwoju. „Nie powinien on jednak przejmować za niego
odpowiedzialności poprzez nakazy, zakazy i wzmocnienia zewnętrzne za pomocą ocen”9. Zwolennicy tego nurtu uważają, że rola nauczyciela ogranicza się
jedynie do udzielenia uczniowi informacji zwrotnej bądź wystawienia oceny
w przypadku, gdy samoocena ucznia była nieadekwatna. Można się zgodzić
z humanistami, że szkoła bez ocen staje się szkołą, w której uczeń nie będzie
odczuwał lęku, strachu, porażki czy odrzucenia przez rówieśników. Nasuwają
się jednak pytania: czy na pewno tylko w takich szkołach uczniowie nie czują
lęku przed oceną? Czy w szkołach, w których stosuje się oceny, uczniowie czują się odrzuceni przez rówieśników? Czy uczniowie innych modeli szkół mają
stworzoną przestrzeń do samooceny?

Ocenianie naturalne i kształtujące nastawione na efekt kształcenia
Aktualne podejście do oceniania powinno skupiać się na ukazywaniu młodemu
człowiekowi celu nauczania i bieżącego miejsca, w którym się on znajduje, będąc
na początkowym etapie procesu kształcenia. W trakcie procesu edukacyjnego,
ukierunkowanego na efekt kształcenia, uczeń, przez cały czas jego trwania,
powinien być informowany o swoim rozwoju za pomocą informacji zwrotnej.
Dzięki takiej informacji uczeń będzie wiedział, w jakim miejscu się znajduje –
bliżej czy może dalej od pożądanych efektów kształcenia, czyli wymagań, jakie
są mu stawiane na koniec etapu kształcenia10. Podjęcie takich działań sprawi,
że uczeń zorientuje się, jakie umiejętności już posiada, a jakie musi jeszcze
opanować. Moim zdaniem szkoła, która ukierunkowana jest na efekt kształcenia, najlepsze wyniki uzyska wówczas, gdy w swoim ocenianiu uwzględni
ocenianie naturalne i ocenianie kształtujące. Uważam, że taki sposób oceniania
przyjęty przez szkołę będzie uczniowi pomagać uczyć się i wyznaczać kierunki
jego działań w osiągnięciu pożądanych efektów kształcenia. Myślę więc, że tak
rozumiane ocenianie wpisuje się w potrzeby dzisiejszych czasów, w których to
wszyscy jesteśmy nastawieni na efekt danego etapu edukacyjnego.
Na podstawie powyższych rozważań uważam, że ocenianie szkolne nie będzie budzić kontrowersji���������������������������������������������������������������
wśród uczestników życia szkolnego, jeżeli wypracują o���������
ni wspólny model szkoły oparty na najcenniejszych zdobyczach teorii psychologicznych.

Alfa, beta, gamma, delta
Szkoła to miejsce, w którym uczniowie o różnych charakterach, zainteresowaniach i potrzebach edukacyjnych powinni mieć możliwość wykorzystania
i rozwijania swoich indywidualnych zdolności i skłonności poznawczych.
Należy również pamiętać, że każdy z młodych ludzi w szkole to indywidualna
jednostka, która w procesie edukacyjnym będzie posługiwać się dominującym
stylem poznawczym (modelem uczenia się). B. Niemierko, opierając się na teorii kształcenia wielostronnego W. Okonia, wyodrębnia cztery modele poznawcze: alfa, beta, gamma i delta (rys. 1)11. Dokonuje on w nich podziału materiału
9

W. Walczak, dz. cyt., s. 14.
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W. Walczak, dz. cyt., s. 10–16.
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B. Niemierko, Ocenianie szkolne…, s. 66.
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nauczania (kształcenia) na wiedzę deklaratywną (teoretyczną) i wiedzę proceduralną (praktyczną) oraz celów kształcenia na wiadomości i umiejętności.
W wyniku takiego podziału otrzymujemy cztery rodzaje treści kształcenia, do
których zaliczamy: wiadomości teoretyczne, wiadomości praktyczne, umiejętności teoretyczne i umiejętności praktyczne. Przejścia pomiędzy rodzajami
kształcenia to wymienione i opisane niżej modele poznawcze.

