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Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację wewnętrzną.  
Janina Stojak. 
 

1. PODSTAWOWE METODY BADAO SPOŁECZNYCH  

Obserwacja 

Obserwacja jest najbardziej elementarną metodą poznania empirycznego. Przez obserwację rozumie się 
celowe, to znaczy ukierunkowane i zamierzone, systematyczne postrzeganie badanego przedmiotu, 
procesu lub zjawiska. Obserwacja jest procesem, w którym różne informacje 
o przedmiocie poznania docierają do świadomości człowieka, gdzie podlegają myślowemu opracowaniu. 
Obserwację można przeprowadzid za pomocą rozmaitych technik obserwacyjnych 
i przy użyciu rozmaitych urządzeo utrwalających jej wyniki. Obserwacja dostarcza nam pierwotnych 
informacji o świecie, dlatego to właśnie ona jest jedną z najważniejszych metod pozyskiwania wiedzy o nim. 
Jednak, aby ta wiedza była wiarygodna, musi zostad uzupełniona innymi metodami zdobywania danych. 

 
Obserwację, jako metodę badawczą powinny charakteryzowad następujące cechy: 

1. premedytacja, wyrażająca się w tym, że obserwacja jest przeprowadzona w celu rozwiązania ściśle i w 
pełni określonego zadania; 

2. planowośd, polegająca na tym, aby metoda była stosowana wg planu odpowiadającemu celowi 
obserwacji; 

3. celowośd,  dzięki której  uwaga  obserwatora  skupia się  tylko  na zjawiskach  interesujących  go 
z punktu widzenia rezultatu poznania; 

4. aktywnośd, która polega na tym, że obserwator nie rejestruje wszystkich spostrzeżeo, lecz dokonuje ich 
selekcji; 

5. systematycznośd, która polega na tym, że obserwacja trwa ciągle i jest przeprowadzana wedle 
określonego systemu pozwalającego spostrzegad obiekt wielokrotnie i w różnorodnych warunkach jego 
istnienia. 

 
„...obserwowanie to postrzeganie planowe. Gdy zauważyłem coś niechcący, postrzegłem tylko; 

gdy wypatrywałem, by zauważyd, zaobserwowałem”. (T. Kotarbioski) 
 
Rodzaje obserwacji:  

Ze względu na sposoby ich dokonywania wyróżnia się następujące rodzaje obserwacji: 

1. Bezpośrednie i pośrednie; przy obserwacji bezpośredniej badający nie tylko zbiera dane, ale ma również 
obowiązek sprawdzenia wiarygodności tych danych, odwołując się do innych metod badawczych. 
Szczególnym przykładem obserwacji bezpośredniej jest obserwacja uczestnicząca polegająca na tym, że 
obserwator na okres badao stara się wejśd do badanej zbiorowości, by obserwowad ją  od wewnątrz. 
Natomiast  przy obserwacji  pośredniej  badający  nie  uczestniczy w zbieraniu danych i nie ma wpływu 
na ich powstawanie. Ogranicza się on do wykorzystywania danych zgromadzonych wcześniej. 

2. Kontrolowane i niekontrolowane; obserwacja kontrolowana prowadzona jest w oparciu 
o określone narzędzia systematyzujące (kwestionariusze). Obserwacja niekontrolowana prowadzona 
jest bez narzędzi systematyzujących. Jest to również obserwacja planowa, ale przeprowadzona 
swobodnie. 

3. Jawne i ukryte; gdy badani wiedzą lub nie wiedzą o tym, że są przedmiotem zainteresowao 
obserwatora. 

 
Obserwacja umożliwia bezpośredni kontakt z badaną rzeczywistością społeczną, umożliwia poznanie 
warunków życia, zachowao czy motywacji. Jednak jak każda metoda badawcza ma ona określone, 
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właściwe sobie ograniczenia. Są nimi: utrudnione rejestrowanie, utrata dystansu do badanych zjawisk, 
czy zawężenie pola obserwacji na skutek uczestnictwa w jednej grupie badanych zbiorowości. 

Wywiad 

Nie wszystkie fakty, które interesują badaczy, są możliwe do ustalenia przez obserwację. Nie można 
przez obserwację poznad np. wyobrażeo, uczud, motywacji, zamiarów, przekonao, czyli stanów 
psychicznych ludzi. Gdy więc one są przedmiotem badao, przydatną metodą badao staje się wywiad. 
Wywiad jest rozmową kierowaną, w której biorą udział co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad 
i respondent. W jej toku badający stara się uzyskad od respondenta określone celem badao informacje. 
Wywiad jest więc pewnym procesem, w którym badający oddziałuje na badanego rodzajem stawianych 
pytao, skłaniając go w ten sposób do udzielania wypowiedzi na temat będący przedmiotem badao. 

