Krajewska
A. Przedmiot i formy oceniania studentów...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ɍȾɄ 378.26
Anna KRAJEWSKA,
m. Biaáystok

PRZEDMIOT I FORMY OCENIANIA STUDENTÓW
W NOWOCZEĝNIE POJMOWANYM PROCESIE KSZTAàCENIA1
Kɪaɽɜɫɤɚ Ⱥ. Ɉɛ’ɽɤɬ ɿ ɮɨɪɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɍ
ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɦɿɧɢ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɥɢ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɪɢɬɢɤɢ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɦɿɧ
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɣ ɮɨɪɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ȱɫɧɭɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɚɥɟ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɧɚɜɢɱɤɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
ȼɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɬɚ
ɜɡɚɽɦɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɡɚɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ,
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɜɡɚɽɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.
Krajewska A. Object and forms of students assessment in the modernly comprehended process
of teaching. The object of analyses in this study are the transformations in theory and educational
practice being the result of the criticism of the hitherto existing conception of the education. The author
underlines that the modern process of teaching in higher school requires the changes in the range of
the object and forms of assessment the students. It exists the need extension the object of assessment –
assessing not only knowledge and the student cognitive competences, but also social competences, and
also need the growth of students activity in the process of assessment. Teachers should more often use
self-assesment, peer-assessment (made with peers) and co-assessment (made with the teacher). The
aim of the study is proof of the meaning extension the object of assessment and the growth of students
activity in the process of assessment for improve of the quality of the process teaching in higher school.
Key words: assessment, cognitive competences, social competences, self-assesment, peer-assessment and co-assessment.
Kɪaɟɜɫɤɚ Ⱥ. Ɉɛɴɟɤɬ ɢ ɮɨɪɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɤɪɢɬɢɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ ɢ ɮɨɪɦ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɰɟɧɤɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɜɵɲɚɬɶ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɰɟɧɤɢ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɱɚɳɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ.
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɰɟɧɤɢ ɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɰɟɧɤɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɰɟɧɤɚ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ,
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ, ɜɡɚɢɦɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ.

OkreĞlenie problemu. PostĊpujący proces globalizacji, rozwój nowych technologii,
gospodarki rynkowej powoduje, Īe zmiany we wspóáczesnym Ğwiecie nastĊpują w szybszym tempie, niĪ kiedykolwiek wczeĞniej. Charakteryzuje je gáównie wzrost znaczenia
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zatrudnieniem, niestabilny rynek pracy [15; 1], a takĪe zmiana modeli Īycia [10; 16]. Ich
skutki w sferze politycznej, spoáecznej i ekonomicznej, a takĪe demogra¿cznej powodują
szereg nastĊpstw dla edukacji i ksztaácenia na wszystkich poziomach, wyznaczają zapotrzebowanie na nową jakoĞü procesu i wyników ksztaácenia.
W szkolnictwie wyĪszym najistotniejszym problemem staje siĊ zapewnienie wysokiej
jakoĞci ksztaácenia [5], odpowiadającej misjom uczelni, uniwersytetów, ale takĪe potrzebom i oczekiwaniom spoáecznym [6; 17; 19].
JakoĞü ksztaácenia jest funkcją wielu determinant, wĞród których istotne znaczenie ma
okreĞlanie celów i wyników ksztaácenia, a takĪe stosowany system oceniania – jego przedmiot, cele, kryteria, metody i formy oceniania. Od wielu juĪ lat sposoby oceniania osiągniĊü
w studiach poddawane są krytyce [3]. Opracowania dotyczące tego problemu dostarczają
dowodów zaniepokojenia stanem dotychczasowej praktyki oceniania w szkolnictwie wyĪszym i jednoczeĞnie wskazuje potrzebĊ jej doskonalenia [11]. JednoczeĞnie dziaáania podejmowane w wielu uniwersytetach i szkoáach wyĪszych (czĊĞciej jednak poza granicami
Polski) dowodzą, Īe istnieją wartoĞciowe rozwiązania, mające na celu doskonalenie sztuki
oceniania, realizowane juĪ w praktyce akademickiej.
