
prof, dr hab. Grazyna Wieczorkowska
mgr Piotr Radkiewicz
Instytut Studiow Spolecznych Uniwersytetu Warszawskiego

1 4 1

Magia liczb o ocenianiu w edukacji

Po okresie. kicdy w Polscc decydowalo u/nanie czynnikdw polilycznych a nic warlosci mcryloryezne,
wahadlo przeinian przecliylifo siy NV drugtj strony. Podcjmowane sq com/ czysciej wysilki, aby oskjgniycia
edukacyjne zardwno osob, jak i instytucji pizcdstawiac w postaci liczbowcj. nic pozostawiajfjc niarginesu
swoborly na intri-pretaej^. Arlvkul fen jest efcktrm kilkulctnich doswiadezeri InstytuUi Studiow Spolecznyeh
zwijjzanvch z pracami nad konslmkejj} i dingno/i|melodologiczmj narzedzi pomiarowvch w edukacji i analizjj
lakicli narzydzi wykorzyslywanych w iimycli krajaeh. Traklujijc skrdlowo opis studiow badawezyeb. chcciny
przedstawic na ich tic podstawowe zafozenia i cele lezijee u podstaw tworzenia testow oskjgniyc oraz zwrdcic
uwagy na zalety i wady (ego (ypu narzedzi. Jest to tekst o powodach, dla ktdrych warto zajmowac sic
pomiarem crlukacyjnym i stosowac go w praktyce, ale takze chcciny powiedziee o ograniczcniach tego po-
miaru i zwujzanych z Ivin zagrozeniarh.

Przediniolein lego arlykulu jest dajijca sit;ostatnio zauwazye. coraz silniejsza tendeneja do kwantvfika-
cji osujgniyc w edukacji — na rdznych etapach proeesu ksztalcenia. Zjawisko to znajduje swoje uzasadnienie,
kicdy przyjrzymy siy stosowanym w Polscc tradycyjnym sposobom oceniania. Nic ulega Wcjtpliwosci. ze in-

forniacja zwrotna o stopniu opanowania danej dzicdzinv wiedzv jest liiezbywaliiyin elcnienteni
procesu iiaiiczania. Od zawsze jej zrddfem by! nauczyciel, ktory zadawaf pytania i occnial odpowiedzi.
Ocena nawet najlepszego nauczyciela jest., niestety, w duzej mierze subiektywnym odbiciem jego osobistych
prefereneji, konlekslu syluacyjnego a nawel samopoc/.ucia. Pokazano, ze to saino wypraeowanie oceniane
przez rdznych nauczycieli moze olrzymac oceny od 1 do 6. Wiyeej, to sanio wypracowanie w zaleznosci od
kont(‘kstu i samopoczucia moze u tego samego nauczyciela uzyskac baidzo mzne oceny. Ponadto. ta sama
ocena u jednego nauczyciela czysto oznaeza zupefnie co innego niz u innego nauczyciela. Ocena jest tez czysto
efektem /generalizowanej opinii o uezniu,ustalanej przez gremium nauczycielskie. Jak pokazujtj nasze bada-
nia, na podslnwie je.dnej grupy przedmioldw (up. z jezyka polskiego bib z historii) mozna przewidywad slop-
nie uzyskanez pozostalvch gmp przedmioldw (up. matemalyki, fizyki. chemii lub biologii). Nic mu zadnego
powodu, aby zakladac. ze zdolnosci i zainteresowania matematyezne i humanistyezne si\ ze sobij tak wysoko
skorelowane. Wvniki w testach z ekspeiymcntu walbrzvskicgo s«) duzo slabiej skorelowane niz stopnie z odpo-
wiadajfjcvch im przedmiotdw. Inne badania (Oichoniski, 1997) wskazujjj,ze szkolne oceny semestralne silniej
odzwierciodlaja nicrmvnnsei pocliodzenia spofceznego i mzniee plci, niz rdznice w poziomie zdolnosci inleJek -
tnalnycli. lak wiyc ocena jest dodalkowo obeiyzona srodowiskowym,,dzicdziclwenr ueznia.