Rysunek 1. Modele uczenie się według B. Niemierki

Model alfa (przyswajanie) zorientowany jest na zapamiętywanie i zgłębianie wiadomości teoretycznych (pojęć naukowych, faktów, praw, twierdzeń), które są mu
niezbędne do zdobywania umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych.
Model beta (działanie) pomimo braku wiedzy zorientowany jest na podjęcie ryzyka związanego z rozwiązaniem problemu. Na podstawie metody prób i błędów
uczy się przez działanie, a dopiero później szuka powiązania z wiedzą teoretyczną.
Model gamma (odkrywanie) zorientowany jest na wyjaśnienie prawidłowości
zjawisk dzięki zastosowanej metodzie nauczania problemowego, która umożliwia w późniejszym toku analizę i weryfikację wyników oraz definiowanie
i poznawanie pojęć.
Model delta (przeżywanie) zorientowany jest na zaangażowanie silnych emocji w proces uczenia.
Rozpoznanie, jakże ważnych i cennych ogólnych strategii (modeli) uczenia się
ucznia, powinno odbywać się w każdej szkole i powinno być jednym z zadań
nauczycieli tworzących zespoły wychowawców klasowych. Znajomość stylu poznawczego ucznia, jak zauważył w swoich rozważaniach Niemierko, spowoduje,
że nauczyciele staną przed dylematami dotyczącymi wspierania i ulepszania
danego modelu bądź jego ograniczania i rozwijania słabiej opanowanych modeli12. Pojawią się więc pytania: którą drogą podążyć? Czym się kierować przy
12

B. Niemierko, Ocenianie szkolne…, s. 63.
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jej wyborze? Z pomocą w udzieleniu odpowiedzi na te pytania przychodzi nam
teoria kształcenia wielostronnego obejmująca cztery równoległe drogi uczenia
się (przyswajania, okrywania, przeżywania, działania) oraz psychologia, która
zaleca pielęgnować indywidualne modele uczenia się, lecz ich nie zmieniać, a jedynie poddawać niewielkim modyfikacjom, gdy sytuacja tego wymaga. Należy
również mieć na uwadze, że w cały proces uczenia należy włączyć ocenianie
szkolne, które powinno odzwierciedlać rzeczywistą wiedzę i umiejętności, oparte na dominującym systemie poznawczym jednostki. Ocena uczniowska nie
powinna się opierać na dążeniu do wszechstronnego rozwoju ucznia (nie wykształcimy takiej jednostki), a jedynie na wielostronności w procesie kształcenia,
na którą my, jako pedagodzy, mamy wpływ poprzez podejmowane działania.

Poruszane problemy badawcze
Wkład w ocenienie szkolne, jak pisałem wcześniej, wniosły wszystkie wymienione nurty pedagogiki psychologicznej. Ich przedstawiciele różnie rozumieli
znaczenie oceny. Jedni rozumieli je jako nagrody, inni chcieli się ich pozbyć
z procesu edukacyjnego. Ocena szkolna w obecnym wydaniu, czyli w skali 1–6
zgodnie z obowiązującą literą prawa, również dzisiaj dzieli środowisko szkolne na jej zwolenników i przeciwników. Pojawiają się argumenty, które mówią
o potrzebie stosowania oceniania w formie obowiązującej, oraz argumenty,
które mówią o potrzebie odejścia od oceniania sumującego na rzecz oceniania
kształtującego. W takiej dyskusji nie może zabraknąć uczniów, którzy również
mają swoje zdanie na temat oceniania szkolnego. Aby dowiedzieć się, co sądzą
uczniowie na temat oceniania, przeprowadziłem badania w jednej z krakowskich szkół podstawowych. W celu poddania problemu szczegółowej analizie
postawiłem następujące pytania badawcze:
1. Jakie formy pracy uczniów w szkole podlegają ocenie szkolnej?
2. Jakie główne obszary sprawdzania wiadomości podlegają ocenie szkolnej?
3. Oceny szkolne motywują czy demotywują uczniów w procesie uczenia się?
4. Czy ocena szkolna według subiektywnych odczuć uczniów w pełni odzwierciedla ich wiedzę i umiejętności?
5. Czy ocena szkolna ma wpływ na kontakt z rówieśnikami i opiekunami
prawnymi?
6. Czy w szkole istnieje przestrzeń do samooceny i oceny koleżeńskiej?
7. Czy w szkole stosuje się jednakowe kryteria oceniania uczniów?
8. Jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mają wpływ na ocenę szkolną?
9. Czy płeć respondenta ma wpływ na uzyskane wyniki w przypadku motywującej i demotywującej roli oceny oraz w stosunkach koleżeńskich
i z opiekunami prawnymi?

