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Od A do E, czyli ocena szkół po nowemu
b Szkolneraporty
dostępneteżdla
uczniówirodziców
b Ocenynietylko
zapoziom
nauczania
Edyta Tkacz

Zastanawiasz się nad wyborem
gimnazjum czy liceum. Zobacz,
czyszkoła,doktórejchceszpójść,
niezostałaocenionaprzypomocy
nowejmetody.Naraziegotowesą

raporty dotyczące 32 placówek
zMałopolski.
Nowysposóbocenianiaszkół
(tzw.ewaluacja)zostałzarządzony
przezMinisterstwoEdukacjiima
objąćwszystkieplacówkiwkraju.
MENściśleokreśliłowymagania,
którekażdaszkołamusispełniać.
Szkoły dostają oceny w skali
odAdoE.Badanesąnietylkowyniki egzaminów, ale też m.in. to,
czyszkołamaplanpracy,czynauczycielewspółpracujązsobąiczy
rodzicesąpartneramiszkoły.Wynikikontrolisąjawne,anato,jakie
noty dostanie szkoła, mają też
wpływ rodzice i uczniowie. Ra-

Wizerunek polskiej
nauki jest lepszy
niż przed 20 laty
Z prof. Andrzejem
Jajszczykiem,
dyrektorem
Narodowego Centrum
Nauki, rozmawia
Małgorzata Iskra
Jakie miejsce w świecie zajmuje dziś polska nauka?

Nieodpowiadające naszym
ambicjom i potrzebom.
Wystarczy powiedzieć,
że na naukę przeznaczanych
jest zaledwie 0,5 proc. PKB,
podczas gdy średnia w krajach
OECD wynosi 2,3 proc. A co
gorsza, mamy najniższy wśród
krajów OECD udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań
naukowych. Wynika to, jak
sądzę, ze słabości gospodarki
i niewiary, że takie badania
mogą być dla niej przydatne,
a także z braku tradycji.
Czy ostatnie 20-lecie wpłynęło na rozwój naszej nauki?

Jest zauważalny postęp,
ugruntowało się otwarcie
na świat. Zwłaszcza cieszy
czynny udział polskich uczonych w ważnych konferencjach międzynarodowych.
W sumie więc wizerunek polskiej nauki jest lepszy niż
przed 20 laty. Jednak nie
można zapominać o tym, że
chociaż mamy w kraju nielicznych naukowców światowej
klasy, to wielu nie potrafiło
dostosować się do konkurencyjnych czasów.
Nadzieja w młodych zdolnych?

A także w mobilności, która
jest w nauce szalenie ważna,
jest wręcz niezbędną częścią
pracy naukowej.
Łatwo będzie odrobić wieloletnie zaniedbania?

Część świata idzie bardzo
szybko do przodu. Słabo
wypadamy na tym tle
pod względem dynamiki rozwoju nauki; szczególnie w Azji
powstaje ostatnio wiele bardzo
dobrych prac naukowych.
Powinniśmy znaleźć na to
odpowiedź, czyli długofalową
wizję i strategię rozwoju. Wierzę w to, że działanie takich

instytucji, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz
Narodowe Centrum Nauki
przyczynią się do umocnienia
pozycji polskiej nauki.
Czy mówienie o pieniądzach, jako hamulcowym,
nie jest aby uproszczeniem?

Nigdy dość pieniędzy
na naukę, ale nie jesteśmy
bogatym krajem i musimy się
z tym pogodzić. Trzeba jednak
dobrze gospodarować środkami. A przede wszystkim, żeby
osiągać wartościowe wyniki,
trzeba z oddaniem pracować.
Czy zmiany w szkolnictwie
wyższym przyczynią się
do rozwoju nauki?

