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Wprowadzenie
Wraz z wprowadzeniem w roku 1996 uzgodnienia Stałej Konferencji Ministrów Kultury
i Oświaty Republiki Federalnej Niemiec (KMK) (1996) dotyczącej koncepcji obszarów
nauczania, mającej na celu rozwój programów kształcenia zawodowego, dokonał się
zasadniczy przełom w spojrzeniu na kwestie struktury planów kształcenia zawodowego.
Pod kątem przekazywanych treści wspomniane obszary nauczania ukierunkowane są
na „istotne sytuacje życia zawodowego“ i „procesy biznesowe realizowane w danym
zakładzie pracy“. Tradycyjne nauczanie oparte na przedmiotach wypierane jest poprzez
powiązanie ze sobą istotnych z punktu widzenia danego zawodu sytuacji działania.
Jednocześnie w odróżnieniu do przekazywania wiedzy w formie pouczeń (instrukcji)
coraz większy nacisk kładziony jest na cel kształcenia, jakim jest wzmocnienie
samodzielności uczniów w połączeniu z „kierowaniem własnym uczeniem się“.
Za tymi dwiema powyżej opisanymi liniami rozwoju programów kształcenia
zawodowego kryje się założenie, że rozwój kompetencji uczniów następuje w głównej mierze
w trakcie konfrontacji uczniów z autentycznymi zadaniami (problemami) zaczerpniętymi
z życia zawodowego, jakie sektor gospodarki rozwiązuje np. w formie projektów.
W odniesieniu do zajęć realizowanych w oparciu o koncepcję obszarów nauczania oznacza
to konsekwentny rozwój kompetencji określonej przez Europejskie Ramy Kwalifikacji zgodnie
z którymi kompetencja oznacza „udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności
i zdolności osobistych, społecznych i metodologicznych ukazywaną w pracy oraz w karierze
zawodowej i/lub osobistej“.
i odpowiedzialności.

Kompetencja określana jest w kategoriach autonomii

W trakcie wieloletniej realizacji procesu rozwoju i testowania go

w technikach w Bremie stwierdzono, że systematyczne nabywanie tak rozumianej
kompetencji przez uczniów na zajęciach lekcyjnych możliwe jest dzięki realizacji realnych
i wirtualnych zleceń w oparciu o metodę zarządzania projektami. Dokumentacja powstała
trakcie realizacji projektów odzwierciedla cały proces nauki i rozwoju jak również tworzy
ponadto podstawę do refleksji i oceny.

Z tego też względu niniejsze zalecenia

ukierunkowane są na tego typu projekty.
Kierowanie własną nauką nie oznacza pełnej otwartości na cele i metody,
lecz realizację projektu w wyznaczonych ramach. Regularna struktura postępowania
w zakresie zarządzania projektem nieuchronnie sprowadza się do wspólnie określonych
kryteriów, procedur i warunków ramowych. Powyższe jest niezmiernie istotne z punktu
widzenia zagwarantowania porównywalności i przejrzystości w zakresie określania i oceny
osiągnięć uzyskanych w trakcie realizacji projektów.
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Zalecenia ujęte w formie niniejszych wytycznych sformułowane zostały w głównej
mierze na podstawie doświadczeń koleżanek i kolegów nauczających w technikach.
Pierwsze testy przeprowadzone w obszarze szkolenia dualnego i ukierunkowania
zawodowego umożliwiają wysunięcie wniosku, że zajęcia realizowane w formie projektu
i w oparciu o zasady zarządzania projektami stanowią właściwą metodę, skłaniającą uczniów
do samodzielnego, leżącego w ich własnej odpowiedzialności, działania. W związku
z powyższym schematy ocen, przykładowo udokumentowane w załączniku, mogą być
w dużym stopniu wykorzystywane w innych obszarach szkolnych i w innych ścieżkach
kształcenia.
Niniejsze wytyczne podzielone zostały na cztery części. Na początku podjęto próbę
wyjaśnienia kilku kontrowersyjnych wzgl. różnie w dyskursie naukowym i pedagogicznym
interpretowanych

pojęć.

Niemniej

pojęcia

wyjaśnione

zostaną

tylko

w

zakresie

odpowiadającym potrzebom zrozumienia naszych wywodów. Objaśnienie pojęć ograniczy
się do kilku aspektów istotnych z punktu widzenia realizacji projektu. W następnym rozdziale
podsumowane zostaną wyniki dotyczące doświadczeń związanych z wprowadzanie metod
zarządzania projektem w technikach Bremy. W rozdziale 3 przedstawione zostaną
instrumenty i procedury, stanowiące podstawę oceny pracy w projekcie wzgl. egzaminu
realizowanego w formie projektu. W rozdziale 4 omówione zostaną konkretne propozycje
systemów oceny i sama ocena pracy w projekcie jako części egzaminu końcowego,
przy

czym

odnosimy

się

do

propozycji

sformułowanych

przez

nauczycieli

i do obowiązujących rozporządzeń.
Udokumentowane i wypróbowane w trakcie zajęć realizowanych w formie projektu
siatki ocen należy traktować jako zalecenia. Nie zostały one (podobnie jak większość
wykorzystywanych w szkołach systemów) sprawdzone w sposób empiryczny. Wydają się
być nader użyteczne w ramach pragmatycznego podejścia do kompetencyjnej oceny
wyników osiągniętych w trakcie realizacji projektów.
Zajęcia w formie projektu realizowane są w technikach Bremy w oparciu
o obowiązujący program nauczania w zakresie szkolnictwa zawodowego wraz z uzyskaniem
matury zawodowej (download: www.lis.bremen.de). Przewodnim medium w odniesieniu
do zajęć jest przewodnik Zarządzanie projektem znajduje naśladowców, samoorganizacja
nauczania

i praca w oparciu o plan – przewodnik dla II szczebla sekundarnego

(ISBN-13: 978-3-924841-52-2). Na stronie internetową www.pm-schule.de dostępne są
dodatkowe materiały pomocne w realizacji zajęć w formie projektu.
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1. Próba wyjaśnienia pojęć
Mimo że pojęcie „kompetencji“ jest pojęciem wieloznacznym, to odgrywa ono obecnie
ogromne znaczenie zarówno w obszarze nauczania ogólnokształcącego jaki i zawodowego.
Franz E. Weinert opisuje w ekspertyzie OECD „Concept of Competence: A Conceptual
Clarification“ dziewięć różnych sposobów rozumienia pojęcia kompetencji (Weinert, 2001a).
Pytanie, czym jest kompetencja, istotne jest z punktu widzenia poszukiwania odpowiedzi
na pytania dotyczące tego, w jaki sposób kompetencje można rozwijać, określać i oceniać.
Zdefiniowanie pojęcia kompetencji jest więc konieczne. Poniżej omówione zostaną
następujące pytania:
1. W jaki sposób pojęcie kompetencji definiowane jest w obszarze szkolnictwa
ogólnokształcącego?
2. W jaki sposób pojęcie kompetencji definiowane jest w obszarze szkolnictwa
zawodowego?
3. Jakie wynikają z tego konsekwencje w odniesieniu do określania i oceny osiągnięć
w projekcie?
W jaki sposób pojęcie kompetencji definiowane jest w obszarze szkolnictwa
ogólnokształcącego.
W roku 2003 Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych przedłożyło
ekspertyzę na temat „Rozwoju narodowych standardów edukacji“ opracowaną przez grupę
autorów skupionych wokół Eckharda Klieme, od którego nazwiska ekspertyza określana jest
w kręgach fachowców mianem „ekspertyzy Klemie“ (Klemie i inni 2003). W ekspertyzie
rozwinięte zostało pojęcie kompetencji, mające duży wpływ na rozumienie tego pojęcie
w obszarze kształcenia ogólnokształcącego. Logika przyświecająca ekspertyzie jest
następująca: Punkt wyjścia stanowią cele kształcenia. Jako że charakter ich jest ogólny,
należy je skonkretyzować posługując się standardami kształcenia w postaci wymagań
dotyczących określonych kompetencji. W tym momencie pojawia się pytanie „w jakie
kompetencje powinien być uczeń wyposażony, aby umożliwiły mu one osiągnięcie istotnych
celów szkoły“ (Klieme i inni 2003, str. 21). Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, konieczne
jest

opracowanie,

głównie

przez

dydaktyków,

modeli

kompetencyjnych

mających

zastosowanie w danych domenach (tj. przedmiotów nauczania). To tyle na temat
podstawowej logiki, leżącej u podstaw ekspertyzy.
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Ekspertyza Klieme przyczyniła się do powstania różnych inicjatyw. Niemieckie
Towarzystwo Badawcze wspiera od

jesieni 2007 roku program „Modele kompetencyjne

określające indywidualne wyniki w nauce i bilansujące procesy nauczania“. We wniosku
ramowym tegoż programu kompetencje definiowane są

„jako kognitywne dyspozycje

charakterystyczne dla danego kontekstu, odnoszące się funkcjonalnie do sytuacji
i

wymagań istniejących w danych domenach.“ (Klieme & Leutner, 2006, str. 4).