Typy wywiadu: 

Ze względu na formę wypowiadania się respondentów i sposób przeprowadzenia wywiadu wyróżnia się 
wywiady: 
1. Ustne i pisemne. 
2. Skategoryzowane i nieskategoryzowane; wywiad skategoryzowany czyli kwestionariuszowy jest 

przeprowadzany według wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Badającemu w takim wywiadzie 
nie wolno zmienid nie tylko użytych słów, ale nawet kolejności pytao. Wywiad nieskategoryzowany to 
wywiad prowadzony w sposób swobodny, w którym badający ma pełną inicjatywę, co do tego, jak 
prowadzid rozmowę. Wywiad taki nie pozwala na uzyskanie danych porównywalnych, ale umożliwia 
zebranie danych ukazujących uwarunkowania i okoliczności kształtowania się określonych opinii i 
postaw. 

3. Jawne i ukryte;  wywiad  jest  jawny,  gdy  respondent jest  poinformowany o tym, że prowadzi się z nim 
wywiad, a ponadto jest powiadomiony o rzeczywistej roli badającego i o celu badao, 
w przeciwnym wypadku możemy mówid o wywiadzie mniej lub bardziej ukrytym. 

4. Indywidualne i zbiorowe. 
5. Panelowe; może występowad w dwóch różnych formach. Pierwsza z nich polega na zadawaniu pytao 

przez kilku badających jednemu respondentowi na co najmniej dwóch kolejnych spotkaniach, druga na 
zadawaniu pytao przez jednego badającego kilku respondentom, również na co najmniej dwóch 
kolejnych spotkaniach. Celem takiego wywiadu jest stwierdzenie, jaki wpływ na prezentowane opinie i 
postawy ma upływ czasu oraz inne oddziaływania środowiskowe. 

 

Warunki określające przeprowadzenie wywiadu: 

Organizacja wywiadu: należy wystrzegad się złej prezentacji charakteru i celu badao, zachowao, które mogą 
doprowadzid do błędnych wyobrażeo respondenta o badającym, przejawiania własnych opinii przez 
badającego, wszelkich form krytyki poglądów prezentowanych przez respondenta. Należy zadbad o 
właściwy wybór miejsca. 

Stawianie pytao: należy unikad pytao zaczynających się od słowa „czy” (jeśli już tak się zdarzy, należy dodad 
pytania uzupełniające), powstrzymad się od sugestywnych zachowao (gestów, intonacji), niewskazana jest 
polemika z respondentami, ale należy odpowiednio reagowad na gadulstwo lub milczenie. 
Rejestrowanie wypowiedzi: magnetofon lub inne techniki zapisu stosowane tak, by nie deformowały 
wypowiedzi. 
Interpretacje wypowiedzi: wypowiedzi można interpretowad dosłownie, ale z reguły nie ograniczamy się 
tylko do formalnego ich rozumienia, lecz także uwzględniamy sytuacje, w jakich te wypowiedzi padały i 
naszą wiedzę o respondencie.  
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Badania ankietowe 

 
Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych 
zbiorowości. Rola zbierającego dane tą metodą ogranicza się do opracowania odpowiedniej ankiety, 
wyboru osób, które zamierza się poddad badaniom, rozprowadzenia ankiet, wskazania sposobu ich 
zwrotu oraz zebrania zwróconych ankiet. Bezosobowy charakter ankiety, standardowe pytania i ich 
kolejnośd ułatwiają opracowanie danych. Zapewniona w ankiecie anonimowośd wypowiedzi sprzyja 
szczerym wypowiedziom, ale nie umożliwia uwzględnienia indywidualnych różnic między 
respondentami.  Ponadto  w każdej  zbiorowości  istnieje  grupa  osób, które  z różnych przyczyn nie są w 
stanie należycie wypełnid ankiety.  Nie ma  też  możliwości wyjaśnienia niejasności związanych 
z pytaniami. Istotną wadą metody badawczej związanej z wykorzystaniem ankiet może byd niski odsetek 
zwrotów ankiet, a także brak możliwości obserwowania respondentów.  

 
Typy ankiet:  
 
Ze względu na sposób rozprowadzania wyróżnia się ankiety: 

 

1. środowiskowe, 
2. pocztowe, 
3. prasowe. 
 
Ankiety można również podzielid na jawne i ukryte. 

Struktura ankiety: 
 
1. Informacja o instytucji firmującej badania. 
2. Zwięzła informacja o celu ankiety. 
3. Wyjaśnienia dodatkowe. 
4. Instrukcje dotyczące tego, jak odpowiadad na poszczególne pytania. 
5. Pytania. 
 

