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Nauczyciele wobec reformy edukacji.  

Analiza wyników badania 
 

Badanie miało charakter eksploracyjny, jego celem było poznanie opinii nauczycieli 

na temat wybranych aspektów reformy edukacji. Zostało przeprowadzone w dniach 20-29 

maja 2013 roku. Mimo, że eksploracyjny charakter badania nie wymagał zachowania 

reprezentatywności, konstruując próbę badawczą posłużono się metodą losową: wylosowano 

35 powiatów, z każdego z nich wylosowano od 1 do 3 szkół. Taka procedura pozwoliła 

włączyć do próby badawczej szkoły z całej Polski. W ramach badania powstała strona 

internetowa, na której dostępna była ankieta. Prośbę o udział w badaniu wysłano do 

wszystkich wylosowanych szkół drogą elektroniczną, a następnie przypominano o badaniu 

telefonicznie. Ankiety wypełniło ostatecznie 86 osób. 

Charakterystyka próby badawczej 

Ankieta nie zawierała standardowych pytań dotyczących danych demograficznych, 

ponieważ nie są one istotne z punktu widzenia celu badania. Poproszono respondentów 

jedynie o wskazanie płci i określenie stażu pracy. Szczególnie ta druga zmienna może być 

interesująca, jako kategoria różnicująca stosunek do reformy edukacji. 

 

Wykres 1. Respondenci w ze względu na płeć  
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Wykres 2. Staż pracy respondentów  

 

Wykres 3. Pełnione funkcje 

Analiza wyników badania 

Jednym z kluczowych celów badania było uzyskanie informacji na temat wiedzy 

nauczycieli o projektach systemowych realizowanych przez CKE.  
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Wykres 4. Wiedza na temat projektów systemowych 

 

 Dyrektorka/dyrektor Nauczyciel 

przygotowujący do 

egzaminów 

maturalnych 

inne 

Posiadam pogłębioną 

wiedzę 

7,70% 12,50% 22,22 % 

Znam tylko 

pobieżnie 

46,15% 59,38% 22,22% 

Nie mam żadnej 

wiedzy 

46,15% 28,12 % 55,56 % 

Tabela 1. Wiedza o projektach a pełnione funkcje 

Zestawienie zmiennej „wiedza o projektach” ze zmienną „pełniona funkcja” nie 

pozwala wskazać żadnej tendencji. Na uwagę zasługuje jednak duży odsetek nauczycieli 

przygotowujących do egzaminów maturalnych, którzy znają pobieżnie projekty systemowe. 

Jeśli zaś połączymy kategorie: „posiadam pogłębioną wiedzę” i „znam tylko pobieżnie” 

to odsetek nauczycieli przygotowujących do egzaminów maturalnych i mających 

jakąkolwiek wiedzę o projektach jest bardzo duży (71,88%). Natomiast zaskakujący 

może być duży odsetek osób nie posiadających żadnej wiedzy o projektach systemowych 

wśród dyrektorów i dyrektorek szkół. 

Zmienna „wiedza na temat projektów systemowych” może mieć wpływ na stosunek 

uwzględnionych w badaniu elementów reformy edukacji. Z uwagi na niewielką liczbę 

zwróconych ankiet oraz niewielki odsetek osób posiadających pogłębioną wiedzę na temat 
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projektów systemowych nie można formułować wniosków na temat zależności poziomu 

akceptacji reformy od wiedzy o projektach. Możemy jedynie wskazać tendencję jaka rysuje 

się na podstawie uzyskanych danych. Zmienna ta została wykorzystana także jako jeden z 

trzech elementów indeksu partycypacji nauczycieli w procesie tworzenia i realizacji reformy 

edukacji. 