Metodologia badań
Narzędziem pomiaru nad ocenieniem był opracowany przeze mnie kwestionariusz dla ucznia. Składał się on z 25 pytań dotyczących m.in.: form pracy
podlegających ocenie szkolnej, obszarów oceniania w szkole, rezultatów pracy,
które są brane pod uwagę przy ocenie, subiektywnego odczucia odzwierciedlenia wiedzy i umiejętności przez oceny, motywującej i demotywującej roli oceny, samooceny i oceny koleżeńskiej, wpływu oceny na stosunki z rówieśnikami
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i opiekunami prawnymi, stosowania jednakowych kryteriów oceniania czy
sprawiedliwości oceniania. Badani, wypełniając kwestionariusz, w zależności
od pytania mieli za zadanie: zaznaczyć w pytaniu wiele odpowiedzi (wielokrotnego wyboru), zaznaczyć w pytaniu jedną odpowiedź (jednokrotnego
wyboru) bądź też uporządkować wskazane lub dopisane przez respondenta
odpowiedzi, poczynając od tej, która występuje w szkole najczęściej (1), potem rzadziej (2) itd., aż do ostatniej, która występuje najrzadziej (8). Badani
uczniowie wypełniali kwestionariusz w wersji elektronicznej.
W badaniu mającym na celu określenie znaczenia oceny w tym szkolnym środowisku wzięło udział 150 uczniów, z czego 49 uczestników badania stanowili
uczniowie klasy VI i VII SP (18 dziewcząt i 31 chłopców) i 101 uczestników
badania stanowili uczniowie klas II i III gimnazjum w szkole podstawowej
z oddziałami gimnazjalnymi (47 dziewcząt i 54 chłopców).

Wyniki badań
Dane, które poddane zostały obliczeniom i analizie statystycznej, zostały zebrane od uczniów za pomocą autorskiego kwestionariusza. Podczas analizy
danych w pytaniach porządkujących dokonałem podziału wskazywanych odpowiedzi na dwie grupy. Pierwszą grupę (NCZ) stanowiły odpowiedzi występujące z rangą od jeden do cztery przy pytaniach z ośmioma odpowiedziami
oraz z rangą od jeden do pięć przy pytaniu z dziesięcioma odpowiedziami.
Drugą grupę (NRZ) stanowiły zaś odpowiedzi występujące z rangą od pięć
do osiem przy pytaniach z ośmioma odpowiedziami oraz z rangą od sześć do
dziesięć przy pytaniu z dziesięcioma odpowiedziami. Poniżej na wykresach
dotyczących pytań porządkujących przedstawiona została tylko pierwsza grupa (NCZ) w całej badanej populacji oraz z podziałem na płeć.

Formy i obszary sprawdzania wiadomości modelem szkoły
Z analizy uzyskanych danych przedstawionych na wykresie 1 wynika, że do
najczęściej stosowanych form pracy w szkole podlegających ocenie wskazywanych przez całą populację są: kartkówki (63%), praca zespołowa (63%),
sprawdziany, testy, prace klasowe (59%), wiedza i umiejętności na lekcji, czyli
tzw. aktywność (55%), oraz zadania domowe (53%). Na dalszym miejscu znalazła się odpowiedź ustna (45%), a na samym końcu prace projektowe (27%).
Uczniowie (11%), do wskazanych innych formy pracy, które podlegają ocenie,
zaliczają punktualność wykonania zadania, dodatkową aktywność pozalekcyjną, projekty edukacyjne, inscenizacje, doświadczenia czy tzw. speeche na
językach obcych. Analiza danych z podziałem na płeć pokazuje, że dziewczęta
wskazują na następujące najczęściej stosowane i oceniane formy pracy w szkole: wiedza i umiejętności na lekcji, czyli tzw. aktywność (71%), kartkówka
(63%), praca zespołowa (63%), sprawdzian, test, praca klasowa (58%), a chłopcy zaś wskazują na: zadania domowe (66%), kartkówka (65%), praca zespołowa
(62%), sprawdzian, test praca klasowa (60%) oraz odpowiedź ustna (52%).
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Wykres 1. Rozkład najczęściej stosowanych form pracy, które podlegają ocenianiu
przez nauczyciela