 

Pytania: 

 

 powinny byd tworzone na podstawie znajomości problemów, których dotyczą, 

 powinny byd sformułowane tak, aby można było udzielid na nie wiarygodnej odpowiedzi, 

 nie powinny byd sugestywne ani dwuznaczne, 

 pytający powinien zdawad sobie sprawę ze znaczenia kolejności stawianych pytao, 

 pytania mogą mied charakter pytao zamkniętych (zaopatrzonych w tzw. kafeterię pytao, czyli zestawi 
możliwych do wyboru odpowiedzi), półotwartych i otwartych (dających respondentowi pełną swobodę 
odpowiedzi). 

 jeżeli w ankiecie stawiamy pytania zamknięte albo półotwarte (tj. respondent wybiera odpowiedź 
spośród podanych alternatyw), to należy pamiętad, iż owe alternatywy winny byd rozłączne (tj. wybór 
jednej odpowiedzi wyklucza wybór którejkolwiek z  pozostałych) i w miarę możliwości  wyczerpujące (tj. 
winny prezentowad wszelkie możliwe odpowiedzi). Gdy nie jesteśmy pewni spełnienia ostatniego 
warunku, warto do kafeterii dodad opcję ”inne”. 
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Badania dokumentacji 

 
Dokument to występujący w dowolnej postaci dowód istnienia określonych faktów i wydarzeo społecznych 
lub pisemne świadectwo zaszłych faktów i wydarzeo społecznych. 

Typy dokumentów pisanych i zasady ich wykorzystywania: 

 

Dokumenty zebrane w sposób systematyczny: 

 

 dokumenty naukowe,  które  są  niezbędnym  materiałem  źródłowym  dla każdego  badacza, przy 
analizie których należy zwracad uwagę na to,  czy dane dokumenty są godne zaufania, aktualne, 
kompletne; 

 dane statystyczne, podczas analizy których należy rozpatrzyd, jakie wnioski są dopuszczalne, czy będą 
godne zaufania i w czym tkwią ewentualne przyczyny deformacji rzeczywistości; 

 dokumenty kompilacyjne, które składają się z wielu fragmentów pochodzących od różnych autorów. 
 

Dokumenty okolicznościowe: 
 

 dokumenty osobiste, 

 notatki, 

 sprawozdania. 
 

Problem wiarygodności danych zawartych w dokumentach: 

 
Wiarygodnośd danych zawartych w dokumentach, które badamy jest sprawą bardzo istotną, ponieważ 
wiąże się z nią ich wartośd poznawcza. W wypadku dokumentów systematycznych o ich wiarygodności 
sądzid można na podstawie zasadności założeo metodologicznych, sposobów gromadzenia danych i 
rzetelności źródeł, na których się one opierają.  W wypadku dokumentów okolicznościowych trzeba brad 
pod uwagę wiarygodnośd osoby, która jest autorem dokumentu, 
a także jej ewentualne intencje. Bezkrytyczny stosunek do dokumentów, które chcemy wykorzystad, może 
byd przyczyną istotnych błędów w rekonstrukcji czy interpretacji wydarzeo lub faktów. Dlatego wydaje się, 
że w sytuacji, kiedy wątpimy w wiarygodnośd danych dokumentów, lepiej z nich zrezygnowad i szukad 
innych źródeł. 

„Sprawozdania wprowadzające w błąd są gorsze od braku wszelkich sprawozdao”. (W.Lippman) 
 

Aby dane statystyczne były prawidłowo oceniane należy: 

 zdefiniowad jednostki tworzące badany zbiór, 

 sprawdzid jednorodnośd danych, 

 ustalid, jakie dane są nam potrzebne i czy określone dane zawierają interesujące nas właściwości, 

 Ustalid czy porównywane przez nas wielkości statystyczne  mogą byd porównywalne, 

 stwierdzid, czy podane liczby zostały zebrane w dostatecznie długim okresie czasu, czy też są 
przypadkowe, 

 ustalid, czy i w jakim stopniu zebrane dane pozwoliły na wysnucie wniosków w sposób prawidłowy. 
 

INNE METODY BADAO SPOŁECZNYCH 
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Identyfikacja przeszkód 

 
Co to jest? 

Identyfikacja przeszkód wykorzystywana jest do badania przeciwstawnych sił, popychających  
w kierunku założonego celu lub odpychających od niego.  
 
Po co to jest? 

Bardzo często dane zgromadzone w trakcie oceniania szkoły wskazują na istnienie 
przeciwstawnych sił odgrywających rolę w jej rozwoju. Ponieważ w procesie rozwoju szkoły musimy 
efektywnie radzid sobie z siłami uwikłanymi w poszczególne przedsięwzięcia, identyfikacja przeszkód 
pomaga siły te zdemaskowad zarówno na płaszczyźnie personalnej, jak organizacyjnej. 

Jak to robid? 
Narzędzie  do identyfikacji  przeszkód  konstruuje się  zwykle  jako zestawienie przeciwstawnych sił. 
Uczniowie wypełniają poniższy formularz identyfikujący przeszkody, wskazując, co pomaga im  
w nauce, a co przeszkadza. 
 
Identyfikacja przeszkód. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jak to działa? 

W belgijskiej szkole uczniowie zidentyfikowali następujące przeszkody i ułatwienia: 

Ułatwia naukę                                                     Przeszkadza w nauce 

Nauczyciele, którzy akceptują mnie takim, jakim 
jestem. 

Nauczyciele, którzy traktują mnie 
niesprawiedliwie. 

Nauczyciele, którzy informują, jak mi poszło. Nauczyciele, którzy interesują się wyłącznie 
najlepszymi uczniami. 

