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dr Kinga Białek, mgr Magdalena Swat-Pawlicka, Szkoła Edukacji PAFW i UW  

Projekt “Krytyczne Czytanie ze Szkołą Edukacji” – od koncepcji do wdrożenia 

 

Edukacja jest dziedziną niełatwo poddającą się jednoznacznemu oglądowi badawczemu: 

z jednej strony rzetelność naukowa każe poszukiwać rozwiązań jednoznacznych 

i całościowych, z drugiej - materia szkolna rzadko poddaje się takim rozwiązaniom. 

Odpowiedzią na ten problem może być procedura badawczo-wdrożeniowa oparta na 

metodzie lesson study. W wystąpieniu badaczki zaprezentują praktyczną realizację takiego 

podejścia na przykładzie realizowanego w Szkole Edukacji projektu “Krytyczne Czytanie ze 

Szkołą Edukacji”. 

Postulat uczenia myślenia krytycznego jest coraz bardziej popularny w polskiej szkole. Chcący 

wprowadzać go w życie stają przed dwoma wyzwaniami. Po pierwsze brak programów czy 

metod, które pozwalają na zmianę filozofii nauczania. Istniejące zapraszają do repozytorium 

technik, które sprzyjają rozwijaniu pogłębionego myślenia, nie są jednak zakorzenione 

w długoletniej refleksji nad tym, jakie warunki muszą być spełnione, aby faktyczny rozwój 

następował. Drugą istotną kwestią jest brak przygotowania kadry nauczycielskiej, która sama 

w toku swojej edukacji zarówno szkolnej jak i nauczycielskiej nie doświadczyła rozwoju w tym 

obszarze.   

Projekt opierał się na przekonaniu, że każdą metodę dydaktyczną należy poddać szczegółowej 

ewaluacji na wszystkich opisanych wyżej poziomach (od konceptualizacji odnoszącej się do 

polskiego kontekstu edukacyjnego, przez szkolenie nauczycieli aż po dogłębną analizę prac 

uczniów). Każdy z etapów pracy został starannie zaplanowany tak, aby wpisywać się 

w założenia projektu. Podczas wystąpienia każdy etap zostanie omówiony wraz z prezentacją 

wyników ewaluacji.  
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prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet Adama Mickiewicza 

Edukacja jako przestrzeń kształtowania orientacji prorozwojowej i proaktywnej 

młodzieży w świecie permanentnej zmiany. 

 

Wielowymiarowość i złożoność współczesnej konfiguracji społecznej przyczynia się do 

trudności w uchwyceniu i jednoznacznym dookreśleniu czynników determinujących zmiany 

w systemie społecznym oraz teoretycznym opisie społecznego wymiaru bytu ludzkiego. W tym 

kontekście rodzi się również pytanie o miejsce edukacji w relacji do kultury, jako przestrzeni 

jej transmisji i transformacji. Wyłania się nowe spojrzenie na współczesną formację społeczną, 

sprzyjające skoncentrowaniu narracji na naturę świata społecznego - wzajemną zależność 

między globalnością (nową jakością stosunków społeczno-kulturowych na skalę globu) 

a indywidualnymi dyspozycjami jednostek.  

Najbardziej znamiennym rysem czasów „permanentnej zmiany”  jest przygotowanie jednostki 

do umiejętności przetwarzania, rekonstrukcji oraz wykorzystywania wiedzy w celu aktywnego 

radzenia sobie z rzeczywistością. W tym sensie edukacja rozumiana jako „ogół wpływów na 

jednostki (…) sprzyjających takiemu ich rozwojowi wykorzystaniu posiadanych możliwości, aby 

w maksymalnym stopniu (…) stały się zdolne do aktywnej samorealizacji, niepowtarzalnej 

i trwałej tożsamości i odrębności, były zdolne do rozwijania własnego JA w toku spełniania 

<<zadań ponadosobistych>>, poprzez utrzymywanie ciągłości własnego JA w toku spełniania 

<<zadań dalekich>>”1 jest problematyką lokującą się wśród najważniejszych. Istotne zatem 

wydaje się zaakcentowanie, iż jednym z bardzo ważnych czynników, które wpływają na 

kondycję współczesnego człowieka, jest szeroko pojęta edukacja, której celem będzie 

ukształtowanie wśród dzieci i młodzieży orientacji prorozwojowej i proaktywnej.  

  

                                                      

1Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Olecko 1995, s.13-14 
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  

17-18 LISTOPADA 2022, WARSZAWA 

dr Grażyna Czetwertyńska, prof. ucz., 

Szkoła Edukacji PAFW i UW/Uniwersytet Warszawski 

Portfolio w kształceniu nauczycieli. Cele i efekty – na podstawie doświadczeń 

Szkoły Edukacji PAFW i UW 

 

Portfolio edukacyjne nie jest oczywistym i często wybieranym narzędziem kształcenia 

nauczycieli. Bywa postrzegane jako trudne w realizacji, czasochłonne i często dające 

rozczarowujące efekty. W prezentowanym badaniu przeprowadzonym przez Grażynę 

Czetwertyńską i Kingę Białek poddano analizie zgromadzone w SE teczki (w formie papierowej 

i elektronicznej) oraz wyniki corocznych ewaluacji na temat pracy z portfolio. Zebrano 

informacje na temat wykorzystywania portfolio w dalszej pracy z uczniami.  

Porównano założenia przyjęte w SE z innymi modelami portfolio w edukacji nauczycieli. 

