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Wstęp
Jednym z głównych nurtów polityki Unii Europejskiej jest wsparcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, przy czym dla osiągnięcia tego celu zakłada się znaczący wkład
kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Zgodnie z tą polityką promowane jest stosowanie metod nauczania poprzez odkrywanie / dociekanie (Inquiry Based
Science Education – IBSE) w celu rozbudzania zainteresowania uczniów nauką oraz zwiększenia liczby absolwentów w zakresie kierunków nauk przyrodniczych, technicznych i matematycznych (Rocard i inni, 2007). Samodzielne dociekanie wiedzy wymaga prowadzenia znacznie intensywniejszego rozumowania, niż ma to miejsce w przypadku stosowania
tradycyjnych metod kształcenia (SAILS, 2013). Niewątpliwie istotną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę w procesie wprowadzania IBSE do szkół, jest problematyka oceniania
uczniów pracujących tą metodą. Jednym z najczęściej spotykanych problemów związanych
z ocenianiem, szczególnie dla młodych nauczycieli, jest równoczesne stosowanie w praktyce
kryterium równego i sprawiedliwego oceniania, czyli stawiania każdemu uczniowi równych
wymagań oraz stosowania zasady indywidualizacji oceny każdego ucznia. Problem polega
na znalezieniu „złotego środka” między obiema zasadami (Wilson, 1996), (Wiggins, 1993).
Jednym z głównych założeń i celów IBSE jest poprawa zdolności poznawczych i możliwości umysłowych uczniów. Umiejętności rozumowania obejmują ogólne zdolności myślenia
i mogą zostać opisane jako służące do wykorzystania wiedzy naukowej w celu identyfikacji
i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych. Są to umiejętności pozwalające na zrozumienie charakteru i funkcji nauki (Dylak,
2011) oraz relacji pomiędzy przyczyną i skutkiem. Umiejętności rozumowania są ściśle związane z systemem edukacji, zarówno na poziomie kształcenia gimnazjalnego, jak i ponadgimnazjalnego, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych. Mogą zostać one
podzielone na trzy główne grupy w zależności od stopnia złożoności (Johnson-Laird, 2006):
1. Podstawowe umiejętności rozumowania są często określane jako rozumowanie Piageta
(Caroll, 1993) lub rozumowanie operacyjne (Csapó, 1992). Umiejętności te posiadają wyraźną strukturę operacyjną, często opisywaną w sposób matematyczny, jak np. identyfikacja istotnych zmiennych i badanie zależności pomiędzy nimi na prostych mechanicznych
warunkach eksperymentalnych (Kuhn, Pease i Wirkala, 2009). Do grupy tej zalicza się
m.in. rozumowanie kombinatoryczne, obejmujące kontrolę i manipulowanie zmiennymi,
a także badanie zależności pomiędzy nimi (Kista, 1979; Schröder, Bödeker, Edelstein
i Teo, 2000; Lockwood, 2013). Kolejna grupa podstawowych umiejętności wnioskowania opiera się na teorii prawdopodobieństwa. Rozumowanie probabilistyczne (Jones, Langrall, Thornton i Mogill, 1997, 1999; Girotto i Gonzalez, 2008) ma zasadnicze znaczenie
w ocenie ryzyka i jest warunkiem koniecznym do rozwoju rozumowania korelacyjnego
(Lawson, Adi i Karplus, 1979; Kuhn, Phelps i Walters, 1985; Ross i Cousins, 1993;
Schröder, Bödeker, Edelstein i Teo, 2000) oraz myślenia statystycznego (Chance, 2002).
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2. Umiejętności rozumowania wyższego rzędu. Ta kategoria obejmuje złożone procesy myślowe, na które najczęściej składają się proste umiejętności myślenia (Williams,
1999). W tej grupie można wyróżnić:
• Rozumowanie analogiczne – najbardziej znany proces myślowy, często stosowany w nauczaniu. Uczeń wykorzystuje swoją wiedzę zdobytą w określonym kontekście do analizy
nowej, podobnej sytuacji (Polua, 1968; Klauer, 1989; Abdellatif, Cummings and Maddux, 2008).