Odwolujijc sie do tycli danycli, bez wiclkiej przesady mozna uznac, ze zamiast wvrdwnywac szanse
oceny szkolne konscrwujq. a nawet jeszcze bardzicj poglybiajq nierownosci spoleczne. Co wiycej, subicktv-
wizm i arbifralnosc ocen w praktyce uniemozliwiajcj pordwnanic poziomu wiedzv uezniow orazjakosci ksztaf-
cenia s/kdl. Slaje si<;oczywisle,ze polska edukaeja potrzebuje bardziej obioktywiiyeli metod pomia-
rn wiedzv. W tym coin miisimy umiec konslruowac wystandarvzowanc, obiektvwne i rzetclne narzy-
dzia — testy osiqgniyc.

\\ ilosciowym i jakosciowym rozwoju testow osujgniyc zdecydowanie przodujq kraje anglosaskie,
a w szczegdlnosci USA. W Stanach Xjednoczonych nikt juz nie wyobraza sobie systemn edukacji bez takich
narzed/i jak SAT. CRK czy cala gama ( estdw przedmiolowyeh mierzqcych poziom osiijgniec z konkrelnych
dziedzin wiedzy (ang. Subjective lesls). Wiodijcfj inslytiicjij,kldra zajimijesiy tworzeniem testow, odpowiada
za ich metodologieziuj jakosc oraz nadzoruje kolcjnc etapy i proccduiy ich obiegu (dystiybucja, egzamin.
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sprawdzanic, przckazywaiiie i przeehowywanie wynikow) jest Kdiicutional 'Testing Service w Princclon. Trwale
miejsce testdw osiijgniyc w systemic edukaeji USA opiera siy na zalozeniu, ze niezbydnym clementeni procesu
oceniania jest ujcdnolicony. rr »zcii|gnigty w czasic i oparty na zewn^trznvm krytcriuni poniiar. Pomiar.
ktdry po przeksztafccniu w pewien obowiqzujfjcy system, zapewnia to, czego, ze wzgl^du na zrdznicowanie
i arhitralnosd wskaznikow Inh subiektywizm oeen, nie zapewniajfj Iradycyjnc syslemy oceniania — porow-
nywalnosc occn uezniow i porownywalnosc jakosci ksztalcenia w roznych szkolaeli .

\V tym miejseu cheemv przejsc do blizszego opisu dwdeh prob koristrukcji i zastosowania pomiardw
tcstowych na roznych poziomaeh ksztalcenia, w ktore to przedsi^wzi^cia, za kazdym razem na nieco
innym etapie, zaangazowaf siy Instytut Studiow Spolecznych LAV Pienvsza z nich wifjzc siy z problemem
occny jakosci ksztalcenia na studiacli wyzszvcli , a wynika gldwnic z ir/asadnionych obaw — polwier-
dzanych codzicmuj obserwacjq i raporlami konipetentnych instytueji — dolyczijcyeh jakosci kszlafccnia
i wymogdw, ktore powinny spelniac uczelnie. Via to przede wszystkim zwitjzek z zywiolowym rozwojem plat-
nych studiow oferowanych zardwno przcz nowo powstajqce szkoly piywatnc, jak i uczelnie panstwowe

Pojgcie jakosci ksztalcenia w szkolnictwie wyzszym nie jest jednoznaezne (por. przegkpl K. Wnuk-Li-
pinskiej i M . Wdjciokiej (1997)). Najcz^sciej znajdiijq In zaslosowaniedwa podejscia: wynikowe, zorienlowane
na rezultaty (Cross- Durrani 1992) oraz podejscie nawiijzujqce do slundarddw jakosci, oparle na analizie
warunkow uznanych za sprzyjajqco osiqganiu oczekiwancgo rezultatu (ISO 1987).