Zawężenie

pojęcia

kompetencji

do

„kognitywnych

dyspozycji

charakterystycznych

dla danego kontekstu “uzasadnione jest z jednej strony strategiami badawczymi
(opracowanie metod pomiaru jest w tym zakresie bardzo zaawansowane), z drugiej strony
ukierunkowanie na procesy poznawcze jest wyrazem podstawowego rozumienia pojęcia
opartego na teorii kognitywnej.
Kognitywne podejście do pojęcia kompetencji oznacza, że (1) kompetencje są
indywidualnymi kognitywnymi dyspozycjami, umożliwiającymi (2) rozwiązywanie problemów.
W inny sposób „rozwiązywanie problemów” opisuje sformułowanie, mówiące o tym,
że dyspozycje odnoszą się „funkcjonalnie do sytuacji i wymagań sytuacyjnych“ (patrz
powyżej definicja we wniosku ramowym ww. projektu). Istotne jest ponadto, że kompetencje
(3) uzależnione są od kontekstu, inaczej aniżeli to się ma w przypadku inteligencji, będącej
ogólną, niezależną od kontekstu i w ograniczonym stopniu możliwą do wyuczenia,
dyspozycją kognitywną. Pojęcie kompetencji stoi tym samym w sprzeczności do klasycznych
badań nad inteligencją. Kompetencje są poza tym (4) charakterystyczne dla danych domen.
Mianem domen określane są na podstawie planów organizacji szkolenia ogólnokształcącego
głównie przedmioty szkolne: „Te obszary obejmujące swym zakresem treści i doświadczenia
reprezentowane są w obecnym systemie szkolnym przede wszystkim przez przedmioty.“
(Klieme i inni, 2003, str. 134 i następna.)
Pierwotny zakres znaczenia pojęcia kompetencji określony przez Weinerta, leżący
również u podstaw ekspertyzy Klieme, jest szerszy. Obejmuje on bowiem również zdolność
i gotowość do motywacji, wyrażania własnej woli, zdolności społeczne i moralne:
Kompetencje są „zdolnościami i umiejętnościami kognitywnymi (poznawczymi) osób,
które nimi dysponują lub się ich wyuczają, umożliwiającymi rozwiązywanie określonych
problemów, kompetencjami jest również gotowość i zdolność do odpowiedzialnego
wykorzystywania posiadanych kompetencji w celu rozwiązywania problemów powstających
w zmieniających się sytuacjach.“ (Klieme i inni, 2003, str. 72, w nawiązaniu do Weinerta,
2001b, str. 27 i następna.) Mimo że ekspertyza Klieme opiera się na tej szerszej definicji,
pojęcie kompetencji zostaje w niej ostatecznie, np. przy opisie modeli kompetencji,
zawężone i ukierunkowane na zdolności i umiejętności kognitywne.
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Jakie konsekwencje wynikają z tego w odniesieniu do określania i oceny osiągnięć
w obszarze szkolnictwa ogólnokształcącego?
Logika brzmi teraz następująco: Punktem wyjścia przy ocenie osiągnięć są modele
kompetencji. Modele kompetencyjne składają się z modeli struktury kompetencji i poziomów
kompetencji. Modele struktury odpowiadają na pytanie, „jakie i ile różnych wymiarów
kompetencji istnieje w danym obszarze.“ (Klieme & Leutner, 2006, str. 6). Poziomy
kompetencji

odpowiadają

zaś

na

pytanie„

z

jakimi

konkretnymi

sytuacjami

i przy występowaniu jakiego stopnia wykształcenia kompetencji osoby mogą sobie poradzić
w danej sytuacji“ (Klieme & Leutner, 2006, str. 6 i następna). Poziom kompetencji określają
„procesy poznawcze

i działania o określonej jakości, z którymi mogą poradzić sobie

uczniowie, reprezentujący określony poziom kompetencji, ale nie uczniowie z niższych
poziomów kompetencji.“ (Klieme i inni, 2003, str. 22).
Powyższe można zobrazować na przykładzie standardu nauczania matematyki
z uzyskaniem tzw. małej matury (Uchwała Stałej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty
Krajów Republiki Federalnej Niemiec [KMK] z dnia 4.12.2003 roku). Rozróżnia się sześć
wymiarów kompetencji (K 1: argumentowanie w oparciu o matematykę, K2: rozwiązywanie
problemów w oparciu o matematykę, K3: symulacje w oparciu o matematykę, K4:
wykorzystywanie opisów matematycznych, K5: posługiwanie się symbolicznymi, formalnymi
i technicznymi elementami matematyki, K6: komunikowanie się) i trzy poziomy wymagań
(I: odtwarzanie, II: tworzenie powiązań, III: uogólnianie i rozważanie). W tabeli z dwiema
osiami „wymiar“ i „poziom“ można wpisać w odniesieniu do każdego obszaru (łącznie 18)
dookreśleń.
Jeżeli dany model kompetencji został odpowiednio dla danego przedmiotu
opracowany, to możliwe jest opracowanie zadań sytuacyjnych, pomocnych w ocenie
osiągnięć w nauce: model kompetencji  zadania  indywidualne rozwiązania.
Przypisywanie kompetencji następuje wówczas w odwrotnej kolejności: indywidualne
rozwiązania  model kompetencji kompetencje indywidualne.
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Jakie miejsce w takim rozumieniu kompetencji zajmuje kształcenie zawodowe?
Znamienne w tym podejściu jest (1) pominięcie koncepcji kształcenia zawodowego
opartego na obszarach nauczania (brak odniesienia w ekspertyzie Klieme), (2) pojmowanie
kompetencji w szczególności jako zdolności i umiejętności poznawczych, (3) utożsamianie
osiągnięć w nauce ze sprawnością poznawczą (4) zdecydowane zdystansowanie się
od pojmowania kompetencji w rozumieniu pedagogiki kształcenia zawodowego. Klieme i inni
piszą: „Użyte tu pojęcie „kompetencji” należy wyraźnie odgraniczyć od koncepcji kompetencji
merytorycznych, metodologicznych, społecznych i osobowościowych, wywodzącej się
z

pedagogiki

kształcenia

zawodowego

i

często

wykorzystywanej

publicznie.“

(Klieme i inni 2003, str. 15).
Odrzucenie

pojęcia

w

rozumieniu

pedagogiki

kształcenia

zawodowego

argumentowane jest przez autorów rzekomo przyjętą niezależnością pojęcia pod względem
treści i doświadczeń. W szczególności odnosi się to do koncepcji „kwalifikacji kluczowych“,
opracowanej w jej formie pierwotnej na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
z zachowaniem niezależności treści i doświadczeń. Do dnia dzisiejszego obserwowalne
są pojedyncze nawiązania do tej koncepcji, chociaż dyskusja

pedagogiki kształcenia

zawodowego zostaje tym samym ukrócona. W ciągu minionych 35 lat dyscyplina
rozwinęła się.
W nowszych publikacjach odgrodzenie się od obszaru kształcenia zawodowego
nie jest formułowane w sposób tak zdecydowany, a dyskusja dotycząca Niemieckich Ram
Kwalifikacji wzgl. wytycznej dotyczącej Europejskich Ram Kwalifikacji z szeroko rozumianym
pojęciem kompetencji ukierunkowuje dyskusję na procesy poznawcze. Europejskie Ramy
Kwalifikacyjne uwzględniają kompetencje osobowościowe i społeczne. I tak oto dochodzimy
do pojęcia kompetencji w nauczaniu zawodowym.
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W jaki sposób pojęcie kompetencji definiowane jest w obszarze kształcenia
zawodowego?
Punkt wyjścia koncepcji dotyczącej „kompetencji działania“ Heinricha Rotha (1971),
do której nawiązywała w późniejszym czasie Niemiecka Rada ds. Edukacji, tworzą trzy
aspekty, tj. kompetencja merytoryczna, kompetencja społeczna i tzw. self- kompetencja.
Niemiecka Rada ds. Edukacji definiuje kompetencje jako zdolność odpowiedzialnego
działania osoby. Kompetencje określają rzeczywiste osiągnięcia podmiotu działającej.
Kwalifikacje umożliwiają z kolei obiektywne wykorzystanie wiadomości, umiejętności
i zdolności (Niemiecka Rada ds. Edukacji 1974, str. 65). I w końcu Stała Konferencja
Ministrów

