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Jak wypełnić lukę w algorytmie
umiejętności diagnostycznych nauczycieli?
Algorytmy1 są ściśle związane z diagnostyką. Istnieją algorytmy, które
badają wiedzę i umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Warto podkreślić,
że umiejętności diagnostyczne nauczycieli również można pokazać na
przykł��������������������������������������������������������������������
adzie algorytmów. Celem artykułu uczyniono pokazanie luki w algorytmie oceniania uczniów w szkole średniej.
Okazuje się, że „funkcjonowanie w świecie i rozumienie go przez obecną
młodzież są radykalnie odmienne niż w okresie przed erą cyfrową. Co więcej
– skoro młodzież jest całkiem inna, to i praca nauczycieli, wręcz cały system
edukacyjny, musi całkowicie się zmienić”2.
Konieczność zalgorytmizowania czynności opartych na rozumieniu wiadomości o procedurach zauważył już Bolesław Niemierko. Twierdził on, że są
to czynności złożone a ich usprawnienie można uzyskać „przez zwiększenie
liczby wariantów powiązań między składowymi czynnościami elementarnymi
oraz przez skrócenie czasu dobierania tych powiązań”3. Sprawność złożonych
umiejętności uzyskuje się w toku ćwiczeń trwających setki, tysiące godzin
albo przez specjalną organizację zajęć. Ważne jest zwłaszcza rozwiązywanie
problemów przez stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. Stąd
wniosek: „Powtarzając, uczeń zapamiętuje: rozumując, uzyskuje zrozumienie;
ćwicząc, zdobywa umiejętności niższe, rozwiązując problemy, zdobywa umiejętności wyższe”4.
Warto z tej perspektywy spojrzeć na cztery modele uczenia się5:
1. Model alfa (poznawanie pojęć)
2. Model beta (próbne działanie)
3. Model gamma (rozwiązywanie problemów)
4. Model delta (naprawianie świata).

1

Algorytm – przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg
czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/algorytm;3867807.html [dostęp: 20.05.2018].

2

J. Pyżarski, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 2009, s. 26.

3

Tamże, s. 134.

4

Tamże, s. 136–137.

5

B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, gRUPA TOMAMI, Łódź 2017, s. 31.
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Dwa pierwsze modele wskazane są do wykorzystania podczas oceny egzaminacyjnej, ponieważ bazują na wiadomościach i możliwe jest wyszczególnianie
analityczne. Natomiast modele gamma i delta podkreślają umiejętności, które
są oceniane bardziej intuicyjnie i pozwalają na holistyczne ujęcie6. Stąd modele alfa i beta są bardziej związane z ocenianiem regulowanym, a gamma i delta
z ocenianiem naturalnym. Jednak jak podkreśla B. Niemierko: „Umiejętności
praktyczne ucznia nie mogą być ocenione w sposób ściśle uregulowany”7.
Warto dodać, że ocenianie naturalne kojarzone jest z samym procesem kształcenia. Pozwala na twórczość i indywidualizację w kształceniu, ponieważ dokonywane jest w samym procesie kształcenia. Sprzyja motywacji i rozwojowi.
Wśród zagrożeń takiego oceniania wymienia się skłonność nauczyciela do
emocjonalnych reakcji. Z kolei specyfika oceniania regulowanego związana
jest z obiektywizmem oraz możliwością weryfikacji efektów przewidzianych
programem kształcenia. Może jednak sprzyjać zawężeniu programu kształcenia do przewidywań egzaminacyjnych8. Stąd wynika potrzeba oceniania
orientującego, które wiąże sumowanie z kształtowaniem osiągnięć9.
Jak podkreśla Urszula Sajewicz-Radtke: „Warto w proces edukacyjny wpleść
teksty o niskich stawkach. Dzięki temu uczniowie lepiej koncentrują się na tym,
co ważne. Warto również stosować testowanie komunikacyjne (a więc każdy
kolejny sprawdzian testuje nie tylko dany temat, ale również poprzedni)”10.
Sam proces uczenia się rozpoczyna się od zbierania informacji, czyli kodowania. Wówczas powstają nowe ślady w pamięci. Dalej konsoliduje się nowe
treści. Dzięki temu stabilizuje się wiadomości. W tym celu nowe treści odnosimy do tego, czego dowiedzieliśmy się do tej pory. Nadajemy im sens. Dzięki
konsolidacji można porządkować i utrwalać informacje. Można też stosować
rekonsolidację, która polega na wydobywaniu znanych już treści i odnoszeniu
ich do kolejnych, nowych wiadomości. W celu sprawdzenia procesu uczenia
się przywołuje się wymienione treści we właściwym momencie, kiedy zachodzi taka potrzeba11.
Do faz procesu uczenia się zaliczamy: kodowanie – konsolidację – przypominanie12. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że tylko dzięki wysiłkowi i porażce możemy wykraczać poza dotychczasowe możliwości13. Żeby zobrazować
potrzeby i lukę w algorytmie diagnostyki nauczycieli, przeprowadzono ankietę
wśród 40 nauczycieli egzaminatorów matury pisemnej z języka polskiego na
poziomie podstawowym. Ankieta została przeprowadzona w maju 2018 roku.
6