Wigkszosc pidb okreslania jakosci ksztalcenia na podstawie wyniku ezy rezultatu ksztalcenia pro-
wadzi do szerokiego wykorzystywania rdzncgo rodzaju wskaznikow osiqgniyc. IJzywa sig ponad 50 rdzncgo
rodzaju wskaznikow (Scod I 99-+) . S.rj one odnoszone zardwno do rzeczvwislosei uczelnianej (w relacji do
studenta), jak i poza imj wykraczajijccj (w relacji do absolwciila). I )la przykladu, mozna tu wyrnienic
wskazniki dotycztjce zatrudnienia absolwentdw, sukcesu w zawodzie, przydatnosci w pracy wiedzv i umiejyt -
nosci zdohytych na studiacli, czy takie jak: terminowose konezenia studiow i poszczcgolnyi h etapow ksztal-
cenia (semestr, rok), koszty ksztalcenia. Mozliwose odwolania si^ do tak szerokiego zakresu wskaznikow wy-
daje siy nialo realna i nicprzydatna w scnsic poznawezym.

Drugi sposdb podejscia — jakosc w relacji do szeroko rozumiaiiych warunkow ksztalcenia —
oznaeza koncenlraejy na podejmowanycb w uczelniacb dzialaniacb na rzecz zapewnienia i ulrzvmania wyso-
kiego poziomu ksztalcenia. W tym przypadku ocenie podlega nie sain proccs czy wynik ksztalcenia; na
pienvszy plan wysuwajq siy strategic instytucjonalne (uczelnia, wydzial/kierunek) i w relacji do nidi rozpatrv-
wane SJJ szeroko rozumiane warunki realizacji przyj$tych zalozen edukacyjnycb. Inaczcj mowing*. nie tyle
,.proclnklczy wynik ksztalcenia, ile raezej prdba odpowiedzi na pytanie, czy mecbanizniy i procedury stoso-
wane w danej jcdnoslce organizacyjliej mogq rlawac wyslarczajijce gwaraneje jakosci. Takie podejscie mozna
okreslic jako tvew/ tylrzrty system za/ jew/iia/iia jakosci.

Instytut Studiow Spolecznycb, przy wsparciu Lundacji ini. S. batorego, podjijl proby budowv narzydzia
oceny jakosci ksztalcenia, ktorego cele i zalozenia metodologiczne idq w nieco innym kicrunku niz opisane
powyzej metody. Doceniaj.'g: zalcty zardwno podejscia zorientowanego na rezultaty, jak i drugiego, opartego
na standardacb jakosci, slwierdzilismy, ze niezhrdnvm elementem procesu oceniania jesl wyslanrlaryzowanv
i opierajijev siy na zewn^trznym krytcriuni pomiar [lodslawowycli umiejylnosci akademickicb. Pomiar
eliminujjjcy zrdznicowanie i arhitralnosd wskaznikow oraz subiektywizm occn, a w konsekweneji dajegy
szans^ na to, czego nie zapcwniajq wymienione wyzej podejscia — porownywalnosc jakosci ksztalce nia
na roznych uczelniacb.

Uznalismy, ze plainijqc ognlnq silalegie monilomwania jakosci ksztalcenia, od kidrej kszlallu zalezalbv
wyhdr konkretnej melody pomiaru, mozna zddiiiiowac przedmiol pomiaru jako przyrost okreslonycli
umiejylnosci w czasie. Obicktywnv, ilosciowv pomiar dostarezalby dodatkowych infonnaeji, ktdiweb nie
mozna uzyskac stosujqc tradycyjne w szkolnictwie wyzszym metody oceniania. Ponadto. przyjmujqc, zc moz-
liwejest zdeliniowaniii pojycia podstawowycb umiejytnosci akademickicb, jest on dobrq podstawq porowny-
wania poziomu kszlalcenia pomiedzy rdznymi uczelniami. Zalozenic to oparle jest na przckonnniii. ze ni(‘za -
leznie od wiedzv, ktdrij nabywaji} sludenci na rdznycb uczelniacb i kierunkacb studiow, isluiejq pewne ogdlne
umiejytnosci. ktdrycb ksztaltowanie i rozwdj powinny bye podstawowym zadaniem kazdej uczelni . Icb wysoki
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poziom zdccydowanie zwiyks/a szansy na to. ze uczelnie bydq opuszczaly osoby krcatywnc,lalwo adaplujqee
si^ do zrdznieowanych i zrnicniajqcycli siy wainnkow na rynkn pracy.