definiuje

kompetencję

działania

jako

„gotowość

i

zdolność

jednostki

do adekwatnego, przemyślanego, odpowiedzialnego indywidualnie i społecznie zachowania
w sytuacjach zawodowych, społecznych i prywatnych“ (KMK 2000, str. 9).
Takie rozumienie pojęcia ukierunkowane jest na cele nauczania. Ekspertyza Klieme
nazywa cele kształcenia punktem wyjścia, nie omawia ich jednak. Ze względu na bardzo
ogólny charakter celów kształcenia niemożliwe jest zapewnienie porównywalności oceny
osiągnięć. W reifikacji dotyczącej rozumienia kompetencji w oparciu o teorię kognitywną
ulepszona zostaje z jednej strony dokładność pomiarów, z drugiej zaś strony zadanie
kształcenia szkoły zredukowane zostaje do mierzalnego outputu.
Weinert, którego definicja kompetencji leży u podstaw podejścia kognitywnego
(Klieme i inni 2003), rozróżnia trzy klasy kompetencji i twierdzi: „Nie da się zaprzeczyć,
że te trzy klasy kompetencji konieczne są dla zapewnienia dobrego i pełnego sukcesów
życia w szkole i poza nią.“ (Weinert, 2001b, str. 28). Klasy to kompetencje merytoryczne,
kompetencje pozamerytoryczne i kompetencja działania:
•

„Kompetencje merytoryczne (np. natury fizycznej, muzycznej czy umiejętność
posługiwania się językami obcymi)

•

Kompetencje interdyscyplinarne (np. rozwiązywanie problemów, umiejętność współpracy
w zespole)

•

Kompetencje działania, zwierające oprócz kompetencji poznawczych kompetencje
społeczne, umiejętności motywowania, wyrażania własnej woli i często kompetencje
moralne, umożliwiające skuteczne i odpowiedzialne wykorzystanie nabytej wiedzy i
umiejętności w bardzo różnych sytuacjach życiowych.“ (Weinert 2001b: str. 28)
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Rzeczą interesującą jest przy tym fakt, że definicja kompetencji działania odpowiada
podstawowej definicji kompetencji, stanowiącej pierwotnie podstawę ekspertyzy Klieme.
Na poniższym rysunku przedstawiono jeszcze raz strukturę kompetencji działania
w rozumieniu kształcenia zawodowego.
Kompetencja działania

emocja

motywacja

self- kompetencja

kompetencja
społeczna

kompetencja
merytoryczna

wola

Gotowość

Zdolność

kompetencja etyczna
kompetencja metodologiczna

Rysunek: Kompetencja działania

Porównanie kognitywnego ujęcia kompetencji i kompetencji w ujęciu teorii działania
W kognitywno – teoretycznym ujęciu kompetencji wychodzi się z założenia, że osoba
posiada wyuczoną kompetencję jako tzw. dyspozycję. W celu określenia rodzaju dyspozycji
prezentowane są zadania zgodne z teoretycznym modelem kompetencji. Jakość uzyskanych
rozwiązań umożliwia poprzez odwołanie się do modelu kompetencji ocenę kompetencji:
Z jakim poziomem mamy do czynienia? Jakie wymiary kompetencji zostały osiągnięte?
Ze względu na możliwość zafałszowania wyników pomiaru wykluczony zostaje wpływ
otoczenia. W sytuacji testowej niedopuszczalne jest przykładowo uwzględnianie informacji
pochodzących od innych osób (w pracy klasowej określane byłoby to mianem
„odpisywania“). Niedopuszczalne są również sytuacje, w których zadania w sposób
niekontrolowany rozwijają swoja własną dynamikę. Dynamika, zawsze obecna w sytuacjach
społecznych, mogłaby zakłócić porównywalność pomiaru.

11

Powyższe nie odpowiada wymogom życia zawodowego. W sytuacje z życia
zawodowego osoby wchodzą w interakcję ze społeczno-kulturalnym i materialnym
otoczeniem. Sytuacje z życia zawodowego cechuję się tak więc swoistą dynamiką
i otwartością (dynamiką nie tylko w obrębie zamkniętego systemu). Wiedza i umiejętności są
warunkiem wstępnym podjęcia działań (warunek), zaś zmiana stanu wiedzy i umiejętności
warunkiem końcowym (wynik).
Kompetencje

i

umiejętności

służące

rozwiązywaniu

problemów

są

zawsze

charakterystyczne dla danej domeny, przy czym nie chodzi tu o logikę przedmiotu,
lecz o wymagania związane z określoną sytuacją zawodową. W działaniu zawodowym
zafunkcjonuje

zawsze

kombinacja

różnych

kompetencji

merytorycznych

i pozamerytorycznych. Punktu wyjścia w kształceniu zawodowym nie tworzy żaden
teoretyczny model kompetencji, który dzięki zadaniom sytuacyjnym umożliwiałby określenie
statusu quo jednostki. Punktem wyjścia są raczej problemy o charakterze kompleksowym,
własnej dynamice, problemy sytuacyjne, merytoryczne i społeczno – kulturalne, które mogą
zostać w różny sposób z sukcesem rozwiązane. Sukces nie jest przy tym jedynie kwestią
poprawności

merytorycznej,

lecz

przede

wszystkim

kwestią

akceptacji

społecznej

jak również społecznych i materialnych konsekwencji działania. Zawsze należy sprawdzić,
jakie skutki uboczne implikuje działanie.
W koncepcji nauczania opartej o obszary nauczania logika kształcenia zawodowego
ujęta została w postaci programów nauczania. W obszarach nauczania zdefiniowane
są realne problemy zawodowe. Obszary nauczania określane są na podstawie obszaru
działania i sytuacji działania znanych z życia zawodowego w danym obszarze. Problemy
konkretyzowane są następnie w sytuacjach nauki zawodu. Naukę zawodu w oparciu
o sytuacje zaczerpnięte z życia zawodowego i kompetencje można interpretować w dwojaki
sposób: z jednej strony jako przypadek zastosowania struktur zawodowych, z drugiej zaś
strony jako przypadek zastosowania działania zawodowego (Sloane & Dilger, 2006, str. 25).
Celem kształcenia zawodowego jest wykształcenie umiejętność działania zawodowego wzgl.
kompetencji działania jako umiejętność skutecznego i odpowiedzialnego rozwiązywania
problemów zawodowych. Oprócz umiejętności i zdolności kognitywnych konieczne
są również kompetencje społeczne, umiejętność motywacji, wyrażania własnej woli
i kompetencje moralne.
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Jakie konsekwencje wynikają z tego w odniesieniu do określania i oceny osiągnięć
w obszarze kształcenia zawodowego?
Do określania kompetencji działania w życiu zawodowym sektor gospodarczy sięga
do metod określania kompetencji uwzględniających wymagania istotne w danym obszarze
działania. Mogą nimi być próbki pracy. Do pewnego stopnia umożliwiają one pozyskanie
informacji na temat istniejących kompetencji działania, o ile tworzą one wzgl. symulują
sytuacje działania, w których osoby działające mogą wykazać się swoimi kompetencjami
działania. Badania empiryczne wskazują na to, że w przypadku osób silnie zmotywowanych
na osiągnięcie sukcesu rodzaj zadania ma istotny wpływ na to, czy mogą one w danej
sytuacji wykazać się swoimi kompetencjami i czy można te kompetencje określić
empirycznie. Egzamin w formie projektu można zatem potraktować jako rozszerzoną próbkę
pracy.
Warunkami koniecznymi umożliwiającymi pomiar kompetencji z ukierunkowaniem na
istniejące w danym obszarze wymagania są następujące aspekty:
•

Uwarunkowania sytuacyjne, w których uczeń ma podjąć działanie, winny jak najbardziej
odpowiadać warunkom autentycznym.

•

Opisać należy zaobserwowane sposoby zachowania, istotne z punktu widzenia realizacji
określonych wymagań w danej sytuacji.

