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prof, dr hob. Boleslaw Niemierko

Informacja — dla edukacji — gorqca
Wprowadzenie do materialow przedkonferencyjnych
Sympozjum zadonia wyboru wielokrotnego z cyklu Diagnoza edukacyjna

Popularne rozroznienie wicdzv ..zirnnej" i ,,goii}eej" dotyczy praktycznej uzytecznosci posiadanej infor-
macji. 0 ilc wiedza zimna,w przewadze deldaratywna,pozwala swiat zrozumiec i oeenic, to wiedza gorqca,
w piy.cwadze proccduralna, pozwala, gdy jest wiasciwic stosowana, ograniezye blydy w dziafaniu. Nazbyt
gonjea wiedza mozc wszakze wzniccic lokalny pozar i dlatcgo potrzcbne hywajq konferenejo naukowc. Odpo-
wiednuj problematyky rozgrzac,a nadmieme emocje ostudzie — oto islotne zadanie,jakie wydajq si9 spefniac
spotkania specjalisldw roznycli dziedzin.

Nadchodzijea epoka technologit infonmicyjnej nic gwarantujc nani rownoiniernego postypu w kazdej
z dziedzin jej stosowania. Z pewnosciq w tyle pozostajij muiki spofeezne,a wsrod nicb — pedagogika, szczc-
golnie odpowiedzialna za skutki, jakie maze wywofac. Ujemne skutki niedojrzafoj diagnozy cdukacyjnej 11a-
piytnowal prof. Krzysztof Konarzewski w swym referacie Komu jest polrzebna diagnoslyka osiviatowa? na
legniekiej konfereneji z tego sainego cyklu. \V Walbrzyehu poslaramy siy pojse dalej w kierunku umacniania
teoretvcznycb podstaw diagnozy i ewaluaeji ositjgniyc uezniow,nauczycieli i szkol, analizy dostypnych proce-
dur, a takzc optymalizacji sposobow przckazywania informaeji 0 wynikach icb zastosowania.

loin materialdw konferencyjnych otwiera prof, boleslaw Niemierko referatem Czy zadanie wyboru
wielokrotnego nadaje si{> do diagnozowania procesow edukacyjnych? Wykorzysluje w nini fragment y svvojcgo
podryeznika Pomiar wynikow ksztakenia. nieco danych z miydzynarodowych badan osiijgniye przyrodni-
czycb, jednij z serii ameiykariskieb testow roztiicujijcycb oraz wczesniej dokonamj ekspertyzy dzialalnosci
pomiaiwcj osrodka walbrzyskicgo. Zwraca uwagy na niebagatelny\va\or zadari ipytan zamkni^tych,jakim
jest dostarezanie dtizej ilosci szczegolowcj informaeji o oskjgniyciach i warunkach pracy uezniow w roznycli
szkolaeli. Aby la informacja byla pozylcczna, trzeba stale podnosic poziom wicdzv jej nadawcow i odbiorcow
o zafozeniaeh,proceduracb i inlerpretacjach wynikow diagnozy. Chodzi tu in. in. o zrozumienie,iz podniesie-
nie. rzetelnosci pomiaru wyodrybnionych kompeteneji dokonuje siy w pewnym stopniu kosztem jego szeroko
pojytcj traJnosa\ a z kolei luznc obscrwacje i swobodne wypowicdzi nic mogq bye zadowalajqco tralne
7. powodu ich niskiej rzetelnosci. cliyba ze znacznic zwiykszymy liezby kompetentnych sydziow. Delikatne
problemy diagnozy edukacyjnej mogq bye pomyslnie mzwiqzywano tylko w drodze pedagogieznycli badan
slosowanycb oraz wspolpraey instaneji oswialowycb, komisji egzaminacyjnych i osrodkdw diagnozy.

W bardzo interesuj<jcyin — praktyeznym, lecz nasyeonym refleksjtj teoretyezmj — referacie O zada-
niach wyboru wielokrotnego w testach polonistycznych dr Tadcusz Patrzalek podejmitjc zagadnienia przed-
niiotu szkolnego, ktory bywaf uwazany za twierdzy oporu wzglydem wszelkich standatyzowanyeh proeedur
pomiarowych. Alitor nic obawia sic. stosowania zadan zamkniylych nawet na malurze, zwias/eza do spraw-
dzania rozumienia czytonego lekslu, szczegblnie podatnego 11a ty formy. Dokladnie rozroznia tresc zadania,
jako czynnose intelektualiuj do wykonania. od jegojbrmy,zroznicowanej glownie ze wzglydu 11a sposob przed-
stawienia rozwiqzania. Piytnuje uprzcdzcnia do zadan zamkniytych w nauezaniu jyzyka polskicgo,a projektu-
je prooediiry usuwajfjce zrddla uprzedzen,ulepszajfjce narzydzia i przebiegtestowania. Cywilizacjaporzfglku-
jestnikluralnie nas/e dzialania,a wiye Irenit igdecyzyjny. jaki odbywa uezen mzwiijzujqc zadania wyboru, jest
takzc, zdaniem autora referatu, godny uwagi.

