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Współczynniki efektywności nauczania
W 2008 roku australijski naukowiec John Hattie ogłosił wyniki
swych imponujących badań dotyczących efektywności nauczania, ale do szerszego grona odbiorców traﬁły one dopiero
w roku 2011, kiedy Hattie opublikował praktyczne wnioski
wynikające z tego opracowania (Visible Learning for Teachers:
Maximizing Impact on Learning1 ). Naukowiec wykonał gigantyczną pracę: przeanalizował ponad 800 zbiorczych naukowych
opracowań i ponad 50 000 badań. Właśnie to sprawia, że rezultaty jego badań są wyjątkowe: on nie przedstawia swoich
poglądów, tylko wnioski, które są oparte na faktach i naukowych metodach.
Badania Hattiego szybko zyskały dużą popularność i pociągnęły za sobą szereg działań. Powstały kolejne publikacje,
strona internetowa2 , cykl szkoleń, warsztatów i konferencji3 .
Za pośrednictwem internetu można wysłuchać jego wykładu4 ,
a nawet obejrzeć slajdy z jego prezentacji5 .
Koncepcję Hattiego można uprościć do następującej tezy:
Faktem jest, że właściwie każde działanie mające na celu poprawienie skuteczności nauczania, poprawia ją, ale ważne jest,
by wybrać te działania, które poprawiają ją najbardziej.
Hattie opracował metodę, która pozwala umieścić każde działanie edukacyjne na skali efektywności (wartość −1 oznacza, że
jest zdecydowanie szkodliwe, 0 – obojętne, a 1 – zdecydowanie
pozytywne). Aby można było lepiej zrozumieć, jak interpretować wartości na tej skali, podam przykład.
W powszechnym przekonaniu zmniejszenie liczebności klas
znacznie poprawia skuteczność nauczania. Zgodnie z obliczeniami Hattiego współczynnik efektywności takiego działania
wynosi 0,2. Oznacza to, że rzeczywiście mniejsze klasy poprawiają skuteczność nauczania. Jednak według Hattiego popełniamy błąd, zatrzymując się na takim stwierdzeniu, ponieważ powinniśmy porównać efektywność redukowania liczby uczniów
w klasie z efektywnością innych czynników. Okazuje się, że
istnieje wiele innych sposobów na zwiększenie skuteczności nauczania, które są nie tylko lepsze, ale także prostsze w realizacji
i tańsze niż reorganizacja klas. Przecież metoda wielokrotnego
powtarzania regułki, by nauczyć się jej na pamięć, też ma dodatni współczynnik efektywności, co nie oznacza, że nie ma
lepszych sposobów, by się tej regułki nauczyć. Według Hattiego naprawdę cennymi praktykami edukacyjnymi są dopiero te,
które w jego skali mają wartość powyżej 0,4.
Hattie przeanalizował wpływ 138 (!) czynników i sklasyﬁkował
je pod względem efektywności. Media skupiają się na tych, które są na szczycie tego rankingu. Należą do nich m.in.:
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samoocena – uczniowie sami oceniają swoje
możliwości (np. przewidują, jakie dostaną oceny na klasówce), a nauczyciel dopinguje ich do
większych osiągnięć, niż pokazują ich oczekiwania;

Współczynnik
efektywności

samoocena

wysoki (1,44)

ocenianie kształtujące

wysoki (0,9)

ocenianie kształtujące – nauczyciel ocenia
ucznia w trakcie całego procesu nauczania
(a nie tylko na końcu etapu, klasówkami i egzaminami);

przeskoczenie klasy

wysoki (0,88)

zachowanie uczniów w klasie

wysoki (0,8)

przeskoczenie etapu nauczania (klasy) przez
zdolnych uczniów;

wiedzy przez nauczyciela
informacja zwrotna

wysoki (0,75)

zachowanie się uczniów w klasie;

odwrócone nauczanie

wysoki (0,74)

umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczyciela;

relacje między uczniem

informacja zwrotna – od nauczyciela do
ucznia, ale też od ucznia do nauczyciela (by
mógł zobaczyć nauczanie oczami ucznia);
relacje między uczniem a nauczycielem;
doskonalenie zawodowe nauczycieli;
nauczanie metodą rozwiązywania problemów.
Na mnie jednak najwięcej niespodzianek czekało w środku i na końcu tej listy. Na samym
dole rzuciło mi się w oczy „powtarzanie klasy”
– współczynnik −0,16, ujemny, co oznacza, że
repetowanie wcale nie pomaga uczniowi nadrobić zaległości, lecz je pogłębia! Ponadto czynniki
„podział uczniów na grupy ze względu na ich
możliwości”, „kształcenie nauczycieli” i „wiedza
merytoryczna nauczyciela” (odpowiednio 0,12,
0,12 i 0,09) okazały się obojętne dla efektów
nauczania! Warto zwrócić też uwagę na „pracę
domową” (tylko 0,29, więc poniżej granicy 0,4,
co daje kolejny argument tym, którzy podważają
sensowność zadawania pracy do domu), „zindywidualizowane nauczanie” (0,22) i wspomniane
wcześniej „zmniejszenie liczebności klasy” (0,21).
Klasyﬁkacja Hattiego to mocny sygnał, że niektóre nasze nauczycielskie przekonania należy
istotnie zweryﬁkować.
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Czynnik

http://www.tdschools.org/wp-content/uploads/201
3/08/The+Main+Idea+-+Visible+Learning+for+Teach

umiejętność przekazywania

a nauczycielem
doskonalenie zawodowe
nauczycieli
nauczanie metodą
rozwiązywania problemów
współpraca uczniów podczas
nauki
nauczanie przez podawanie
kolejnych instrukcji
przedstawianie uczniom
rozwiązanych przykładów

wysoki (0,72)
wysoki (0,62)
wysoki (0,61)
średni (0,59)
średni (0,59)
średni (0,57)

wpływ rówieśników

średni (0,53)

sytuacja rodzinna

średni (0,52)

oczekiwania nauczyciela
wobec ucznia

średni (0,43)

stosowanie gier itp.

średni (0,33)

praca domowa

słaby (0,29)

zindywidualizowane
nauczanie

słaby (0,22)

zmniejszenie liczebności klasy słaby (0,21)
podział uczniów na grupy
ze względu na ich możliwości

słaby (0,18)

kształcenie nauczycieli

słaby (0,12)

płeć ucznia

słaby (0,12)

ers+-+April+2013.pdf

wiedza merytoryczna
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http://visible-learning.org/

nauczyciela
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http://visiblelearningplus.com/

uczeń decyduje o tym,
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http://www.youtube.com/watch?v=sng4p3Vsu7Y

czego się uczy
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http://www.treasury.govt.nz/publications/media-sp
eeches/guestlectures/pdfs/tgls-hattie.pdf

wysoki (0,75)

powtarzanie klasy

Autorem tekstów w rubryce E-prasówka jest Jacek Lech.

słaby (0,09)
słaby (0,04)
słaby (−0,16)
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