Dcfiniowanie jakosci ksztalccnia w kategoriach przyrostn okrcslonych umicj^tnosci narzuca dwa rodza-
je podcjsc: haclawczvch. X jednej stronv pizyrost umicj^tnosci mozna slcdzic powtarzajqc pomiar tycli samych
sliidcntdw w ezasic. Niesloly,zc w/gl^du na ograniezcnia czasowc programu,metoda ta zostala wykluczona.
Allernalvwq jest pomwnywanic wynikow sluderildw poszezegolnych lal sludiow. Takie rozwiijzanie zastoso -
wano w Kanadzie,gdzie tzw. wartosc dodanq mierzy si^ poprzcz porownywanie stopni z egzaminow, jakie
studcnci uzyskujq na 1 i -t roku studiow. Nicstcty,w wamnkach polskich przcszkodq jest brak obicktywnych
i sprawdzonych zasad oceniania w zakrosie konkrctnych pi*zedmiotow akadcmickicli. Oceny wykladowcow
nie si\ pomwnywalne. Najleps/ym rozwiqzaniem w lej syluaeji jest pmba skonslniowania wyslnndaryzowa-
nycli, zewnytrznyeh narzydzi oceny dajqeych podstawy do dokonywania pomwnan pomiydzv uczelniami.
Powinny one mice formy testu zamkniytcgo, o wysokiej rzetdnosci i zobicktywizowanych proccduracli pi'ze-
prowadzania i sprawdzania. Trcsc pytari tcstowych powinna odnosic siy do takich umicjytnosci, klorycli roz-
wdj jest szezegdlnie wazny w pmcesie ksztalccnia akadcmickicgo i wzglydnio niczalezny od profilu uczclni.

Zalozylisiny, ze przedmiolem pomwnan hydq wyniki w pr/ygolowanych pr/.ez nas teslach. Wyniki le
pozwolilyby odpowiedziec na pytanie. czy przvrosty kompeteneji akadcmickicli w nezclni A sq wy-
zsze od przyrostow \v uczclni B. W tvni celn wybralisiny dwie szkoly wyzsze mzniqce siy pozionieni
ksztalccnia. Xaplanowalismy, zc w obydwu szkolach, w ciqgu roku akadcmickicgo.zbadany zostanic poziom
umiejytnosci dwdeh meznikdw — studentow I roku i studentow III roku. Koznicc w pozioniic osiqgniytych
wynikow poinied/y oboina roeznikami Iraklowano sq jako wskaznik przyroslu umicjylnosei studentow,
a analiza id/.nie pomiydzy roeznikami mozc sluzyc do pomwnania poziomu ksztalccnia pomiydzv szkolami.
Zdolnose narzydzi tcstowych do trafuogo wykrywania takich roznic jest miarq icli przydatnosci w proccsie
monitorowania jakosci ksztalccnia w szkolach wyzszyeh. Mozna zakladac. zc studcnci renomowanych uczclni
otrzymajq zawszc lepszc wyniki niz studcnci ..gorszyeh” uczclni,poniewaz majq lepszycli kandvdatdw i pro-
wad sclckcjy ,.na wcjsciu". Przyjyta metoda powinna bye niewrazliwa na wyjsciowy poziom umicjytnosci
poznawczydi studentow. Szkola Wyzsza 13 mozc uzyskac w tym porownaniu lepszc wyniki, nawet jezeli jej
sludenci na picrwszym roku midi dir/.o gorsze wyniki niz studcnci picrwszego roku Uczclni A. Narzcd/ia
skonstruowanc w taki sposob umozliwiajqukrcslaiiic wplywu dydaklyki prowadzonej w szkolach wyzszyeh ua
rozwoj (bqdz zaliamowanic) kompeteneji akadcmickicli studentow.