•

Podać należy kryterium oceny, w oparciu o które można stwierdzić, czy i w jakim
zakresie jednostka działająca spełniła wymagania.
Sam podział kompetencji na merytoryczne i pozamerytoryczne jak również

kompetencje wynikające z teorii działania wydaje się być niedostateczny z punktu widzenia
zróżnicowanej klasyfikacji mającej na celu określenie kompetencji. Konkretne postacie
kompetencji mogą się bowiem przedstawiać u osób czynnych zawodowo w nader
różnorodny sposób. Kompetencja metodyczna może być interpretowana jako umiejętność
myślenia systemowego, ale również jako umiejętność wykorzystywania technik moderacji,
umiejętność wyboru metod bądź jako umiejętność wyszukiwania informacji. Kompetencja
metodologiczna oznacza dla szefa działu marketingu coś innego aniżeli dla drukarza
czy asystentki ze znajomością języków obcych. Kompetencja metodologiczna nie może być
definiowana w sposób abstrakcyjny. Należy ją rozpatrywać zawsze w kontekście danego
zawodu i danej sytuacji działania. Kompetencja metodologiczna może być również częścią
kompetencji merytorycznej i/lub pozamerytorycznej.
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W

obrębie

różnych

wymiarów

kompetencji

identyfikować

należy

konkretne

kompetencje składowe, które przyczyniają się do sprostania wymaganiom danej sytuacji.
Stworzenie odpowiednich wskaźników określających zachowanie może służyć pomiarom.
W tym celu można wykorzystać matrycę celową, opracowaną w ramach przygotowania
do zajęć realizowanych w formie projektu (plan roczny). Zespół nauczycieli odpowiedzialny
za realizację projektu określa w matrycy kompetencje, które winny zostać osiągnięte,
i

wskaźniki,

przyporządkowując

je

do

różnych

sytuacji

działania

w

projekcie,

tak aby te mogłyby być na tej podstawie sprawdzalne.
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2. Projekty i zarządzanie projektami w technikum
W przeciwieństwie do powszechnie przyjętych form nauki na zajęciach realizowanych
w formie projektu i w oparciu o zasady zarządzania projektem uczniowie pracują i uczą się
realizując nie tematy, lecz zlecenia czy problemy. Punktem wyjścia pracy w projekcie nie jest
temat (zajęć), lecz przedstawienie ważnego dla wszystkich zaangażowanych w projekt osób
lub dla zleceniodawcy (wewnętrznego lub zewnętrznego) problemu, na który poszukiwane
jest rozwiązanie. Często problem sformułowany jest w zleceniu realizacji projektu wraz
z określeniem ram czasowych i zaplanowanego budżetu. Zaletą połączenia, tj. pracy i nauki
jest możliwość nabywania oprócz wiedzy specjalistycznej, potrzebnej do rozwiązywania
określonego problemu, również kompetencji osobowościowych i społecznych.
Pracę w projekcie można łączyć z wprowadzoną do technikum koncepcją nauczania
w oparciu o obszary nauczania, jako że jest ona ukierunkowana na różne obszary działania
i problemy zaczerpnięte z codziennego życia zawodowego.

Dostatecznie kompleksowe

sytuacje uczenia się mogą być w związku z tym realizowane również w formie projektów.
Zasady zarządzania projektem mogą być sensownie wykorzystane, gdy:
a) problem zawodowy (zlecenie) jest tak ambitny, że nie może zostać rozwiązany przez
pojedynczą osobę w przewidywalnym okresie czasu,
b) rozwiązanie problemu wymaga wykorzystania kompetencji merytorycznych z różnych
dyscyplin wzgl. kompetencji wielu osób i
c) jakość procesu rozwiązywania problemu i nauki winna być systematycznie rozwijana
i zabezpieczana.
Z powyższego wynikają konsekwencje mające bezpośrednie odniesienie do kształtu
realizacji nauczania i uczenia się jak również do oceny wyników projektu. Istotnymi
wartościami orientacyjnymi podczas realizacji zajęć w formie projektu i w oparciu o zasady
zarządzania projektem są następujące kwestie:
•

ukierunkowanie na życzenia (z reguły zewnętrznego) zleceniodawcy

•

samoorganizacja w ramach wcześniej uzgodnionych warunków

•

systematyczne planowanie projektu jest ważniejsze od fazy jego realizacji

•

fazy refleksji nad projektem w trakcie i na zakończenie projektu

•

połączenie pracy z nauką

•

współpraca w zespole i kompetencyjny podział pracy w zespole

•

własne, dostosowane do projektu, przedziały czasowe

•

zdefiniowanie w ramach zlecenia własnych celów

•

przejęcie odpowiedzialności za osiągnięcia indywidualne i zespołowe.
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Zarządzanie projektem = samoorganizacja w oparciu o system
Metoda zarządzania projektem wprowadzona we wszystkich technikach w Bremie
ułatwia porównywanie wyników egzaminów realizowanych w formie projektów w odniesieniu
do różnych grup nauczania i szkół. Proces uczenia się realizowany jest w projekcie
w oparciu o wytyczne dot. zarządzania projektem. 1 Wytyczne są w ten sposób
skonstruowane, aby osoby uczące się mogły w dużym stopniu samodzielnie opanować
każdy krok realizacji metody zarządzania projektem. W oparciu o przykład przedstawiony
w wytycznych uczniowie mogą stopniowo tworzyć kompletny plan swojego projektu wraz
ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W ten sposób, mimo ujednoliconego sposobu
postępowania, stworzona zostaje dostateczna przestrzeń dla rozwiązań kreatywnych.
Dokumentowanie procesów i wyników
Praca w projekcie w oparciu o zasady zarządzania projektem generuje szerokie
spojrzenie na możliwości przekazywania informacji zwrotnych i oceny projektu, co sprawia,
że proces nabywania kompetencji staje się przejrzysty i możliwy do oceny.
Sprawozdanie dot. realizacji projektu składa się zasadniczo z trzech komponentów:
a) Dzienniki projektu/nauki (kompetencja osobowościowa, społeczna),
b) Dokumenty dotyczące zarządzania projektem (kompetencja metodologiczna),
c) Dokumentacja wyników (kompetencja przedmiotowa).

do a)
Dziennik projektu / dziennik nauki
W dzienniku projektu i w dzienniku nauki uczniowie dokumentują m.in. wszystkie swoje kroki
pracy,

pośrednie

rezultaty

pracy,

współpracę

i

indywidualny

wkład

w

pracę

zespołową, co po okresach przerwy ułatwia ponowne podjęcie czynności planowania
i wspiera refleksję nad własną rola w zespole. Dzięki dziennikom nauczyciele mogą w każdej
chwili poinformować się o stanie realizacji projektu przez zespół i w przypadku stwierdzenia
problemów interweniować wzgl. oferować pomoc. Udokumentowane w dziennikach

1

Na przykład: Michael Gessler, Jürgen Uhlig-Schoenian: Projektmanagement macht Schule: Selbstorganisiertes Lernen und
Arbeiten mit Plan - ein handlungsorientierter Leitfaden für den Unterricht in der Sekundarstufe II. Siehe auch: Literaturliste im
Anhang., [Zarządzanie projektem robi szkołę: Samoorganizacja nauki i pracy w oparciu o plan - wytyczne działania na
zajęciach lekcyjnych II szczebla sekundarnego Patrz też bibliografia w załączniku]
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poszczególne etapy procesu realizacji projektu służą realistycznej samoocenie i ocenie przez
innych osiągnięć zespołu jak i określaniu indywidualnych osiągnięć.
do b)
Dokumenty dotyczące zarządzania projektem
W trakcie realizacji projektu generowanych jest wiele dokumentów odpowiadających
międzynarodowym standardom zarządzania projektami. Są one odzwierciedleniem procesu
systematycznego rozwiązywania problemu. Różnią się one jednak od siebie pod względem
treści (w zależności od projektu, zespołu i sposobu rozwiązania problemu) i umożliwiają
kierowanie własną nauką w oparci o pewną strukturę. Chodzi tu o następujące dokumenty:
•

analiza otoczenia i interesariuszy

•

matryca celowa

•

plan faz

•

zeszyt obciążeń i obowiązków

•

umowa projektu

•

plan struktury projektu

•

opis pakietów pracy

•

plany dot. procesów i terminów

•

plan zawierające najistotniejsze momenty realizacyjne

•

port folio ryzyka

•

organizacja projektu
Ponadto istnieje możliwość obserwacji realizacji określonych etapów pracy przez

zespoły i poddawanie ich ocenie.
W fazie inicjacji projektu:
•

przebieg tworzenia zespołu

•

udokumentowanie i trzymanie się reguł określających zasady pracy w zespole

•

podział ról w projekcie

•

dokładność podczas omawiania zlecenia

•

wykorzystanie w projekcie techniki komputerowej

•

prezentacje
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W fazie wykonywania projektu:
•

kierowanie zespołem

•

przestrzeganie istotnych momentów realizacji projektu

•

komunikacja między członkami zespołu

•

sprawozdawczość i obieg informacji

•

marketing w projekcie

•

zakończenie projektu.

do c)
Dokumentacja wyników
Wynikiem każdego projektu jest merytoryczne rozwiązanie problemu w postaci
produktu,

koncepcji,

aparatury

technicznej,

usługi

czy

planu

organizacyjnego.