Dobrze przygotowany i uporządkowany materiał. Lekcje, na których nie widzę sensu, tego co 
robimy. 

Jasne i precyzyjne pytania. Nauczyciele, którzy lekceważą moją pracę. 
Pomoc ze strony kolegów. Zakłócanie nauki przez kolegów. 
Koledzy, z którymi mogę o wszystkim swobodnie 
rozmawiad.  

Koledzy, którzy nie pomagają. 

Dobra atmosfera w klasie. Za dużo lekcji w niektóre dni. 
 . 

Na tej podstawie nauczyciele odbyli gruntowną dyskusję, co robid, a czego unikad. 
 

 
 
 
 

Ułatwia naukę                                                                                

Przeszkadza w nauce 
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Książka raportowa 
 
Co to jest? 

Nazwa nawiązuje do zapisków o trasie  prowadzonych w specjalnych książkach w marynarce 
i lotnictwie. Podobnie zapisywanie wydarzeo w dzienniku (książce raportowej) przez pewien wcześniej 
wyznaczony czas pomaga śledzid podróż pedagogiczną.  

 
Po co to jest? 

Książka raportowa (chronograficzna) to wartościowe narzędzie do badania, jak wykorzystywany 
jest czas. Jeśli na przykład szkoła chce, aby nauczyciele lepiej organizowali czas, dobrze byłoby dowiedzied 
się, ile czasu zabierają im poszczególne zadania. Nauczyciele zapisują przez tydzieo, co robili i w jakim 
czasie, a potem zestawia się ich zapiski. Na tej podstawie można przystąpid do doskonalenia pracy szkoły. 

 
Jak to robid? 

Jeżeli próbka uczniów prowadzi przez tydzieo raport chronograficzny, otrzymamy wartościowe 
źródło informacji, ile czasu spędzą oni na odrabianiu lekcji i jak wygląda ich schemat pracy domowej. 
Uczniów prosi się, żeby prowadzili zapiski podczas każdej sesji domowej: co robili i kiedy (np.: matematyka 
15:26 – 15:42; francuski 16:05 – 16:37). Raporty porównuje się i analizuje, biorąc pod uwagę takie zmienne, 
jak klasa lub zdolności. 

 
Jak to działa? 

W pewnej szkole średniej w Szkocji wszyscy uczniowie z klas tego samego rocznika (trzeciego) 
prowadzili przez pełny tydzieo szczegółowy raport chronograficzny. Raporty przekazano do opracowania 
nauczycielom innych klas. Po opracowaniu raporty wywołały żywą dyskusję 
i dostarczyły licznych niespodzianek. Nauczyciele nie doceniali ilości czasu spędzonego na odrabianiu lekcji z 
pewnych przedmiotów i spiętrzenia prac w niedzielę. Okazało się,  że niektórzy   uczniowie pracowali  po 5-
6 godzin  w niedzielę i niewiele krócej w dni powszednie. Taki model pracy uczniów był dla nauczycieli 
zaskoczeniem, podobnie jak przyzwyczajenie wielu uczniów do pracy przy włączonym telewizorze czy przy 
muzyce. Towarzyskiego charakteru nadawały odrabianiu lekcji telefony do i od kolegów. Wiedza zdobyta 
dzięki raportom zachęciła nauczycieli do bardziej systematycznego zajęcia się pracą domową uczniów i jej 
udokumentowania. 
 
Ewaluacja na podstawie fotografii i wideofilmów (fotoocena) 

 
Co to jest? 
 Za pomocą aparatu fotograficznego lub wideokamery można utrwalid na potrzeby oceniania 

rozmaite  aspekty życia szkoły. Zdjęcia lub filmy stanowią podstawę dyskusji i konkretnych decyzji  
w sprawie rozwoju szkoły. Dzięki dostępności aparatów cyfrowych ten typ ewaluacji przynosi szybkie 
rezultaty. 

 
Po co to jest?  
Uczniom wręcza się aparaty fotograficzne lub wideokamery, przy użyciu których mają badad 

kulturę szkoły. Zdjęcia lub filmy niosą ze sobą inne znaczenia od tych, które dałoby się wyrazid słowami lub 
poprzez odpowiedzi na ankietę. Ponadto uczniowie muszą współpracowad i uzgodnid, jakie wybrad obiekty 
do sfotografowania, tworzą więc maleoką społecznośd badaczy przeszukujących szkołę  
i patrzących na nią z niepowszedniej perspektywy.   

  
Oto kilka powodów, żeby posłużyd się kamerą w celu ewaluacji szkoły (np. jako środowiska 

społecznego): 

 Uczniowie nie stają wobec gotowego schematycznego narzędzia, które przewiduje dwie kategorie 
odpowiedzi: zgadzam się i nie zgadzam się. 

 Ograniczenia językowe nie mają znaczenia. 
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 Ocenianie sięga rozmaitych warstw rzeczywistości szkolnej, różnicując plany  
i wykorzystując różne techniki fotograficzne. 

 Uwzględnia się emocjonalne potrzeby uczniów. 