Ponieważ portfolio w SE zmieniało się wraz rozwojem instytucji, zbadano przyczyny i skutki 

tych zmian. Zmiany miały z założenia przyczynić się do zwiększenia skuteczności tego 

narzędzia. Podjęto próbę sprawdzenia, czy tak się stało. Zbadano zgodność celów i efektów 

osiąganych dzięki pracy z portfolio z celami kształcenia w SE, w szczególności w odniesieniu do 

NSR (Nauczycielskich Standardów Rozwoju), stosowanych w SE. Dokonano opisu metodologii 

kształcenia umiejętności autorefleksji w warsztacie nauczyciela i w konsekwencji zmierzania 

do profesjonalizacji jego pracy. Dokonane analizy pozwoliły na szczegółową prezentację 

konkretnego modelu dydaktycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących warunków 

stosowania portfolio dla zainteresowanych jego wykorzystaniem w kształceniu nauczycieli. 
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  

17-18 LISTOPADA 2022, WARSZAWA 

dr Joanna Dobkowska, dr Barbara Murawska, Uniwersytet Warszawski 

Wykorzystywanie wyników monitorowania umiejętności uczniów z języka 

polskiego w praktyce szkolnej 

 

Częścią programu Co już umiemy jest monitorowanie umiejętności uczniów klas VII w zakresie 

języka polskiego. Badanie odbywa się w końcu nauki w klasie VII, tak aby nauczyciele mogli 

wykorzystać wyniki badania w planowaniu pracy w klasie VIII i przygotować uczniów do 

egzaminu ósmoklasisty. Pokazujemy obszary umiejętności uczniów, które wymagają jeszcze 

uwagi i zorganizowania pracy uczniów w tych zakresach. Poszukujemy sposobów 

przekazywania wyników badań, tak, aby nauczyciele mogli skutecznie wykorzystać je w swojej 

pracy. Opracowujemy raporty, które zawierają wskazówki metodyczne, organizujemy 

spotkania z nauczycielami i warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom dydaktycznym. 

Zmieniamy metody pracy z nauczycielami tak, aby dostosować je do aktualnych potrzeb.   
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  

17-18 LISTOPADA 2022, WARSZAWA 

prof. dr hab. Roman Dolata, dr Marek Smulczyk, Uniwersytet Warszawski 

Równość szans edukacyjnych – jak się do niej zbliżać, czyli analiza zjawiska 

academic resilience w ostrołęckich szkołach podstawowych 

 

Niski status rodziny pochodzenia może ograniczać, a wysoki status może wspierać 

funkcjonowanie edukacyjne młodego człowieka (por. np. Smulczyk, 2019). W badaniu 

sprawdzono, jakie czynniki powiązane są z przezwyciężeniem fatum społecznego 

pochodzenia. Odwołano się do koncepcji academic resilience, która tłumaczy odporność 

uczniów na działanie czynników niesprzyjających karierze szkolnej, takich jak niski kapitał 

kulturowy i ekonomiczny. Inspiracją do analiz uczniów resilient była metodologia zaczerpnięta 

z projektu PISA (OECD, 2011). Sprawdzono, jak często zjawisko academic resilience występuje 

w ostrołęckich publicznych szkołach podstawowych. Wykorzystano dane z projektu 

„Ostrołęckie obserwatorium oświatowe”: informacje o SES, oceny, wyniki egzaminu 

ósmoklasisty oraz dane z Systemu Diagnoz Psychoedukacyjnych Diagmatic (Wysocka i in, 

2021). Analizy ujawniły, że odsetek uczniów resilient jest w Ostrołęce dość stabilny w czasie, 

ale dosyć niski. Mały procent uczniów o niskim SES rodziny (11% ), która ma szansę odnieść 

szkolny sukces, wspiera hipotezę determinacji statusowej oraz wskazuje na problem 

nierówności edukacyjnych. Analizy nie potwierdziły znaczenia czynników zidentyfikowanych 

w badaniach o szerszym zasięgu. Jednakże okazało się, że rodzice uczniów w tej grupie mają 

wyższy poziom aspiracji niż rodzice z grupy wysoki SES i wysokie osiągnięcia. Grupa uczniów 

resilient ma zbliżone wyniki egzaminacyjne z j. polskiego i matematyki do grupy z wysokim SES 

i wysokimi osiągnięciami.   
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA  

17-18 LISTOPADA 2022, WARSZAWA 

prof. dr hab. Przemysław Gębal, Uniwersytet Warszawski 

Czy w kształceniu przyszłych nauczycieli warto włączać aspekty badawcze? 

 

Choć współczesne koncepcje teoretyczne i standardy kształcenia nauczycieli języków 

(zarówno ojczystych, jak i obcych oraz drugich) zawierają rekomendacje w kwestii włączania 

w tok studiów „aktywnych” aspektów badawczych, niezbyt często znajdują one zastosowanie 

w codziennej polskiej praktyce akademickiej. Realizacja badań w działaniu, studiów przypadku 

czy eksperymentów pedagogicznych często przegrywa ze zorientowanym teoretycznie 

przekazem wiedzy oraz funkcjonalnym, stosunkowo mało refleksyjnym rozwijaniem 

umiejętności w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji zajęć dydaktycznych. 

W swoim wystąpieniu podejmę się krytycznej analizy i dyskusji z zastaną rzeczywistością 

pedeutologiczną oraz zaproponuję autorską koncepcję w metodologicznym nurcie 

integracyjnym i inkluzywnym. 
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mgr Dawid Gutek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Podmiotowe uwarunkowania strategii konstruowania własnej przyszłości przez 

uczniów klas mundurowych 

 

Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole średniej przeważnie nie posiadają jeszcze 

wypracowanych strategii konstruowania własnej przyszłości, rozumianych jako klarownie 

określone cele i dążenia życiowe oraz aspiracje edukacyjne i zawodowe. W toku nauki 

kształtują się dopiero konkretne zainteresowania zawodowe i plany życiowe będące 

następstwem zdobywanej wiedzy, przejawianej aktywności a także oceny własnych szans 

i możliwości. Diagnoza wizji rozwoju młodzieży staje się niezwykle istotna z punkty widzenia 

edukacji i wspierania indywidualnych potrzeb i aspiracji rozwojowych uczniów. Wybór szkoły 

średniej i profilu kształcenia bywa niekiedy przypadkowy. W toku nauki kształtują się dopiero 

konkretne zainteresowania i plany życiowe będące następstwem zdobywanej wiedzy, 

przejawianej aktywności, oceny własnych szans i możliwości. Szkoła średnia spełnia zatem 

istotną rolę w kształtowaniu wzorca życiowego, wskazując na występujące możliwości 

rozwoju, jak również potencjalne bariery i ograniczenia. Edukacja szkolna powinna więc dawać 

młodzieży szanse rzetelnego poznania istoty godnego życia i szans edukacyjnych oraz przyszłej 

pracy zawodowej, utrwalać jej zainteresowania lub kształtować nowe odpowiadające jej 

indywidualnym preferencjom i możliwościom rozwojowym. Przedmiotem badań własnych są 

strategie konstruowania własnej przyszłości przez uczniów klas mundurowych, które 

rozpatrywane są w kontekście wybranych czynników podmiotowych: zainteresowań 

zawodowych, otwartości na doświadczenie, nadziei na sukces, postaw życiowych i samooceny. 

Wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas wystąpienia. 
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dr Monika Jakubowska-Mirek, dr Ewa Stożek, Uniwersytet Warszawski 

Monitorowanie osiągnięć uczniów z matematyki jako forma doskonalenia 

zawodowego nauczycieli tego przedmiotu 

 

Stałym elementem współpracy badaczy UW z samorządem m. Ostrołęki jest monitorowanie 

osiągnięć uczniów po klasie VII szkoły podstawowej. Celem tego badania jest, między innymi, 

wskazanie mocnych i słabych stron uczniów w zakresie ich wiedzy i umiejętności z matematyki. 

Nie zależy nam jednak tylko na tym, by pokazać jak jest, ale próbujemy wspólnie 

z nauczycielami dociekać dlaczego tak jest. Forma badania (samo narzędzie, sposób 

komunikowania wyników, formuła spotkania z nauczycielami) zmieniają się pod wpływem 

zdobywanych doświadczeń, tak aby wywołać odpowiedni poziom refleksji u samych 

nauczycieli. Tak rozumiane diagnozowanie uczniów staje się elementem doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 
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dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Uniwersytet Warszawski 

Kompetencje badawcze w kształceniu przyszłych nauczycieli. 

 

Celem mojego wystąpienia będzie odpowiedź na pytanie o rolę i miejsce kształcenia 

kompetencji badawczych w przygotowaniu studentów do zawodu nauczyciela oraz 

o najbardziej pożądany z tego punktu widzenia model kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. Rozważę więc najpierw konieczność rozwijania wśród 

przyszłych nauczycieli umiejętności prowadzenia badań naukowych, a następnie przyjrzę się 

praktyce działania korzystając z obserwacji i doświadczeń zebranych w toku prac w Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej i w roli Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia nauczycieli. Czy 

rzeczywiście w akademickim podejściu do zawodu nauczyciela jest miejsce na rozwój 

umiejętności prowadzenia badań w dyscyplinie, jak i badań edukacyjnych? Następnie omówię 

różne, spotykane na polskich uczelniach koncepcje kształcenia nauczycielskiego oraz 

przeanalizuję uwarunkowania prawne determinujące w pewnym stopniu podejście uczelni do 

wyposażania studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela w umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. Rozstrzygnięcia wymaga bowiem związek kształcenia 

nauczycieli z profilem: ogólnoakademickim albo praktycznym studiów czy efektami uczenia się 

definiowanymi dla całego (nienauczycielskiego) kierunku studiów. W sposób szczególny 

przyjrzę się rozwiązaniom stosowanym na Uniwersytecie Warszawskim, które z punktu 

widzenia łączenia umiejętności badawczych i zawodowych wydają się być dobrą praktyką, 

choć trudną do naśladowania. 
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Diagnoza kompetencji społecznych ostrołęckich uczniów – przykład badań 

lokalnych inspirujących nauczycieli do doskonalenia codziennej praktyki 

 

Liczne badania zagraniczne wykazały, że kompetencje społeczne mają istotne znaczenie dla 

sukcesu życiowego (ich przegląd można znaleźć np. w: OECD, 2015). Powstało też wiele 

opracowań na temat tego, jak skutecznie kształtować kompetencje społeczno-emocjonalne 

uczniów (np.: Bergin, 2014; Srinivasan, 2020; van Poortvliet i in. 2019; Yoder, 2014). Dorobek 

ten często jednak nie jest wystarczającym impulsem do zmiany praktyki nauczycielskiej. 

Skuteczne rozwiązania z jednego kraju nie zawsze łatwo jest przenieść do innego kontekstu 

organizacyjno-kulturowego. Wymaga to poznania lokalnych uwarunkowań i potrzeb danego 

środowiska szkolnego. Odpowiadając na te potrzeby, w czerwcu 2021 roku w ramach projektu 

„Ostrołęckie obserwatorium oświatowe”, przeprowadzono diagnozę funkcjonowania 

społecznego ósmoklasistów (N=332) publicznych szkół podstawowych w Ostrołęce. 

W badaniu wykorzystano System Diagnoz Psychoedukacyjnych Diagmatic (Wysocka i in., 

2021). Każda z 7 placówek biorących udział w badaniu otrzymała indywidualny raport 

z wynikami oraz rekomendacjami. Wyniki absolwentów szkół w 27 obszarach funkcjonowania 

zostały przedstawione na tle miasta i całego kraju. Były przedmiotem dyskusji osób 

zaangażowanych w sprawy ostrołęckiej edukacji z ekspertami z Wydziału Pedagogicznego UW. 

Podczas spotkania przedstawiciele szkolnych zespołów podzielili się doświadczeniami swoich 

placówek w zakresie mocnych i słabych stron kształtowania kompetencji społecznych 

uczniów. Zespoły wypracowały listę pomysłów na działania wspierające funkcjonowanie 

społeczne uczniów, z których wybrały do wdrożenia kilka rozwiązań najlepiej dopasowanych 

do potrzeb szkół. Dane z diagnozy pozwoliły zbadać znaczenie kompetencji społecznych dla 

relacji rówieśniczych w populacji ostrołęckich ósmoklasistów i wskazały m.in, że 

prospołeczność ma kluczowe znaczenie dla kształtowania się postaw wobec rówieśników. 