• Rozumowanie indukcyjne – podobne do rozumowania analogicznego. Według niektórych podziałów rozumowanie analogiczne jest częścią szerzej pojętego rozumowania indukcyjnego (Polya, 1968; Hamers, de Koning and Sijtsma, 1998; Csapó, 1997). Wiele testów inteligencji jest opartych na zadaniach wykorzystujących rozumowanie indukcyjne.
• Rozwiązywanie problemów – reprezentuje złożone zadania, które pojawiają się w sytuacjach, w których rozwiązanie na pierwszy rzut oka wydaje się nieosiągalne. Rozwiązanie tego rodzaju problemów wymaga integracji informacji pochodzących z różnych
źródeł, a często także przeprowadzenia dodatkowych badań (Frensch i Funke, 1985).
• Myślenie krytyczne, często związane z prowadzeniem badań naukowych – termin stosowany w szerszym znaczeniu, obejmujący systematyczne korzystanie z kilku rodzajów
umiejętności rozumowania, takich jak formułowanie problemów badawczych i poszukiwanie przesłanek oraz dowodów w celu stworzenia solidnych podstaw do udzielenia
określonej odpowiedzi na postawione pytanie.
3. Rozumowanie naukowe – wykorzystanie abstrakcji i symboli do reprezentacji i opisu
zjawisk za pomocą zmiennych i wymiarów. Obejmuje ono argumentację, która wymaga
organizacji faktów i liczb, wykonywania operacji logicznych oraz znajdowania zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy obserwowanymi zmianami. W proces ten jest
zaangażowane zarówno rozumowanie indukcyjne, jak i dedukcyjne (Watters i English,
1995). Tego rodzaju procesy wnioskowania są charakterystyczne dla prowadzenia badań
naukowych oraz kształcenia w zakresie nauk ścisłych poprzez wykorzystanie metod odkrywania. Stawianie oraz weryfikacja hipotez, projektowanie doświadczeń oraz analiza
wyników są najbardziej typowymi elementami rozumowania naukowego (Adey, 1999;
Howson i Urbach, 1996; Koerber, Sodian, Thoermer i Nett, 2005; Venville, Adey, Larkin i Robertson, 2003). Jest ono często określane jako najbardziej zaawansowana forma
ludzkiego myślenia.
Ocena umiejętności uczniów w zakresie rozumowania naukowego i podstawowych umiejętności naukowych jest celem rozlicznych programów, na przykład:
• PISA – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (OECD, 2013) bada
umiejętności uczniów w wieku powyżej 15 lat w zakresie rozwiązywania problemów,
czytania ze zrozumieniem, rozumowania matematycznego oraz rozumowania w obszarze nauk przyrodniczych. Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów jest
koordynowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCDE, 2003a,
2003b, 2006, 2009, 2013). PISA bada w różnych krajach umiejętności uczniów w wieku
powyżej 15 lat w zakresie rozwiązywania problemów, czytania ze zrozumieniem, rozumowania matematycznego oraz rozumowania w obszarze nauk przyrodniczych. Testy
PISA są w wielu aspektach skorelowane z umiejętnościami rozumowania. Weryfikują one
zdolności uczniów do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wiedzy naukowej
i zdolności logicznego myślenia (testy wielokrotnego wyboru). PISA nie ogranicza się
jednak tylko i wyłącznie do badania umiejętności, sprawdzana jest w niej / w nim również
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wiedza uczniów (OECD, 2012). Badanie PISA, które zostało przeprowadzone w 2015
roku sprawdzało również umiejętności współpracy uczniów w zakresie rozwiązywania
problemów.
• TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study, którego celem jest monitorowanie osiągnięć i standardów programów nauczania w kontekście globalnym, przy
dążeniu do poprawy edukacji oraz stymulowaniu reformy programów nauczania (http://
timssandpirls.bc.edu/).
• EBRAS (Evidence-Based Reasoning Assessment System) - ocena umiejętności uczniów
w zakresie wykorzystania dowodów w prowadzonej przez nich argumentacji (Brown,
Nagashima, Fu, Timms i Wilson, 2010).
• Kolejne badania związane z umiejętnościami rozumowania zostały przeprowadzone
przez Instytut Millward Brown SMG/KRC, który przygotował raport w zakresie praktyk
stosowanych w kształceniu przedmiotów przyrodniczych w polskim systemie edukacji
(Barevalo-Garcia i inni, 2013).
Jednym z najbardziej znanych narzędzi do badania umiejętności wnioskowania są testy
Lawsona (Lawson’s Classroom Test of Scientific Reasoning – LCTS) (Lawson, 2000a) , które opublikowano po raz pierwszy w 1978 roku, a ich kolejna, ulepszona wersja ukazała się
w 2000 roku. Każdy test składa się z 24 pytań wielokrotnego wyboru, obejmujących wiedzę
z zakresu biologii, chemii i fizyki. Do jego rozwiązania nie jest wymagana wiedza specjalistyczna, jednak konieczne jest posiadanie umiejętności logicznego myślenia. Aby udzielić prawidłowej odpowiedzi, uczeń musi umieć wyobrazić sobie konkretną sytuację oraz zmierzyć
się z określonymi problemami – przykładowo, musi zdecydować, jakie jest prawdopodobieństwo określonego koloru losowo wybranego kawałka drewna i uzasadnić swój wybór poprzez
zaznaczenie poprawnej odpowiedzi (Lawson, 1978, 2000a, 2000b, 2003, 2005; Pyper, 2011).
Testy Lawsona są powiązane z pracą nad ściśle określonym i zdefiniowanym problemem.
Mogą one stanowić element edukacji szkolnej zarówno podczas lekcji, jak i w formie zadania
domowego. Ćwiczenia tego typu wymagają od uczniów prawidłowego zrozumienia problemu, podania jego charakterystyki, odpowiedniej reprezentacji, stworzenia schematu rozwiązania, a wreszcie - jego rozwiązania, przeprowadzenia właściwej argumentacji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Niewątpliwie, praca tą metodą stanowi wyzwanie zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli.
W 2009 roku wprowadzono w Polsce nową podstawę programową dla nauczania na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (w oparciu o ustawę przyjętą w 2008 roku) (MEN,
2008). Nowa podstawa programowa akcentuje znaczenie umiejętności myślenia naukowego
i wykorzystania wiedzy naukowej do identyfikacji i rozwiązywania problemów, wyciągania
wniosków, krytycznej analizy itd. Ponadto nowa podstawa zaleca stosowanie aktywizujących
metod nauczania. W zakresie edukacji naukowej zaleca się umożliwienie uczniom planowania
i przeprowadzania doświadczeń, zbierania danych i obserwacji, samodzielnego poszukiwania
informacji, pracy w grupach itd. Z tego względu nowa podstawa programowa ukierunkowuje
prace z uczniami na stosunkowo nowy trend – wykorzystanie nauczania poprzez odkrywanie
(IBSE) jako jednej z głównych metod nauczania. Jednocześnie można zaobserwować coraz
większą wagę rozwoju umiejętności rozumowania (Dąbrowski i Wiśniewski, 2011). Umiejętności te mogą być rozwijane dzięki kształceniu metodą nauczania przez odkrywanie.
Podsumowująca ocena umiejętności rozumowania odgrywa w ostatnim czasie coraz
istotniejszą rolę. Część przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego zawiera sporą liczbę pytań
weryfikujących tego rodzaju umiejętności. Konstrukcja pytań jest w tym przypadku podobna
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do tych zawartych w teście Lawsona. Zapowiedziano również, że weryfikacja umiejętności
rozumowania będzie stanowić istotną część nowego egzaminu maturalnego, począwszy od
roku 2015 (MEN, 2013).