Ograniczenie pracy do jednej
uczelni jest zupełnie zrozumiałe, zresztą to kwestia etyki.
W żadnym ze znanych mi krajów nie pracuje się w kilku.
Zgoda również na bezpłatne
studia tylko na jednym kierunku, ale powinno się zadbać,
aby kierunki nie były tak
wąsko wyspecjalizowane jak
obecnie i by studenci mieli
większą swobodę w wybieraniu przedmiotów.
To na pewno się opłaci.
Wykładał Pan Profesor
w Australii, Kanadzie i we
Francji. Czy jakieś rozwiązania systemowe, dotyczące
nauki, moglibyśmy stamtąd
przenieść do nas?

W krajach anglosaskich hierarchia nauki jest płaska.
Wystarczy być doktorem, by
pracować jako profesor. Ważniejszy od tytułów jest aktualny i wartościowy dorobek
naukowy. W krajach, w których pracowałem, znacznie
więcej było studentów i naukowców z zagranicy, ku czemu
warto zmierzać i w Polsce.
Oczywiście wcześniej trzeba
stworzyć dla cudzoziemców
takie warunki, abyśmy byli
miejscem atrakcyjnym do studiowania, wykładania i prowadzenia badań naukowych.
Prof. Andrzej Jajszczyk dziś
o godz. 18.15 w Dużej Auli
PAU przedstawi wykład
„Miejsce polskiej nauki
w zmieniającym się świecie”.

porty z ewaluacji każdy może
przeczytać
na
stronie
www.npseo.pl.
Jakwcześniejocenianoszkoły?
Odwiedzalijewizytatorzykuratorium,którzybyliprzypisaniprzez
latadodanychplacówek.Ocena
polegała przede wszystkim
na sprawdzaniu dokumentów.
Każdekuratoriummiałoswójsposóbnaocenianieszkół.Wyników
nie można było porównać, nie
byłyteżdostępnedlauczniówiich
rodziców.
WedługdraGrzegorzaMazurkiewiczazUniwersytetuJagiellońskiego, nowy sposób oceniania
REKLAMA

jest bardziej demokratyczny. –
Przyocenianiuplacówkibierzesię
poduwagęopinięrodziców,uczniówiinstytucjiczyosóbwspółpracującychzeszkołą,naprzykład
radnych czy pracowników domówkultury–wyjaśnia.Plusem
jesttakżeto,żeraportydotyczące
poszczególnychszkółsądlakażdegodostępne.
KrakowskaSzkołaPodstawowa
nr 26 jako jedna z pierwszych
w Małopolsce została oceniona
wedługnowejmetody.Wszkole
pracowałotrzechwizytatorów.–
Przeprowadziliankietęwśróduczniów,rodzicówinauczycieli,ob-

serwowalilekcje,podczasprzerw
bylinakorytarzu–opowiadadyr.
KrystynaLuks.Wizytatorzyrozmawialiteżzdyrektorem,nauczycielami,zajrzelidodokumentów,
spotkalisiętakżezosobami,które
współpracują ze szkołą – harcerzami,radnymidzielnicy,opiekunemstudentówUniwersytetuPedagogicznego, którzy mieli tu
praktyki.Spędziliwszkolewsumiepięćdni,aefektemichpracy
byłraportzocenami.
– Dostaliśmy dziewięć ocen
A i osiem B – mówi dyrektorka.
Najwyższe noty szkoła dostała
m.in.zato,jaknauczycieleanali-

zująwynikisprawdzianuiwykorzystująwnioskiwuczeniukolejnych roczników, za aktywność
uczniówirealizacjępodstawyprogramowej.OcenyBbyłyzato,jak
wszkolepracujesięwzespołach,
zawarunkilokalowe,wyposażenieiwspółpracęzrodzicami.
–Generalnieraportpotwierdził
to, jak sami siebie oceniamy –
mówi pani dyrektor. I dodaje, że
takametodaocenianiarzeczywiściejestlepszaoddawnychwizytacjizkuratorium.–Takiebadanie
jestznacznieszerszeizdecydowaniebardziejobiektywne–podsumowuje.
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