Wyniki zostały przedstawione w broszurze kierowanej do nauczycieli i pedagogów szkolnych 

(Jasińska-Maciążek, Gajda, Grygiel, Dolata, 2022)1. Projekt jest przykładem badań 

stosowanych, które inspirują nauczycieli do doskonalenia warsztatu pracy poprzez 

zaangażowanie ich w dyskusję wyników dotyczących środowiska, w którym pracują oraz 

wspólne szukanie skutecznych rozwiązań. Praktyczny charakter badań nie zwolnił autorów 

z obowiązku prowadzenia ich zgodnie ze standardami metody naukowej, choć wymagał 

znalezienia odpowiedniego języka popularyzacji wyników.   
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dr hab. Dorota Karkut, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski 

Z myślą o nauczycielach – polonistyczne badania edukacyjne – szanse i 

ograniczenia 

 

W referacie przedstawione zostaną najważniejsze kierunki współczesnych badań nad edukacją 

polonistyczną, dotyczących kształcenia literackiego i kulturowego, z uwzględnieniem ich 

perspektywy historycznej oraz omówione zostanie znaczenie wyników tych badań dla 

przyszłych i obecnych nauczycieli, w odniesieniu do w współczesnej, zmieniającej się 

rzeczywistości szkolnej.  

Głównymi problemami, którym poświęcona zostanie refleksja naukowa, są badania związane 

z integracją treści kształcenia języka polskiego, analizą i interpretacją dzieł literackich oraz 

innych tekstów kultury, odbiorem prozy i poezji, a także dzieł malarskich, a zwłaszcza 

z postawami i barierami percepcyjnymi uczniów. Należy tu przywołać konstatacje m.in. 

Zenona Urygi, Jan Kulpy, Henryka Kurczaba, Bożeny Chrząstowskiej, Barbary Myrdzik, Iwony 

Morawskiej, Anny Janus-Sitarz. 

Osobnym zagadnieniem, wartym rozważenia jest funkcjonowanie podręczników do języka 

polskiego jako narzędzi kształcenia i wychowania oraz stosunek nauczycieli polonistów do 

zaleceń podstawy programowej. 

Zwracając uwagę na szanse i ograniczenia wyników badań nad edukacją polonistyczną, istotne 

okazują się być także ustalenia empiryczne wynikające z indywidualnych zainteresowań 

i doświadczeń badawczych autorki. 
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dr Maria Kocór, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

O potrzebie wykorzystania wyników badań nad wypaleniem i kompetencjami 

zawodowymi w edukacji nauczycielskiej 

 

W pedagogice i pedeutologii prowadzenie i wykorzystanie wyników badań edukacyjnych dla 

potrzeb kształcenia nauczycieli  jest wciąż mało akcentowane i doceniane. Sama często 

napotykam niechętny lub obojętny stosunek tych podmiotów do udziału w badaniach 

naukowych z racji, jak przekonują nadmiaru obowiązków zawodowych, głównie związanych z 

biurokratycznymi wymogami tzw. papierologią i dokumentacją urzędową w placówkach, w 

których pracują. Przyczyną tego stanu rzeczy wydaje się być także mała jest świadomość 

nauczycieli co do nieprzecenionej roli badań edukacyjnych w doskonaleniu teorii i praktyki 

pedagogicznej, w tym w zakresie kształcenia kadry nauczycielskiej. Jednym z ważnych 

obszarów badawczych, którymi od lat się zajmuję jest problem stresu i wypalenia 

zawodowego, jak też kompetencji zawodowych nauczycieli. Badania dowodzą, że z roku na 

rok to zjawisko obejmuje coraz większą grupę nauczycieli, którzy nie mają wystarczających 

kompetencji zawodowych do zmiennych warunków pracy oraz wysokich oczekiwań 

społecznych i wymagań współczesności. Nauczyciele często nie posiadają kompetencji 

zaradczych, aby radzić sobie ze stresem, który na co dzień towarzyszy ich pracy. W wystąpieniu 

poszukuję odpowiedzi na pytanie: jak badania nad wypaleniem zawodowym i kompetencjami 

nauczycieli wykorzystać w ich kształceniu. 
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Wyniki badań jako fundament wychowawczej pracy nauczycielki/nauczyciela  

 

Adept/adeptka nauczania, przekraczając próg klasy, staje się w równym stopniu  

nauczycielem/ nauczycielką przedmiotu i wychowawcą/wychowawczynią. Obie te funkcje są 

jak awers i rewers jednej kartki – ściśle od siebie zależą i nie można ich rozdzielić. 

Wprowadzanie określonych zasad i rytuałów klasowych, sposób budowania relacji 

z uczniami/uczennicami (w tym szczególnie komunikacji), wybór treści kształcenia i form pracy 

– wszystko to wpływa na kompetencje poznawcze uczniów/uczennic, a także na ich postawy 

i zachowania. Każde lekcyjne działanie nauczyciela/nauczycielki jest jak informacja, która 

przetworzona przez dzieci i nastolatków wpływa na ich przekonania na temat siebie 

i otaczającego świata. Nie ma zatem wątpliwości, że nauczyciel/nauczycielka uczestniczy w 

czymś tak istotnym, jak formowanie się tożsamości drugiego człowieka. Dobrze zatem, żeby 

budowanie własnego warsztatu pracy opierać na mocnych fundamentach. Tworzyć je mogą 

działania, których efektywność potwierdzona została wynikami badań edukacyjnych, 

psychologicznych i społecznych. Aplikowanie rekomendowanych przez 

teoretyków/teoretyczki rozwiązań  i dostosowanie ich do zniuansowanej szkolnej 

rzeczywistości wymaga refleksyjności i znajomości technik umożliwiających ewaluację własnej 

pracy. W swoim wystąpieniu opowiem o wyzwaniach związanych z budowaniem 

wychowawczego warsztatu oraz sposobach radzenia sobie z nimi w codziennej nauczycielskiej 

praktyce.   
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mgr Joanna Lilpop, Szkoła Edukacji PAFW i UW 

Rozumowanie naukowe jako cel kształcenia na lekcji biologii 

 