Celem przeprowadzonego badania było określenie poziomu umiejętności rozumowania
wśród polskich nauczycieli. Zbadano również wpływ na poziom tych umiejętności szkolenia
w zakresie wykorzystania metod nauczania przez odkrywanie.

Metodologia badań
Rozwiązywanie zadań mających na celu określenie poziomu umiejętności rozumowania
naukowego wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zostało przeprowadzone przed
oraz dzień po szkoleniu z metodologii IBSE. Szkolenia prowadzono w ramach realizacji projektu SAILS. W badaniu więzło udział w sumie 104. nauczycieli, podzielonych na dwie grupy: w roku 2014 - 58. nauczycieli, w roku 2015 - 46 osób. Podczas obu szkoleń realizowano
ten sam program, w analogicznym wymiarze godzin. W trakcie szkolenia nauczyciele zostali
zapoznani z podstawami nauczania metodologią IBSE, a także sposobami oceniania pracy tą
metodą. Szkolenie trwało 5 dni i było realizowane w formie wykładów, zajęć seminaryjnych
i laboratoryjnych.
Grupę badawczą stanowili nauczycielce przedmiotów przyrodniczych rasy kaukaskiej
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele zostali poproszeni o rozwiązanie testu autorstwa
A.E. Lawsona (2000) z dyscypliny, którą reprezentowali. Każda z trzech grup rozwiązywała
zatem testy z nauczanego przez siebie przedmiotu. Test poprzedzony był metryczką, w której
ankietowani podwali wiek, płeć, rodzaj ukończonej szkoły wyższej, kierunek studiów. Dodatkowymi pytaniami przyporządkowującymi ankietowanych do odpowiedniej grupy były
pytania składowe testu właściwego. Test był anonimowy, jednakże aby możliwe było porównanie wyników, jakie osiągnął nauczyciel przed i po szkoleniu, każdy z ankietowanych został
poproszony o podpisanie obu części tym samym pseudonimem.

Wyniki
Średnie wartości wyników uzyskane przez nauczycieli kolejnych przedmiotów przed i po
szkoleniu przedstawiono na rysunku nr 1.

Rysunek 1. Średnie wartości wyników pre- i post-testów wg przedmiotów.
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Nauczyciele fizyki przed szkoleniem osiągnęli najlepszy wynik średni (76% poprawnych
odpowiedzi). Nieco mniej poprawnych odpowiedzi udzielili nauczyciele biologii i chemii.
Jednakże w przypadku chemików i biologów wynik post-testu jest wyższy niż testu realizowanego przed szkoleniem, a dla fizyków obserwowana jest zależność odwrotna. Wprowadzenie rozróżnienia na dwie grupy szkoleniowe modyfikuje nieco przedstawione poniżej
zależności (rysunki 2 i 3).

Rysunek 2. Średnie wartości wyników pre- i post-testów wg przedmiotu z uwzględnieniem
okresu szkolenia.

Rysunek 3. Średnia zmiana dla wg przedmiotów po szkoleniu z uwzględnieniem okresu
szkolenia.
W roku 2014 największa zmiana zaszła wśród nauczycieli biologii (różnica o 11 punktów
procentowych), ale - co ciekawe - również nauczyciele chemii nieznacznie (o niecały punkt
procentowy) polepszyli swoje osiągnięcia w stosunku do pre-testu. Nauczyciele fizyki w obu
latach uzyskali gorszy wynik post-testu niż pre-testu.
Dla grupy biologów przeprowadzono dodatkowo analizę uwzględniającą wiek uczestnika. Szczegóły przedstawiono na rysunkach 4-5.
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Rysunek 4. Wyniki uzyskiwane przez
nauczycieli biologii w zależności od wieku
– pre-test.