Wykres 2 przedstawia rozkład danych, które obrazują najczęściej stosowane
i ocenianie obszary przez nauczyciela, wskazywane przez uczniów najczęściej
(NCZ). Respondenci wskazują, że najczęściej ocenianymi obszarami są: zapamiętany materiał (76%), praktyczne wykorzystanie wiedzy (63%), wiedza
(62%) oraz wyniki pracy w grupie (59%). Na dalszych miejscach uczniowie
wskazują: umiejętność współpracy w zespole (39%), prace projektowe (37%),
prace badawcze (29%) i inne obszary (7%), do których zaliczają logiczne myślenie, umiejętności, prace dodatkowe czy zadania domowe.

Wykres 2. Rozkład najczęściej stosowanych i ocenianych obszarów przez nauczyciela

Z dokonanego podziału danych na płeć wynika, że wskazywanymi najczęściej
przez dziewczęta obszarami podlegającymi ocenie są: zapamiętany materiał (59%),
praktyczne wykorzystanie wiedzy (52%) oraz wiedza (51%). U chłopców najczęściej podlegającymi ocenie są zaś obszary: zapamiętany materiał (75%), wyniki
pracy w grupie (60%), wiedza (59%) oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy (59%).
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Motywująca, czy demotywująca funkcja oceny szkolnej?
Z analizy uzyskanych danych przedstawionych na wykresie 3 wynika, że ocena głównie wywołuje zadowolenie u 81% badanych uczniów, z czego u 85%
dziewcząt i 78% chłopców, sprawia, że chętniej uczą się danego przedmiotu
(55% badanych, 62% dziewcząt i 49 chłopców) oraz motywuje do dalszej pracy
54% uczniów (60% dziewcząt i 49% chłopców).

Wykres 3. Rozkład wpływu oceny pozytywnej na ucznia w procesie uczenia się

Wykres 4 przedstawia rozkład danych dotyczących wpływu oceny negatywnej
na ucznia w procesie jego uczenia się. Uczestnicy badania wskazują, że oceny
negatywne wywołują głównie niezadowolenie (69%) oraz że uczniowie chcą
je poprawić (67%). Na demotywujący wpływ oceny negatywnej wskazuje 34%
badanych uczniów. Po dokonaniu podziału na płeć otrzymujemy następujący
rozkład: u 75% dziewcząt i 64% chłopców wywołuje niezadowolenie i 71%
dziewcząt oraz 64% chłopców chce ją poprawić. Demotywujący wpływ oceny ze
względu na płeć występuje u 35% badanych dziewcząt i 33% badanych chłopców.

Wykres 4. Rozkład wpływu oceny negatywnej na ucznia w procesie uczenia się
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Ocena szkolna w subiektywnych odczuciach uczniów
Z analizy uzyskanych danych przedstawionych na wykresie 5 wynika, że dla 4%
badanej populacji, według subiektywnego odczucia uczniów, oceny w bardzo
słabym stopniu odzwierciedlają ich wiedzę, 17% wskazuje, że jest to w stopniu
słabym, 39% – w stopniu przeciętnym, 33% – w stopniu dobrym, a 7% – w stopniu bardzo dobrym. Po uwzględnieniu podziału na płeć rozkład wyników wygląda następująco: 6% dziewcząt i 2% chłopców ocenia, że oceny według ich
subiektywnego odczucia w bardzo słabym stopniu odzwierciedlają ich wiedzę,
15% dziewcząt i 18% chłopców, że w słabym stopniu, 48% dziewcząt i 33%
chłopców – w przeciętnym stopniu, 26% dziewcząt i 38% chłopców – w dobrym
stopniu, a 5% dziewcząt i 9% chłopców – w bardzo dobrym stopniu.

