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Doswiadczenia i opinie na temat
eksperymentu watbrzyskiego
w szkole miejskiej wojewodztwa dolnoslqskiego

..Kcforma polskiej szkoly slafa siy faktcm. Wprowadzaji|c szesciolelnii} szkoly podslawowij i trzylelnic
gimnazjum,minister edukaeji namdowej zapowiedzial gmntowiuj zmiany sprawdzania osiejgniyc neznia. Choc
picnvszc cgzaminy — w szostcj klasic podstawowki i trzcciej gimnazjalnej — w zmienionym ksztalcic bydq
mialy miejsce dopiero w 2002 mku, juz dzis zywe zainteresowanie budzi forma i tresc nowego sprawdzianu.
Ni(‘bydzie lo zmiana nagla i zaskakujqoa, gdyz poprzedzilv j;} daleko zaawansowane doswiadczenia' d/.iyki
ktorym „kurator/y oswiaty przystijpili juz w 1997 mku do tzw. LKSPICRYMLNrrU WALI3RZYSKIEGO, wv-
przcdzajqccgo reformy, spclniaj^cego roly poligonu doswiadczalnego dla glybokich przcinian w mctodach
egzaminacyjnyeh

\V „eksperymencie walbrzyskim*' wziyli rowniez udzial moi uezniowie,ktorzy uczestniczyli w nim jako
absolwenei, u klorych badano kompeteneje po szkole podstawowej (osmioletniej),poprzedzajqc lo Ireningami
(maj 1998.marzec 1999 itd.) lub jako uczeslnicy tzw. plasowania na neznia u progu nauki w gimnazjum,czyli
absolwenei szkoly podstawowej szescioletniej (luty 2000).

Tak jak tworcy i realizatorzy „walbrzyskiego eksperymentir’, mirno jego fonnalnego zakonezenia
w maju 2000 mku, zbierajij juz owoee nadajijee eliarakter przyszlym egzaminom,tak ja nauezyeiel matema-
tyki. zdobylam rowniez pewnc i pozqdane dla mnic doswiadczenia, choeiazby umicjytnosc nicsienia poniocy
moim uezniom w dostosowaniu siy do nowego systemu oeeniania w zreformowanej szkole i nowej formuty
egzaminu. Najwiykszq jednak elilubjj jesl fakl, ze moi uezniowie odnalezli siy w nowej sytuacji podezas
wspomniauego plasowania na neznia gimnazjum, osiijgaj.je 19,04 pkt., eo stanowi 68 % poprawnyeh odpo-
wiedzi w zadaniach wielokrotnego wyboru. (inny oddzial 17,96pkt.,eo stanowi 64,1%,gdzie wszvsey pisz.jey
uzvskiwali srednio 16,55 pkt., eo stanowilo 55%, a ealc gimnazjum 16,6 pkt.,eo stanowi 59,3%).3 Pakt 68 %
nie jest bynajmniej podyktowany ..fonotnenem intelektualnym mlodziezy" ezy ,,zlotym srodkiem dydaktyez-
nym,\ ale przede wszyslkim jesl ,,nieformalnym, lecz pozjjflanym owoeem walbrzyskiego eksperymenlir.
Otdzjako nauezyeiel matematyki od poezijtku jego trwania (lj. maj 1998-2000) towarzyszylam treningom
dla kins VII i egzaminom dla Idas VIII (wg nowej formuly — formuly walbrzyskiej), uezestniezeje
w nicb w charaktcrzc nie tylko przcdmiotowca,ezlonka komisji cgzaminaeyjncj, ktory ezuwal nad prawidlo-
wjj organizaej}} i przebiogiom egzaminu, ale rowniez obsmvatora.

Wprawdzie powolywani byIi ofiejalni obserwalorzv, ale ja mam na mysli obserwaeje mimowolnq z raeji
pobylu. Na pewno mozliwose trenowania do egzaminu i potem sam jego przebieg w maeier/.yslej szkole
absolwenta i pod „znanym uezniom spojrzeniem nauezyeiela z podstawowki*1 stworzylo przyjazny klimat do
osiqgniycia przcz dziccko sukeesu. Nie bylo juz destrukcyjncgo ezynnika,jakim byl straeh poprzednieb roezni-
kow zdaj.'jcyeh egzamin w nowym srodowisku szkolnym i na staiych zasadach oraz nie bylo juz rundy „ty
wypadasz — ly zostajesz”,ale pojawily siy mozliwosei badania absolwenta szkoly podstawowej nowvmi me-
todami pomiaru dydaktyeznego. Pogkpl mpj podziela ofiejalnie powolany przez Osmdek Diagnozy Kgzami-

1 ..M«isz problem? In c i ponm/o" praia zbiomwa, wydawniclwo H1MAKT. Walbr/ycli 1999, sir. 8.
..Miisz problem? To ci pomozev praea zbiormva, wydawniclwo HIMART, Walbr/ycli 1999, sir. 8.