Rysunek 5. Wyniki uzyskiwane przez
nauczycieli biologii w zależności od wieku
– post-test.

W przypadku testów przeprowadzonych przed szkoleniem widać silną korelację pozytywną
– wraz z wiekiem wzrasta poprawność wypełnienia testu. Analiza post testu takiej korelacji nie
wykazała. Porównując jednak rysunki 4 i 5, można zauważyć, że młodsi nauczyciele osiągnęli
większy postęp – tj. z post testu uzyskiwali wyższe wyniki niż w przypadku pre-testu.

Dyskusja wyników i podsumowanie
Wyniki uzyskane dla poszczególnych grup przedmiotowych, różnią się między sobą.
W przypadku fizyków w roku 2014 - średnio osoby badane po szkoleniu miały gorsze wyniki
o 10 punktów procentowych w stosunku do pre-testu, w roku 2015 - średnio osoby badane po
szkoleniu miały gorsze wyniki o 3 punkty procentowe w stosunku do pre-testu. Widać zatem, że
w obu grupach utrzymuje się różnica pogorszenia wyników, ale w roku 2015 wyniki były lepsze
(średnia wartość dla post testu dla roku 2015 wynosiła 72%, a dla roku 2014 wynosiła 66%).
W przypadku nauczycieli Chemii - nie widać większej różnicy pomiędzy poszczególnymi latami - średnie post-testów są bardzo podobne (2015: 70%; 2014: 67%). W przypadku nauczycieli
biologii (2014: pre-test 64%, post-test 70%; 2015: pre-test 75%, pos-test 69%) średni przyrost
nastąpił o 6,5 punktów procentowych (a odchylenie standardowe wyniósło 0,15 - prawie 15
punktów procentowych, a więc próba jest bardzo niejednorodna z uwagi na wyniki testowe).
Ponieważ wartość jest dodatnia, to można stwierdzić, że większość uczestników podniosła poziom umiejętności rozumowania naukowego. Jeśli jednak analizuje się grupę biologów dzieląc
ją na poszczególne lata szkolenia, można zauważyć, że tylko w 2014 roku grupa uzyskała przyrost wyników z testu Lawsona. Jednocześnie średnia wyników uzyskana przez biologów z pre-testu z 2014 roku, jest najwyższą średnią jaką uzyskano podczas całego badania.
Można zatem zaobserwować dużą rozbieżność pomiędzy wynikami charakteryzującymi
grupę nauczycieli biologii, a dwiema pozostałymi, w których to wyniki uzyskiwane z post-testu są niższe niż z pre-testu, a w przypadku biologów szkolenie spowodowało zdecydowany
wzrost wyniku osiąganego w testach Lawsona.
Choć nie opisano w literaturze badań przeprowadzonych w sposób analogiczny do przedstawionych (uniemożliwia to porównanie wyników wprost), to szereg artykułów traktuje
o badaniach umiejętności rozumowania naukowego z wykorzystaniem testów Lawsona.
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Badania prowadzone przez Coletta and Pillips (2005) z wykorzystaniem identycznych
testów pokazały, że studenci uzyskujący średni wynik z wiedzy 58% osiągnęli średni wynik
z testów Lawsona równy 91%, natomiast studenci słabsi, których średni wynik z testu wiedzy
wyniósł 45%, uzyskali średnią z testu Lawsona 69%. Wyniki przedstawione przez Pyper
(2011) ukazujące osiągnięcia studentów fizyki wskazują w końcowym stadium badań na próg
powyżej 80%. Mimo to wyniki przez nich uzyskane były w większości niższe niż studentów
biorących udział w badaniu Pyper (2001) oraz Coletta i Pillips (2005). Średni wynik uczniów
w badaniach Musheno i Lawsona (1999) wyniósł 88%.