Analiza badaĔ. W ostatnich dekadach XX wieku, jak zauwaĪa P. Jarvis [10, 30–41]
wystąpiáy wyraĨne zmiany w teorii i praktyce edukacyjnej dotyczące przejĞcia, m.in.,: od
edukacji dzieci i dorosáych do edukacji trwającej przez caáe Īycie; od edukacji skoncentrowanej na nauczycielu do skoncentrowanej na studencie; od ksztaácenia elitarnego do
masowego; od tradycyjnej edukacji zapewniającej wyksztaácenie wyedukowanej osoby do
odpowiadającej potrzebom rynku pracy i pracodawców; od teorii do praktyki; od pojedynczych dyscyplin do multidyscyplinarnoĞci i integracji wiedzy; od edukacji i ksztaácenia do
uczenia siĊ.
Wskazane kierunki zmian są rezultatem przemian gospodarczych i wynikających z
nich nowych potrzeb spoáecznych i indywidualnych. Wyznacza to potrzebĊ zmiany celów
ksztaácenia w szkoáach wyĪszych, a takĪe innych elementów systemu [5, 47–71; 12, 69–
78]. Podczas gdy przez lata gáównym celem wyksztaácenia wyĪszego byáo nabywanie przez
studentów wiedzy, to obecnie wzrasta zapotrzebowanie na jednostki o wysokim poziomie
wiedzy, ale jednoczeĞnie o róĪnorodnych kompetencjach i kwali¿kacjach [5, 75–84; 13,
111–119] umoĪliwiających powodzenie w funkcjonowaniu w kontekstach prawdziwego
Īycia. Jednak chociaĪ przemiany dotyczące celów ksztaácenia znajdują juĪ odzwierciedlenie w misjach i deklaracjach wielu uczelni, to jednak praktyka ksztaácenia wydaje siĊ nie
nadąĪaü za potrzebami gospodarczymi, spoáecznymi i indywidualnymi.
Pracodawcy poszukują pracowników posiadających nie tylko wiedzĊ, ale jednoczeĞnie umiejĊtnoĞci spoáeczne, komunikacyjne i profesjonalne warunkujące powodzenie w zawodzie. JednoczeĞnie sprzĊĪenie zwrotne od pracodawców dostarcza informacji, Īe absolwenci wielu szkóá i uczelni są postrzegani jako nie posiadający umiejĊtnoĞci, które są cenione przez pracodawców: zdolnoĞü do pracy w zespole, umiejĊtnoĞci
komunikacyjne i interpersonalne niezbĊdne w sytuacji konfliktu lub krytyki [4, 98–99].
Okazuje siĊ wiĊc, Īe cele ksztaácenia i uzyskiwane rezultaty w szkoáach wyĪszych nie
w peáni odpowiadają potrzebom spoáecznym i indywidualnym. Zmiany w tym obszarze
wymagają równieĪ zmian w dotychczasowej praktyce oceniania, poddawanej krytyce
od lat [3].
Dlatego przedmiotem prezentowanych tu analiz są poĪądane zmiany w zakresie przedmiotu i form oceniania w szkole wyĪszej.
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szkole wyĪszej (uwzglĊdniania nie tylko wiedzy i umiejĊtnoĞci poznawczych, ale takĪe
kompetencji pozapoznawczych), jak równieĪ wzrostu aktywnoĞci studentów w procesie
oceniania poprzez wykorzystywanie samooceny, wzajemnej (koleĪeĔskiej) oraz wspólnej
oceny (przy udziale nauczyciela) dla podniesienia jakoĞci procesu i wyników ksztaácenia.
Gáówne zagadnienia. Przez wiele lat gáównym celem ksztaácenia w szkole wyĪszej
byáo nabywanie przez studentów wiedzy z pewnej dziedziny. Kierunki rozwoju nowoczesnej edukacji okreĞlono w raportach opublikowanych na przeáomie wieków [1; 15]: uczenie siĊ dla wiedzy (zdobywanie wiedzy jest niekoĔczącym siĊ procesem, Ğrodkiem, jak i
celem), uczenia siĊ dla pracy i kompetencji (uczenie do dziaáania), uczenie siĊ dla zrozumienia innych (uczenie harmonijnego wspóáĪycia), uczenie siĊ dla wáasnego rozwoju.
Takie kierunki rozwoju edukacji wynikają z wymagaĔ aktualnej, záoĪonej rzeczywistoĞci.
NadrzĊdnym celem edukacji staje siĊ odkrywanie, rozwijanie i eksponowanie kreatywnego
potencjaáu jednostki. Wymaga to odejĞcia od przekazywania gotowej i utylitarnej wiedzy,
a skoncentrowania siĊ na wielostronnym rozwoju osobowoĞci i uczenia siĊ dla Īycia [4,
142–167].