Keferat prof. Krzysztofa Konai-zewskiego .1lieisce testow wyboru w kulturze oswiatowej wnosi do konfe-
reneji zmasowanq kiytyky tej formy zadania testowego, a przez to ma wielki walor ksztalcqcy dla jej uezestni-
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kow. Autor kojarzy takie zadania z „kultunj tasmy produkcyjnej" i klasowyrni podzialami spoleczeristwa.
Wnikliwa analiza wybranycli zadan i litcratuiy krytyczncj wobcc testow prowadzi go do wniosku, zc to, co
najccnnicjszc w umyslc dziccka, jest w najlcpszym razic ignorowanc, jcsli nic piytnowanc przcz fornialnc
proccdury intcrprctacji wynikow pomiaru. dice nas ostrzoc, jak sig domyslamy. przcd ekonomicznynii i spo-
locznymi skutkami slandaiyzacjidiagnozycdukacyjncj. to jest przed pojscicm tropcm IJSA i takicli krajow jak
Kanada,Australia, Japonia, Izrael, Szwccja lub I lolandia, w klorych diagnoza edukacyjnaz wykorzystaniern
pomiaru dydaktyeznego jest znacznic szerzej stosowana niz w Polscc. Ion glos, niezmiernie wyrazisty i swia-
domic kontrowersyjny, inusi bye brany pod uwagy w kazdyni kolcjnym okrcsic rozwoju dzialalnosci komisji
cgzaminacyjnych i niepuhlicznych osrodkow diagnozy cdukacyjncj w naszym kraju .

Prof. Marta Pogdanowicz. przedstawia uezestnikom konfereneji dobrze udokunicntowane i doniosle
studium Psychologiczna problcmaiyka diagnozy cdukacyjncj w odnicsicniu do uezniow zc specjalnymi po-
trzebami cdukacyjnymi. lb dose nowe okreslenie, obejinujtjce do 20 proccnt populacji wickowcj, dotyezy
zarowno dzicci wybitnic zdolnych, jak i cierpitjcych na rozne formy zaburzcii rozwoju i zachowania, wymaga-
jjjeyeh zindywidualizowanego programu ksztalccnia i opicki psychologiczncj. Autorka reforatu opisujc zmion -
no dziojc toj problomatyki w ustawodawstwie i praktyco pedagogieznoj na swiecio i w Polscc. I )la cgzaminato-
rbw waznc si\ zwlaszcza swoisle trudnosei w uezeniu siy czytania i pisania obejmowane wspolruj nazwij dys-
Icksjirozwojowcj.Ccntralna Komisja Kgzaminacyjna i Okrygowa Komisja Kgzaminacyjna w Ctlanskn z udzia-
Icm prof. Pogdanowicz pilnic zajyly siy takimi uezniami. X referatu dowiadujemy siy o przygotowaniach do
odpowiednio wyposazonego cgzaniinu dla dyslcktykow.

Dyr. Janus/ Mulawa eharakleryzuje Doswindozenin cgzaminacyjnc i diagnostyezne osrodka walbrzy-
skiego od poczqtku jego dzialalnosci, to jest w latacli 1993-2000. Zaczyly siy od kryzysu w gospodarce regio-
nu i nadziei zwitjzanycb zoswiaty. W wojcwodztwie zarztjdzono powszechnosc cgzaniinu do szkol srednieh, co
zaowocowalo nic tylko kontrowersjami i zachowaniami unikowymi, leez takzc zwiykszcnicm zaintercsowania
wynikami pracy szkol podstawowycb i szybkim wzrostem liezby uezniow w szkolaeh srednieh. Forma cgzanii-
nu cwaluowala od zadan otwartycb do zamkniytych, a potem znow do wkjezenia pojedynezyeh zadaii otwar-
tycli do testu wyboru wielokrotncgo. W roku 1997 ckspoiymcnt walbrzyski zaintcresowal Ministerstwo Kdu-
kaeji Psamdowej i mzszerzyl sic na kilka, a w n.astypnym roku — na kilkanaseie wojowodztw. \V Wojcwddzkim
Osrodku Melodyeznym w Walbrzyebu powolano Praeowniy Pomiaru Kompcteneji Ueznia, z klorej powstal
samodziclny Osrodck Padah Kompcteneji Ueznia i wreszeie, w trzy lata pozniej, lusty tut Padari Kompcteneji
w Walbrzydiu. Instytnt ten pragnie pomagac uezniom, nauezyciclom i dyrektorom szkol. a o zasiygu jego
oddzialywania swiadezy przcbadanic ponad 200 tysiycy uezniow w 1600 szkol podstawowycb. Postypuje tez
nmacnianic naukowyeb podslaw lej dzialalnosci.

