Miniewaluacja - prace domowe
WSTĘP
Badania PISA z roku 2012 wskazują na to, że polscy gimnazjaliści spędzają dodatkowo sześć
godzin w tygodniu na odrabianiu prac domowych. Oznacza to, że przy 32 godzinach lekcyjnych
(klasa pierwsza gimnazjum) uczą się 38 godzin w tygodniu.
Chcieliśmy sprawdzić w swoim minibadaniu, jak sytuacja z pracami domowymi wygląda w naszym
gimnazjum. Interesował nas jedynie czas, jaki uczniowie spędzają każdego dnia nad zadaniami
domowymi. Chcieliśmy też skonfrontować stanowisko uczniów i nauczycieli w tej kwestii.
METODA
Zapytaliśmy uczniów oraz nauczycieli o ilość zadań oraz czas, jaki powinni poświęcić uczniowie na
ich odrobienie. Metoda badawcza polegała na przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów i nauczycieli
oraz wywiadu w wybranych pięciu klasach.
WYNIKI
Uczniowie:
* Ankietę wypełniło 44 uczniów. 93% z nich na pytanie o częstotliwość zadawanych prac
domowych odpowiedziała, że ma zadawane 4 lub 5 razy w tygodniu.

* W drugim pytaniu uczniowie zostali poproszeni o określenie, ile czasu dziennie spędzają
odrabiając prace domowe. Z odpowiedzi wynika, że aż 79% uczniów spędza każdego dnia od pół
do ponad godziny odrabiając prace domowe.

* Z wywiadu dowiedzieliśmy się, że każdego dnia uczniowie mają zadawane średnio z 37% lekcji.
Deklarują, że na odrobienie tych zadań muszą poświęcić średnio 40 minut dziennie.
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Nauczyciele
Ankietę ewaluacyjną wypełniło 15 nauczycieli. Z ich odpowiedzi wynika, że prace domowe
zadawane są przez nich średnio na co drugiej godzinie lekcyjnej - 73% odpowiedzi.

Według ankietowanych nauczycieli czas jaki uczniowie powinni poświęcić na odrobienie zadanej
przez nich pracy domowej waha się między 15 minut a pół godziny (66%).

WNIOSKI
Uczniowie mają zadawane prace domowe każdego dnia. Jeżeli mają zadane pięć razy w tygodniu,
to na odrobienie zadań powinni poświęcić czas również w weekend. Zarówno z ankiet
wypełnionych wśród uczniów, jak i z analizy wywiadu przeprowadzonego w pięciu klasach wynika,
że uczniowie spędzają w ciągu tygodnia od 2,5 do 5 i więcej godzin nad odrabianiem prac
domowych, co daje średnią w tygodniu 3 godz. 20 minut.
Z ankiet wypełnionych przez nauczycieli można wyciągnąć wniosek, że uczniowie powinni spędzać
więcej czasu nad pracami domowymi. Mnożąc średni współczynnik zadawanych każdego dnia
prac domowych (37%) przez czas potrzebny na ich odrobienie (od 15 min. do pół godziny)
otrzymujemy wynik między 50 minut do 101 minut. Oznacza to, że przez pięć dni uczniowie
powinni spędzić odrabiając prace domowe od 4 godz. 10 minut do 8 godz. 41 minut.
Przeprowadzający wywiad dowiedzieliśmy się, że prace domowe zadawane są również w sytuacji,
kiedy uczniowie mają kolejnego dnia sprawdzian lub pracę klasową.
REKOMENDACJE
- dokonać zmian w ZWSO w ten sposób, aby ze wszystkich przedmiotów, których wymiar
tygodniowy jest większy niż jedna godzina, nie można było zadawać prac domowych na
weekend.
- wprowadzić zasadę „nie zadaję pracy domowej na kolejny dzień, jeżeli w tym dniu klasa ma
zapowiedziany sprawdzian/pracę klasową”
- planując zadania dla uczniów, warto pamiętać o tym, że przygotowują się oni do lekcji, nie tylko
odrabiając pisemne prace domowe.
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