Przemiany w obszarze celów ksztaácenia wyznaczają nowe, poĪądane wyniki ksztaácenia, a takĪe powodują zmiany w przedmiocie oceniania. Warto tu zwróciü uwagĊ, Īe
obserwuje siĊ raczej tendencje do okreĞlania wyników ksztaácenia, wáaĞciwoĞci, umiejĊtnoĞci, postaw, które studenci powinni nabyü w procesie ksztaácenia, a nie ujmowania celów
ksztaácenia.
Z przeglądu sposobów okreĞlania zaáoĪonych rezultatów ksztaácenia w niektórych uniwersytetach i szkoáach wyĪszych wynika, Īe na początku XXI wieku wystĊpowaáa w tym
zakresie róĪnorodnoĞü terminologiczna i okreĞlane byáy jako kompetencje, umiejĊtnoĞci,
zdolnoĞci, wáaĞciwoĞci absolwentów i inne [9, 17–31]. Np., w Uniwersytecie w Luton (UK)
absolwenci powinni opanowaü nastĊpujące umiejĊtnoĞci: istotne – m.in., poszukiwanie i
posáugiwanie siĊ informacją; funkcjonowania w kontekĞcie – m.in., odpowiedzialnoĞü, rozumowanie etyczne; poznawcze – wiedza i rozumienie, analiza, kreatywnoĞü, ewaluacja.
W Kolegium Alverno (USA) absolwenci powinni wykazywaü m.in., nastĊpujące zdolnoĞci:
komunikacyjne, analizy, rozwiązywania problemów, interakcji spoáecznej, skutecznego
obywatelstwa, wraĪliwoĞci estetycznej. Absolwenci Uniwersytetu Montford (UK) powinni
opanowaü m.in., takie umiejĊtnoĞci kluczowe, jak komunikacyjne, doskonalenia wáasnego
uczenia siĊ, umiejĊtnoĞci w zakresie technologii informacyjnych, rozwiązywania problemów. Z przedstawionych przykáadów wynika, Īe w wymienionych uczelniach ocenianie
wiedzy przestawaáo byü priorytetem i równoczeĞnie wzrastaáo znaczenie ksztaátowania i
oceniania w procesie ksztaácenia wielu umiejĊtnoĞci (Uniwersytet Luton i Montford) lub
zdolnoĞci (Kolegium Alverno) wczeĞniej nie dostrzeganych lub marginalizowanych, np.
funkcjonowania w kontekĞcie, rozumowania w wymiarze etycznym, interakcji spoáecznych, wspóápracy z innymi, umiejĊtnoĞci obywatelskich, wraĪliwoĞci estetycznej. Zadaniem nauczycieli akademickich byáo rozwijanie równieĪ takich wáaĞciwoĞci poprzez realizacjĊ programów ksztaácenia poszczególnych przedmiotów lub moduáów studiów.
Potwierdzeniem wskazanych tendencji w okreĞlaniu i ocenianiu wyników ksztaácenia w
róĪnych szkoáach wyĪszych jest Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 kwietnia 2008 w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwali¿kacji (dla uczenia siĊ przez
caáe Īycie) i opracowanie na ich podstawie w wielu krajach Europy, a takĪe w Polsce opisu
zakáadanych efektów ksztaácenia w zakresie wiedzy, umiejĊtnoĞci i kompetencji spoáecznych uzyskanych przez osobĊ uczącą siĊ po zakoĔczeniu pewnego okresu ksztaácenia, które
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oceniania wyraĨnie wzrosáo znaczenie efektów ksztaácenia, które student nabywa w zakresie umiejĊtnoĞci i kompetencji spoáecznych, które wczeĞniej byáy marginalizowane. Nowe
ujmowanie wyników/ zakáadanych efektów ksztaácenia w szkoáach wyĪszych w krajach
Unii Europejskiej jest przejawem nowej odpowiedzialnoĞci uniwersytetów i szkóá wyĪszych wobec spoáeczeĔstwa za jakoĞü procesu i wyników ksztaácenia, reakcją na potrzeby
nowego i trudnego rynku pracy, na którym pracodawcy szczególnie cenią takich absolwentów, którzy oprócz kompetencji akademickich, odpowiadających studiowanej dyscyplinie,
posiadają szereg dodatkowych, pozapoznawczych umiejĊtnoĞci, zdolnoĞci, wáaĞciwoĞci.