Tamże, s. 30.

7

Tamże, s. 35.

8

Tamże, s. 32.

9

Tamże, s. 33.

10

U. Sajewicz-Radtke, Skuteczne techniki uczenia się [w:] B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Diagnozowanie
umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, gRUPA TOMAMI, Łódź 2017, s. 137.

11

Tamże, s. 135.

12

Tamże, s. 136.

13

Tamże, s. 135.
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Ponadto w celu porównania przeprowadzono 3.05.2018 roku ankietę internetową zrealizowaną w grupie „Arquelownia”. Internauci z całego kraju (grupa
młodych na Facebooku grająca w gry komputerowe) wypełnili 132 ankiety14.
Dzięki porównaniu dwóch spojrzeń: nauczycieli i uczniów stworzono bazę
do szukania luki w algorytmie umiejętności diagnostycznych nauczycieli.
Oto zestawianie ilościowe odpowiedzi dwóch ankiet, z których wynika, że
zadania skomplikowane sprawiają uczniom kłopoty. Twierdzą tak uczniowie
(78,8%) oraz nauczyciele (87,2%).

Wykres 1. Jakie zadania sprawiają ci/uczniom kłopoty?
Źródło: Ankiety
����������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.

Wykres 2. Który typ zadań preferujesz/preferują uczniowie?
Źródło: Ankiety
����������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.
14

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8wMC9QbOCocr2IQ/viewform [dostęp: 15.05.2018].
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Uczniowie preferują zadania zamknięte. W ten sposób myśli 100% badanych
nauczycieli i 76% uczniów. Zadania otwarte typu rozprawka interpretacyjna
sprawiają uczniom trudności.
Z analizy ankiet wynika, że najtrudniejsza jest rozprawka interpretacyjna na
podstawie wiersza (60% nauczycieli i 45% uczniów) oraz rozprawka problemowa (12,5% nauczycieli i 22,1% uczniów).

Wykres 3. Który typ zadań jest najtrudniejszy dla Ciebie/dla uczniów?
Źródło: Ankiety
����������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.

Natomiast najłatwiejsze zadania dla uczniów to czytanie ze zrozumieniem
(38% uczniów). Według nauczycieli najłatwiejsze są kartkówki (40%) oraz
recytacja (28%). Czytanie ze zrozumieniem wymieniają w trzeciej kolejności
w skali trudności (18,6%).

Wykres 4. Który typ zadań jest najłatwiejszy dla Ciebie/dla uczniów?
Źródło: Ankiety
������������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe
JkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.
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Nauczyciele uważają, że uczniowie biorą pod uwagę wartości humanistyczne
w 26,8%. Natomiast większość z nich bierze je pod uwagę. Tak twierdzi 36,5%
nauczycieli. Około 22% nauczycieli uważa, że uczniom nie zależy na preferowaniu wartości humanistycznych. Warto dodać, że 19,7% uczniów przyznaje
się do preferowania tychże wartości, 27% określa swoje przywiązanie do nich
w większości, 17,4% uczniów nie jest przywiązanych do wartości humanistycznych, około 18% w większości nie. Poza tym 18% nie określiło swojego
zdania na ten temat. Obie grupy badawcze określiły, że około 30% młodych
ludzi zależy na wartościach humanistycznych.

Wykres 5. Czy zwracasz/uczniowie zwracają uwagę na wartości humanistyczne?
Źródło: ankiety
����������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.