Wyniki powinny zostać ujęte w formie dokumentu i ewentualnie uzupełnione o dodatkową
dokumentację, np:
•

zdjęciową z komentarzem dot. realizacji projektu (np. imprezy)

•

schematów połączenia wraz z odpowiednimi opisami funkcji w przypadku urządzeń
technicznych czy aparatur.
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3. Kompetencyjna ocena osiągnięć w projektach lekcyjnych
Zasady oceny projektu
Projekty ze względu na swój dalece transparentny proces rozwoju i zorientowanie na
kryterium „zadowolenie klienta“ (w przypadku rzeczywistych projektów), umożliwiają
zróżnicowaną ocenę, niemożliwą jednak do wyrażenia w formie jednego stopnia. Tak więc
w uzupełnieniu do regularnie wystawianych świadectw zaleca się tworzenie przez jednego
z odpowiedzialnych za projekt nauczycieli opisu osiągnięć uzyskanych w ramach pracy
w projekcie. Zarządzanie projektem umożliwia określenie osiągnięć w różnym czasie
i w różnych sytuacjach, dzięki czemu oceny nie są jednostronne i wybiórcze.
Kolejną perspektywę oceny uzyskuje się poprzez włączanie uczniów w proces oceny, którzy
to najlepiej znają kontekst własnych osiągnięć i rozwoju. Forma dialogu i połączenia
samooceny i oceniania przez innych wzmacnia umiejętność postrzegania i oceny własnych
osiągnięć. Kompetencja ta, często jeszcze w szkole ignorowana, odgrywa coraz większą rolę
w świecie pracy. Oznacza to, że ocena osiągnięć nie powinna być ukierunkowana jedynie
na wynik, lecz również na ucznia i proces uczenia się. W trakcie realizacji projektu należy
powiązać ją w formie „bilansu okresowego“ z indywidualnymi wskazówkami dotyczącymi
rozszerzenia wzgl. wzmocnienia kompetencji.
Pojęcia „Leistungsbeurteilung (ocena w sensie ogólnego opiniowania umiejętności)“
i „Leistungsbewertung (ocena w sensie wystawiania oceny)“ używane się często jako
synonimy. W niniejszych wytycznych wychodzimy z założenia, że określenie osiągnięć
ucznia powinno nastąpić najpierw poprzez (1) „określenia osiągnięć“ wzgl. „opis osiągnięć“
(opis obserwowalnych osiągnięć), następnie poprzez (2) ocenę (w sensie opiniowania),
będącej wreszcie podstawą do (3) wystawienia oceny z osiągnięć w nauce poprzez
porównanie z kryteriami oceny.
do (1): Co powinno zostać ocenione? I co może zostać ocenione?
do (2): W jaki sposób powinno coś być obserwowane wzgl. rozpoznane? I w jaki sposób
można to odpowiednio udokumentować?
do (3): Czym różni się „dobre“ osiągnięcie od „złego“? W jaki sposób można przełożyć
udokumentowane osiągnięcia w wielkość ilościową (ocenę, stopień).
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W zasadzie oceniane mogą być produkty i procesy jak również
osiągnięcia indywidualne i grupowe. Metody oceny różnią się pomiędzy sobą stopniem
trudności i „obiektywizmu“. Łatwa jest końcowa ocena produktu jako osiągnięcia jednostki
ocenianego przez innych. Większego wysiłku wymaga dodatkowe uwzględnianie osiągnięć
uzyskanych w trakcie realizacji procesu i osiągnięć grupowych jak również połączenie oceny
własnej z oceną dokonaną przez innych. Ocena dokonywana przez innych leży w
szczególności (ale nie tylko) w gestii zleceniodawcy. Opiera się na uzgodnieniach pisemnych
(umowa

projektu) zleceniodawcy z zespołem projektu. Poza tym inni uczniowie,

nauczyciele, dyrektorzy szkół bądź też inne osoby postronne mogą wydawać swoje opinie.
Prawnie wiążące zasady dotyczące oceny osiągnięć reguluje Ustawa o szkolnictwie
Bremy (§ 38 kontrole osiągnięć, świadectwa), a w odniesieniu do egzaminu realizowanego
w formie projektu rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie techników z dnia 31
sierpnia 2009 roku (patrz załącznik).

Kryteria oceny powinny być transparentne i podane w odpowiednim czasie
do wiadomości osób zainteresowanych!
W przełożeniu na pracę w projekcie oznacza to m.in., że ocenie podlega osiągnięcie
tylko tych celów, które zostały wcześniej uzgodnione. Ważne jest, aby przyznawanie ocen
było dla uczniów od początku do końca przejrzyste i aby każda forma oceny ucznia
odzwierciedlała jego indywidualny postęp w nauce. Instrumenty i procedury przedstawione
w niniejszych wytycznych są zbiorem i jednocześnie ofertą, których pełne wykorzystanie
w rocznym toku nauczania prawdopodobnie nie jest możliwe. Dlatego też zalecamy
określenie najistotniejszych elementów podlegających ocenie, dostosowanych do projektu
i możliwych do określenia w przewidzianych ramach czasowych. Również w przypadku
tradycyjnych zajęć frontalnych istnieją pewne ograniczenia pod katem oceny osiągnięć, jako
że są one ukierunkowane przede wszystkim na powiększanie zakresu wiedzy, odpytywanej
i ocenianej m.in. w formie prac klasowych, co uniemożliwia np. wyciągnięcie wniosków
dotyczących umiejętności współpracy uczniów w zespole. W tym przypadku możliwe jest
ukazanie i ocena bardzo ograniczonego wycinka spektrum osiągnięć uczniów.
W przypadku realizacji i dokumentowania projektu jako pracy zbiorowej należy
na samym początku również określić, w jaki sposób realizacja projektu winna być
kontynuowana w przypadku zmian ilościowych członków grupy projektowej. Nieobecność
członków projektu może być podyktowana przerwaniem nauki lub chorobą, niemniej
pozostali członkowie grupy projektowej nie powinni być w takich sytuacjach poszkodowani.
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Oceniać należy tylko to, co jest wyraźnie obserwowalne!
Matryca celowa projektu opracowywana przez uczniów w duchu projektowania
projektu tworzy właściwą podstawę do oceny pracy w projekcie. Wskaźniki zawarte w niej
odpowiadają na pytanie: po czym rozpoznam, że określony cel został osiągnięty? Kryteria
oceny pracy w projekcie winny więc być zawarte już w matrycy celowej. Wynika z nich, jakie
konkretne oczekiwania zostały sformułowane w stosunku do wyniku / produktu końcowego
projektu?
Powyżej opisane działanie przypomina stosowany w wielu przedsiębiorstwach
sektora

gospodarczego

instrument

uzgadniania

celów

pomiędzy

pracownikami

a przełożonymi. Najważniejszym kryterium jest kryterium sprawdzalności, które dane jest
wówczas, gdy sformułowanie celów spełnia następujące kryteria:
Cele projektowe powinny spełniać cechy SMART
•

specyficzne: Cele powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny, konkretny
i precyzyjny.

•

mierzalne: Cele muszą być możliwe do zmierzenia i oceny. Określone powinny być
konkretne kryteria w celach pomiaru i stwierdzenia, czy cel został osiągnięty.

•

akceptowalne: Cele winny być uzgadniane i dostosowywane do poziomu umiejętności
jednostki.

•

realne: Cele winny być wyzwaniem, niemniej realnym i możliwym do zrealizowania.

•

terminowe: Cele winny być ograniczone ramami czasowymi.
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Ocena osiągnięć w programie nauczania
Podczas realizacji nowych form egzaminacyjnych, wychodzi się z założenia,
że uczniowie zostali w trakcie zajęć odpowiednio przygotowani do egzaminu. Powyższe
warunkuje również zmianę dotychczasowego sposobu postępowania w trakcie zajęć.
W uzupełnieniu do planów ramowych dotyczących nauczania zawodowego w technikach
opracowany został program dotyczący zarządzania projektami. Program odnosi się
wyłącznie do części metodologicznej lekcji i przewiduje realizacje przynajmniej 30 godzin
lekcyjnych. Przedmiot wiodący przejmuje wraz ze zleceniami i problemami pochodzącymi
z praktyki zawodowej funkcję przewodnią w zakresie wprowadzania i wykorzystania metod
zarządzania projektem. W miarę możliwości uwzględniane są również przedmioty
wykraczające

poza

ramy

obszaru

specjalistycznego.