\\ referaeie Idace / tad tvsland z jjzyka polskicgo i idi zuslosoivatdem tv „ckspcnmc/ teic ivulbrzyskim"

na Icrcnic irojcirodzhra shipskiego mgr Pozcna Znk. jedna z pionierek i najbardzicj doswiadezonyeb organ i-
zatorow tcrenowyeh badan diagnostyeznyeh, skrupulatnic rozlieza sukccsy i niedomagania eksperymentu .
Intci*esuj{ jce stj zwlaszcza reakcje uezniow, nauczycicli i elyroktorbw szkol, zmicniajijcc sic w proporcjacli nega-
eji i aprobaly z roku na rok. Ten refcral posrednio wskazuje na jeszeze jeden sukccs osrodka walbrzvskiego.
jakim bylo zaebyecnic co uajnmicj kilkuscl ludzi w Polscc do svstematycznej i niemal piofesjonalnej dzialalno-
sci w zakresie diagnozy ositjgniyc uezniow i, szerzej, diagnozy cdukacyjncj.

\Y sekcji humanistyezneji^i’zygotoNN'ano trzy doniesienia. Dr Maria ( noenwald podjyla bardzo aktualne
zagadnienie Odpotvicdzialnosc nauezydda jako konstruktora iuzytkownika zadan testouyeh. \Ydobrze skon-
slruowanym, czytelnym projekeie kodeksu wydaje sic konlvnuowae pracii Samuela Messieka nad rozszerzo-
nym pojyeicm trafnosei teoretyeznej pomiaru. Dobrze rozumiejijc zlozonosc syluaeji s|>rawdzania i oceniania
ositjgniye, zaebyea nauczycicli do samokontroli odpowiedzialnosci wobcc samycb siebie i wobcc uezniow.
Jolanta Sokolowska i Jannsz Mulawa pisztj Opewny/n sposobie sprawdzwua ioceniania zadan , a tvm sposo-
bem jest wielowymiarowa ocena lozwiqzaii zadaii otwartycb z dodatkowym kodowaniem jakosci wyniku
zadania. Celom tveil zabiogdw jest ulatwiiMiie synlezy jakosci pracy uezniow nad zadaniami testowymi.
Maria Jolanta Knezyiiska opisujc Osiqgnt\‘cia uezniotv szkot srednieh wojewodzlwa zachodniopomorskiego
z Uomantyzmu, Pozytyiciznm i Mlodcj lbfski w strictfc uynikow badan oraz opinii nauczycicli i uezniow.
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Mafia Cicmiriska dokonujc natoiniast Podsumotvania dorobku metodologieziiego i organizacy/nego konkursu
historyeznego d/a szkot srednich wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Mariola Gariko-Kanvowska i Klzbicta
Perzveka prczcntujq wyniki badan dotyczqcych konipeteneji komunikacyjnych dorastajqccj mtodziezy.
Dariusz Kwasniewski w zartobliwej miniaturze Test z testawanin, czyli zmierz si§ z pomiarem zapragnql
pokazac uezestnikom konferoneji jak Imdnojest zapewnic trafnosc testowi na teniat... pomiaru dydaktyeznego.

W sekcji matematyczno-tcchnicznej zamieszezamy takzc trzy doniesicnia. Dr Maria Sohezak przedsta-
wia Uzytecznosc zadan wyboru wielokrotnego w diagnozowaniu konipeteneji mateniatycznych uezniow,
a wife przedmiotowo-matematyezny aspekt gfownego tematu konferoneji. Zajmujcstanowisko wyraznic przy-
chvlne zadaniom zamkniftym ze wzglydu na ich ekonomieznose w badaniach masowyeb. blzbicta i Marek
Jasirisev zbicrajq swoje Doswiadezenia iopinie na teniat eksperymentu walbrzyskiegp iv szkole miejskiejwoje-
wodzlwa dolnoslqskiego. Najeenniejsze w tyeh doswiadczeniach sq systematyezne ..treningi" w rozwiqzywa-
niu zadan zamkniytych, niajqcc na coin nie tylko zwiykszcnic preeyzji myslcnia, leez takzc oswojenie z testami
i wprowadzcnic przyjazncj atmosfery pracy nad nimi. Matcnalcm tyeh cwiczcn byly plakaty, obscrwacjc
poezynione podezas wycieczek i wycinki z prasy, co dodatkowo podnioslo ich walor ksztalcqcy. Andrzej Stur-
dy nski w doniesioniu Konslmowanie praktycznych zadan lec/micznych w edukaeji ogdlnotechnicznej zebra!
poglqdy ezofowveh dydaktvkow polskieh na umiejftnosei teehniezne i ich porniar.