Wartości humanistyczne wiążą się z naprawą świata i jego poprawnym kształtowaniem. One właśnie mogą stanowić bazę do skali myślenia o naprawie
świata. Można więc przyjąć, że około 30% badanych posiada podstawy do
rozwiązywania problemów w życiu człowieka i ich zapobiegania.
Na pytanie dotyczące czytania lektur 80% uczniów stwierdziło, że nie czytają, bo są nudne. Tego samego zdania było około 60% nauczycieli. Do tego, że
nie czytają, bo spędzają czas przed komputerem, przyznało się 14% uczniów.
Natomiast nauczyciele określili, że 38% uczniów nie czyta, ponieważ młodzież
spędza czas przed komputerem.
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Wykres 6. Dlaczego twoim zdaniem uczniowie nie czytają lektur?
Źródło: Ankiety
����������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.

Wykres 7. Co należałoby zrobić, żeby uczniowie częściej czytali lektury?
Legenda:
A – Wprowadzić tylko czytanie książek na całej lekcji jako osobny przedmiot: czytelnictwo, a dodatkowo język polski jako drugi przedmiot.
B – Pokazywać na podstawie losów bohatera literackiego i możliwości pozytywnych
rozwiązań życiowych, z których mogliby skorzystać uczniowie w swoim życiu.
C – Wprowadzić tylko czytanie fragmentów lektur w programie nauczania i zrezygnować z całości lektur, których treść w całości powinien omówić nauczyciel.
D – Uczniowie proponują swoje książki do interpretacji.
E – Przywrócić więcej lekcji języka polskiego, jak dawniej.
F – Przywrócić więcej lekcji języka polskiego kosztem religii.
G – Zmienić nieco kanon lektur.
Źródło: Ankiety przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.
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Wśród rozwiązań problemu czytelnictwa pojawiły się ze strony nauczycieli
głosy, aby:
• wprowadzić tylko czytanie książek na całej lekcji jako osobny przedmiot:
czytelnictwo, a dodatkowo język polski jako drugi przedmiot (39%)
• pokazywać na podstawie losów bohatera literackiego i możliwości pozytywnych rozwiązań życiowych, z których mogliby skorzystać uczniowie w swoim życiu (39%).
Natomiast uczniowie proponowali, aby:
• wprowadzić tylko czytanie fragmentów lektur w programie nauczania
i zrezygnować z całości lektur, których treść w całości powinien omówić
nauczyciel (52%)
• pokazywać na podstawie losów bohatera literackiego możliwości pozytywnych rozwiązań życiowych, z których mogliby skorzystać uczniowie
w swoim życiu (33,8%).
Widać stąd, że około 30% uczniów preferujących wartości humanistyczne
szuka pozytywnych rozwiązań w życiu na przykładach bohaterów literackich.
Co ciekawe, nie chodzi wcale o zmianę kanonu lektur (tylko 1% nauczycieli
się tego domaga, uczniów 0%). Widać, że problem leży w ekonomice czasu.
Można się domyślać, że uczniom chodzi raczej o czytanie fragmentów utworów i rezygnację z całych lektur.

Wykres 8. Który twoim zdaniem model uczenia się dominuje na lekcjach języka
polskiego?
Źródło: Ankiety
����������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.