Na

temat

oceny

osiągnięć

uzyskiwanych w projektach plany ramowe wypowiadają się w następujący sposób:
Uczniowie technikum uzyskują wyniki, będące odzwierciedleniem zarówno nabytych
przez nich kompetencji merytorycznych, pewnych aspektów kompetencji społecznych
i tzw. kompetencji human. Podejmując się sprawiedliwej oceny osiągnięć uczniów należy
więc powyższe kwestie brać pod uwagę i przede wszystkim uczynić wszystko,
aby wykorzystywane w celach oceny osiągnięć kryteria i miary były uczniom znane.
W równym stopniu dotyczy to oceny kompetencji merytorycznych jak i pozamerytorycznych.
Ocena osiągnięć rozumiana jako udokumentowanie i ocena indywidualnego rozwoju
w nauce i każdorazowo osiągniętego poziomu uwzględnia nie tylko wyniki, ale również
procesy nauki i pracy szkolnej. Służy uczniom i nauczycielom jako informacja zwrotna
dotycząca stanu osiągniętych wyników w nauce. Ocena uwidacznia postępy i braki w nauce
i dostarcza wskazówek istotnych z punktu widzenia dalszego planowania i realizacji zajęć,
w szczególności pod kątem indywidualnego wspierania uczniów.
Zadaniem konferencji specjalistów/ konferencji dot. szkolnictwa jest omówienie
kryteriów i zasad oceny osiągnięć i zapewnienie poprzez uzgodnienia i kooperację możliwie
wysokiego poziomu jednolitości wymagań i kryteriów oceny.
Jako kryteria oceny zasadniczo wchodzą w rachubę:
•

pełen zakres i poprawność wiedzy

•

samodzielność w szukaniu rozwiązania

•

staranna i odpowiednia realizacja (język specjalistyczny, forma i środki prezentacji)

•

umiejętność interpretowania, argumentowania i prezentacji

•

współkształtowanie zajęć

•

umiejętność pracy w zespole

•

umiejętność rozwijania strategii służących rozwiązywaniu problemów.
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Przykładami kontroli osiągnięć w nauce mogą być m.in.:
•

prace klasowe

•

testy

•

protokoły

•

referaty

•

dokumentacja

•

zlecenia realizacji projektu i prezentacje

•

prace domowe i teczki robocze

•

produkcje medialne

•

materiały uzupełniające
Kilka z wymienionych sposobów kontroli stanu osiągnięć uczniów w nauce

są równocześnie ważnymi elementami pracy w ramach projektu, tak jak np. zlecenia dot.
realizacji projektu, dokumentacja, protokoły i prezentacje. W projektach zastosowanie mogą
tak więc znaleźć różne instrumenty służące ocenie, odzwierciedlające różne aspekty
osiągnięć wzgl. kompetencji i stanowiące tym samym możliwość konkretnego wspierania
rozwoju kompetencji uczniów.

Ocena osiągnięć w projektach
Ocena osiągnięć spełnia w naszym systemie szkolnym funkcje sprzeczne:
•

w formie opisowej dostarcza informacji na temat indywidualnego stanu osiągnięć
jak również przesłanek do celowej poprawy (pomoc),

•

w formie wystawianych ocen służy zdyscyplinowaniu i selekcji.
W przypadku „kontroli osiągnięć”, o których mowa jest w Ustawie o szkolnictwie,

nie chodzi w pierwszym rzędzie o określone w danym momencie osiągnięcie i stan wiedzy,
lecz o szersze rozumienie pojęcia osiągnięcia, tj. takie rozumienie, które uwzględnia również
proces przyswojenia wiedzy i proces indywidualnego nabywania kompetencji. Zasadniczo
zajęcia w klasie umożliwiają jedynie bardzo ograniczony wgląd w powstawanie i rozwój
subiektywnych i społecznych osiągnięć uczniów w nauce. Z związku z tym należałoby
zrezygnować z perfekcji na korzyść pragmatycznego sposobu działania opartego
na przejrzystych i mających odniesienie do każdego kontekstu kryteriów, umożliwiającego
ciągłą wymianę zdania z uczniami. Jeśli proces uczenia się w projekcie jest nieprzerwalnie
dokumentowany i omawiany, to tym samym tworzone są podstawy do wyżej opisanej oceny
osiągnięć w projekcie.
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Co podlega ocenie?
•

kompetencje merytoryczne i pozamerytoryczne ściśle związane z powstaniem wyników
końcowych (produkty, procedury, koncepcje itp.).

•

fazy pracy w projekcie / przebieg zarządzania projektem

•

Pozytywnie na ocenę pracy uczniów w projekcie mogą wpłynąć ponadto następujące
czynniki: wnioskowanie konsultacji, rozpoznawanie błędów (również własnych), nazwanie
trudności po imieniu, wzajemne wspieranie się.

•

Kompetencje osobowościowe i społeczne mogą być stwierdzane i określane poprzez
obserwację i w oparciu o arkusz dot. obserwacji. Nie należy wykluczać wpływu
na indywidualne osiągnięcia innych członków zespołu. Dlatego należy zrezygnować
z

ocen

(stopni),

można

posługiwać

się

działaniem

oparte

na

sumowaniu

(np. przyznawanie punktów).
Bardzo dużą wagę przywiązuję się w każdej fazie realizacji projektu do kwestii
samokontroli i samooceny uczniów.
Ocena osiągnięć może dotyczyć różnych aspektów pracy w projekcie. W poniższej
tabeli przedstawione zostały wszystkie aspekty pracy w projekcie wraz z ich odnośnikami
do poszczególnych części dokumentacji projektu i przyporządkowanych punktów ciężkości
(ważności) pod kątem kompetencyjnym.
Aspekty pracy w projekcie

Istotne kompetencje

współpraca w zespole

Komponety
dokumentacji
projektu
dzienniki projektu / nauki

stosowanie metody zarządzania
projektem
prezentacje

dokumenty dot. zarządzania
projektem
przedstawienie wyników

kompetencja metodologiczna

wyniki / produkty

ewentualny opisy produktu

kompetencja przedmiotowa

kompetencja osobowościowa
kompetencja społeczna

kompetencja osobowościowa
kompetencja społeczna

Sprawozdanie z realizacji projektu, składające się z trzech części, tj. dzienników
projektu i nauki, dokumentów dotyczących zarządzania projektem i wyników, stanowi
odpowiednią podstawę do oceny osiągnięć uzyskanych w projektach. Na podstawie analizy
dokumentacji i porównania z dokumentacja wzorcową możliwe jest wyciągnięcie różnych
wniosków dotyczących jakości dokumentacji sporządzonej przez uczniów.
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Możliwe jest oczywiście również podjęcie w oparciu o kryteria merytoryczne oceny
właściwego wyniku wzgl. produktu powstałego w ramach realizacji projektu.
Ci, którzy mają możliwość dokumentowania i oceny osiągnięć w projekcie z różnych
perspektyw i przez cały okres jego realizacji, mogą pokusić się dodatkowo o wystawianie
stopni ujętych w „certyfikowanych” przez szkołę port folio.
Poza analizą i oceną dokumentów odpowiednią podstawą do oceny projektu stanowi forma
i treści prezentacji końcowej. Uzupełnione zostają przez:
•

obserwacje nauczyciela dotyczące aktywności i współpracy w zespołach

•

ocenę wyników pośrednich, półproduktów

•

ocenę referatów, sprawozdań, protokołów itp.

•

wzajemną ocenę uczniów pracujących w grupie

•

wzajemną ocenę grup

•

ocenę stopnia realizacji pierwotnie określonych celów projektu (w przypadku projektów
faktycznie zleconych oceny dokonuje zleceniodawca).
Schematy opiniowania i oceniania przedstawione w załączniku opracowane zostały

we współpracy koleżanek i kolegów z technikum, Krajowego Instytutu Szkolnictwa
i Uniwersytetu Bremy. Włączone one są w trójetapowy dialog prowadzony pomiędzy
nauczycielem a zespołem projektowym.
Rozmowa wstępna:
•

Kryteria oceny omawiane są z uczniami przed rozpoczęciem zajęć realizowanych
w formie projektu.

•

Uzgodniony zostaje termin wspólnej (nie podlegającej ocenie) rozmowy w trakcie
realizacji projektu i termin rozmowy końcowej (podlegającej ocenie).

Rozmowa w trakcie trwania projektu:
•

Każdy uczeń w oparciu o uzgodniony system kompetencji ocenia swoje osiągnięcia.