Trzeba jednak podkreĞliü, Īe wdraĪanie do praktyki szkóá wyĪszych tak okreĞlonych efektów ksztaácenia, sposobów ich wersy¿kacji wciąĪ wywoáuje w krĊgach akademickich wiele
dyskusji i kontrowersji.
Nadal jednak przewaĪa tradycyjny model oceniania, który eksponuje wiedzĊ, akceptuje biernoĞü studentów, brak odpowiedzialnoĞci za rezultat oceny, nie dostarcza okazji do
wspóápracy w grupie i wzajemnego zrozumienia siĊ [13, 280–281]. Ogranicza takĪe okazje
do rozwijania aktywnoĞci, samodzielnoĞci, odpowiedzialnoĞci, umiejĊtnoĞci interpersonalnych, uczciwoĞci, podejmowania inicjatywy, wspóápracy w zespole, a wiĊc cech tak bardzo
poĪądanych w aktualnej, szybko zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci [15; 1]. Takich moĪliwoĞci
moĪe dostarczyü zwiĊkszenie róĪnorodnoĞci form oceniania, wzrost roli studentów w tym
procesie poprzez czĊstsze wykorzystywanie przez nauczycieli w praktyce akademickiej samooceny studentów, wzajemnej (koleĪeĔskiej) oceny, a takĪe wspólnej oceny (dokonywanej przez nauczyciela akademickiego i studentów).
Samoocena w procesie ksztaácenia, to opinia uczących siĊ o ich wáasnej nauce, szczególnie o osiągniĊciach i wynikach uczenia siĊ. Jest zdolnoĞcią osoby do dokáadnego wartoĞciowania lub ocenienia swoich osiągniĊü, mocnych i sáabych stron, a takĪe sposobem na
zwiĊkszenie roli studentów, jako aktywnych uczestników w ich wáasnej nauce, ksztaátuje
reÀeksjĊ o wáasnym procesie uczenia siĊ i wynikach [7, 334].
W dojrzaáej samoocenie wartoĞciowanie dotyczy osiągniĊü, a nie osoby. Podczas dokonywania samooceny opiniowane jest nie to, czy student jest «dobry» lub «záy», ale to
czy uzyskane wyniki byáy w jego ocenie dobre lub sáabe i dlaczego. Istotnym czynnikiem
warunkującym jakoĞü studenckiej nauki jest wáaĞnie zdolnoĞü do wáaĞciwego wartoĞciowania swoich wáasnych postĊpów, co jest szczególnie waĪne w ocenie ksztaátującej. Poznanie
wyników doskonali osiągniĊcia, szczególnie wówczas, gdy student przejawia motywacjĊ
do nauki, kiedy uĞwiadamia sobie swoje wyniki i wie lub jest informowany, co zrobiü, aby
poprawiü báĊdy i niedociągniĊcia. Ksztaátowanie i poszerzanie zdolnoĞci do samooceny
podczas studiów jest tym bardziej znaczące, Īe po ich ukoĔczeniu oczekuje siĊ od studentów stosowania samooceny w praktyce we wszystkich sferach ich Īycia.
Przeprowadzone dotychczas badania dostarczają generalnie pozytywnych wniosków
dotyczących stosowania samooceny w procesie ksztaácenia. Badaniom poddawano wpáyw
róĪnych zdolnoĞci studentów na dokáadnoĞü samooceny, efekt czasu, dokáadnoĞü samooceny w stosunku do oceny nauczyciela akademickiego, i kontekst samooceny. Wyniki badaĔ
D. Boud i N. Falchikov [2, 529–549] wskazywaáy, Īe dobrzy studenci mieli tendencje do
niedoceniania siebie, a sáabsi przeceniali siebie. Studenci wyĪszych lat studiów precyzyjniej oceniali swoje osiągniĊcia niĪ studenci lat niĪszych. Badania potwierdziáy, Īe zdolnoĞci
studentów do oceny siebie doskonalą siĊ w sytuacji wystĊpującego sprzĊĪenia zwrotnego
od nauczyciela akademickiego i postĊpów po pewnym czasie.
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znaczące zwiĊkszanie Ğwiadomego i aktywnego udziaáu studentów, wspiera nabywanie innych umiejĊtnoĞci i rozwijanie zdolnoĞci, prowadzi do wiĊkszej reÀeksji nad wáasną pracą,
zwiĊksza odpowiedzialnoĞü za wáasną naukĊ i dlatego powoduje wzrost jakoĞci efektów
pracy studenta, ale takĪe nauczyciela.