 Przedstawiając fotografie, uczniowie dostarczają „twardych” faktów na poparcie swoich opinii, 
którymi następnie muszą zająd się dorośli. 

 
Jak to robid?  
Ponieważ uczniowie muszą swobodnie kręcid się po szkole, dobrze jest ustalid zasady, np. : 

1. Uczniowie sami dobierają się w cztero- lub pięcioosobowe zespoły. 
2. Każdy zespół wybiera cztery miejsca w szkole, w których wszyscy członkowie zespołu czują się 

dobrze, i cztery, w których czują się najgorzej. 
3. Zespoły ustalają, jak skomponowad zdjęcie, aby najlepiej wyrażało ich opinie (np. czy sfotografowad 

samo pomieszczenie, czy ludzi w nim).  
4. Zespół robi zdjęcia, zgodnie z p. 3. 
5. Po wywołaniu zdjęd każdy zespół opracowuje afisz: rozmieszcza fotografie, wypisuje komentarze, 

aby było jasne, co się podobało, co nie i dlaczego. 
6. Zespoły  prezentują  afisze  lub  wideofilmy  przed  klasą  jako  podstawę  do dyskusji  

i omówienia propozycji przyszłych działao. 
7. Przygotowuje się prezentacje zdjęd i filmów przed szerszym audytorium, np. dla rodziców, 

nauczycieli albo jednych i drugich 
 

Jak to działa? 
 Fotoocena była często wybierana przez osoby uczestniczące w projekcie szkoły. Uczniowie 

wychwytywali i utrwalali na zdjęciach przejawy życia szkoły, ważne dla nich pod względem osobistym, 
społecznym i dydaktycznym. 

W niektórych  krajach  nagrao  wideo  i  zdjęd  użyto do uzupełnienia obserwacji ich codziennych 
relacji; do tego dołączono postulaty, co należy zrobid, żeby poprawid etos szkoły. Raport zbiorczy 
z Danii tak oszacował korzyści z tego typu oceniania: 

 „Fotoocena stwarza sposobnośd do wyrażenia niektórych podstawowych norm społecznych  
w szkole i do oparcia na tej podstawie otwartego i konstruktywnego dialogu między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Metoda pasuje do sprzętu elektronicznego, a ilustracje można zaprezentowad 
międzynarodowemu audytorium, na przykład dodając podpisy w innych językach lub za pośrednictwem 
internetu.    

Hospitacje koleżeoskie 

 
Co to jest? 
Hospitacje wzajemne albo koleżeoskie nauczycieli spotyka się w wielu szkołach. Nauczyciele o takiej samej 
służbowej pozycji tworzą pary, wzajemnie obserwują swoje lekcje i przekazują partnerowi   uwagi  
dotyczące  uczenia  się,  nauczania,  reakcji  na  trudności  w  uczeniu  się i innych spraw, jakie dzieją się w 
klasie. 
  
Po co to jest? 
Koleżeoski charakter hospitacji ma tę zaletę, że toczą się one w atmosferze zaufania i swego rodzaju 
współzawodnictwa.  
 

Jak to robid? 
Przed hospitacjami należy uzgodnid, na co obserwator będzie zwracał uwagę, w jaki sposób będzie 
przekazywał informacje zwrotną, jak będzie wyglądał arkusz obserwacyjny. Wszystko to może się odbywad 
na podstawie porozumienia między parą nauczycieli albo w szerszych szkolnych ramach.  
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Jak to działa? 

W islandzkiej szkole ośmioro nauczycieli podzieliło się na pary, które wzajemnie obserwowały swoje lekcje. 
Cała ósemka spotkała się wcześniej, żeby omówid plan hospitacji i ustalid dziesięciopunktową listę 
przedmiotów obserwacji. Każdy z nauczycieli trzykrotnie odwiedził klasę, która miał obserwowad, i w ten 
sposób zapoznał się z procedurą i pozbył się początkowych oporów. Powodzenie tej strategii zależy od 
zaufania, uczciwości, dobrego planu, uzgodnionej listy celów obserwacji 
i informacji zwrotnej aprobującej, a jednocześnie stymulującej. 
 
Arkusz obserwacji koleżeoskiej 
Zasady obserwacji i omawiania: staramy się „pokazad” obserwowanemu jego lekcję tak jak „lustro”,  
a nie oceniamy, nie patrzymy na „wszystko” i nie omawiamy „wszystkiego”, tylko wybieramy 
w danym momencie konkretny element lekcji lub zachowania obserwowanego, zadajemy pytania, które 
pomogą obserwowanemu zrozumied, co widzieliśmy na lekcji,  np.: W pewnym momencie zauważyłem, że 
nie zwróciłaś uwagi uczniowi, który nie reagował na Twoje polecenia, jak myślisz, dlaczego tak się 
zachowałaś? Stosujemy tak zwany komunikat „ja” zamiast „ty”, np. „usłyszałem, że mówisz głosem, który 
uznaję za podniesiony”, zamiast „krzyczałaś na uczniów”, podkreślamy pozytywne elementy, oferujemy 
pomoc i radzimy. 
 