Rozwijanie rozumowania naukowego w procesie edukacji biologicznej jest jednym z celów 

kształcenia zapisanych od 2009 roku w podstawie programowej. Jako klucz do kształcenia 

społeczeństwa wspierającego naukę i naukowców oraz budowania polityk opartych na 

dowodach, powinno stanowić fundament lekcji przedmiotów przyrodniczych. Jednak od 

dekad nauka biologii szkolnej bazuje na przyswajaniu faktów naukowych, ćwiczeniu 

umiejętności z niskich poziomów poznawczych takich jak: odtworzenie, przedstawienie, 

wyjaśnienie. Choć konstruktywistyczne modele kształcenia oparte na dociekaniu naukowym 

(np. Inquiry Based Science Education) są od lat promowane, w praktyce szkolnej dominuje 

transmisyjny model nauczania biologii [Lilpop J., 2017]. Uczniowie rzadko rozwiązują zadania 

wymagające analizy, syntezy, ewaluacji czy zastosowania wiedzy do rozwiązania istotnych 

problemów. Doświadczenia przedstawiane w podręcznikach szkolnych rzadko umożliwiają 

uczniom odkrycie i zrozumieniu przez nich mechanizmów zjawisk przyrodniczych, stanowiąc 

jedynie ilustracje teoretycznie opanowanego procesu [Lilpop J., 2014]. Po reformie systemu 

edukacji w 20217 r. zmienione podręczniki z biologii poprawiły w niewielkim stopniu treści 

związane z opisem metody naukowej, jednak wiele proponowanych doświadczeń jest nadal 

błędnych lub nierealnych do wykonania w szkole. Celem projektu “Od teorii do praktyki 

i z powrotem: kształtowanie rozumowania naukowego na lekcjach biologii i przyrody” jest 

wypracowanie i optymalizacja narzędzi dydaktycznych służących kształtowaniu rozumowania 

naukowego na lekcjach przyrody i biologii. Przedstawimy wyniki analizy aktualnych 

podręczników szkolnych do biologii pod kątem wprowadzania modelu metody naukowej oraz 

kilka dobrych praktyk dydaktycznych opracowanych w ramach współpracy z nauczycielami 

i absolwentami Szkoły Edukacji oraz ambasadorami uczniów. 

 

Literatura:  

Lilpop J., Analiza podręczników do biologii z III etapu edukacyjnego pod względem realizacji 

obowiązku nauczania metody badań biologicznych. Raport tematyczny z badania. Instytut 

Badań Edukacyjnych, 2014. 

Lilpop J., Chrzanowski M., Zachwatowicz M., Does the ‘teacher effect’ exist? Key mechanisms 

in the biology learning process and the success factors among participants of the National 

Biology Olympiad, Podróże umysłu, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2017 
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Uniwersytet Warszawski 

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – jak analiza wyników może wpłynąć 

na szkolną rzeczywistość? 

 

Absolwenci klas ósmych szkoły podstawowej mają obowiązek podejścia do egzaminu z języka 

obcego nowożytnego. Najczęściej wybierany jest angielski. Egzamin ten sprawdza, w jakim 

stopniu uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej – na koniec II etapu 

edukacyjnego uczniowie powinni osiągać poziom biegłości językowej A2+ w skali 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ; Coste i in., 2003). Sytuacja 

epidemiczna w kraju spowodowała zmianę w egzaminie w roku szkolnym 2020/2021: 

obniżenie poziomu egzaminu do A2 w skali ESOKJ (Dz.U. 2020, poz. 2314). Już w 2011 roku 

biegłość polskich nastolatków w zakresie j. angielskiego była jedną z niższych w Europie: tylko 

17% osiągnęło poziom A2 (Gajewska-Dyszkiewicz i in., 2013; Muszyński, 2016). Dekadę 

później, analiza wyników egzaminu z angielskiego z 2020/2021 roku pokazała duże braki 

wiedzy i umiejętności uczniów – 44% polskich ósmoklasistów nie opanowało ani jednej 

badanej umiejętności z j. angielskiego na poziomie A2. Podczas wystąpienia zostaną 

poruszone następujące kwestie: - jakimi umiejętnościami z j. angielskiego charakteryzują się 

uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej (Marchlik, Wichrowska, Jasińska-Maciążek, 2022),  

- czy zdalne nauczanie mogło wpłynąć na wyniki egzaminów, - jak w świetle analizowanych 

danych wesprzeć nauczycieli i uczniów w podwyższaniu umiejętności językowych, - jak 

wykorzystywać wyniki egzaminów do inspirowania do myślenia o jakości nauczania języków 

obcych.  
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Jakie warunki są potrzebne, żeby doszło do transferu praktyk rozwijających 

kompetencje XXI w. z edukacji pozaformalnej do formalnej? Przykład programu 

Klub Młodego Odkrywcy (KMO) koordynowanego przez Centrum Nauki Kopernik 

(CNK) 

 

Wedle badań (Berliner 2008, Piątek 2015, Gołębniak 2014, Klus-Stańska 2016), szkolenia 

i projekty dla nauczycieli, nie przekładają się na zmianę praktyk prezentowanych przez nich 

w systemie edukacji formalnej. W szkole dominuje przekaz transmisyjny, co potwierdzają 

doświadczenia CNK ze współpracy z nauczycielami, w tym, w międzynarodowym programie 

KMO, działającym od 20 lat, obecnym w 5 krajach i zrzeszającym około 10000 uczniów. 

KMO to interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, dostępne na wszystkich 

etapach edukacyjnych. Na spotkaniach, klubowicze eksperymentują, zadają pytania i szukają 

odpowiedzi na wybrany przez siebie temat. Nie ma ocen, można popełniać błędy. KMO to 

również sieć współpracy kilkunastu instytucji edukacyjnych, uczelni wyższych i samorządów. 

W referacie odpowiem na główne pytania badawcze, na które szukałam odpowiedzi 

w projekcie „Doktoratu wdrożeniowego” MEiN, USWPS (INS) i CNK, w latach 2018-2022: 

Co wpływa na stosowanie praktyk rozwijających kompetencje XXI w. przez nauczycieli? oraz 

Jakie warunki są niezbędne, żeby doszło do transferu praktyk rozwijających kompetencje XXI w. 

z edukacji pozaformalnej do formalnej? 