Co ciekawe, szukając luki w algorytmie diagnostyki nauczycieli, warto przyjrzeć
się dominującym na lekcjach modelom uczenia się. Największa luka wystąpiła
w modelu delta – naprawianie świata. Tylko około 4% nauczycieli przyznaje
się do stosowania tego modelu na lekcjach. Podobnie twierdzą uczniowie. Tylko
5% z nich potwierdza, że spotkało się z tym modelem. Prawie 67% nauczycieli
twierdzi, że posługuje się modelem gamma – rozwiązywanie problemów, co
potwierdza 23% uczniów. Jednak nauczyciele nie pokazują drogi naprawiania
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sytuacji lub zapobiegania niepożądanym zdarzeniom. Przyjmują zaistniałe
problemy i starają się pokazywać drogi ich rozwiązania. Brakuje elementu
zapobiegania. Ponad 50% uczniów twierdzi, że dominuje nadal model alfa –
poznawanie pojęć. Przy czym tylko 10% nauczycieli się do tego przyznaje.
Życie młodego człowieka może się stać w pewnym momencie przerażające,
pełne problemów do rozwiązania. Przesyt tych problemów zauważa się
w mediach i jeszcze ��������������������������������������������������������
w lekturach szkolnych. Trudno się dziwić, że młody człowiek nie chce tego słuchać ani o tym czytać, biorąc pod uwagę fakt, że ma
również swoje własne kłopoty. Brakuje modeli rozwiązań zapobiegawczych.
Obecnie tworzy się wiele projektów czytelniczych, np. projekt wyróżniony
w konkursie „Realizujemy wymagania Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”15. Wśród odpowiedzi ankietowych na pytanie: „Dlaczego nie
czytam?”, Joannę Lis zastanowiła jedna odpowiedź: „Nie czytam, bo po co
mam czytać o problemach innych ludzi, skoro mam własne”16.
Wiele pisze się na temat agresji wśród młodych. Kojarzy się ją często z frustracją. Powstała teoria „frustracji-agresji”. Kara wzmacnia agresję, ponieważ staje
się następną frustracją17. Częstość i intensywność zachowań agresywnych łączy
się z „wyuczoną gotowością do reagowania agresją”18. Na temat edukacyjnych
możliwości przeciwdziałania agresji poprzez wykorzystanie metody piramidy
mediacji pisze Beata Prościak w książce Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego
kształcenia do bezkonfliktowego wychowania19.
O tym, w jaki sposób młodzi radzą sobie z problemami, niech świadczą zamieszczone komentarze (zdj. 1 i 2).
Młodzi ludzie doświadczają w świecie wirtualnym tego, czego nie mogą doświadczać w realności. Bazuje to na symulacji, aby coś poczuć, np. skakanie
po ścianach, aby oderwać się od realnego życia. Na Facebooku w grupach,
w których zrzesza się młodzież szkolna, tworzy się gry rodzinne. Młodzi ludzie
zakładają wśród znajomych własne pseudorodziny. Wchodzą do czatu, czyli
konwersacji grupowej na Facebooku, i udają, symulują grę rodzinną. Taka gra
może zaspokoić podstawowe potrzeby więzi międzyludzkich wśród rówieśników. Są to potocznie nazywane „rak grupy”, czyli grupy skupiające ludzi
z problemami, które zacierają chociaż częściowo swojego rodzaju luki w ich
algorytmie egzystencji.

15

W.M. Siwik, Czytanie jest OK!, „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 9, s. 22–23.

16

J. Lis, Uwalnianie książek. Nieco zmodyfikowana wersja boocrossingu, w którą zaangażowali się uczniowie
liceum, „Biblioteka w Szkole” 2016, nr 2, s. 12–13.

17

K. Krystanek, Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na dorastającą młodzież, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 15.

18

Tamże, s. 23.

19

B. Prościak, Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania, Difin,
Warszawa 2013.
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Zdjęcie 1. Sposób oceniania młodzieży na Facebooku
Źródło: Grupa Polish Squad na Facebooku.

Zdjęcie 2. Symulacja gry rodzinnej, czyli zabawa w rodzinę na Facebooku
Źródło: Grupa Polish Squad na Facebooku.
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Modne stają się symulacje oceniania innych ludzi. Młodzież, chcąc wypełnić
luki w algorytmie realnego życia, poprzez takie symulacje chce się dowartościować, np. przez ocenianie innych osób. Ocena dokonywana jest podobnie
jak w szkole. Najczęściej w skali od 0 do 10 albo od 1 do 6 lub procentowo.
Warto się zastanowić, na czym głównie młodzi ludzie skupiają uwagę i czy
potrafią ją skupić podczas lekcji.

Wykres 9. Czy podczas lekcji zauważa Pan(i), że uczniowie potrafią skupić swoją
uwagę na nauce?
Źródło: Ankiety
����������������������������������������������������������������������
przeprowadzone w formie papierowej wśród nauczycieli – egzaminatorów oceniających w OKE w Krakowie, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSeJkOVc3ABcCA9Cs76YWHHcZwtOBSbZjK8-wMC9QbOCocr2IQ/viewform.

Nauczyciele twierdzą, że uczniowie raczej potrafią skupiać uwagę podczas lekcji
(około 60% badanych), 15% nauczycieli zauważyło, że zdecydowanie uczniowie
potrafią skupić swoją uwagę na lekcji. W sumie tylko około 10% nauczycieli
jest zdania, że uczniowie nie mają tej umiejętności lub raczej jej nie posiadają. Natomiast około 41% samych uczniów przyznaje, że skupiają swoją uwagę
podczas lekcji. Około 45% twierdzi, że raczej tak jest. Około 10% uważa, że nie
potrafi skupić uwagi na lekcji lub raczej nie potrafi tego uczynić, a 3% nie ma
zdania na ten temat. Z badań wynika, że nie mają większych problemów ze
skupieniem uwagi podczas lekcji. Nie stanowi to dla uczniów problemu.