Intrygującą tendencję można zauważyć porównując odpowiedzi respondentów, 

którzy zdecydowanie się zgadzają lub zgadzają się z wizją roli nauczyciela jako 

współodpowiedzialnego za kształt systemu edukacji ze stosunkiem do wizji nauczyciela 

jako urzędnika państwowego. Znaczny odsetek (61,19%) nauczycieli zgadzających się z 

twierdzeniem „Zawód nauczycielki/nauczyciela implikuje współodpowiedzialność za 

kształt systemu edukacji, wymaga zaangażowania wykraczającego poza formalne 

obowiązki wynikające z umowy o pracę” zgadza się także z twierdzeniem 

„Nauczyciel/nauczycielka jest rodzajem urzędnika państwowego realizującego 

wyznaczone przez przełożonych zadania”, a zatem nie postrzega tych wizji jako 

sprzecznych. 

 

 

Wykres 5.1 Stosunek do roli nauczyciela. 
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Wykres 5. 2 Stosunek do roli nauczyciela  

Pytania dotyczące poziomu wiedzy o projektach systemowych oraz stosunku do roli 

nauczyciela zostały zaprojektowane jako składniki wskaźnika partycypacji nauczycieli w 

realizacji reformy edukacji. Maksymalna liczba punktów w tych pytaniach wynosi 13. Taki 

wynik oznaczałby, że respondent posiada pogłębioną wiedzę na temat projektów oraz 

zdecydowanie zgadza się z wizją roli nauczyciela jako współodpowiedzialnego za kształt 

edukacji natomiast zdecydowanie nie zgadza się z wizją roli nauczyciela jako urzędnika. 

Żaden z respondentów nie uzyskał maksymalnej liczby punktów natomiast 22 osoby (25,6 %) 

uzyskały od 10 do 12 punktów, które według zaprojektowanej skali oznaczają wysoki poziom 

partycypacji.  
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Wykres 6. Indeks partycypacji 

Indeks partycypacji w kategoriach wiedzy o projektach systemowych. 

 Indeks partycypacji 

Wiedza o 

projektach 

systemowych 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Posiadam 

pogłębioną 

wiedzę 

1 2 3 5 3 - - - - - - - 

Znam tylko 

pobieżnie 

- 7 5 8 17 2 5 2 - - - - 

Nie mam 

żadnej 

wiedzy 

- 2 2 2 3 11 5 - - 1 - - 

Tabela 2. Indeks partycypacji w kategoriach wiedzy o projektach systemowych 

Analiza indeksu partycypacji w kategoriach wiedzy o projektach pokazuje tendencję 

wzrostową odsetka osób mieszczących się w kategorii „wysoki poziom partycypacji” wśród 

osób posiadających pogłębioną wiedzę o projektach systemowych. 

Wiedza o projektach systemowych wysoki poziom partycypacji (Indeks 

partycypacji 10-12) 

Posiadam pogłębioną wiedzę 42,85 % 

Znam tylko pobieżnie 28,26 % 

Nie mam żadnej wiedzy 15,38 % 

Tabela 3. Wysoki indeks partycypacji a wiedza o projektach systemowych. 
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Poza wiedzą o projektach zmienną mogącą różnicować indeks partycypacji jest płeć. 

Płeć wysoki poziom partycypacji (Indeks 

partycypacji 10-12) 

Kobiety 25,42% 

Mężczyźni 25,92% 

Tabela 4. Wysoki indeks partycypacji a płeć. 

Analiza poziomu partycypacji w kategoriach płci nie pokazuje jednak różnicy między 

kobietami i mężczyznami w poziomie partycypacji. 

Kolejnym celem badania było ustalanie poziomu akceptacji systemu egzaminów 

zewnętrznych. Jego wskaźnik składał się z pięciu pytań. Odpowiedzi na nie zostały 

przedstawione na wykresach: 

 

 

Wykres 7.1. Stosunek do egzaminów zewnętrznych. 
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Wykres 7.2. Stosunek do egzaminów zewnętrznych. 

