O IV konferencji naukowej nt. „Ewaluacja i innowacje w edukacji”

W dniach 26 – 27 kwietnia 2007 r. odbyła się czwarta z kolei konferencja naukowa
organizowana przez Instytut Edukacji Szkolnej. Obrady odbywały się w Ośrodku
Szkoleniowym w Wąsoszach, a pobliskie jezioro mikorzyńsko-wąsoskie dodało wiele uroku
naukowej pasji uczestników.
W konferencji wzięło udział ogółem 39 uczestników, w tym 12 profesorów i 10 osób ze
stopniem naukowym doktora. Problematyka ewaluacji i innowacji w edukacji jest szczególnie
doniosła dla w funkcjonowania systemu oświatowego w Polsce i za granicą. Z tego względu
konceptualizacja cyklu konferencji o tej tematyce autorstwa prof. nadzw. dr hab. Jana
Grzesiaka zyskała szerokie poparcie i uznanie w wielu ośrodkach naukowych. Uczestnicy
konferencji reprezentowali 6 uniwersytetów (w tym uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie), 2
akademie oraz 5 państwowych wyŜszych szkół zawodowych.
W pierwszym dniu obrad zostało wygłoszonych 11 referatów, a następnego dnia
podczas obrad w sekcjach zostały zaprezentowane pozostałe doniesienia naukowe.
Wykład wprowadzający na temat „O ewaluacji i innowacjach decydują kompetentni
nauczyciele” wygłosił prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek. Jako wybitny specjalista
przekonywująco uzasadnił, Ŝe kaŜdy nauczyciel dysponujący niezbędnymi kompetencjami dla
ewaluacji i innowacyjności moŜe podczas lekcji podjąć udane próby odpowiedzi na takie
pytania, jak: kogo uczy i kto naucza? (uczestnicy procesu kształcenia); po co uczy? (wartości
i cele edukacji); czego naucza? (treści); jak to czyni? (metody); za pomocą czego uczy?
(środki); gdzie odbywa się proces kształcenia? (formy organizacyjne); kiedy i jak długo trwa
nauczanie i uczenie się? (struktura organizacyjna edukacji); jakie rezultaty zapewnia proces
kształcenia? (powodzenia i niepowodzenia szkolne); jak ocenia się postępy uczniów w nauce?
(poznawanie, kontrola, analiza i ewaluacja wyników nauczania i jakości pracy szkoły). Jak
uczyć Ŝeby wywierać znaczący wpływ na stan zdrowia powierzonych swojej opiece uczniów?
Poszukuje rozstrzygnięcia kwestii: Jak kształcić, lepiej, kreatywniej i mądrzej? Co robić, Ŝeby
proces ten był nowoczesny, szybszy, skuteczny i efektywny, a zdobyte w rezultacie
umiejętności przydatne w społeczeństwie wiedzy. Na zakończenie podkreślił, Ŝe
dla osiągnięcia tych celów przydatne jest kształcenie wielostronne w ujęciu W. Okonia.
Prof. dr hab. Anna Karpińska (Uniwersytet w Białymstoku) poruszyła niezwykle
doniosłą problematykę instrumentarium pracy nauczycieli w zapobieganiu niepowodzeniom
szkolnym. Swoim wystąpieniem sprawiła, Ŝe niepowodzenia szkolne uczniów znalazły się