Sekcja przyrodnicza jest reprezentowana w tvm toinie takze przcz trzy doniesicnia. Na podstawic wie-
loletnich i roznorodnych doswiadezeri dr Idzbicta Kowalik|)odejmuje zagadnienic Wartosc pomiarowa zadan
uyhoru wielokrotnego w przedmiotac/i przyrodniezyeh. Starannio wywaza zalety i ograniczenia tc*j formy
konstmkeyjnej zadania, podkreshijqc joj wartosc przy sprawdzaniu poziomn rozumienia komunikatow, opa-
nowania pojedynezyeh czynnosci, wicdzy unormowanej programowo i trafnosci decyzji. Przestrzega przed
utozsamianieni sehematu zadania (podobiehstwa trzonn) z jego latwoseiq, bowiem okreslona sytuaeja zada-
niowa i niczbfdne przetworzenic infonnaeji mogq bye bardziej lub mnicj ucznioni znanc. W bardzo solidnym
opraeowaniu przcglqdowym Zadania wyboru wielokrotnego w testach biologicznych Julian Oehendnszko
przytacza wide infonnaeji przydatnych dla swych nastfpeow. Wspomina poczqtki nowoczcsnego testowania
w polskim szkolnietwic, ze szczegdlnym podkresleniem roli Mifdzynarodowego Stowarzyszcnia barlan Osiq-
gniec Pedagogieznyeh ( /PA ). Wykaziije, ze naszdorobek konstrukcyjny i analitvezny zadan wyboru wielokrot -
nego z biologii jest duzy i bardzo mznorodnv. Aulor dost rzega ograniezenia, a nawel ..zmierzeh swietnosci"
zadania wyboru wielokrotnego, leez przewiduje, ze bydq one nudal „z umiarem stosowanc '1 przez dlugic lata,
a ich peine mozliwosci, zwlaszcza w wyzszyeh kategoriaeh eclow ksztafccnia, nie zostafy jcszczc wyezerpane.
Miroslawa Drazniuk opowiada o tym Jak przygotowuj£ uezniow do rozwiqznvania zadan wyboru wielokrot-
nego z genelyki w klasie II Lieeum Ogolnokszlalcqcego. IJozniowic wykonujq w gmpaeh rozniaite dzialania,
kldrc zblizajq ich nie tylko do funkcji egzaminowanego, leez takzc — konstruktora prawidlowych zadan
zamkniftyeh. Icn tekst jest szkicowy, nielatwo ezvtelny, leez warto potrudzie siy nad iiim, by przckonac siy,
jak wide poniyslowyeh cwiczen mozna zaprojcktowac dla ulatwienia uezniom przyszlego cgzatninu.