Na szczególną uwagę zasługuje pytanie o negatywne skutki systemu egzaminów 

zewnętrznych: wart podkreślenia jest mianowicie duży odsetek respondentów, którzy nie 

mają zdania na temat ich segregacyjnej funkcji.  
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Wykres 8.1. Stosunek do e-oceniania. 
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Wykres 9. Stosunek do banków zadań 

Wskaźnik akceptacji systemu egzaminów zewnętrznych składa się z twierdzeń 

wartościujących pozytywnie lub negatywnie elementy tego systemu. Wysoki poziom 

akceptacji oznacza, że respondenci zgadzają się lub zdecydowanie zgadzają się z 

twierdzeniami afirmującymi elementy systemu natomiast zdecydowanie nie zgadzają się lub 

nie zgadzają z twierdzeniami negatywnie oceniającymi elementy systemu. Maksymalna 

liczba punktów oznaczająca najwyższy poziom akceptacji wynosi 25. Żaden z respondentów 

nie osiągnął tego poziomu. Wysoki poziom akceptacji prezentuje jedynie siedmiu 

ankietowanych: 2 osoby osiągnęły 21 punktów, natomiast 5 osób 20 punktów. 

Poziom 

akceptacji 

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

ilość 2 5 6 8 11 12 13 14 6 5 3 1 

Odsetek 

(%) 

2,33 5,81 6,98 9,30 12,79 13,95 15,12 16,28 6,98 5,81 3,49 1,16 

 Tabela 5. Poziom akceptacji systemu egzaminów zewnętrznych. 

Zdecydowana większość ankietowanych (67,44 %) plasuje się w przedziale 

punktowym 14-18 poziomu akceptacji, co może sugerować, że system egzaminów 

zewnętrznych nie cieszy się zdecydowanym poparciem większości nauczycieli, ale 

jednocześnie nie ma podstaw do twierdzenia o odrzuceniu tego systemu, ponieważ w 

przypadku każdego z pytań dotyczących systemu przeważają odpowiedzi wartościujące 

go pozytywnie. 
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Wykres 10. Poziom akceptacji systemu egzaminów zewnętrznych. 

Trzecim, ostatnim szczegółowym celem badania było określenie stosunku 

nauczycieli do reformy ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Wskaźnik 

stosunku do egzaminu z języka polskiego składał się z twierdzeń opisujących efekty, jakie 

kształtować powinny dotychczasowa forma tego egzaminu (prezentacja) i nowa, mająca 

niebawem wejść w życie. Osoby zgadzające się z twierdzeniem, że kompetencje z założenia 

kształtowane przez nową formę egzaminu są najważniejsze zostały zaliczone do osób 

akceptujących reformę egzaminu. Respondenci, którzy zgadzali się z twierdzeniem, że 

najważniejsze są efekty z założenia kształtowane przez dotychczasową formę egzaminu 

(prezentacja) zostali zakwalifikowani do kategorii osób nie popierających zmian w formie 

tego egzaminu.  

Jak pokazują poniższe wykresy, blisko połowa respondentów (45,35%) przeczy 

jakoby najważniejszą umiejętnością maturzysty była ta, która leży u podstaw nowej 

formuły egzaminu ustnego z języka polskiego: umiejętność tworzenia wypowiedzi na 

określony temat inspirowanej tekstem kultury. 
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Wykres 11.1. Stosunek do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

 

Wykres 11.2. Stosunek do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. 
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Wykres 11.3 Stosunek do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

Jednocześnie większość respondentów (58,14%) zgadza się, że najważniejszą 

kompetencją maturzysty jest umiejętność przekazania wiedzy i wzbudzania 

zainteresowania, kompetencją, która miała być kształtowana przez dotychczasową 

formę egzaminu. Z drugiej strony większość ankietowanych (59,31%) zaprzecza jakoby 

poprzednia forma egzaminu spełniała swoją funkcję i kształtowała założone 

kompetencje w postaci umiejętności werbalnych i organizowania warsztatu pracy. Skala 

akceptacji reformy egzaminu maturalnego miała rozpiętość od 3 do 15 punktów, gdzie 15 

oznaczało wysoki poziom akceptacji. Żaden z respondentów tego poziomu nie osiągnął. 

Większość (74,42 %) plasuje się w przedziale od 8 do 10 punktów. 