Lznalismy.ze aby narzydzia pomiarowe dobrze spclnialy swojc funkcje powinny mice charalder ogolnv,
tzn. niopowiqzany / tieseiami nauezania. Woparciu o doswiadezenia amcrykaiiskicgo systcniu edukaeji
(CRK) i badania polskich nauknwcow udalo siy zdcllniowac grupc;umicj^tnosci, ktdre wydajq sic bye szcze-
golnie isloluc dla oceny akadcmickicli dokonan studcnla, a jcdnoczcsnic icli iozw6j mozna traklowac jako
wzgk;dnic niczakvoy od prolilu uczclni. Dobrze skonstruowany test powinicn odzwicrcicdlac poziom tvcli
zdolnosci i widkosc wysilku wlozoncgo w icli rozwoj. Pmjckt ten znajdujc si^ nadal w fazic ckspcrymcntal-
nych. I’ym niemniej warto zauwazyc, zc czcsc liipotcz udalo siy juz dzis potwicrdzic. I tak, na przvklad.
sludenci renomownnej uczclni warszawskiej uzysknli lepszc, wyniki niz sludenci prywalnej uczidni o tym sa-
mym prolilu (mies/e/.qcej siy lowniez w Warszawie); pojawily si^‘takze isloluc, choc w pr/ypadkii jediiej
uczclni odwrotne od oczekiwanych,roznicc pomiydzy wynikami studentow 1 i 3 roku. Podstawowym problc-
mcm w interpretaeji otrzymanycli wynikow jest trudnosc okrcslcnia wplywu poziomu niotywacji. W y-
niki uzyskane|>rz('z polskichstudentow (w porownaniu ze studentami amciykanskimi) sqhardzo niskie. Moz-
na pr/ypiiszc/ac, ze bytyhy du/o l(‘psze, grlyhy sludenci byli pr/.ekonani, ze jest to (igzamin bezposrednio
wplywajqcy na icli oceiu;lull taki, od kldrego w duzej rnierze zalezec bydq icli pdzriiejsze losy zawodowe. Jest
to najwazniejszy problem,pr/.ed ktdrym staniemy w drugiej fazic badaii — wzbudzenic odpowicdnicj inoty-
wacji u osob wypelniajqcyeh test.

Druga, znaeznie bardziej zaawansowana prdba budowania i zastosowania testow osiqgniyc jest juz
w praklycr realizowana jako element reformy systcniu edukaeji. Mown in o tzw. Tcscie Kompelen(:ji Szkol-
nycli, ktdry powslal w ramacli eksperymentii walbrzyskiego. Jest to narzydzic uwzgiydniajcjce material obj^ty
podstawq programowq nauezania j^zyka polskiego i mateniatyki, a takze ogdluq orientaejy w imivcli, po-
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krewnyeli dzicdziuaeb — liumanislyeznycli i przyrodniezych. lest leu, sprawdzany ocI kilkn lat na lereuie
dawnego wojcwddztwa walbravskicgo, okazaf siy bye bardzo obieeiijqey. Obecnie kolejnc jego wersje tworzv
Ogdlnopolski Zespdf nauezyeidi jyzvka polskiego i matematyki powolany przcz MEN. Trzcba podkreslic, ze
test osiqgniye musi bye eiqgle tworzony od nowa — fllatrgo nuisi mice ogromnq liezby przetostowanyeb
empiryeznie pvlan w baza*. Inslvlul Shallow Spolecznycli jako inslylucjn zaproszona przez MEN dodiagnozy
melodologicziiej lego narzydzia slwierdzil,ze 'lKS jest cfektywnq melody egzaiiiiiiacyjnq,ktdrq mozna zasto-
sowae przy przekraczaniu pewnego progu edukacyjnego — diodzi o egzamin. ktdry wszvsey uezniowie liydq
zdawali na zakonezenie gimnazjum (pierwotne badania dolyczvly egzaininu konczqcogo szkoly podstawowq
i bydqeogo kryterium przyjyeia do szkoly wyzszej).Na stosowaniu takicb egzamindw opiera siy w duzej niiorze
realizaejn podstawowvdi coldw wpmwadzanej obecnie reformy oswialy, ij. wyrdwnywanie szans edukacyj-
nycli,oplymalizacja wyborn odpowiedniej sciezki ksztalecnia i wpmwadzanie zewnytrznego systemu ocenia-
nia jakosci ksztalecnia.