1 /.mdiu: ..Wyniki badari plasowania na neznia ^iiima/jiiin w Gimna/jiiin Nr 5 Lubinie, Inly 2000.
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now Szkolnych i Informacji Pedagogiczncj w Legnicy obserwalor badan kompetencji ucznia klasy X III.
Na podstawic obsenvacji badan kompetencji mozna zauwazyc, zc atmosfera panujqca na tvm sprawdzianie
stajcsig coraz przyjazniejszq dla ucznia,ktoiyjest nicj poddawanv.Niemnicj rcakcjc na picnvszych dla uczniow
tostach bvly czysto bardzo dramatycznc,bowiem nicktoro dzicci nic mogfy dostosowac sig odpowicdnio szvb-
ko dn nowcj formuly cgzokwowania,a treningi slresowaly i nic dawafy komforlu. Dialego lez dzicci,kldrc nic
byly przyzwyczajone, a wrgcz nic nauezone, nic polrafily odnalezc sig w nowcj sytuaeji. Duzq roly w tyrn
wzglgdzic ndcgrali sami nauczyciclc, ktoiycb aktualnic mozna juz podziclic na cztciy grupy:

1. nauczyciclc prekursorzy — pionierzy,
2. nauczyciclc, ktbrzy na wlasnq rgkg docicrali do informacji na temat ,,ekspciymcntu walbrzyskicgo* '

i przcrabiali dodalkowo /. uezniami zdobyle testy,
3. nauczyciclc, ktorzy z raeji swej lokalizaeji (np. Walbrzycb), zoslali zobligowani do pracy na leslach,
4. nauczyciclc nic interesujqcy sig ckspciymcntcrn i nauczajqcy tak jak wczcsnicj wedlug staiycb zasad.

Oczywiscic najlcpszfj postawg dla intcrcsow uczniow prczcntujfj nauczyciclc z grupy pierwszcj (prekur-
sorzy) i drugiej, kldrzv „zdohywali mznego rodzaju testy, z mznych zrodel i przcrabiali jc systematyeznie
przcz co wyrabiali u nidi umicjyino.se pracy na tycli narzydziach diagnozy cdukacyjncj.

Dlatcgo tez uwazarn, zc wyniki z testmv komj)ctcncji dopicro po kilkii latacli dadzq obraz i jednoznaez-
nq occny tego, jak pracujq nauczyciclc w poszczcgolnvcb szkolach, oraz gdy wszyscy oswojq sig z ..nowunv',
bydzic to narzgdzic wiaiygodnic oddajqce poziom nauezania w szkolach.

Wspolautor ivcb rozwazan wvraznie podkresin fakl zmiennej na Icpszc i bard/icj przyjazncj almosfcry
panujqcej w czasic badania kompeteneji absolwenta, a almosfcry cgzamindw w otoczcc, nicpcwnosci lykdw
przed nowym — nicziianym a nawet straclui. Giekawym zjawiskieni jest,komcntujc wspolautor,swiadomosc
badanycb absolwentow, ktorzy wicdzq, zc bada siy icli kompctcncjc, prcdyspozycje do danveh profili szkol
srednieb, a nic ..poziom icb brakdw, ktorc spowodujq tzw. „odsicw kandydatdw'M .

Ponadto uezeri mial mozliwose spojrzcnia, komcntujc wspolautor, ,.w przyjaznc oezy" w momcncic
kulminacji napigeia z powodu stresu cgzaminacyjncgo,gdzic nic bylo takicj mozliwosci podezas starej formuly
— „obcym w oozy siy nic zaglqda na pimvszym spotkaniu".

Ponadto obserwator zwrocil uwagy na fakl, zc uezniowie „klas siddrnych bvli informowani o piobnym
charaktcrze badan be/ jakichkolwick konsekweneji (dodatnich, czy ujcmnycb)'r ,, co w cfckcic dalo przed
najwazniejszym, tj. egzaminem,komfort i wiasciwc nastawicnic do rozwiqzywania zadan WAX’w tcscic.