Wykres 5. Rozkład subiektywnego odczucia uczniów w stosunku do oceny szkolnej
odzwierciedlającej ich wiedzę

Analiza uzyskanych danych przedstawionych na wykresie 6: 5% badanej populacji wskazuje, że oceny, według ich subiektywnego odczucia, w bardzo słabym
stopniu odzwierciedlają ich umiejętności, 16% wskazuje, że jest to w stopniu słabym, 39% – w stopniu przeciętnym, 33% – w stopniu dobrym, a 7% – w stopniu
bardzo dobrym. Po uwzględnieniu podziału na płeć rozkład wyników wygląda
następująco: 8% dziewcząt i 4% chłopców ocenia, że oceny według ich subiektywnego odczucia w bardzo słabym stopniu odzwierciedlają ich wiedzę, 15%
dziewcząt i 16% chłopców – w słabym stopniu, 38% dziewcząt i 39% chłopców
– w przeciętnym stopniu, 34% dziewcząt i 32% chłopców – w dobrym stopniu,
a 5% dziewcząt i 9% chłopców – w bardzo dobrym stopniu.

Wykres 6. Rozkład subiektywnego odczucia uczniów w stosunku do oceny szkolnej
odzwierciedlającej ich umiejętności
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Wpływ oceny szkolnej na relacje społeczne
Wykres 7 obrazuje wpływ oceny szkolnej na kontakty uczniów z ich opiekunami prawnymi. Wynika z niego, że w przypadku 47% uczestników badania
ocena, którą otrzymują, ma wpływ na kontakty z opiekunami prawnymi.
Po uwzględnieniu podziału na płeć otrzymujemy, że ocena ma następujący
wpływ na kontakty z opiekunami prawnymi: 40% w przypadku dziewcząt
i 53% w przypadku chłopców.

Wykres 7. Rozkład wpływu oceny szkolnej na kontakty z opiekunami prawnymi

Wykres 8 obrazuje wpływ oceny szkolnej na kontakty uczniów z rówieśnikami.
Wynika z niego, że w przypadku 77% uczestników badania ocena, którą otrzymują, nie ma większego znaczenia w kontaktach rówieśniczych, 5% czuje się odrzuconych po uzyskaniu dobrej oceny, 5% przyjaźni się z osobami, które otrzymują
dobre oceny, 5% czuje się odrzuconych po uzyskaniu złej oceny, a 7% podaje inny
powód, np. nie mam przyjaciół lub najlepsi uczniowie tworzą oddzielną grupę
w klasie. Po uwzględnieniu podziału na płeć otrzymujemy, że ocena nie ma wpływu na kontakty z kolegami i koleżankami dla 72% dziewcząt i 81% chłopców, 9%
dziewcząt i 1% chłopców deklaruje, że po otrzymaniu oceny dobrej czują się odrzuceni. Również w przypadku uzyskania złej oceny 9% dziewcząt i 4% chłopców
deklaruje, że czują się odrzuceni przez rówieśników. Dla 3% badanych dziewcząt
i 6% badanych chłopców przyjaźń zależy od podobnych ocen.

Wykres 8. Rozkład wpływu oceny szkolnej na stosunki koleżeńskie
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Kryterium oceniania przyczyną nieporozumień szkolnych
Z analizy uzyskanych danych przedstawionych na wykresie 9 wynika, iż 10%
uczniów uważa, że��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
nauczyciele w szkole stosują jednakowe kryteria oceniania, 37% uważa, że raczej tak, 19% wskazuje, że raczej nie, 13% twierdzi, że
kryteria nie są jednakowe, a 21% uważa, że zdecydowanie nie są jednakowe.
W przypadku podziału na płeć uzyskuje się następujące wyniki w przypadku
dziewcząt: 12% uważa, że nauczyciele w szkole stosują jednakowe kryteria oceniania, 40% uważa, że raczej tak, 14% wskazuje, że raczej nie, 12% twierdzi, że
kryteria nie są jednakowe, a 22% uważa, że zdecydowanie nie są jednakowe.
W przypadku chłopców wyniki prezentują się następująco: 8% uważa, że nauczyciele w szkole stosują jednakowe kryteria oceniania, 34% uważa, że raczej
tak, 24% wskazuje, że raczej nie, 13% twierdzi, że kryteria nie są jednakowe,
a 21% uważa, że zdecydowanie nie są jednakowe.