Przystypujqc do wspolpraey z MEN nar.l projekteni Testu Kompctencji Szkolnych, ISS argumcntowal,
ze test ten nia bye nie tylko narzydzicm selekcyjnyni (a wiyc kiorujqcym uezniow na sciezki ksztalecnia
odpowiednie do ieh umiejylnosci i zdolnosei). leez rdwniez ina spelniae funkejy inlormaeyjnt] i niotywujij-
en. Aby bylo to mozliwc, wynik lestu musi bye znany uezniowi przed moincntem podjycia deevzji do jakicj
szkoly sklada papicry (funkeja informacyjna), a takze dsinoklasista musi mice mozliwosc poprawienia
uzyskanego wyniku (funkeja motywaeyjna). \V przvpadku tradyeyjncgo egzaininu do szkdl srcdnich uezen
znajduje sit;w nickorzystnt'j sytuacji — egzamin wiqzc sit;z silnym stresrm,a osmoklasisra sklada papierv do
wybranej szkoly. nie wiedzqt: jakie ma szan.se tloslania sit;do niej — nit* ma wezcsnit'jszej infomineji (nie/alez-
nej t)tl opinii szkoly. tlo kldrej uczyszcza) o swoieli zdolnosciach i inozliwoseiaeb, pozwalajqeej na podjyeie
rozwaznej deeyzji,na dodatkowe powtdrzenie,uzupdnienie ezv wryez zdobyeie wymaganej przez damp \vy-
branq szkoly. wiedzy. Sugerowalismy, ze aby egzamin spclnil swq roly motywacyjnq, nalczaloby przepro-
wadzie jego pienvszq czyse (ktdrej wynik stanowilby 75% punktdw) np. w styezniu,a drugq ezysc — z mate-
rialu ostatniego pdlrocza — w czerweu (co stanowiloby 25% punktdw). Wynik z picrwszej czysei dalby infor-
malje o l.ypie szkoly, o ktdrej moze myslee rlanv dsinoklasista. Egzamin testowy moze rdwniez clad szan.se;
uezniom niedoeenianym przez szkoly, wsknzujqe im ieh zdolnosei i mozliwosei tloslania sit;np. do (eelinikum.
a nie tylko szkoly zawotlowej i molywujqe ieli lym saniyin do wylyzonej praey w oslalnim pdlmezu szkolv
podstawowej. \V ten sposdb uezen dowiedzialby siy, ze ma zdolnosei pozwalajqce na ztlawanic do teebnikuni
ezy liccum,a nic do szkoly zawodowcj. Mdglby zdawac egzamin powtdrnic.jesliby sqdzik zc ma wystarezajq-
et' umiejytnosei i moze uzyskae lepsze wyniki. Czyse druga powinna wzmdc motywacjy do praey w drugim
pdlmezu.lak by uzyskae maksymalnie duzo punktdw i rzeezvwiseic tloslad sit;do szkoly sredniej, pozwalajqeej
na zdanic mutiny, a w przyszlosei t > ubiegauie sit;o przvjyeie na sludia wyzsze.

Tymczasem, w trakeic wprtiwadzania reformy cdukaeji. wokdl ' lestu Kompctencji Szkolnyeb naroslo
wide nieporozumien. X przvkrosciq obscnviijciny jak podstawowe eclc zastosowania tego testu gtlzies siy
rozmywnjq. Corqco popieralismv wprowadzenie tcstowyeli egzamindw zewnyti7,nych, a teraz zmuszcni jeste-
smy przed nimi przeslr/egae. Dlaezego?

Po [lierwszc, (rafnose i rzetclnosd (estdw osiqgniye jest przeccniana. lb prawda.zeslopnic slawianc
pr/t‘z naiiczvcicli nic sq wystandaryzowane. Nic oznaeza to jednak, z< “ nic nalezy przywiqzvwac tlo ieli oecn
wagi.Nawcl najlcpszy test nic sprawdzi systcmatycznosci praey ezy tez tworezego rozwiqzywania problcmdw
(truelnt > oczokiwae,zc Iwdreze pomysly muszq sit; jiojawiae w sytuacji egzaininaeyjnej). Opraeowywanc stan-
dardv cgzaminaeyjiit' nalezy podzielie na dwiegrupy: ( I) It;, kldre ma obowiqzt'k sprawdzie nauezveiel uezq-
ey i co ptiwinno bye podstawq jego oeeny; (2) le, kldre sit; tlajq K/KTId A'lK zmierzye za pomoeq lestu
sklatlajqeego sit; z pytan zamkniytycb. Lcpicj zaczqd skronmic — i nit* tworzyc standarddw ielealistyeznyeb,
bo nic bydq mialy out' zadnej mocy rcgulacyjncj. IVzcba zdawac sobic sprawy z tego, zc np. wiclu uezniow
polskieli szkdl nic potrafi ezytae ze zroziimiciiicm. Sqdzimy. zt‘lcpicj ustalie standardy mininmlnc i uznae. zt*