Az siedem doniesien sldada sit; na malerialy sekcji analizy wynikow badan. Prof. Crazvna Wiot zorkow-
ska i Piotr Hadkiewiez podejmujq wide zywotnyeh zagadnien pomiaru dydaktyeznego. w tym takzc zastoso-
wania wskaznikbw osiqgnife sludcnldw jako miary jakosei pracy uezelni wyzszej. Ich zaintcrcsowanic budzi
raezej miaraprzyrostu osiqgnqr w toku studibw niz mmr& stanu tyeh osiqgnifc.Gdy ehodzi o szkoly nizszego
szczcbla. sq zwolennikanii budowania duzveh bankow zadan. Psychonietiyezne podcjscic. do ..testu konipe-
teneji szkolnycir nie zyskalo jednak popareia Ministcrstwa Ddukacji Narodowej, mimo dobrego, zdaniem
autordw doniesicnia, wzorn w postaci nmerykahskiej Tducalional Testing Service i perspektywy obnizenia
kosztu egzaininowania. I )r Ka /imierz Gizkowiez przedstaw ia swojq koneepejf Czlerech lalwoscizadan in bo-
rn wielokrotnego, rozmzniajqc latwose subicktywnq i obiektywnq, zgodnose i — lozuinianq po guttmanowsku— dominaejf . Przvszlosc pokaze, jaki pozytek bfdzieiny mice z takiego rozrbznienia. Janusz Mulawa i Dariusz
Sroka ilustrujq Statystyczny obraz badan konipeteneji wedlug wzorow walbrzyskieh, pi-zechodzqe od statv-
styezuego opisu wynikow surouyeh do normalizaeji ro/ kladu i /.astosowania slandardowcj ska/i slaninowej.
Dr barbara Gizkowiez zajmujc sie Zaslosowanieni pakietow slatyslycznych w analizie konipeteneji uezniow,
charaktcryzujac pakiet STAT/S'/ '/CA oraz program ITKMAN . Jolanta Wak^vska i .hmusz Mulawa probujq
odpowicdziee na pvtanic Czyz badan empirycznych mozna wnioskowac o standardach osiqgnqx uezniow?
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Rozwazaji] funkcje slandardow wymagan i roly, wskaznikow jakosci zadan testowych i lestow. Po prezenlaeji
obszernego niateriahi badawczego dochodzq do wniosku, zc ,,wyznaczenie standardow osiqgniyc bydzie pro-
ccscm dIngotnvafyin” , a normy cmpiiycznc muszq spelniac wobcc nidi waznq, choc sluzebnq roly. Romuald
Svnak i Rvszard Wodzislawski natomiast w tekscie pod dlugim tytufem Zadania wielokrotnego wyboru
w powszechnym sprawdzianie. osiqgngc uczniow kins VIII na Lerenie wojewodzhva warminsko-mazurskiego
w roku szkolnym 1999/2000 ogranicznjq siy do zaprezcntowania kartotcki zadan, analizy dystraklormv
i wskaznikow latwosci zadan tcstow walbrzyskicli, odnotowuj^e z satysfakcjq ..wzrost jakosci konstmkcyjnej”
tycli zadan. Cczary Cicminski slaipia siy na Diagnozie edukacyjnej w warimkach niskiej wartosci wspoiczyn-
nika rzetelnosci Kit 20. Na zakonczenie donicsicii w sckcji analizy wynikow7 badari Marek Krynicwski przybli -
za program 1TEMAN, przoznaczony dospor/qdzania podslawowych slalystyk oraz przeprow'adzania analizy
zadan.

Materialv konferencji zawierajtj tez plany zajyc warsztatowych na tcmat konstrukcji i analizy zadania
wyboru wielokrotnego w cztcrcch grupach.

1. W grupie humanistycznej przewidziano:
a. przeniesienie problemalyki rofaratow plenarnych do dydaklyki jyzyka polskiego,
b. pmby odpowiedzi na pylania o wartosc diagnozy opartcj na pomiarze,
c. poszukiwanic niozliwosci rozluznienia schematu zadania wyboru wielokrotnego.

2. W grupie mateniatycznej przewidziano:
a. konstruowanic zadati na wybrano tematy,
b. „oponontury” wobec skonslruowanyeh zadan,

c. rozwiijzywatiie gotowych zadan i okreslanie ich wlasciwosci .
3. W grupie przyrodniczej przewidziano:

a. przcdstawicnic wybranycb przykladow7 zadan wyboru w ielokrotnego,
b. analizy czynnosci sprawdzanych przoz zadania wyboru wielokrotnego,
c. wielostronnq analizy gotowych zadan .

4. \V grupie analizy wynikow badan przew idziano dokladne przecwaczenie zastosowaii programu
ILeman IM wedlug sporzqrlzonego scenariusza.

Gzv zamieszczone\\ tym tomie inaterialy pokazujq , jak gorqca jest informaeja uzyskiwana w bada-
niach diagnostycznych dla ueznia, nauczyciela i szkoly? Pokazujq przedc wszvstkim, iz jest bardzo zroznico-
wana co do tresci, w7artosci i postaw zajmujqcvch siy diagnozq. Najzywrszy jest protest zawarty w znakoniitej
mzprawic prof. Krzyszlofa Konarzewskiego, najchlodnicjszc sq pracedury konstrukcyjnc i analityczne, w lym

zwlaszcza zaslosowania technologii inforniaeyjnej. Jednakzc technologieznie przetw'orzona informaeja wraea
do ludzi, ktorvm zaden aspekt uezenia si$ wr szkole nie jest obojytny. Sqdzy, ze debaty proceduralne, przewa-
zajqcc na tej konferencji, na nastypnych konfercncjach ustqpiq micjsca raportom o rcakcjach odbiorcmv dia-
gnozy i dlugof 'alowym jej oddzialywvaniu najakosc edukaeji . A moze sprawy ludzkie zdominujq dyskusje juz tu,
w Walbr/ychu ?