Wykres 9. Rozkład kryterialności oceniania uczniów

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne źródłem oceny szkolnej
Z analizy uzyskanych danych przedstawionych na wykresie 10 wynika, że do
najczęściej wskazywanych przez całą populację przyczyn niepowodzeń szkolnych zalicza się: nieangażujący aktywności sposób przekazu treści (73%), brak
jasnego przekazu poruszanych treści (68%), brak skoncentrowania uwagi podczas lekcji (65%), złe samopoczucie (64%) oraz brak systematycznego uczenia
się (59%). Na dalszym miejscu znalazł się brak czasu na przygotowanie się
do wszystkich lekcji (39%), nieuczęszczanie na zajęcia dodatkowe z danego
przedmiotu (32%), niepodejmowanie prób zrozumienia materiału (30%) oraz
brak kontroli ze strony rodziców nad postępami (18%). Uczniowie (21%) do
wskazanych przyczyn niepowodzeń szkolnych zaliczają nadmiar materiału,
niesprawiedliwość (faworyzowanie słabszych), brak chęci do nauki, chorobę
czy nieodpowiednie traktowanie. Analiza danych z podziałem na płeć pokazuje, że dziewczęta wskazują na następujące najczęściej przyczyny niepowodzeń
szkolnych: sposób przekazu treści nie angażuje mojej aktywności (82%), brak
skoncentrowania uwagi podczas lekcji (68%), złe samopoczucie (65%), brak
systematycznego uczenia się (65%), brak jasnego przekazu poruszanych treści
(63%). Chłopcy zaś wskazują następujące przyczyny: brak jasnego przekazu
poruszanych treści (72%), sposób przekazu treści nie angażuje mojej aktywności (66%), złe samopoczucie (64%), brak skoncentrowania uwagi podczas
lekcji (62%) oraz brak systematycznego uczenia się (55%).

180

Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli

Wykres 10. Rozkład przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów

Wpływ płci na wyniki badań
Wyniki badań dotyczące wpływu oceny na działania ucznia, wpływu oceny na
stosunki koleżeńskie oraz stosunki z opiekunem prawnym zostały poddane
analizie statystycznej. „Analizie poddałem niezależność dwóch zmiennych jakościowych (nominalnych) opisujących populację na poziomie pomiaru tj. niezależność między zmiennymi”13: płeć oraz wpływ oceny pozytywnej/negatywnej,
także płeć oraz wpływ oceny na stosunki z kolegami bądź opiekunami prawnymi.
Następnie przystąpiłem do weryfikacji następujących hipotez:
1. Hipoteza zerowa (H0): Istnieje niezależność płci od wybranej wartości.
2. Hipoteza alternatywna (H1): Istnieje zależność płci od wybranej wartości.
Sprawdzenie powyższych hipotez odbyło się za pomocą Testu niezależności χ2
(chi – kwadrat) przy przyjętym poziomie istotności p = 0,05 oraz przy df = (r-1)
(k-1) stopniach swobody, gdzie r i k to kolejno liczba wierszy i kolumn w tabeli niezależności. Wyznaczenie pozwoliło mi zweryfikować dla przyjętych
założeń postawione wyżej hipotezy. Weryfikacja to polegała na sprawdzeniu
następujących warunków:
2
2
1. χ empiryczne > χ α;d f
2
2
2. χ empiryczne < χ α;d f

Spełnienie nierówności pierwszej stanowiło podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej (H0) i oznaczało, że istnieje zależność płci od wybranej wartości,
czyli przyjęcie hipotezy alternatywnej (H1). Spełnienie natomiast nierówności
drugiej oznaczało odrzucenie hipotezy alternatywnej (H1) na rzecz hipotezy
zerowej (H0) i oznaczało niezależność płci od wybranej wartości14.
13

M. Król, Koncepcja kultury organizacyjnej i wynikające z niej wartości w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 17 w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński WZiKS, Praca podyplomowa, Kraków 2015, s. 32.

14

Ibidem, s. 32–33.
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Uzyskane wyniki analizy statystycznej za pomocą Testu niezależności χ2 przedstawiłem szczegółowo w tabeli 1.
Tabela 1. Tabela niezależności płci od wpływu oceny
Wpływ oceny pozytywnej na ucznia
χ2p;d f
χ2emp.
Efekt
Motywuje mnie do dalszej pracy
1,75
Wywołuje zadowolenie
1,56
Chce mi się dalej uczyć
1,56
Jest mi ona obojętna
3,34
Sprawia, że uczę się chętnie danego przedmiotu
1,75
3,84
Sprawia, że uczę się chętnie danego przedmiotu,
1,83
ale do następnego niepowodzenia
To tylko kolejna ocena i nie ma wpływa na mój
2,93
proces uczenia się
Nie jest dla mnie motywatorem do dalszej pracy
1,36
Wpływ oceny negatywnej na ucznia
χ2p;d f
χ2emp.
Efekt