przedmiotem szerokiej dyskusji w kontekście procedur ewaluacyjnych „lansowanych” w
praktyce szkolnej w Polsce.
Prof. dr hab. Eugeniusz Piotrowski (UAM) poruszył niezwykle waŜne zagadnienie,
jakim jest ocenianie osiągnięć uczniów zdolnych. Wskazał na niedoskonałości obecnego
systemu i na pewne kierunki zmian innowacyjnych, zmierzających do rozpoznawania i
rozwijania uczniów uzdolnionych.
Na potrzebę i konieczność wychowania patriotycznego w szkole współczesnej wskazał
w swoim referacie prof. dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski). Z niepokojem dokonał
krytycznego przeglądu rozwiązań praktycznych, jakie są niekiedy narzucane nauczycielom do
realizacji, a które nie są skuteczne pod względem wychowawczym na róŜnych szczeblach
edukacyjnych.
O innowacyjnym kształceniu modułowym w wersji e-learningu w okresie
postmodernizmu na gruncie polskiej szkoły współczesnej w swoim referacie prezentował
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta (Uniwersytet Szczeciński). Podkreślił, Ŝe polska szkoła nie
dysponuje wystarczająca bazą oraz kadrą, która by w pełni dorównywała oczekiwaniom
uczniów, zwłaszcza w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych.
Prof. dr hab. Eugeniusz Kameduła (UAM) przedstawił wybrane problemy ewaluacji we
współczesnej szkole ponadgimnazjalnej. Wskazał między innymi na niedoskonały system
kontroli i oceny osiągnięć uczniów, a takŜe na potrzebę doskonalenia nauczycieli w zakresie
kompetencji związanych ze stosowaniem róŜnych form kontroli i procedur ewaluacyjnych we
własnej pracy pedagogicznej – ku zadowoleniu uczniów.
O refleksyjności i autoewaluacji kompetentnych nauczycieli w szkole i w szkole
wyŜszej wygłosił referat prof. dr hab. Jan Grzesiak. Zwrócił uwagę na przesłanki analizy
wartości, które w nikłym stopniu znalazły swoje odzwierciedlenie w procedurze ewaluacji
dokonywanej w polskich szkołach. Z refleksją rozwinął myśl Jana Pawła II : „Świat, który
tworzę, nie jest dobry –
Lecz ja nie tworzę złego świata !
Czy to wystarcza ?”
Problematyka szkoły jako obserwatorium aktywności kulturalnej uczniów została
poruszona przez doktora Krzysztofa Dzieńdziurę (prorektor PWSZ w Sulechowie). Na
przykładzie tzw. szkoły sulechowskiej 2006 zaprezentował wyniki eksperymentu
zmierzającego do intensyfikacji edukacji kulturalnej w szkole gimnazjalnej i nie tylko.
W obradach prowadzonych w sekcjach dominowała problematyka ewaluacji
szczegółowej w dydaktyce przedmiotowej. Jedno wystąpienie (mgr Jolanta Mielczarek –

PWSZ Płock) odnosiło się do dialogowego wyznaczania granic w procesie wychowania.
Obrady w sekcjach dostarczyły uczestnikom wielu momentów do refleksji nad potrzebami i
konieczności wnoszenia istotnych zmian w polskiej praktyce edukacyjnej na drodze
ewolucyjnej. Spotkało się to z satysfakcją wyraŜaną bezpośrednio przez współuczestników.
Naukowy klimat konferencji został dopełniony elementami rekreacyjnymi. Po
niezwykle refleksyjnej i ekspresyjnej wycieczce do Sanktuarium w Licheniu uczestnicy
konferencji mieli szczególną okazję wysłuchania koncertu muzycznego w wykonaniu
studentów Uniwersytetu im. J. Kupały w Grodnie – dwóch wspaniałych zespołów
artystycznych „Caprice” i „Madrygał”. Kierownikiem artystycznym tych zespołów jest
docent Raisa Lewina, która wygłosiła interesujący referat nt. „Ewaluacja repertuaru edukacji
muzycznej studentów kierunków nauczycielskich w kontekście tradycji”.
Na zakończenie konferencji swoistej ewaluacji przebiegu obrad dokonał prof. zw. dr
hab. K. Denek, który z duŜym uznaniem podkreślił jej wysoki poziom naukowy i
organizacyjny. Gratulując organizatorom udanej konferencji, wyraził przekonanie, Ŝe w
kolejnych spotkaniach naukowych krąg pracowników nauki zainteresowanych profilem
„ewaluacji i innowacji w edukacji” będzie poszerzał się. Wszyscy uczestnicy zapewnili, Ŝe
„za rok znów się spotkamy”.
Warto podkreślić, Ŝe z wysokim uznaniem zostały przyjęte przez uczestników
konferencji publikacje ksiąŜkowe pod red. naukową J. Grzesiaka zawierające materiały z
ostatnich dwóch konferencji. Kolejny tom czwarty „ewaluacja i innowacje w edukacji” z
tekstami uczestników tejŜe konferencji ukaŜe się jeszcze w tym roku.

W załączeniu zdjęcie zbiorowe na zakończenie konferencji.

J. Grzesiak