Podstawową koncepcją teoretyczną przyjętą w pracy jest teoria morfogenezy Margaret 

Archer. W badaniach własnych zastosowałam strategię mieszaną wykorzystując metody 

ilościowe (CAWI) i jakościowe (warsztaty eksperckie, IDI). Korzystałam również z danych 

zastanych (TALIS 2013, Orange 2021) i z raportów na temat pożądanych kierunków zmian 

w polskiej edukacji (Federowicz 2015, Hausner 2020). 
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Oddziaływanie badań naukowych na kształcenie w świetle prawa 

 

Szkolnictwo wyższe stoi w obliczu wielu wyzwań, które mogą determinować także charakter 

związków między działalnością badawczą i dydaktyczną. Z jednej strony – rozwój 

społeczeństwa wiedzy sprzyja zacieśnianiu relacji między działalnością badawczą 

i dydaktyczną, z drugiej zaś – globalizacja, postępująca komercjalizacja wiedzy czy 

umasowienie kształcenia zdają się raczej rozdzielać (przeciwstawiać) te dwa obszary. Można 

dostrzec systemowe domniemanie (niezależnie od realiów), że uczelnie prowadzące badania 

naukowe na wysokim poziomie są jednocześnie doskonałe dydaktycznie. 

Zespół badawczy z Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Akademią Leona 

Koźmińskiego realizuje grant finansowany ze środków NCN pt. "Oddziaływanie prawniczych 

badań podstawowych na kształcenie prawników na przykładzie badań podstawowych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce", którego celem naukowym jest 

poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat oddziaływania prawniczych badań 

podstawowych na kształcenie na studiach prawniczych w XXI wieku na przykładzie Polski. 

Oczekiwania praktyki wobec absolwentów studiów prawniczych stały się głównym czynnikiem 

kształtowania treści programowych, co w skrajnych przypadkach marginalizuje rolę wyników 

badań naukowych w tym zakresie. 

Prowadzone badania są uniwersalne. Zespół podzieli się wynikami dotychczasowej analizy 

prawnej uwarunkowań łączenia działalności badawczej i dydaktycznej w szkołach wyższych.  

co może stanowić asumpt do dyskusji z ekspertami nauk o edukacji na temat łączenia badań 

edukacyjnych i dydaktyki szkolnej. 
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Requiem dla gimnazjów i nie tylko. Z przesłaniem dla przyszłych nauczycieli 

 

Wystąpienie stanowi podsumowanie kilku aspektów 10-letnich pomiarów kompetencji 

matematycznych (i polonistycznych) prowadzonych w klasach pierwszych szkół średnich. 

W powiecie, który z uwagi na prowadzone od 2010 roku zmiany łączące nauczycieli, 

dyrektorów, przedstawicieli organów prowadzących oraz przedsiębiorców nazwać można 

powiatem laboratorium.  

Czas zatem zastanowić się nad podziałem młodzieży w wieku gimnazjalnym na niemal trzy 

równoliczne grupy, z których jedna może kontynuować naukę po szkole podstawowej 

w liceach, druga w technikach, a trzecia w szkołach branżowych. Ten podział z jednej strony 

wskazuje na całkowicie błędne założenia dotyczące gimnazjów oraz klas VII i VIII, z drugiej 

wyjaśnia, jak uzgodnienia zawarte na podstawie kapitału społecznego w środowisku 

powiatowym mogą doprowadzić do skutecznej lokalnej reformy edukacji. Pomiary 

prowadzone w tym lokalnym laboratorium uzmysławiają w jaki sposób można wspomagać 

nauczycieli i dyrektorów oraz co równie ważne jaką wiedzę powinni posiadać studenci 

przygotowujący się do zawodu nauczyciela.  

Rozważania prowadzone będą w kontekście również takich środowisk, w których z uwagi na 

uwarunkowania lokalne podjęcie reform okazało się nie możliwe lub nieskuteczne 

i nauczyciele znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji. 
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Narodowej 

Nowoczesne badania nad procesem kształcenia nauczycieli geografii: przegląd 

problemów, metod oraz egzemplifikacje działań praktycznych  

 

Efektywne kształcenie kandydatów do zawodu nauczyciela zakłada przygotowanie 

specjalistów gotowych do pracy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. 

Nauczyciel (także geografii) działa dziś w sytuacjach niepowtarzalnych, nie do końca 

zdefiniowanych i przewidywalnych. Zmienność ta dotyczy zarówno osobowości ucznia jak 

i modeli karier zawodowych nauczycieli oraz warunków społeczno-kulturowo-gospodarczych, 

w których zachodzi proces edukacyjny. Dlatego wypracowywanie modeli kształcenia 

nauczycieli, które sprostają takim wyzwaniom, wymaga dziś w sposób szczególny nowego 

podejścia koncepcyjno-metodologicznego w badaniach naukowych.  

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną zarówno wyniki badań literaturowych dotyczących 

podejmowanych zagadnień i przyjmowanych strategii badawczych w pracach naukowych 

poświęconych nauczycielowi geografii w Polsce oraz na świecie jak i rozwiązania praktyczne, 

czyli stosowane modele kształcenia przyszłych nauczycieli. Badania literaturowe publikacje, 

dotyczące szeroko pojętego zagadnienia nauczyciela geografii, które były opublikowane 

w ostatnim trzydziestoleciu i w Polsce i na świecie. Egzemplifikacje praktyczne odnoszą się do 

ewolucji modeli kształcenia nauczycieli geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, 

także w ostatnich trzech dekadach. W komponencie praktycznym szczególna uwaga zostanie 

poświęcona aktualnie wdrażanemu, innowacyjnemu modelowi przygotowania kandydatów 

do zawodu nauczyciela geografii i przyrody (GEO ETOS), realizowanemu w ramach projektu 

NCBiR „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” (POWR.03.01.00-00-P008/16). 
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Czy nauczyciele mają wpływ na nadużywanie Internetu przez uczniów? Analiza 

zjawiska nadużywania Internetu wśród uczniów 8 klas szkół podstawowych w 

Ostrołęce i wynikające z niej rekomendacje dla nauczycieli 

 