W poszukiwaniu sposobu na uzupełnianie luk w algorytmie
diagnostycznym nauczycieli
Szukając luki w algorytmie umiejętności diagnostycznych nauczycieli i luki
w edukacji uczniów, zastosowano metodę interpolacji. Jest to metoda matematyczna wykorzystywana do generowania brakujących danych w dokonanej
serii pomiarów.
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Pokazana na rysunku interpolacja polega na tym, że do znalezienia koloru dodanego piksela bierze się kolory od kilku do kilkudziesięciu pikseli sąsiednich20.
Effect Blur21 z grafiki komputerowej oznacza efekt zamglenia, rozmycia. Tak
funkcjonują gry, w których grafika stwarza symulację rzeczywistości Zwraca
się w niej uwagę na określony ogół, przy czym szczegóły są nieistotne. Problem
z samym sobą to luka w algorytmie uzupełniana symulacją zaspokojenia jakiegoś braku, np. prawidłowo funkcjonującej rodziny.

Legenda:
A – bazowy rysunek do przekształcenia
B – hipotetyczny rysunek przedstawiający rozmazanie
C – rysunek po wykonaniu algorytmu interpolacyjnego
w – nowy piksel powstały w wyniku działania algorytmu interpolacyjnego
Źródło: http://www.fotoporadnik.pl/interpolacja-rozdzielczosc-en.html.

Schemat interpolacji wiedzy i umiejętności22
W celu stworzenia założeń do schematu wiedzy i umiejętności, który uwzględniałby lukę w algorytmie diagnostycznym nauczycieli, należy przyjrzeć się
kryteriom oceny rozprawki maturalnej.

20

Źródło: http://www.fotoporadnik.pl/interpolacja-rozdzielczosc-en.html.

21

Tamże.

22

Pojęcie autorskie opracowane na podstawie: Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od
roku szkolnego 2014-15, s. 17, s. 140, https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/
Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf [dostęp: 15. 05. 2018].
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Tabela 1. Kryteria oceny rozprawki maturalnej

Źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/
Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf.

Na podstawie kryteriów oceny rozprawki maturalnej wywiedziono kryteria
podstawowe punktowane oraz kryteria rozmyte23 – niepunktowane, ale konieczne do zaistnienia kryteriów punktowanych. Oto wykaz kryteriów:
Kryteria A
1. Zrozumienie tematu rozprawki, w tym słów kluczowych w kontekście
– punkty rozmyte
2. Sformułowanie własnego stanowiska (tezy lub hipotezy) – 6 pkt
Kryteria B
1. Określenie problematyki tekstu załączonego do tematu rozprawki –
punkty rozmyte
2. Znalezienie elementów znaczących dla odczytania utworu pod kątem
tematu – punkty rozmyte
3. Uzasadnienie stanowiska na podstawie załączonego fragmentu – 4 pkt
4. Uzasadnienie stanowiska na podstawie całej lektury – 4 pkt
5. Uzasadnienie stanowiska na podstawie innych tekstów literackich lub
tekstów kultury (w zależności od polecenia w temacie) – 4 pkt
6. Umiejętność porównania tych samych motywów w różnych tekstach
kultury – punkty rozmyte
7. Umiejętność wnioskowania i logicznego myślenia – punkty rozmyte
8. Umiejętność podsumowania rozważań pod względem słów kluczowych
w temacie dla właściwego uzasadnienia stanowiska – punkty rozmyte
23