Powyżej przytoczone wyniki badań, przedstawiające poziom umiejętności rozumowania naukowego wśród uczniów i studentów z innych krajów, są wyższe niż średnie wartości
wyników uzyskane przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych stanowiących opisywaną
grupę badawczą. Polscy nauczyciele biorący udział w badaniu osiągnęli zatem wyniki często
niższe niż studenci kierunku nauczanego przez nich przedmiotu w innych krajach. Na tej
podstawie można przypuszczać, że ci nauczyciele nie są w stanie kształtować w uczniach
umiejętności rozumowania naukowego na wysokim poziomie, bo sami tej umiejętności dobrze rozwiniętej nie posiadają.
Analiza rysunków 4-5. wskazuje ponadto silną korelację negatywną w tej grupie. Im bardziej pozytywny wynik przyrostu/zmiany, tym niższy wiek. Wskazuje to, że nauczyciele w młodym wieku są bardziej nowatorscy i chętniej „ulegają” nowinkom dydaktyczno–metodycznym.
Aby móc wykonywać zawód nauczyciela w szkole, należy w Polsce m.in. ukończyć studia wyższe oraz stosowny kurs pedagogiczny. Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu
spełniały te kryteria i były aktywnymi nauczycielami. Co więcej, większość z nich ukończyła
więcej niż jeden kierunek studiów. Analiza oraz porównanie wyników pokazują, że posiadane wykształcenie i wiedza nie są czynnikami decydującymi o umiejętności rozumowanie
w przedmiotach przyrodniczych, mierzonych z wykorzystaniem testów Lawsona; taki brak
korelacji wykazała również Coletta i Pillips (2005). Co więcej, szkolenia z metodologii stosowania nauczania opartego na samodzielnym dociekaniu wiedzy przez uczniów nie muszą
pozytywnie wpływać na umiejętność rozumowania w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Refleksja autorów
W sposobie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, który w dużej mierze korzysta tylko
z metod podających; w formach egzaminacyjnych, które często są ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy teoretycznej, a nie umiejętności, jakie powinien posiąść młody adept na danym
etapie edukacyjnym; a także w szerszym kontekście polskiej myśli oświatowej, nadal aktualne pozostają słowa Jurija Łotmana (1994) „…świat, w którym żyjemy, wciąż chce otrzymywać
najwyższe wartości możliwie najmniejszym kosztem. Jak leniwy uczeń, który ściąga gotowe
rozwiązania, zamiast samodzielnie rozwiązywać zadania. Chcemy otrzymać prawdę możliwie najszybciej, jak gotowe buty uszyte dla wszystkich i dla nikogo.” Ważne jest zatem, aby
podjąć próbę wdrażania IBSE do polskich programów szkolnych. Istotne są szkolenia dla nauczycieli, warsztaty, szkoły dydaktyki, przedsięwzięcia zmierzające ku temu, aby popularyzować nauczanie przez odkrywanie i czynić je środkiem do osiągania sukcesów w kontaktach
uczeń – nauczyciel. Nade wszystko by nauczyciel mógł w lepszy sposób realizować misyjny
charakter swojej pracy – kształcenie kompetentnych, wyposażonych w wiedzę i umiejętności
młodych ludzi, przygotowanych w dobry sposób nie tylko na dalsze etapy kształcenia, ale
także na dalsze życie. Poza szkoleniami z zakresu stosowania IBSE niezbędne wydają się być
również szkolenia dla nauczycieli ukierunkowane ściśle na rozwijanie umiejętności rozumowania naukowego w zakresie przedmiotów przyrodniczych.
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Podziękowania
Opisane badanie zostało przeprowadzone podczas realizacji projektu SAILS. Badanie
to nie stanowiło zadania projektowego i nie było finansowane z środków przeznaczonych na
realizację projektu.
Projekt SAILS uzyskał dofinansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej [FP7/2007-2013], zgodnie z umową o dofinansowanie nr 289085, oraz dofinansowanie
ze środków na naukę w latach 2013-2015 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
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