Ocena wzajemna (koleĪeĔska) w rozumieniu N. Falchikov [8, 2] to proces, w rezultacie
którego czáonkowie grupy wykorzystując odpowiednie kryteria oceniają wzajemnie swą
pracĊ lub osiągniĊcia. Stosowane kryteria powinny byü uzgodnione przez czáonków grupy
i / lub nauczyciela przed dokonywaniem oceny. Wzajemna ocena, a takĪe samoocena nie
jest procesem dokonywanym z zewnątrz wobec studentów, ale jest procesem, w którym oni
uczestniczą i który ich dotyczy. Studenci obserwują siĊ wzajemnie w procesie ksztaácenia
i czĊsto mają bardziej szczegóáową wiedzĊ o pracy swych kolegów niĪ ich nauczyciele.
Badania dotyczące stosowania w procesie ksztaácenia wzajemnej oceny koncentrują
siĊ na kilku jej wáaĞciwoĞciach: trafnoĞci, obiektywizmie i dokáadnoĞci, dostarczają niejednoznacznych wyników. PodkreĞla siĊ pewne jej zalety, ale takĪe wady. Wzajemna ocena,
zwraca uwagĊ N. Falchikov [8, 2] jest bardziej dokáadna i podobna do oceny nauczyciela,
kiedy studenci znają siĊ, kiedy wymaga siĊ od nich opinii bardziej ogólnych, bazujących
na jasnych i jawnych kryteriach. Znaczącą wadą oceny wzajemnej jest to, Īe osoby w niej
uczestniczące mają czĊsto skáonnoĞci do zawyĪania lub zaniĪania ocen lub teĪ ich uniformizacji, co czĊsto jest odzwierciedleniem aktualnych stosunków interpersonalnych w grupie.
Ocenianie osób zaprzyjaĨnionych powoduje zawyĪanie ocen. Skutkiem wystĊpowanie integracji w grupie jest brak zróĪnicowania ocen. Ponadto wystĊpują sytuacje przydzielania
najwyĪszych ocen osobom, które zdominowaáy grupĊ, a takĪe przypisywanie pozytywnych
ocen studentom, którzy nie wspóápracują z grupą, ale korzystają z jej oceny. Jednak wady
oceny wzajemnej mogą byü minimalizowane poprzez opracowywanie przez nauczycieli i
studentów wykazów zawierających uszczegóáowiony przedmiot oceny, jej kryteria, a takĪe
odpowiednie skale ocen [13, 291].
Pomimo mankamentów stosowanie przez nauczycieli oceny wzajemnej (koleĪeĔskiej)
moĪe zachĊcaü do pracy w grupie, przez co rozwijaü odpowiednie umiejĊtnoĞci przenoĞne, mogące mieü zastosowanie w innych dziaáaniach, powoduje wzrost odpowiedzialnoĞci i zaangaĪowania studentów we wáasną naukĊ, a takĪe w proces oceny, zwiĊksza zaangaĪowanie studentów
w sam proces oceny, który dostarcza im okazji do porównywania sposobów jej dokonywania
przez kolegów, do porównywania uzyskiwanych wyników, a takĪe wymiany informacji.
Wiele rezultatów badaĔ potwierdza pozytywny wpáyw wykorzystywania w praktyce
akademickiej poáączenia samooceny i wzajemnej oceny, niemniej jednak podkreĞla siĊ
równieĪ potrzebĊ zwiĊkszenia ich trafnoĞci, obiektywizmu i dokáadnoĞci poprzez wzbogacenie tych form oceny o wspólną ocenĊ – dokonywaną przy wspóáudziale studentów i
nauczyciela akademickiego.
Wspólna ocena to wspóáuczestnictwo studentów i nauczycieli akademickich w procesie
oceny i sposób dostarczania studentom okazji do oceniania siebie przy aprobacie nauczycieli utrzymujących konieczną kontrolĊ nad oceną ¿nalną [7, 342]. Jej celem jest: udzielanie pomocy nauczycielom w peánieniu ich roli, co powoduje zmianĊ od peánienia roli
studenta do peánienia roli nauczyciela; zapewnianie wglądu w proces oceny, uznany przez
studentów i wobec nich stosowany oraz zapewnienie stopniowego rozwoju umiejĊtnoĞci
samooceny. W przypadku wspólnej oceny student niekoniecznie jest odpowiedzialny za
ocenĊ, ale wspóápracuje w podejmowaniu decyzji dotyczącej tego, co bĊdzie przedmiotem
oceny, a takĪe kto ją podejmie.