do s(‘Jekejonowania lalonldw sq ktmkursy i olimpiady. Kgzamin ma wvmnsie..podnicsitMiie/’mediany \v naj-
istotnicjszyeli dla cdukaeji wymiaraeb. Wymagania muszq bye mozliwc dospeluienia w wanmkaeb. w jakieli
zyjcmy. Mozcmy je pdznicj podnosic. Przykladowo. wystandaryzowane pytania doswiadczalne z fizyki mozna
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mzeslae nauezyeielom z poleccnicm.zc majij przclcslowac swoieh uczniow i na tcj podstawic MI.in. \\ ystawiac
ocenv. Lwazamy, ze powiniiismy w ten sposdh okazac nauezyeielom zaufanie, ho zadna rclbnna hez odhu-
dowania stalusu nauczycicla nic nie da.

CZY niozna spelnieiiie wszystkich standardow egzaniiiiacvjiiYch zamknqc w jediiyin tescie?
Nic. I .epiej nie popelniae grzechu pvcliv i okrcslic, kldrr standard) powinny hyc sprawdzanr przez lest,
a kldrr przez nauezvciela. Pozwolilohy to nauczyeielowi na hudowanie slandardowej oerny opisowej.

Xewnytrzna infbrmaeja testowa nic moze hyc jcdyiiyin kryterimn sclekcyjnym. Powinno siy j< j trakto-
wac jedynie jako wazny element . Moglahy hyc czynnikiem motywiijtgym. gdyhv szkolv wyzszego szczchla
postawily wamin'k, zc ahy hyc przyjytym, konieezne jest uzyskanic X punktdw na cgzatninic zewnytrznym.
Ale pewnie powinirn hyc lo wartmrk konieezny, air nir wyslarrzajjjcy. Przykladowo. w IJSA selekcja na nni-
wcrsvtel, do pracy just dokonywana na podstawic wielowymiarowveh danveli. Wynik w tescie powi-
nirn hyc przedstawiany dwojako: jako wartosc bezwzglydna i warlose pozveyjna w danej szkole. la
drnga mozc nam powiedzicc, zc nezen minio nzyskania przeciylncgo wyniku nalezv do najlcpszycli w swojcj
szkole. Warm takim ucznioin due szansy dalszego ksztaleenia. ho ich slahy wynik moze hyc intri*preto\vany
jako prohlrm srodowiskowy.

Drugim powszrchnir poknUijijcym grzediem \v mysleniu o leslaeh osiijgniyc jest nieznajomose po-

prawnej proeedury budowania lestdw. Nieprawdtj jest, zejestcsmy w stanic zhudowac narzydzia,ktdre
hydij rzclelnc i trafnc juz w picrwszym mku stosowania. JSvorzenie (estu osii|gniyc to rilugi, kosztowny
i nie pozbawiony blyddw procos. Amrrykanski UTS zalrudnia pound 2000 pracownikdw i posiada
\v hazie danveli dla jednego Ivlko lrsl.ii (CPU) pound 2 miliony pvtan. Pojedyncze pylanir zanim zoslanie
wkjczonr do wlasciwego lesln egzaminaeyjnego przrchodzi proeedury weryfikaeyjiuj irwajqcij prawie dwa
lata. Nawet najlrpszy ekspert nie mozc zagwarantowae, zc pytanie jest dohre hezjego przetestowania. Wla-
snosei psyeliometryezne pytanin niozna orenic jedynie na podstawic badaii empirycznych.