•

Nauczyciel omawia wspólnie z uczniami ich własne oceny i porównuje je z własnymi.
Odstępstwa oceny własnej od oceny dokonanej przez inne osoby (nauczyciela) służą
podjęciu wspólnej refleksji. Ewentualnie należy określone (subiektywne) spostrzeżenia
nauczyciela włączyć do rozmowy nt. oceny. W celach korygujących można posłużyć się
dziennikiem projektu lub nauki, w których zapisane są wszystkie czynności wykonane
przez ucznia.
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Rozmowa końcowa:
•

Każdy uczeń określa swoje własne oceny w oparciu o uzgodniony system kompetencji.
Ocenie podlega wyłącznie okres pomiędzy rozmową przeprowadzoną w trakcie realizacji
projektu a rozmową końcową.

•

Nauczyciel tworzy własne oceny w oparciu o ten sam system kompetencji.

•

Nauczyciel omawia z uczniami indywidualnie oceny sformułowane przez uczniów
i porównuje je z własnymi. Odstępstwa oceny własnej od oceny dokonanej przez inne
osoby (nauczyciel) służą podjęciu wspólnej refleksji. Ewentualnie należy określone
(subiektywne) spostrzeżenia nauczyciela włączyć do rozmowy nt. oceny. W celach
korygujących można posłużyć się dziennikiem projektu lub nauki, w którym zapisane
są wszystkie czynności wykonane przez ucznia.

•

Nauczyciel ocenia ucznia.

W formie trójetapowego dialogu można ocenić również pracę zespołu.
Wskazówka dotycząca obserwacji procesu
Oceny nauczyciela sformułowane w oparciu o obserwację procesów realizowanych
przez zespół uczniów powinny być tematem poruszanym w ramach rozmów z uczniami bądź
przynajmniej w trakcie rozmowy w sprawie oceny realizowanej w trakcie trwania projektu.
Spostrzeżenia

i

wartościujące

opinie

nauczyciela

mogą

pomóc

zespołowi

w zoptymalizowaniu postępowania i sprostaniu oczekiwaniom pochodzącym z zewnątrz.
Usilnie

odradza

się

jednak

włączać

ocenę

realizowanych

procesów

do

oceny

na świadectwie. Tak długo, jak oceny te oparte są na indywidualnych obserwacjach,
pozostają one problematyczne. Wystawiania ocen według własnego uznania i ocen błędnych
na niekorzyść uczniów nie można wykluczyć, a skorygowanie jest trudne. W oparciu
o

zasadę

tzw.

kontrolowanego

subiektywizmu,

stosowaną

również

w

metodzie

„assessmentcenter”, możliwe byłoby zmniejszenie ilości błędów. Niemniej ze względu
na duży nakład personalny i czasowy wykorzystanie tej metody na użytek szkolny
jest niemożliwe. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że nauczyciel odgrywa różne role:
•

Jako zleceniodawca (wewnętrzny) bądź „przedstawiciel“ zleceniodawcy zewnętrznego
przejmuje ocenę treściowo- merytoryczną.

•

Jako

ciało

pedagogiczne

odpowiada

za

ocenę

pod

kątem

pedagogicznym,

w szczególności w odniesieniu do kompetencji osobowościowej i społecznej ucznia.
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•

Obserwując proces realizacji projektu ma jako nauczyciel za zadanie wspieranie
procesów uczenia się i ewentualnej mediacji w przypadku pojawienia się konfliktów
pomiędzy uczniami.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oceny procesów formułowane

na podstawie subiektywnych obserwacji nie dziwi fakt, że prowadzi ona z reguły
do konfliktów na tle odgrywanych ról w projekcie i zagraża zaufaniu istniejącemu pomiędzy
nauczycielem i uczniem.
Bardziej efektywna i często również bardziej „sprawiedliwa“ okazuje się samoocena
zespołu projektowego, polegająca na przyznaniu przez nauczyciela zespołowi określonej
części oceny całkowitej

(np. 20 %) do rozdysponowania we własnym zakresie,

tzn. do podzielenia pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Z reguły w ten sposób
inicjowany jest w obrębie zespołu proces refleksji nad indywidualnym wkładem każdego
członka zespołu w realizację projektu. W oparciu o istniejącą dokumentację projektu proces
ten przebiega najczęściej bezkonfliktowo, jako że członkowie zespołu z własnej perspektywy
potrafią lepiej aniżeli nauczyciel ocenić osobiste zaangażowanie poszczególnych członków
zespołu.

Przykładowe
przez zespół

kryteria

służące

ocenie

procesu

realizacji

projektu

Kryteria
Cele projektu (patrz matryca) zostały zidentyfikowane.

Zarządzanie projektem /
Ukierunkowanie na cele

Cele projektowe powinny spełniać cechy SMART.
Plan określający strukturę projektu został kompletnie opracowany.
Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych pakietów pracy zostały jednoznacznie
zdefiniowane.
Opracowany został jasny harmonogram realizacji projektu.
Interesariusze i ryzyko zostały zidentyfikowane i odpowiednie środki zaplanowane.
Postęp w pracy zespołu jest wyraźnie widoczny (dziennik projektu)

28

Współpraca w zespole

Analiza określająca potencjał zespołu została przeprowadzona (np. za pomocą metaplanu).
Reguły obowiązujące w zespole zostały uzgodnione i są przestrzegane.
Zdolność zespołu do pracy jest zabezpieczona.

2

Zespół spotyka się regularnie i podejmuje uzgodnienia.
Dziennik projektu prowadzony jest wspólnie.
Członkowie zespołu przekazują sobie regularnie informację zwrotną (tzw. feedback).

2

np. zastępstwa w przypadku choroby bądź nieobecności, przepływ informacji jest zabezpieczony.
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4. Sprawozdanie z projektu jako część zasadnicza oceny projektu
z ukierunkowaniem na kompetencje
Zasadniczo projekt można podzielić na cztery fazy:
•

wyjaśnienie zlecenia

•

planowanie projektu

•

wykonanie projektu

•

zakończenie projektu / prezentacja

Sprawozdanie z projektu dokumentuje i analizuje wszystkie cztery ww. fazy realizacji
projektu. Sprawozdanie zawiera:
•

dokumenty dotyczące zarządzania projektem: Powstają one w trakcie planowania projektu
i są odzwierciedleniem całego procesu pracy jak również wyników cząstkowych fazy
planowania.

•

dokumentację procesu: to uzgodnione reguły obowiązujące członków zespołu
i dziennik projektu, dokumentujący w sposób przejrzysty współpracę w zespole.

•

produkty

w

formie

cyfrowej

wzgl.

papierowej:

koncepcje,

opisy

produktów,

dokumentację realizacji projektu (np. w przypadku realizacji imprez).
•

Prezentację jako końcowe przedstawienie przebiegu realizacji projektu, jego wyników
włącznie z przemyśleniami i samooceną.

Sprawozdanie z projektu szereguje wszystkie dokumenty w logiczną całość i uzupełnia
je uwagą wstępną, zawierająca informacje dotyczące historii powstania projektu,
opis zlecenia i krótkie przedstawienie projektu wraz z jego wynikami dla zleceniodawcy.
Poniżej przedstawiamy przykład obrazujący strukturę sprawozdania z projektu.

31

Przykładowa struktura sprawozdania z projektu
Spis treści
Uwaga wstępna
Historia projektu

Krótkie przedstawienie projektu/ zleceniodawcy
Najważniejsze informacje dla zleceniodawcy

Opis zlecenia

Oryginalny tekst zlecenia

Refleksja w formie pisemnej


Przedstawienie problemu:

Jak ocenia Pan/Pani stopień trudności projektu pod względem merytorycznym? Czego się Pan/Pani nauczyła?


Zarządzanie projektem:

Jak ocenia Pan/Pani własny udział w planowaniu i realizacji projektu ? Czym uzasadni Pan/Pani ewentualne odstępstwa
od planu? Czego się Pan/Pani nauczyła?


Zaangażowanie & niezawodność:

Jak ocenia Pan/Pani swój indywidualny wkład pracy i zaangażowanie? Czy czegoś o samym sobie się Pan/Pani
nauczyła?


Współpraca w zespole:

Jak ocenia Pan/Pani współpracę w zespole? Czego się Pn/Pani nauczyła?

