Miniewaluacja - ocenianie

WSTĘP

Jeden z zapisów Zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania brzmi:
„Oceniając przestrzegamy zasad: jawności, argumentacji, sprawiedliwości,
systematyczności”. W swoim badaniu chcieliśmy sprawdzić, jak realizowanie
tego zapisu ZWSO postrzegają uczniowie oraz nauczyciele.

METODA
Zapytaliśmy uczniów oraz nauczycieli o jawność, argumentację,
sprawiedliwość i systematyczność oceniania. Posłużyliśmy się ankietą
internetową, jako najprostszym narzędziem pozwalającym zebrać opinię
respondentów. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 19 nauczycieli oraz od 86
uczniów.

WYNIKI

a) Jawność oceniania

- wyniki nauczycieli
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- wyniki uczniów

b) Uzasadnianie oceniania

- wyniki nauczycieli

- wyniki uczniów
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c) Sprawiedliwość oceniania

- wyniki nauczycieli

- wyniki uczniów
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d) Systematyczność oceniania

- wyniki nauczycieli

- wyniki uczniów

Respondenci odpowiadali także na pytanie, które miało ustalić, na czym
polega według nich sprawiedliwe ocenianie.
Uczniowie pod tym pojęciem rozumieją takie ocenianie, które nie faworyzuje
wybranych uczniów (bo nauczyciel ich lubi) lub nie dyskryminuje innych
uczniów (bo się źle zachowują). Uczniowie też uważają, że nauczyciele
powinni wytłumaczyć uczniowi, z jakiego powodu dostał taką a nie inną
ocenę.
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Nauczyciele przez sprawiedliwe ocenianie rozumieją takie ocenianie, które
umocowane jest w przedmiotowych systemach oceniania. Wskazują też na
indywidualizację oceniania ze względu na możliwości uczniów.

WNIOSKI

- ponad 30% uczniów uważa, że nie jest zachowana jawność oceniania,
- ponad 30% uczniów uważa, że otrzymują oceny bez ich uzasadnienia,
- ponad 20% uczniów uważa, że nie jest oceniana sprawiedliwie
- ponad 20% uczniów uważa, że jest oceniania zbyt rzadko
- nauczyciele mówiąc o sprawiedliwym ocenianiu odnoszą się do
dokumentów (PSO, dostosowania), natomiast uczniowie do doświadczeń
(faworyzowanie, dyskryminowanie)

REKOMENDACJE

- podjęcie działań przez dyrekcję zmierzających do wprowadzenia dziennika
elektronicznego,

- podczas omawiania prac zwiększyć nacisk na uzasadnianie wystawianych
ocen,

- przeprowadzić dodatkowe badanie dotyczące uzasadniania ocen,
- po odpowiedzi ustnej ucznia, przedstawić mu informację zwrotną,
- przedstawiać uczniom kryteria oceniania pytań otwartych/wypracowań,
- informować uczniów, że każdy komentarz (informacja zwrotna) dotyczący
ich pracy, jest formą oceny.
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