Poziom 

akceptacji 

nowej 

formuły 

egzaminu  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ilość 

respondentów 

1 4 4 23 20 21 8 4 1 

Odsetek (%) 1,16 4,65 4,65 26,74 23,26 24,42 9,3 4,65 1,16 

Tabela 6. Poziom akceptacji nowej formuły ustnego egzaminu maturalnego z języka 

polskiego 
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Zgodnie z hipotezą leżącą u podstaw niniejszego badania zmienna „wiedza o 

projektach systemowych” powinna mieć wpływ na stosunek do poszczególnych elementów 

reformy edukacji, a zatem również na stosunek do nowej formy egzaminu ustnego z języka 

polskiego. 

 

Wiedza o projektach systemowych wysoki poziom akceptacji nowej formuły 

egzaminu (10-15 punktów) 

Posiadam pogłębioną wiedzę 64,29% 

Znam tylko pobieżnie 26,09% 

Nie mam żadnej wiedzy 50% 

Tabela 7. Wysoki poziom akceptacji nowej formuły egzaminu a wiedza o projektach 

systemowych 

Porównanie odsetka respondentów plasujących się w kategorii „wysoki poziom 

akceptacji nowej formuły ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego” ze 

zmienną „wiedza o projektach systemowych” nie daje podstaw do twierdzenia o 

zależności między tymi zmiennymi. Zarówno wśród osób posiadających pogłębioną wiedzę 

o projektach, jak i wśród osób nie posiadających żadnej wiedzy o projektach widoczne jest 

stosunkowo duże poparcie dla nowej formuły egzaminu. Należy zatem poszukać innej 

zmiennej mogącej mieć wpływ na stosunek do nowej formuły egzaminu. Być może taką 

zmienną jest staż pracy, który wiąże się z doświadczeniem w pracy z uczniami. 

 

 

Staż pracy wysoki poziom akceptacji nowej formuły 

egzaminu (10-15 punktów) 

do 5 lat 0% 

6-15 lat 42,31% 

16-25 lat 30,30% 

26 i więcej lat 52% 

Tabela 8. Wysoki poziom akceptacji nowej formuły egzaminu a staż pracy 

Analiza wysokiego poziomu akceptacji reformy w kategoriach stażu pracy pokazuje 

ciekawe tendencje. Wśród osób o najmniejszym stażu pracy nie ma takich, które reprezentują 

wysoki poziom poparcia, ale wśród ogółu respondentów znalazły się tylko dwie osoby ze 

stażem pracy mniejszym niż 5 lat w związku z tym nie można na tej podstawie wysuwać 

jakichkolwiek przypuszczeń. Natomiast godne uwagi są pozostałe trzy kategorie stażu pracy. 

Respondenci pracujący w zawodzie nauczyciela powyżej 16 lat, to grupa mogąca 

obserwować bezpośrednio efekty reform systemu edukacji wprowadzanych od czasów rządu 

Jerzego Buzka oraz porównać stare i nowe rozwiązania systemowe. W połączonej kategorii 

osób ze stażem powyżej 16 lat wysoki poziom poparcia reformy ustnego egzaminu 

maturalnego z języka polskiego jest na podobnym poziomie jak w kategorii 6-15 i wynosi 
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39,65%. Jednak po wyłączeniu osób, które pracują w zawodzie nauczyciela mniej niż 26 lat, 

czyli w zasadzie nie doświadczyły pracy w szkole PRL-owskiej, poziom wysokiego poparcia 

zmian formuły egzaminu wzrasta do 52 %. 