Bibliografia
Załącznik
Spis (zestawienie dokumentów)
Planowanie projektu (dokumenty dotyczące kwestii zarządzania projektem):
 podział ról w zespole
 reguły obowiązujące w zespole
 dziennik projektu/nauki
 krótki opis projektu
 analiza otoczenia i interesariuszy (z uwzględnieniem ryzyka i szans)
 matryca celowa
 plan faz realizacji
 umowa dot. realizacji projektu
 plan struktury projektu
Opcjonalnie:
 opisy pakietów pracy
 plan przebiegu projektu
 plan z kamieniami milowymi
 organizacja projektu
 analiza ryzyka
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Dokumentacja wyników

Przedstawienie wyników projektu, np. w formie dokumentacji produktu, koncepcji
bądź obszernej dokumentacji realizowanej imprezy.
Jako że sprawozdanie z projektu dokumentuje cały przebieg procesu, zasadne
wydaje się wykorzystanie go w celu oceny projektu. Poniższa lista kontrolna może służyć
z jednej strony sprawdzeniu dokumentacji projektu pod kątem jej kompletności (wymaganie
minimalne), z drugiej zaś strony każda z pozycji może zostać w oparciu o pewien klucz
oceny opatrzona wcześniej odpowiednią ilością punktów, co dawałoby różne możliwości
oceny etapów realizacyjnych projektu i prezentacji wyników. Punkty procentowe zawarte
w

prawej

kolumnie

tabeli

są

wartościami

zalecanymi,

określającymi

ważność

poszczególnych kroków zarządzania projektem wzgl. dokumentów.
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Lista kontrolna służąca ocenie i planowaniu projektu
Dokument

Wskaźnik jakości

Krótki opis
projektu

Krótki opis projektu jest kompletny.

Analiza otoczenia
i interesariuszy

Zainteresowane grupy osób i instytucji (interesariusze) zostały
zidentyfikowane.

Ocena
5%

Zlecenie dot. realizacji projektu zostało sformułowane w sposób
poprawny i kompletny.
15%

Interesy i możliwe zachowanie interesariuszy zostało określone
i przedstawione w formie wizualnej.
Działania, które winny zostać podjęte, zostały określone
i dostosowane do oczekiwanej reakcji.
Matryca celowa

Cel główny i cele pośrednie (cele związane z osiągnięciem pewnych
wyników) zostały określone.

20%

Cele powinny spełniać cechy SMART i korespondować z opisem
zlecenia dot. realizacji projektu.
Precyzyjne wskaźniki, określające stopień realizacji celów, zostały
określone.
Założenia (kryteria kompetencyjne) zostały określone.
Warunki ramowe zostały sformułowane.
Warunki realizacji projektu zostały zabezpieczone.
Plan określający
fazy realizacji
projektu

Fazy i istotne punkty projektu zostały w sposób pełny i poprawny
zobrazowane.

10%

Umowa dot.
realizacji projektu

Wszystkie pozycje zawarte w umowie projektu zostały wypełnione.

10%

Projekt został opracowany w sposób poprawny i kompletny.
Umowa projektowa uwzględnia wyniki fazy planowania ogólnego
(analiza otoczenia, matryca celowa, plan fazowy)

Plan
przedstawiający
strukturę projektu

Podprojekty i pakiety pracy zostały w całości określone w oparciu o
matrycę celową.

20%

Pakiety pracy zostały odpowiednio oznakowane.
Pakiety pracy zostały ujęte w sposób logiczny i sensowny w formie
diagramu drzewkowego.
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Osoby odpowiedzialne za realizację głównych pakietów pracy (ewent.
również podprojektów) zostały wyznaczone.
Plan realizacji
projektu

Czynności ujęte zostały w odpowiedniej logicznej kolejności zgodnej z
planem obrazującym strukturę projektu.

20%

Poszczególne fazy pracy są realistyczne.
Zobrazowane fazy i główne punkty realizacji projektu zgodne są z
planem obrazującym poszczególne fazy realizacji projektu.
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Prezentacja projektu
Projekty zwieńcza zazwyczaj prezentacja końcowa, na którą zapraszany jest również
zleceniodawca projektu. Ta część realizacji projektu często również podlega ocenie.
Zaznaczyć należy jednak, że w przeciwieństwie do oceny sprawozdania z realizacji projektu
w tej część większą rolę odgrywają kwestie dotyczące zachowania, wymykające się ocenie
obiektywnej. Dlatego też poniższy schemat oceny prezentacji projektu jest zwięzły
i skonstruowany świadomie w taki sposób, aby ujmował tylko kilka tzw. kwestii „miękkich”,
jak np. pytanie dotyczące tego, czy prelegent wyrażał się w sposób wyraźny i zrozumiały.
Przykład oceny prezentacji
Struktura i treści

Tak

Nie

Na początku prezentacji przedstawiono zarys. Agenda była
dołączona.

Ocena
50%

Część główna posiada jasną strukturę. Motyw przewodni
rozpoznawalny.
Istotne treści merytoryczne zostały sformułowane odpowiednio
dla adresata.
W trakcie prezentacji przekazywane są rzetelne treści (w razie
potrzeby podawane są źródła).
Prezentację kończy podsumowanie i odniesienie do przyszłości.

Język i treści

Tak

Nie

Prelegent zwracał się do osób obecnych podczas prezentacji.

Ocena
25%

Prelegent mówił jasno i zrozumiale.

Wykorzystanie
prezentacją

mediów

i

kwestie

dot.

zarządzania Tak

Sensowne i wspierające prezentację wykorzystanie środków
medialnych.

Nie

Ocena

25%

Kształt prezentacji ciekawy i wymowny.
Odpowiednie zarządzanie czasem przez prelegenta.
Praca w grupach, zadania, kolejność i przejścia do innych
tematów wyjaśnione.
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Załącznik
Praca w projekcie jako część egzaminu końcowego
Wyciąg z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie technikum z dnia
31 sierpnia 2009 roku, § 18:
Egzamin w formie projektu
(1) Egzamin w formie projektu realizowany jest w przedmiocie znamiennym dla danej ścieżki
kształcenia. W ramach egzaminu realizowanego w formie projektu uczeń winien wykazać się
umiejętnością zrozumienia, oceny, rozwiązania i przedstawienia rozwiązania problemu w praktyce.
(2) Egzamin w formie projektu może być realizowany jako praca indywidualna bądź grupowa.
W przypadku pracy grupowej istotne jest zabezpieczenie możliwości wykazania i oceny osiągnięć
indywidualnych.
(3) Temat egzaminu realizowanego w formie projektu wynika z przedmiotu znamiennego dla danego
toku kształcenia. Określony zostaje przez nauczyciela przedmiotu na wniosek ucznia i zatwierdzony
przez dyrektora szkoły.
(4) Egzamin realizowany w formie projektu składa się z trzech powiązanych ze sobą części:
1. Produkt
Produktem jest wynik projektu, który zamiast formy pisemnej może być również produktem
medialnym, stworzonym obiektem bądź przedstawieniem scenicznym czy muzycznym.
2. Część pisemna
Na temat procesu tworzenia produktu wysnuwane są refleksje w formie pisemnej. W przypadku,
gdy produkt nie posiada żadnej formy pisemnej, to refleksje na temat jego powstania powinny zostać
uzupełnione o opis produktu.
3. Część ustna
Podstawą części ustnej jest ustna prezentacja produktu. Czas trwania prezentacji wynosi od 10
do 15 minut. Po prezentacji następuje rozmowa, której ramy czasowe wynoszą dla każdego ucznia
od 10 do 15 minut.
(5) Zadanie pisemne dotyczące procesu realizacji produktu powinno być zlecane w takim czasie, aby
jego rozwiązanie mogło nastąpić nie wcześniej aniżeli na cztery tygodnie przed egzaminem ustnym.
Po upływie dwóch tygodni przewidzianych na opracowanie zadania uczeń winien przedłożyć swoją
pracę pisemną. Na okres udziału w egzaminie realizowanym w formie projektu uczniowie zwolnieni
zostają z zajęć lekcyjnych. Część pisemna oceniana jest wraz z wystawieniem oceny przez członka
komisji egzaminacyjnej zgodnie z § 10 ustęp 1 numer 3 (nauczyciel przedmiotu). § 17 ustęp 7 zdanie
2 do 4 obowiązuje odpowiednio.
(6) Produkt egzaminu realizowanego w formie projektu prezentowany jest przez ucznia w ramach
kolokwium, tj. ustnej części egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Komisja na wniosek członka
komisji zgodnie z § 10 ustęp 2 numer 2 (nauczyciel przedmiotu) wystawia ocenę za część ustną
(7) Komisja egzaminacyjna wystawia ocenę łączną uzyskaną w trakcie egzaminu zrealizowanego
w formie projektu. Podczas wystawiania oceny łącznej oceny częściowe z części pisemnej i części
ustnej w równym stopniu brane są pod uwagę.“
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