Widziałem / -am, że... Usłyszałem / -am, że... Pomyślałem / -am, że... 

 
 
 
 

  

 

Cieo / Trop w trop 

 
Co to jest?  
„Trop w trop” to jeszcze jedna forma obserwacji. Obserwator niby cieo podąża trop w trop przez 
wyznaczony czas za uczniem, nauczycielem lub dyrektorem. 
 
Po co to jest?  
Obserwator, zamiast skupid się na określonej sprawie wybranej ze złożonej rzeczywistości nauczania,  
uczenia  się i  edukacji  w  szerokim  sensie,  skupia się  na osobie  lub  grupie. Na przykład obserwowanemu 
uczniowi lub komu innemu obserwator towarzyszy przez cały dzieo. Można też przez dany czas towarzyszyd 
grupie, np. klasie. Ta forma szczególnie nadaje się, kiedy chcemy obserwowad coś przez długi czas i w 
różnych warunkach. Uzyskujemy wtedy możliwośd ustalenia rozmaitych schematów powtarzających się w 
czasie, a nie jedynie  fotografię jednej chwili. Innymi słowy, otrzymujemy podłużny przekrój życia szkolnego.  
 
Jak to robid?  
Ze względów  etycznych  osoby,  którym  będziemy towarzyszyd w roli obserwatora,  należy o tym wcześniej 
poinformowad tak, żeby były świadome, co się dzieje i w jakim celu prowadzona jest obserwacja. Więcej, 
„cienie” nie mogą mied wątpliwości, na czym polega ich zadanie przed, w trakcie i po obserwacji. 
 
Jak to działa?  
Zespół odpowiedzialny za doskonalenie szkoły opisany w książce Akta Jarvis Court postanowił iśd trop  
w trop za wybranymi uczniami, aby przekonad się, jak wygląda uczenie się w szkole Jarvis Court. Pytania 
przytoczone poniżej pomogły zespołowi przygotowad, przeprowadzid i omówid technikę „trop w trop”.  
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W jednej ze szkół, gdzie pilotowano projekt, poproszono rodziców i członków rady szkolnej, aby każdy przez 
cały dzieo obserwował przydzielonego ucznia i po każdej lekcji krótko z nim porozmawiał  
o odczuciach, uczeniu się, o tym, co poszło dobrze, a co źle. 
 

Pytania pomocne przy ciągłej obserwacji i uczniów techniką „trop w trop” 

Przed podjęciem obserwacji: 

 Czy jest właściwe byd z uczniem podczas przerwy i przerwy śniadaniowej? 

 Czy nauczyciel i uczeo muszą byd tej samej płci i narodowości? 

 Jak zakomunikowad wszystkim wchodzącym w grę nauczycielom, że to nie oni są kontrolowani? 

 Co po obserwacji należy powiedzied nauczycielom (i uczniom)? 

 Co zrobid, żeby w wyniku obserwacji poprawiło się funkcjonowanie szkoły? 
W trakcie obserwacji: 

 Jakim formom i metodom kształcenia poddany został twój  obserwowany w ciągu dnia obserwacji? 
(np. nauczanie zbiorowe, grupowe) 

 Czy program nawiązuje w jakiś sposób do doświadczeo i kultury obserwowanego? 

 Czy zachęca się obserwowanego, by był samodzielnym i odpowiedzialnym uczniem? 

 Czy obserwowany ma okazję do wypowiadania się w klasie? Czy korzysta z niej? 

 W ile interakcji z nauczycielem wchodzi obserwowany w ciągu dnia? Czy z reguły są to interakcje 
przyjazne? Czy nauczyciele zwracają się do obserwowanego po imieniu? 

 W jakich stosunkach z kolegami z klasy pozostaje obserwowany? 
Po zakooczeniu obserwacji: 

 Jakie były zakres i skutecznośd pomocy w trakcie uczenia się (jeśli była potrzebna)? 

 Czy wystąpiła korelacja międzyprzedmiotowa? Czy obserwowany był jej świadom? 

 Czy zajęcia w ciągu dnia tworzyły spójną całośd? 

 Czy przesłania otrzymane od rozmaitych dorosłych osób były spójne? 

 Co obserwowany generalnie sądzi o nauce w szkole, a szczególnie o dniu objętym obserwacją?   
 

 

Wywiady zogniskowane1 

 
Co to jest? 
Zbiera się grupę osób i dokonuje szybkiego rozeznania w ich poglądach na daną sprawę. Opinię tą 

uznaje się za reprezentatywną dla osób tej samej co badani kategorii. Grupy takie są dla szkoły czymś w 
rodzaju płyty rezonansowej.  