Zgodnie z ogólnym celem badania, jakim było określenie poziomu akceptacji 

wybranych aspektów reformy edukacji, w oparciu o odpowiedzi na pytania dotyczące tych 

aspektów skonstruowano skalę poparcia. Wskaźnikiem akceptacji była zgoda respondentów 

na twierdzenia pozytywnie wartościujące uwzględnione w badaniu aspekty edukacji oraz 

niezgoda na twierdzenia negatywnie je wartościujące. Maksymalna liczba punktów 

oznaczająca najwyższy poziom akceptacji mogła wynieść 40 punktów. Żaden respondent nie 

wykazał tak wysokiego poziomu akceptacji, najwyższy jaki zanotowano wyniósł 32 punkty, 

najniższy – 16. 94,2 % ankietowanych plasuje się na skali akceptacji między dwudziestym a 

trzydziestym punktem, co oznacza, że popierają oni większość zmian w systemie edukacji, 

które zostały uwzględnione w niniejszym badaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziom akceptacji wybranych aspektów 

reformy 

Ilość Odsetek (%) 

16 1 1,16 

17 0 0 

18 1 1,16 

19 1 1,16 

20 3 3,49 

21 5 5,81 

22 6 6,98 

23 8 9,30 

24 20 23,26 

25 7 8,14 

26 10 11,63 

27 9 10,47 

28 4 4,65 
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29 6 6,98 

30 3 3,49 

31 1 1,16 

32 1 1,16 

Tabela 9. Ogólny poziom akceptacji wybranych aspektów reformy edukacji 

 

 

Wykres 12. Ogólny poziom akceptacji wybranych aspektów reformy edukacji. 

 

 

 

Podsumowanie 

 Celem badania było określenie poziomu wiedzy nauczycieli o projektach 

systemowych realizowanych przez CKE, poziomu partycypacji nauczycieli w realizacji 

procesu reformy systemu edukacji, poziomu akceptacji wybranych aspektów reformy oraz 

ogólnego poziomu akceptacji reformy edukacji. Z uwagi na małą liczbę zwróconych ankiet 

nie jest możliwe formułowanie wniosków, uzyskane dane pozwalają jednak na zarysowanie 

tendencji, które warto byłoby zweryfikować w ponownym badaniu. 

Wnioski: 

1. Poziom wiedzy o projektach systemowych 
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Pogłębioną wiedzę o projektach systemowych deklaruje jedynie 16% respondentów, 

ale w sumie jakąkolwiek wiedzę o projektach posiada 70% ankietowanych, co może 

oznaczać, że projekty te stanowią istotne źródło informacji o procesie reform. 

2. Poziom partycypacji 

Pod zmienną „poziom partycypacji” wyrażoną za pomocą indeksu partycypacji kryje 

się potrzeba udziału nauczycieli w procesie kształtowania i realizacji reformy oraz 

przekonanie o obowiązku zaangażowania się w ten proces. W świetle uzyskanych 

danych można stwierdzić, że zdecydowana większość (88%) plasuje się na skali 

partycypacji od wartości środkowych do maksimum (indeks od 7 do 12). 

3. Poziom akceptacji systemu egzaminów zewnętrznych 

System egzaminów zewnętrznych to w założeniach twórców reformy jedno z 

kluczowych narzędzi projakościowych w systemie edukacji. Poziom akceptacji tego 

systemu przez nauczycieli biorących udział w badaniu nie jest jednoznaczny. Jednak 

89,54% z nich mieści się w tej części skali poziomu akceptacji bliżej maksimum (13-

21 punktów na 25 możliwych) 

4. Poziom akceptacji nowej formuły ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

Podobnie jak w przypadku innych aspektów reformy, nie można mówić o 

zdecydowanym poparciu nowej formuły ustnej matury z języka polskiego. Większość 

(89,53%) respondentów plasuje się w środkowej części skali z tendencją w stronę 

maksimum, uzyskując od 8 do 13 punktów na 15 możliwych. 

5. Ogólny poziom akceptacji aktualnie realizowanej reformy edukacji 

Maksymalna liczba punktów oznaczająca najwyższy poziom akceptacji mogła 

wynieść 40, ale najwyższy jaki zanotowano wyniósł 32 punkty, natomiast najniższy – 

16. Zdecydowana większość respondentów (94,2%) plasuje się na skali akceptacji 

między dwudziestym a trzydziestym punktem, co oznacza, że popierają oni 

większość zmian w systemie edukacji, uwzględnionych w niniejszym badaniu.  

 

Badanie i analiza danych: dr Tomasz Wrzosek 

 

 