W Polsee powstalo 0 okrygowvch komisji egzaminacyjnych. z ktdryeh kazda rlopuszcza mozliwosc uzy-
wania wlasnvch rcgionalnvch trstdw. Oznacza to. ze hyc mozc bydziemy niieli w kraju 8 zupelnie innych
trstdw na kazdvni poziomie rdukaeyjnyni. Czeniu ma sluzyc regionalizm oern? Na pewno nir jest to rlohry
krok w kierunku hiidowy jednego,ogdlnnpolskiego iinrzodziaspelniajijeogo wszyslkir krylnia melodologieziie
i pozwalajijccgo pordwnywac osingniycia uczniow i szkdl z rdznych rrgiondw Polski.

Po trzrcie, warlo zwrdeie uwagy na mnozenie niepotrzrbnveli koszldw. Nie ma zadnej merytoryez-
nej polrzehy. ahy konstruowaniem tych samych narzydzi zajmowafo siy kilka niezalcznych osrodkdw. Czy
Polsky star na takic wydatki? l\vorzrnir hazy pvtan testowych jest zajeriem hardzo kosztownym i powinno
hyc dzirlcm metodykdw z ralego kraju, kldrzy przysylajij pylania do osmdka ( wor/.- jergo daily lest .
Kazdv z okrygdxv moze odpowiadac za gromadzenie hazv pvtan z mnego przedmiolu.

Czv star nas na pytania otwarte? koszl przrprowadzenia rgzaminu z pvtaniami otwartvmi jest 10
razv wyzszv niz z pyianiami zamkniytymi (dane z USA). Czy nie lepiej pienujdze wydtiwanr na szkolenit'
kwalifikatordw pi'zeznaezyc na podnirsirnie pensji naurzycicli, tak ahy wieci'j czasu poswiycali na sprawdza-
mr prar domowvch? Nawrl najlrpszv lest nir. moze zasUjpid komprlrnln<‘j oeeny wvpraeowama cz\- rozw nj-
zania zlozonego prohlemn malrmalycznego. Ponadlo, wprowadzrnir do rgzamindw zrwnyirzmch pvtan
otwartycli uniemo/liwia mitomalyezne sprawdzanie prae pizrz skaner i nir tvlko zxviyksza koszty, air
dodatkowo rlramatycznie wydluza czas oerny. Idiminujr to szansy na powtarzanic rgzaminu.

I na konirr rzwarta.moze najwazniejsza,uwaga. Kgzamin testowy w ohecnej formie zamiast otwie-
rar raezej zamyka szanse neznidw slahszvrh luhgorzi'j znos/.i(cydi str<rs egzaminacvjny. Przyponinijmy,
ze ahy wyrdwnywac szansr, powinien on sprlniac (unkcjy mlorinacyjna i motywiijarij. Do trgo koniceznr stj
dwir r/.rezy — wynik trstu musi hyc znany uezniowi przrd momrntrm podjycia dccyzji, do jakirj szkolv
sklada papitay (funkeja inrormacyjna), a takz(‘musi on mice mozliwosc poprawietiia uzyskanego wyniku
(hinkt ja motywacyjna). W przeciwnym wypadku cgzamin zrwnyirzny stajesiy (Iniem jedynej szansy. kie-
(Iv to zdajijcv ncz(‘d wir, zr koszl jrgo gorszej rlyspozvcji intrlrkliialnrj hrdzir ogromny. / uporrm maniaka
powtarzalismy,ze zdjrrir z rgzaminu odium jialnorazowosci jrsl hardzo waznr. kazdy klo uwaza, zr wypadl
ponizrj swoich mozliwosci, powinirn mice szansy powtdrzrnia trstu. koszty powtarzania powinirn ponosic
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/dajcjcy, a w wypadku dzieei osdb najgor/oj syluowaiiych malerialiiie, organy finalisujtjcc oswial^. Molywo-
wanie do nauki jest przcciez podstawowym zadaniein wladz oswiatowych. Xostalo dobrze udokumentowane
w badaniacli, zc stosunc- k nauki zalezy od tego, czy uczcii traktujc zadanic jako informaejg o rozwoju (musi
wtedy widzioc szansf poprawy) czy tez jako ocony jego osoby. la druga svtuaeja rodzi nicpotrzcbnv sires.