 
Po co to jest? 
Grupa składa się z 6 – 12 osób reprezentujących jakąś zbiorowośd. Na przykład wybiera się 

dwanaścioro  rodziców  jako  reprezentujących  poglądy  rodziców jako zbiorowości. Pytania 
i dyskusja mają wydobyd szczere i szczegółowe opinie jednej z grup udziałowców szkoły. Metoda ta jest na 
szeroką skalę wykorzystywana przez firmy badania rynku i rządy dla ukierunkowania polityki. Jest to 

                                                 
1
 Focus group tłumaczy się także jako grupy tematyczne lub grupy zogniskowane (przyp. tłum.) 
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metoda ekonomiczna i wydajna. Dostarcza danych jakościowych  i porównywalnych w czasie. Bywa jednak 
mniej rzetelna niż ankieta, gdyż próbki badanych są mniej liczne i w mniejszym stopniu reprezentatywne.  

 
Jak to robid? 
Grupy fokusowe dobieramy ze względu na wcześniej ustalone kryteria, zależne od celu badania. 

Jeśli grupa ma się składad  z rodziców, musi byd reprezentatywna dla wszystkich rodziców, także tych, 
którzy rzadko pokazują  się w szkole, więc niewiele wiadomo o ich poglądach. Dyskusja ma byd 
szczegółowa, żeby dowiedzied się jak najwięcej, musi więc trwad dostatecznie długo, aby wypowiedzieli się 
wszyscy. Jeśli grup będzie kilka, w każdej należy rozpatrzyd te same pytania, 
a rezultaty należy połączyd. Czasem nawet lepiej przesład zapisane rezultaty dyskusji do uczestników grup 
fokusowych dla potwierdzenia, czy wiernie oddają ich poglądy. 

 
Jak to działa? 
     W szkołach stosujących tę metodę rodziców lub uczniów zbierano w grupach  

i przeprowadzano burzę mózgów oraz dyskusję w kwestiach o szczególnym znaczeniu dla szkoły. Ponieważ 
przy dobieraniu reprezentatywnych grup rodziców pojawiają się trudności, trzeba pamiętad, że od ich 
przezwyciężania zależy, w jakim stopniu reprezentatywne będą zebrane opinie. Prowadzenie wywiadu 
zogniskowanego wymaga nie byle jakich umiejętności, aby dyskutanci nie skierowali dyskusji na inne tory, 
aby rozmawiali swobodnie, bez wewnętrznej cenzury. Tu jest miejsce dla krytycznego przyjaciela jako 
obiektywnego moderatora dyskusji. 

     W irlandzkiej szkole zastosowano wywiad zogniskowany, by dokonad oceny systemu 
wychowawstwa; każda klasa miała swojego wychowawcę, z którym spotykała się codziennie. Nauczycieli 
szkoły podzielono na cztery grupy, każda grupa spotykała się cztery razy, aby ocenid funkcjonowanie 
systemu w świetle potrzeb uczniów. Wywiady zogniskowane uzupełniono  ankietą skierowaną do 25% 
uczniów,  pytano w niej o doświadczenia związane z działaniem systemu.  

      Wywiad zogniskowany często bywa stosowany jako badanie następne po analizie  
i interpretacji  danych z ankiet.  Dyskusja ta może odbywad się w grupach jednorodnych (oddzielnie 
nauczyciele, oddzielnie rodzice, itd.) albo w większych grupach mieszanych.   
W  Finlandii dla pobudzenia dyskusji wygłaszano prowokacyjne twierdzenia. Ale trzeba pamiętad, że 
technika taka wymaga od prowadzącego ogromnej ostrożności i wprawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
VII KONFERENCJA OSKKO, MIĘTNE, 12-14.02.2010, www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2010/ 

 

                          
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

Jak przygotowad focus? 

 

 
Elementy planowania focusa 

 

 

1) Wybór problemu - o czym 
chciałbym/chciałabym porozmawiad 
 w szkole? 

Można wpisad więcej problemów, ale rubryki poniżej 
wypełniamy tylko w odniesieniu do jednego z nich. 

 

2) Kto będzie rozmawiał - skład grupy 
fokusowej 

 

 

 
3) Pytania pomocnicze. 

 
 

 

 

4) Organizacja – kalendarz (kiedy, ile razy),  

 

5) Organizacja - prowadzenie (kto), 

 

6) Organizacja - miejsce (gdzie) 
 

 

 

7) Organizacja – sposób zapisywania 
danych. 
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2. METODA ANALIZY RAPORTU. 

Krok 1. Refleksja na temat informacji zawartych w raporcie i wybór problemów. 
Szczególną uwagę należy zwrócid na to aby proces ten był demokratyczny. Rola dyrektora polega 
na facylitacji dyskusji (nie powinien dyrektywnie narzucad kierunków i tematów pracy). 
       

A. Dzielimy grono nauczycieli na 4 grupy – grupy otrzymują po jednym obszarze raportu 
i rozmawiają:  

 Jakie informacje uzyskane z raportu wydają mi się istotne?  

 Co jest interesujące, ważne i wymaga uwagi? 
Refleksję należy doprowadzid do sformułowania konkretnego problemu. 

Grupy wypisują problemy na plakacie i prezentują. Plakaty rozwieszamy na ścianach.  