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pracujących razem nad ksztaátowaniem wyników. Obie strony mają wspólny cel – zapewnienie zgodnej z rzeczywistoĞcią oceny. Powoduje to, Īe negocjują szczegóáy oceny i poddają dyskusji wszelkie nieporozumienia, co w konsekwencji moĪe prowadziü do ewolucji
stosunków miĊdzy oceniającymi i ocenianymi. Wymaga to jednak ksztaátowania nowych
umiejĊtnoĞci i postaw nie tylko wĞród studentów, ale takĪe wĞród nauczycieli akademickich, co moĪe byü czasem bolesnym procesem [3, 89].
Wyniki badaĔ dotyczące dokáadnoĞci dokonywanych ocen [7, 340] wskazują, Īe samoocena i wzajemna ocena mogą byü stosowane w celach sumatywnych jako czĊĞü wspólnej oceny, przez dostarczanie nauczycielowi opinii upowaĪniającej do wyraĪenia ¿nalnej
decyzji o procesie lub wyniku. Pod tym wzglĊdem tradycyjna ocena, w której nauczyciel
podejmowaá autonomiczną decyzjĊ, nie jest porównywalna z wspólną oceną. Poáączenie
samooceny, koleĪeĔskiej i wspólnej oceny powoduje, Īe nauczyciel akademicki i studenci
pracują razem, w konstruktywny sposób i w rezultacie tego poprzez negocjacje przechodzą na wyĪszy poziom wzajemnego zrozumienia, co jak podkreĞla N. Falchikov [8, 154]
prowadzi do wchodzenia studenta w rolĊ nauczyciela. Aktywna wspóápraca studentów i nauczycieli akademickich w obszarze oceniania procesu i wyników ksztaácenia jest waĪnym
czynnikiem wyznaczającym skutecznoĞü i efektywnoĞü tego procesu, ale takĪe ksztaátuje
nowe relacje, wspiera rozwój cech osobowoĞci i umiejĊtnoĞci interpersonalnych, co potwierdzają rezultaty wielu dotychczasowych badaĔ [8; 7; 18].
Pomimo pewnych rozbieĪnoĞci w rezultatach badaĔ, H. Somervell zwraca uwagĊ, Īe
stosowanie samooceny, wzajemnej oceny i wspólnej oceny w praktyce ksztaácenia akademickiego ma istotne znaczenie w usuwaniu bariery miĊdzy studentami i nauczycielami,
w rozwijaniu kompetencji inicjatywnych u studentów i moĪe prowadziü do zwiĊkszenia
motywacji do studiów i «gáĊbszej» nauki [18, 231]. Aktywna wspóápraca studentów i nauczycieli akademickich w obszarze oceniania procesu i wyników ksztaácenia wydaje siĊ
byü bardzo waĪnym czynnikiem wyznaczającym skutecznoĞü i efektywnoĞü tego procesu. Potwierdzają to rezultaty wiĊkszoĞci dotychczasowych badaĔ, w których zastosowano
poáączenie samooceny studenta, wzajemnej oceny i wspólnej oceny, dokonywanej przy
wspóápracy nauczyciela akademickiego i studentów:
x
poáączone stosowanie samo-, wzajemnej i wspólnej oceny kumuluje walory kaĪdej z nich, minimalizuje wady, a jednoczeĞnie kreuje potencjaá wartoĞci dodanej;
x
samoocena i wzajemna ocena mogą byü stosowane w celach sumatywnych jako
czĊĞü wspólnej oceny, przez dostarczanie nauczycielowi opinii upowaĪniającej do wyraĪenia ¿nalnej decyzji o procesie lub wyniku;
x
poáączone stosowanie samo-, wzajemnej i wspólnej oceny w istotnym stopniu
zwiĊksza samodzielnoĞü, aktywnoĞü i odpowiedzialnoĞü studentów w ocenie procesu i wyników ksztaácenia.