p
0,186
0,212
0,211
0,067
0,185

Zmienne
niezależne
niezależne
niezależne
niezależna
niezależne

0,176

niezależne

0,087

niezależne

0,244

niezależne

p
0,728
0,154
0,477
0,421
0,7

Zmienne
niezależne
niezależne
niezależne
niezależne
niezależne

Demotywuje mnie do dalszej pracy
0,12
Wywołuje niezadowolenie
2,02
Sprawia, że nie chce mi się dalej uczyć
0,51
Jest ona obojętna
0,65
3,84
Sprawia, że nie uczę się chętniej tego przedmiotu
0,15
To tylko kolejna ocena i nie mam zamiaru jej
2,24
0,133
poprawiać
Chcę ją poprawić
0,49
0,482
Wpływ oceny na kontakty z opiekunami prawnymi
χ2p;d f
χ2emp.
Efekt
p
Tak/nie

3,84
2,72
Wpływ oceny na kontakty z rówieśnikami
χ2p;d f
χ2emp.
Efekt
Czuję się odrzucony, gdy uzyskuję dobre oceny
5,5
Przyjaźnię się tylko z uczniami, którzy uzyskują
0,61
podobne oceny
3,84
Czuję się odrzucony, gdy uzyskuję złe oceny
1,91
Nie ma to większego znaczenia
1,39