Wszechobecność mediów cyfrowych niesie ze sobą zagrożenia dla młodych ludzi, którzy są ich 

intensywnymi użytkownikami (Bochenek i Lange, 2020; Borgonovi i Pokropek, 2021; Pyżalski 

i inni, 2019), a czas spędzany w sieci nieustannie się wydłuża (Bochenek i Lange, 2020; OECD, 

2021). Czy nauczyciele mają wpływ na zmniejszenie ryzyka nadużywania Internetu przez 

uczniów? W czerwcu 2021 ósmoklasiści wszystkich siedmiu publicznych szkół w Ostrołęce 

zostali poproszeni o wypełnienie dwóch ankiet internetowych, w których – wraz z badaniem 

kompetencji społecznych – podjęto próbę diagnozy ryzyka uzależnienia od Internetu poprzez 

trzy wymiary: zdominowanie życia przez Internet, zaburzenia kontroli emocji i zaburzenia 

kontroli czasu. Z danych zebranych podczas badania wynika, iż wszystkie trzy wskaźniki 

związane z nadużywaniem Internetu utrzymują się w ostrołęckich szkołach na średnim 

poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że pożądany jest ich niski poziom. Przeprowadzono analizę 

związków wskaźników ryzyka nadużywania Internetu ze wskaźnikami funkcjonowania 

indywidualnego (samoocena, poczucie kontroli, konstruktywne radzenie sobie), 

funkcjonowania w relacjach interpersonalnych (zachowania prospołeczne, zdolności 

asertywne, zdolności empatyczne) i funkcjonowania w relacjach edukacyjnych (poczucie 

wsparcia nauczycieli, wsparcia grupy rówieśniczej i wsparcia domu rodzinnego). Dane 

z diagnozy wykazały związki pomiędzy ryzykiem nadużywania Internetu i wskaźnikami 

funkcjonowania indywidualnego, w relacjach interpersonalnych oraz wsparciem nauczycieli, 

rówieśników i domu rodzinnego. Wspieranie u uczniów wysokiej samooceny, poczucia 

kontroli i konstruktywnego radzenia sobie daje nadzieję na niski poziom nadużywania przez 

nich Internetu. Ponadto nauczyciele mają wpływ na wspierającą atmosferę w szkole 

i rozwijanie u uczniów kompetencji społecznych, gdyż te czynniki są istotne w zmniejszeniu 

ryzyka nadużywania Internetu.  

 

Bibliografia: 

Bochenek, M., Lange, R. (2020). red. Nastolatki 3.0–Raport z ogólnopolskiego badania 
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Zdalne nauczanie w ostrołęckich szkołach podstawowych 

 

Pandemia Covid-19 wymusiła bezprecedensowe przejście szkół w Polsce do nauczania 

w trybie zdalnym w drugiej części roku szkolnego 2019/2020 i przez większą część roku 

2020/2021. Była to nowa sytuacja dla wszystkich uczestników edukacji – uczniów, nauczycieli 

i rodziców. Początkowo najpoważniejszym problemem było objęcie edukacją wszystkich 

uczniów i walka z wykluczeniem cyfrowym. W Ostrołęce problemy związane z dostępnością 

sprzętu elektronicznego do nauki i dostępem do Internetu zostały dość szybko 

przezwyciężone. Ostrołęckich uczestników edukacji nie ominęły jednak inne, powszechnie 

związane z edukacją zdalną, trudności – zbyt długi czas spędzany przy komputerze, nadmiar 

obowiązków, pogarszające się warunki psychofizyczne związane z izolacją społeczną. Skutki 

tych trudności widoczne są teraz, po powrocie do nauki stacjonarnej, i wymagają 

odpowiedniego zaadresowania. Odpowiedzią może być stosowanie odpowiednich metod 

dydaktycznych nastawionych na współpracę i zacieśnianie więzi międzyludzkich. Bazując na 

badaniu ankietowym rodziców ostrołęckich ósmoklasistów oraz nadchodzącym (maj 2022 r.) 

badaniu ankietowym uczniów klas ósmych, staramy się również określić, które elementy 

obecne w nauce zdalnej, mające pozytywny wpływ na proces nauczania–uczenia się, można 

przenieść do edukacji stacjonarnej.   
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Wypracowanie szkolne jako źródło wiedzy o kapitale kulturowym uczniów 

 

Podstawowym założeniem jest, że pisany tekst uczniowski można uznać za narzędzie 

diagnostyczne – począwszy od prostych form ćwiczonych na wczesnych etapach edukacyjnych 

(wszelkie typy opisu, charakterystyka, opowiadanie), a skończywszy na trudniejszej znacznie 

rozprawce i najtrudniejszym w realizacji eseju. Analiza tzw. wypracowań szkolnych pozwala na 

jednoczesne określenie poziomu wielu różnych kompetencji / sprawności, które powinny być 

rozwijane w trakcie wielu lat szkolnej edukacji. Dostępne prace badawcze dotyczące szkolnych 

form wypowiedzi skupiają się najczęściej na zagadnieniach genologicznych (badania nad 

opisem, charakterystyką, opowiadaniem, rozprawką), retorycznych (badania nad tekstem 

argumentacyjnym), językowych (badania nad składnią tekstów uczniowskich, nad 

poprawnością językową). Niewątpliwie przynoszą one szeroką wiedzę na temat kompetencji 

językowych i tekstotwórczych uczniów i mogą stanowić pomoc w planowaniu procesu 

edukacyjnego w tym zakresie. W proponowanym wystąpieniu chciałabym jednak poszerzyć 

perspektywę badawczą i pokazać, że tekst uczniowski jest także ważnym źródłem wiedzy na 

temat kapitału kulturowego uczniów, który ma niebagatelny wpływ na sukces edukacyjny 

dzieci i młodzieży. Określony poziom kapitału kulturowego jest także czynnikiem wpływającym 

na nierówności edukacyjne w polskiej szkole. Wiedza na temat kapitału kulturowego uczniów 

powinna stać się podstawą do planowania zróżnicowanych programów nauczania oraz 

tworzenia „kultu kultury” dopasowanego do możliwości każdego z uczniów, a nie 

wynikającego wyłącznie z zapisów Podstawy programowej. 
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Badania edukacyjne angażujące nauczycieli? Kilka uwag na temat 

