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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

 

Umiejętności złożone polskich uczniów – diagnoza, normy osiągnięć, narzędzia 

wsparcia. 

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wyniki dotychczasowych badań prowadzonych przez IBE i 

omówione planowane na kwiecień badanie powszechne pt. Szkoła samodzielnego myślenia, którego celem 

jest diagnoza poziomu umiejętności złożonych w zakresie języka polskiego  

i matematyki. Jak wynika z międzynarodowego badania kompetencji uczniów PISA 2009, od 2000 r. polscy 

uczniowie znacznie poprawili swoje wyniki w zadaniach typowych, w których nie jest konieczne podjęcie 

samodzielnego rozumowania. Tam, gdzie trzeba argumentować, przekonać do swojego zdania, 

zinterpretować informację, wyniki polskich uczniów są gorsze. 

Szkoła samodzielnego myślenia, podobnie jak inne badania Instytutu Badań Edukacyjnych, takie jak np. 

Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów, ma wesprzeć nauczycieli w rozwijaniu u uczniów umiejętności 

złożonych. Uzyskanie szczegółowych wyników pozwoli na wypracowanie norm osiągnięć w zakresie 

poszczególnych umiejętności oraz przygotowanie wyspecjalizowanych narzędzi dydaktycznych 

wspierających kształcenie umiejętności złożonych. 
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Wpływ zróżnicowania socjoekonomicznego na osiągnięcia szkolne dzieci. 
 

Czy dzieci z rodzin o niższym statusie socjoekonomicznym skazane są na gorsze wyniki w testach osiągnięć 

szkolnych? Jak wygląda rozwarstwienie społeczne w Polsce oglądane przez pryzmat szkół podstawowych? 

W trakcie wykładu zostaną przedstawione miary zróżnicowania międzyszkolnego dzieci uczących się w 

szkołach podstawowych. Opisane zostaną również czynniki wpływające na to zróżnicowanie. 

Prezentowane dane pochodzić będą z badań na próbach ogólnopolskich przeprowadzonych  

w ramach badania „Szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia”. Badanie to prowadzone jest od 

2010 roku w ponad 170 szkołach podstawowych w całym kraju.  Badaniem objęto do tej pory 306 oddziałów 

klasowych i 5572 uczniów, którzy jesienią 2010 roku rozpoczęli naukę w III klasie. Ich losy szkolne będą 

śledzone w kolejnych etapach badania aż do 2015. 

 

Piotr Rycieleski, lider zespołu SUEK (Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia) Instytutu Badań 
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