B. Zadajemy pytanie: 

 Które, z tych informacji są priorytetowe dla pracy szkoły?  
Nauczyciele wybierają (każdy dla siebie) najważniejsze zagadnienia (każdy ma 3 wybory – zaznacza 

je markerem na plakatach).  

Zliczamy wyniki - odczytujemy 4 najważniejsze, które będą zagadnieniami do dalszej pracy na 
spotkaniu. Należy zwrócid uwagę na to, aby nie zgubid obszaru efekty  ( priorytet ministra oraz 
najistotniejsze zadania szkoły). 
Krok 2: Analiza przyczyn wybranych problemów  

A. Zapisujemy na nowych plakatach  wybrane zagadnienia, rozkładamy w czterech miejscach.  
Nauczyciele dobrowolnie decydują o wyborze zagadnienia, nad którym chcieliby pracowad – w ten 
sposób tworzą się grupy. 

B. 4 grupy problemowe odpowiadają na pytanie: ↓ 

 Jakie są powody zaistniałego problemu?   

Wypisują 3 najważniejsze powody na karteczkach ( jeden na jednej karteczce) i przyklejają na 
plakacie. Następnie zastanawiają się na co szkoła ma wpływ na co nie ma i odrzucają te, które 
całkowicie leżą poza zasięgiem wpływu szkoły ( przekleid kartkę na margines plakatu) . 
 
Kolejne pytanie odnosi się do każdego z  pozostawionych powodów. 

 Dlaczego tak się dzieje?  

Karteczki z pojedynczymi przyczynami uczestnicy podklejają pod powodami. 
Powtarzamy jeszcze raz ten sam krok, czyli odpowiadamy na pytanie „dlaczego tak się dzieje?” 
patrząc tym razem na przyczyny ( przyczyny przyczyn - pogłębienie refleksji na temat przyczyn).  

 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

2 powód 3 powód 1 powód 

przyczyna 

1 powodu 

przyczyna 

2 powodu 

przyczyna 

3 powodu 

przyczyna 

1 przyczyny 

 

przyczyna 

2 przyczyny 

przyczyna 

3 przyczyny 
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Prezentacja pracy grupy (jednego logicznego ciągu powodów nad którym będą pracowad w dalszej 
części warsztatu).  
 
Krok 3: Planowanie z przyszłości.  (decydujemy o tym, czy krok 3 odbywa się jeszcze na tym 
samym spotkaniu, czy już na kolejnym). 
 

A. Praca w tych samych grupach. Prosimy nauczycieli, żeby przyjrzeli się wcześniej wybranej sekwencji 
przyczyn i zdefiniowali cel. Zwracamy uwagę, że znajomośd szczegółowych przyczyn pozwoli trafnie 
określid cel do realizacji w dłuższej perspektywie (kilka miesięcy, rok, kilka lat). Taka analiza 
umożliwi odpowiednio dobrad właściwe działania. 

 
B. Kolejny krok polega na zaplanowaniu działao. 

Pracując w tych samych grupach odpowiadają na pytania:  
 Jakie działania  możemy w szkole podjąd aby ten cel osiągnąd? 

 Jakie działania indywidualnie mogę podjąd dla realizacji celu? 

  
Wypełnianie tabeli narysowanej na plakacie.  
 

Cel: 
 
 
 

Działanie Jak? Kiedy? Kto jest 
odpowiedzialny? 

Zasoby Dowody Kryteria 
sukcesu 

 
 

      

 

 

      

       

       

 
Grupy prezentują efekty swojej pracy. Istnieje możliwośd dopisanie propozycji działao przez 
innych.  
 
Krok 4: Samoocena  
Po kilku miesiącach spotykamy się. Każdy dokonuje refleksji na temat procesu związanego 
z prowadzonymi działaniami.  
Uczestnicy zapisują na karteczkach: pytania, wątpliwości, sukcesy, zebrane informacje, trudności, 
pytania. Jeden na jednej karteczce. Kategoryzujemy – przyglądamy się, jakie można z tego 
wyciągnąd wnioski. 
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3. PROJEKTOWANIE EWALUACJI. 

 

 

Element projektowania 

 

 

 

1) Definiowanie przedmiotu ewaluacji  (co 
ewaluujesz, co chcesz zbadad, po co 
ewaluujesz, czego chcesz się 
dowiedzied?) 

 

 

2) Sformułowanie pytao kluczowych 
(szczegółowe zagadnienia, o których 
chcesz otrzymad informację). 

 

 

 
3) Dobór metod badawczych (jakich metod, 

technik, narzędzi użyjesz podczas 
przeprowadzania ewaluacji) 

 

 

 

4) Określenie próby badawczej (kto, jak 
liczne grupy będą badane) 

 

 

5) Harmonogram ( terminy kolejnych 
działao w ramach ewaluacji i 
odpowiedzialni za wykonanie). 

 

 

 
6) Określenie formy analizy i prezentacji 

danych (wybór formy prezentacji 
wyników, raportu ewaluacyjnego). 
 

 

 

 

 

 

 