 

Prowadzenie badań edukacyjnych przez lub z aktywnym udziałem nauczycieli nie jest 

jednoznaczne. Z jednej strony, temat badań edukacyjnych angażujących nauczycieli, w których 

nauczyciele aktywnie korzystają z dostępnych badań albo sami prowadzą prace badawcze, 

przyciąga dużo uwagi. Z drugiej strony, wyniki badań pokazują, że większość nauczycieli 

praktyków niechętnie odnosi się do badań, nie chce inwestować swojego czasu i energii 

w systematyczne zgłębianie informacji o swojej klasie, a nawet nie lubi czytać doniesień 

z edukacyjnych raportów badawczych. Reprezentując stanowisko, że istnieje potrzeba 

promowania wśród nauczycieli zaangażowania w badania edukacyjne poprzez ich udział 

w prowadzeniu lub choćby czytaniu raportów z edukacyjnych prac badawczych, w wystąpieniu 

przedstawię zalety takiego zaangażowania, bariery utrudniające zainteresowanie nauczycieli 

badaniami edukacyjnymi, a także kilka propozycji, w jaki sposób można rozwijać 

zaangażowanie nauczycieli praktykami badawczymi. 
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Wybrane cechy kultury edukacyjnej szkoły a identyfikacja ucznia ze szkołą 

 

Wiele badań i analiz uwarunkowań poczucia identyfikacji ucznia ze szkołą wskazuje na czynniki 

powiązane z kulturą edukacyjną szkoły, są to, m.in. budowane poczucia własnej wartości 

i wiary we własną sprawczość, możliwości współdecydowania o własnej edukacji, otwartości 

wyrażania sądów czy satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami i nauczycielami (Bizumic i in. 

2009). Podkreślana jest też waga samego poczucia przynależności dla satysfakcjonującego 

społecznego funkcjonowania w szkole i osiągnięć szkolnych (Osterman, 2000, Wiłkomirska 

2013, Allen and Kern 2017). W referacie przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych 

w Ostrołęce wśród uczniów szkół ponadpodstawowych (próba 2400 osób) obrazujące związki 

między takimi elementami edukacyjnej kultury szkoły, jak: postrzeganie relacji z nauczycielami 

i rówieśnikami, udział w podejmowaniu decyzji szkolnych dotyczących różnych elementów 

kształcenia (m.in. treści i materiałów kształcenia, planu lekcji i reguł wewnętrznych) otwartości 

wyrażania przekonań i kształtowania umiejętności dyskusji oraz przekonania o sprawczości 

uczniów a poczuciem identyfikacji ucznia ze szkołą. W Polsce nie prowadzi się wielu badań na 

ten temat, choć wyniki PISA i TALIS pokazują dramatycznie niski wskaźnik wśród naszych 

uczniów satysfakcji z relacji nauczyciel-uczeń, co może decydować o niskim poziomie 

identyfikacji ze szkołą (Hernik i in. 2014). Wiedza na temat kształtowania poczucia identyfikacji 

ze szkołą i pozytywnych następstw tej identyfikacji zarówno w sensie rozwoju społecznego jak 

i poznawczego uczniów jest na pewno ważnym elementem wiedzy nauczycieli i powinna 

znaleźć się w programach kształcenia.   
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Rozwój samorządności szkolnej i partycypacyjnej młodzieży w ostrołęckich 

szkołach ponadpodstawowych. Przygotowanie nauczycieli do budowania 

demokratycznej kultury szkoły. 

 

Projekt składa się z części diagnostycznej i wdrożeniowej. Przeprowadzona z wykorzystaniem 

metod ilościowych (ankieta przeznaczona dla wszystkich klas w szkołach publicznych) 

i jakościowych (analiza dokumentów, badania fokusowe nauczycieli i opiekunów samorządu, 

warsztaty diagnostyczne dla uczniów) diagnoza służyła do opracowania działań 

wzmacniających oświatę i rozwijających demokrację w ostrołęckich szkołach. Diagnoza dała 

podstawę do przygotowania indywidualnych programów wzmacniających samorządność 

i demokratyczną partycypację młodzieży w szkołach biorących udział w projekcie. Ramy 

teoretyczne projektu stanowi koncepcja „drabiny partycypacji” Rogera Harta oraz koncepcja 

„demokracji społecznej”. W planowanym wystąpieniu będziemy prezentować wybrane, 

uzyskane w projekcie rezultaty dotyczące dwóch, wybranych aspektów rozwoju 

demokratycznej kultury szkoły, czyli samorządności i partycypacji młodzieży oraz odpowiemy 

na następujące pytania badawcze: Jakie aspekty organizacji i funkcjonowania ostrołęckich 

szkół podstawowych sprzyjają a jakie osłabiają samorządność i partycypację uczniów w życiu 

szkoły? Jakie działania należy podjąć w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych, aby 

wzmocnić w nich samorządność szkolną i partycypację młodzieży w życiu szkoły?  

 

Analiza jakościowa, przeprowadzona z wykorzystaniem Atlas.ti.22, pozwoliła wyodrębnić trzy 

obszary ważne dla szkolnej samorządności:  

1. Koncepcja i organizacja samorządu szkolnego  

2. Obszary działania samorządu, w tym obszary zaniedbane  

3. Podmiotowość i sprawczość uczniów  

 

Wyniki uzyskane w diagnozach szkolnych były podstawą stworzenia, przy udziale członków 

społeczności szkolnej, programów rozwoju szkolnej demokracji dla każdej ze szkół. W czerwcu 

i w pierwszej połowie września zostanie przeprowadzona ewaluacja projektu. Efektem 

projektu będzie przygotowanie publikacji – podręcznika dla nauczycieli „jak wzmacniać 

szkolną demokrację”, z narzędziami diagnostycznymi i propozycjami programów szkolnych. 