niezależne
niezależne

0,099

Zmienne
niezależne

p
0,019

Zmienne
zależne

0,434

niezależne

0,166
0,238

niezależne
niezależne

Z przeprowadzonej analizy statystycznej wśród badanej populacji uczniów wynika, że wpływ oceny na kontakty z rówieśnikami jest zależny od płci i wiąże się
z poczuciem bycia odrzuconym w
������������������������������������������������
przypadku uzyskania dobrej oceny. Istotne statystycznie różnice występują w przypadku wymienionym wyżej i są częściej wskazywane przez dziewczęta niż przez chłopców (różnica ta jest istotna statystycznie
na poziomie p < 0,05). W pozostałych przypadkach nie obserwuje się zależności
płci od wskazywanych odpowiedzi na przyjętym poziomie istotności p = 0,05.
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Wnioski
Z opracowanej analizy danych pomiarowych wyłania się obraz szkolnej rzeczywistości widzianej oczami ucznia, w której to badani uczniowie rozwijają
swoją ciekawość poznawczą i zaspokajają swoje potrzeby rozwojowe. W szkole
tej dominującymi formami sprawdzania wiedzy okazuje się sprawdzian, test,
praca klasowa, kartkówka, odpowiedź ustna, tzw. aktywność oraz praca zespołowa. Bardzo rzadko w wymienianych przez uczniów formach pojawiają
się projekty edukacyjne, inscenizacje, doświadczenia czy debaty. Te wyżej
wymienione formy sprawdzania wiedzy w połączeniu z wymienianymi na
pierwszych miejscach obszarami oceniania ucznia (wiedza teoretyczna, zapamiętany materiał, praktyczne wykorzystanie wiedzy, wyniki pracy w grupie),
wpisują szkołę w model szkoły tradycyjnej i ukierunkowanej na wyłaniający
się z teorii wielostronnej model alfa.
Obecnie, w naszej rzeczywistości szkolnej, trudno wyobrazić sobie ocenianie
ucznia bez oceny. Z badań w wybranej przeze mnie szkole wynika, że na pierwszym miejscu uczniowie wskazują ocenę szkolną jako źródło zadowolenia oraz
wywołania pozytywnych emocji. Na kolejnym miejscu, według 54% badanych,
ocena ma funkcję motywującą do dalszej pracy. Oznacza to, że pozostałych
uczniów motywują do uczenia się inne bodźce, niekoniecznie zewnętrzne.
Na podstawie zebranych danych, za pomocą metody world cafe, można przyjąć,
że uczniowie wskazali na następujące bodźce motywujące ich do pracy: zrozumienie tematu, czynny udział w lekcji, potrzeba ciszy, praca w grupach, działanie przez doświadczanie, przeżywanie, pozytywne wzmocnienie, aktywizujące
metody pracy czy wiara w ich możliwości. Należy również mieć na uwadze, że
ocena może pełnić funkcję demotywującą w procesie uczenia. Z analizy zebranych danych wynika, że ocena negatywna wywołuje u uczniów głównie niezadowolenie (negatywne emocje) i demotywuje do pracy (51%). Pomimo takiego
stanu uczniowie deklarują (67%), że chcą ją poprawić, jednocześnie wskazując na przyczynę swoich niepowodzeń szkolnych, do których zaliczają przede
wszystkim: brak skoncentrowania uwagi podczas lekcji, złe samopoczucie
podczas lekcji, nieangażujący aktywności ucznia sposób przekazu treści, brak
jasnego przekazu poruszanych treści oraz brak systematycznego uczenia się.
Szkoła w swoich działaniach i w trosce o rozwój ucznia powinna zapewnić mu
wielostronny system kształcenia, w którym będzie mógł się uczyć przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. Szkoła powinna być miejscem,
w którym uczeń będzie kształtował samoświadomość dotyczącą swoich zalet,
zdolności i zainteresowań, a także ograniczeń wynikających ze stylu uczenia się
charakterystycznego dla jednostki, która sama w sobie jest indywidualnością.
Szkolne ocenianie powinno odzwierciedlać wiedzę i umiejętności uczniów,
a tak, według subiektywnego odczucia uczniów, nie jest. Ocena również nie
powinna mieć wpływu na kontakty z rodzicami, a z badań wynika, że 47%
ankietowanych deklaruje taki stan rzeczy, oraz nie powinna mieć wpływu na
stosunki koleżeńskie, co w tym przypadku także ma miejsce.
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Z przeprowadzonej analizy statystycznej dokonywanych wyborów w zależności od płci wynika, że szkoła jest miejscem, w którym na wskazywane wybory
dotyczące motywującego i demotywującego działania oceny większego wpływu na stosunki z rówieśnikami czy z opiekunami prawnymi nie ma płeć.
Uczniowie mają ogromną potrzebę wykorzystywania swoich dominujących
strategii uczenia się, co powinny brać pod uwagę szkoły podczas planowania
pracy. Niezbędne jest nastawienie na efekt kształcenia młodego pokolenia,
a nie tylko ograniczanie się do przypinania uczniowi łatki w postaci oceny, bo
wtedy zatraca się jej znaczenie. Szkoła powinna być otwarta na potrzeby wskazywane i płynące ze strony uczniów oraz prowadzić umiejętny dialog z rodzicami i opiekunami uczniów, ukazujący nowe spojrzenie na sposoby oceniania
wiedzy i umiejętności, które wymusza ciągle zmieniająca się rzeczywistość.

Podsumowanie
Młody człowiek już od najmłodszych lat ciekawy jest otaczającego go świata.
Dzięki właśnie tej ciekawości poznawczej, która go stymuluje do zadawania
pytań, uświadamia sobie, że aby poznać piękno przyrody i rozwijać swoje zainteresowania, musi poszukiwać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Należy
sobie uświadomić, że naszym (nauczycieli) pierwszym, ale jakże ważnym
obowiązkiem jest wysłuchanie każdego ucznia, a dopiero w dalszej kolejności
zaspokojenie jego ciekawości poznawczej poprzez udzielenie mu odpowiedzi
dostosowanej do jego możliwości percepcyjnych lub podjęcie takich działań,
które umożliwią młodemu człowiekowi samodzielne rozwiązanie nurtującego
go problemu. W. Błasiak słusznie zauważa, że dopóki uczniowie zadają pytania,
dopóty jest szansa na dobrą edukację15. Podejmujmy więc takie działania, aby
młodzi ludzie stali się tym, kim pragną być, a nie produktem naszych wyobrażeń.
Zakończeniem moich rozważań niech będą wpisujące się w tematykę artykułu
zamieszczone poniżej myśli.
Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganie dzieciom w rozwoju, aby stały się kim mogą.
Janusz Korczak
Nie wystarczy posiąść mądrość, lecz trzeba umieć się nią posługiwać.
Cyceron
Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.
Benjamin Franklin
Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.
Burrhus Frederic Skinner

15

W. Błasiak, Rozważania o nauczaniu przyrody, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego,
Kraków 2011, s. 79.
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