Kryteria rozmyte i przypisane im punkty rozmyte – pojęcia autorskie Beaty Prościak, określające wiedzę,
umiejętności i czynności ucznia niezbędne do zaistnienia kryteriów punktowanych.
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9. Umiejętność naprawy świata – 6 pkt (luka w algorytmie diagnostycznym nauczycieli)
Kryteria C
1. Poprawność rzeczowa – 4 pkt
2. Brak błędów kardynalnych – punkty rozmyte
Kryteria D
1. Odpowiednia ilość słów w tekście (minimum 250 słów) – punkty rozmyte
2. Umiejętność tworzenia poprawnej kompozycji rozprawki – 6 pkt
Kryteria E
1. Umiejętność tworzenia spójnego tekstu (spójność lokalna) – 2 pkt
2. Spójność pomiędzy poszczególnymi akapitami tekstu– punkty rozmyte
Kryteria F
1. Umiejętność używania poprawnego stylu (styl stosowny) – 4 pkt
2. Brak użycia słów niecenzuralnych – punkty rozmyte
Kryteria G
1. Umiejętność tworzenia tekstu poprawnego językowo – 6 pkt
2. Umiejętność tworzenia tekstu pod względem składniowym, frazeologicznym itp. – punkty rozmyte
3. Umiejętność używania słownictwa dopasowanego do kontekstu –
punkty rozmyte
Kryteria H
1. Umiejętność tworzenia tekstu poprawnego pod względem zapisu (ortografia i interpunkcja) – 4 pkt
2. Brak błędów graficznych w zapisie – punkty rozmyte

Schemat uwzględnia proporcje skali punktacji „właściwej” i „rozmytej”
Autorskie kryteria składowe24 powinny zaistnieć przy realizacji danego kryterium. Są one bardzo istotne, aby uczeń nie zrobił streszczenia lub parafrazy tekstu.

24

Opracowane na postawie wytycznych zawartych w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014-15, https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/
Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf [dostęp: 15. 05. 2018].
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Schemat interpolacji wiedzy i umiejętności25

Legenda:
A0, B0, C0, D0, E0, F0, G0, H0 – punkty rozmyte (niepunktowane na maturze, wynikające z metody interpolacji wiedzy)
A, B, C, D, E, F, G – obszary kryteriów oceny rozprawki maturalnej (gdzie 1 kratka
odpowiada 1 punktowi)
B1 – punkty właściwe dla modelu uczenia się „delta” – naprawianie świata (do
uwzględnienia w kryteriach maturalnych)
Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie powyższego schematu interpolacji wiedzy i umiejętności znaleziono lukę w algorytmie diagnostycznym nauczycieli. Stanowi ją uwzględnianie zarówno w nauczaniu, jak i egzaminowaniu elementu naprawy świata,
wywiedzionego z „Modelu delta (naprawianie świata)”26.
W tabeli 2 przedstawiono kryteria oceny rozprawki uwzględniające uzupełnienie luki w algorytmie diagnostycznym nauczycieli.

25

Pojęcie autorskie opracowane na podstawie: Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od
roku szkolnego 2014-15, s. 17, s. 140, https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/
Informatory/2015/Jezyk-polski.pdf [dostęp: 15.05.2018].

26

B. Niemierko, M.K. Szmigel (red.), Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, gRUPA TOMAMI, Łódź 2017, s. 31.
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Tabela 2. Kryteria oceny rozprawki po uzupełnieniu luki w algorytmie

Z powyższych rozważań wynika, że obecnie istnieje niezagospodarowana dotąd
nisza w nauczaniu i wychowaniu młodzieży, której wypełnienie powinniśmy
uznać za priorytet współczesnej edukacji i kolejne wyzwanie dla nauczycieli.
Warto przyjrzeć się w tym kontekście chociażby jednemu z tematów matury
pisemnej z języka polskiego z maja 2018 roku.
Temat brzmiał: Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ
problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Lalki”, całej powieści B. Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 słów.
Natomiast po uzupełnieniu luki w algorytmie mógłby brzmieć następująco:
Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Lalki”, całej powieści B. Prusa
oraz wybranego tekstu kultury. Rozważ również alternatywny przebieg
wydarzeń z lektury uwzględniający naprawę świata. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 słów.
W ten sposób uczeń miałby możliwość popisania się wiedzą z lektur, opierając
swoje alternatywne poglądy na ich treści, w celu wyciągnięcia własnych wniosków. Obecnie temat maturalny nie zachęca uczniów do zmiany myślenia, ale
bardziej promuje jedynie rozważania nad problemem, a nie rozwiązanie tego
problemu, nie mówiąc już o potrzebie zauważania naprawy danej sytuacji, czy
też zapobieganiu nieszczęściom. Dzięki takiemu rozwiązaniu model delta,
proponowany przez Bolesława Niemierkę, można wykorzystać również w ocenianiu regulowanym, zewnętrznym. Przy czym model gamma byłby rozmyty
i konieczny, aby zrealizować model delta. Płynie stąd ostateczny wniosek, że
trzeba naprawić świat, aby rozwiązać dany problem.
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