Analizowane formy oceny procesu i wyników ksztaácenia racjonalnie stosowane w
praktyce akademickiej mogą byü pomocne w rozwiązaniu problemu czasu w ocenie, co
aktualnie w sytuacji licznych grup studenckich wywoáuje wiele napiĊü i pytaĔ o jakoĞü
ksztaácenia. Stosowanie wspólnej oceny, takĪe przekazywanie studentom monitorowania
ich wáasnej nauki poprzez czĊste wykorzystywanie samooceny i wzajemnej oceny przy
wykorzystaniu precyzyjnych kryteriów wydaje siĊ byü poĪądanym kierunkiem zmian, poniewaĪ doskonali nie tylko sam proces oceny i jego wyniki, ale w swych dalekosiĊĪnych
skutkach w bardzo istotnym stopniu wpáywa na wewnĊtrzne czynniki wyznaczające jakoĞü
ksztaácenia w szkole wyĪszej. Te formy oceny wychodzą naprzeciw problemom wystĊpu--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------266
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dziaáania nauczycieli akademickich i studentów, odzwierciedlają autentyczne konteksty
uczenia siĊ i powodują szereg wartoĞciowych skutków [13, 294]:
x
wzrost ĞwiadomoĞci jakoĞci wáasnej pracy wĞród studentów;
x
doskonalenie atmosfery w procesie ksztaácenia;
x
wzrost reÀeksji studentów nad wáasną nauką, osiągniĊciami i zachowaniem;
x
wzrost zaufania studentów do zdolnoĞci wypeániania róĪnych zadaĔ;
x
wzrost zaangaĪowania, odpowiedzialnoĞci i motywacji do nauki;
x
wzrost satysfakcji studentów z wáasnej nauki;
x
wzrost osiągniĊü studentów w ocenianiu powoduje wzrost jakoĞci wáasnej nauki.
Wnioski. Przeprowadzone analizy wykazaáy, Īe istnieje potrzeba poszerzenia przedmiotu oceniania w szkole wyĪszej, poniewaĪ aktualnie zakáadane efekty ksztaácenia, które powinni nabyü studenci wykraczają poza wiedzĊ i umiejĊtnoĞci poznawcze, a dotyczą
takĪe wielu kompetencji pozapoznawczych, spoáecznych, komunikacyjnych, umiejĊtnoĞci
wspóápracy w grupie, ĞwiadomoĞci potrzeby uczenia siĊ przez caáe Īycie, odpowiedzialnoĞci za podejmowane dziaáania lub ich zaniechanie, a takĪe wielu innych. Tak okreĞlane
poĪądane efekty ksztaácenia kreują nową jakoĞü procesu i wyników w szkole wyĪszej, która
odpowiada aktualnym potrzebom spoáecznym i zmieniającego siĊ rynku pracy i dlatego
powinny byü przedmiotem oceniania w szkole wyĪszej.
Potrzeba nabywania przez studentów umiejĊtnoĞci interpersonalnych, komunikacyjnych, wspóápracy w zespole, a wiĊc cech tak bardzo poĪądanych w aktualnej, szybko zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci wymaga m.in., zwiĊkszenia czĊstotliwoĞci stosowania przez nauczycieli róĪnych form oceniania, wymagających wzrostu zaangaĪowania studentów w tym
procesie. Nieracjonalna wydaje siĊ bowiem retoryka ksztaátowania wielostronnej aktywnoĞci jednostek, przy utrzymywaniu biernoĞci studentów w niektórych sferach; oczekiwanie
odpowiedzialnoĞci jednostek za siebie i innych, a jednoczeĞnie ograniczanie studentom
okazji do uczenia siĊ tej odpowiedzialnoĞci; wymaganie umiejĊtnoĞci wspóápracy w grupie
w róĪnych, czĊsto trudnych do przewidzenia kontekstach Īycia spoáecznego i zawodowego,
a jednoczeĞnie nie wykorzystywanie wszystkich okazji do ksztaátowania tych umiejĊtnoĞci
w procesie ksztaácenia studentów.
Podejmowanie dziaáaĔ innowacyjnych przez nauczyciela akademickiego, poszukiwanie
sposobów zwiĊkszania skutecznoĞci swej pracy poprzez umoĪliwienie wzrostu roli studentów w procesie oceniania, pozwoli na ksztaátowanie nowej jakoĞci ksztaácenia wynikającej
z wiĊkszej aktywnoĞci i odpowiedzialnoĞci studentów, a takĪe umoĪliwi zmniejszanie rozbieĪnoĞci miĊdzy deklaracjami zawartymi w efektach ksztaácenia i praktyką ich realizacji.
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