Zdobvtc doswiadezenia podezas uezestniczenia w „walbrzyskim ckspcrymcncic" na przykladzic miej-
skiej szkoly porlstawowcj, a potem w miejskim gimnazjum, ktdro pozwolily nic l.ylko na glybokic zmzumicnic
sensu i istolv nowoczcsnycb metod pomiaru dydaktyeznego. ale przede wszystkim pozwolily na przemyeenie
icb podstawowycb idci na grunt codzicnncj pracy z uezniem po to. by w przyszlosci ograniezve sti es, dalej
prawidlowo i wlasciwic zdiagnozowae osiqgnigcia ucznia.

Dzialania mojc w tym zakresie rlotyczyfy projektowania pojedynezyeh cwiczcri, ktorc niialy odbicie
w zadaniach wielokrotnego wybom zawarlycb w l(‘slach.

Przvkladowo:
— Miniplakaty dotyczqce obnizki ecu wybranych artykulow,zc wskazaniem prawidlowo lub nieprawi-

dlowo obnizoncj kwoty (zat.qcznik 1).
— Nasilcnic wycicczck przedmiotowych z matcmalyki w coin analizv znakdw drogowycb, rcklamo-

wycli, elcmentbw archilcktnry, wzornictwa pod kqtem wystgpujqcych w nicb symetrii czy twordw
matematyeznyeb,np. prostycb, kqtmv, fignr gcomctiycznycli (zalqcznik 2).

— Korzystanic z gazet gospodarezyeh lub rcklamowych jako zrodla informacji matematyeznej w po-
staci wykresow i diagramow (ktoiycb w zadaniach WAV jest tak wide).

* ..Mas/, problem? Id ci pomoze" praeii zhinrowu. wychiwniclwo BIMAHT, Wiill>r/ych 1999. sir 3.
'* .. Malemiilyk.i \v szkole” c/asopismo dla imuezyeieli szkoly podsUiwowej i gimmr/jiim. Warszawa 1999r, sir. 24.
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Wdrazanic lych projektow ewiczeri do pracy z ucznicm daje zjednej strony zadowolenie i powoduje
komcntarz w czasic rozwujzvwania tcstn „piazypominani sobic wycicczky. na skrzyzowanic dragi widzg svinc-
tric w znakach drogowycir, a z drugicj zadawalajqcq srcdniq punktow w stosunku do wszystkich piszqcych
tost z badanogo osiqgniycia, tj. „wykonywanic obliczcri w roznych sytuacjach praktycznycir (wszyscy pisztjcy
gimnazjalisci w lutym 2000 z tej katcgorii uzyskali 4,92 punkldw co stanowi 49.1% poprawnych odpowiedzi
w tej katcgorii, a przvkladowc oddzialy, w klorych nauczam,6,04 pkt., co stanowi 60.28 %) innv przyklad
badanogo osujgni^cia ,,odczytywanic infonnacji przcdstawionycli w formic tckstn,inapv,wykresu,...11 (wszy-
scy piszqcy 4,62pkt. co stanowi 66,29%, natomiast wczcsnicj charaktciyzowany oddzial uzvskal 4,82 pkt.
co stanowi 69,16% poprawnych odpowiedzi).

Ostatccznie wi<;c w badanych osiqgni^ciach (luty 2000) wszyscy piszqcy uzyskali srednitj liezbg punk -
tow 16,55 na 28 w bloku matcmatyczno-przyrodniczym, natomiast moi uezniowie uzyskali srcdnhj
19,04 pkt. na 28. Przypomnicc jcclnak pragny,zc badano osiqgniycia z bloku matcmatyczno-przyrodniczcgo,
niemniej na podkrcslcnic zaslugujc fakt, zc prczentowanc wyniki zostaty osiqgn^tc m.in. przcz uezniow,kto-
lycb nauczalam matomatyki trzcci rok szkolny i to na ich grunt codzicnncj pracy przenosilam idee „ckspcry-
montu walbr/yskiogo* '. Pod.sumowujjjc chciatabyni podkresIid,ze wprowadzenic wewn.'jtr/klasowyeh trenin-
gow w postaci testdw scrncslralriych w mzwiijzywaniu zadan WAV daly znaczqcc roznicc w badanych ositp
gniyciach poszczcgolnych oddzialow. Koznicc wynikajq z tego,zc ezyse z nidi trcnowala juz od klasy 5 szkoty
podstawowcj tj. 1998-2000,a inni dopicro w lutym 2000 r.






