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Plan eksperymentalny
w projekcie edukacyjnym

Wiesz, ¿e w Japonii maj¹ wysok¹ kulturê pracy
i bezrobocie jest praktycznie na zerowym poziomie. Zda-
jesz sobie tak¿e sprawê, ¿e komputer potrzebuje do pra-
cy zasilania w postaci dostarczanej energii i wewnêtrz-
nej baterii. Jeste� przekonany, ¿e ekologia naszego �wiata
jest zagro¿ona, chocia¿ sam nigdy tego osobi�cie nie
zbada³e� i nie zbadasz z wielu podstawowych przyczyn
� miêdzy innymi z braku finansów i zaplecza naukowe-
go. Pomimo tego wierzymy, ¿e tak w³a�nie jest.

Cz³owiek zawsze porusza siê w okre�lonych kon-
tekstach spo³ecznych. W socjologii mo¿emy wyró¿niæ
miêdzy innymi kontekst: rodzinny, organizacyjny, kultu-
ralny, szpitalny, rozrywkowy, czy te¿ edukacyjny:
�(�)nieustannie kr¹¿ymy niejako miêdzy tymi ró¿-
nymi kontekstami, gdy wchodzimy do jednego, za-
wieszamy uczestnictwo w innym, staje siê ono tym-
czasem tylko �wirtualne� potem przechodzimy do
jeszcze innego kontekstu, by znów wróciæ do po-
przedniego itd.�1 . Spotykamy na swojej drodze ró¿-
nych ludzi i nieco ró¿ne spo³eczeñstwa. Przyjmujemy
ró¿norodne role, w zale¿no�ci od okre�lonej sytuacji.
Pos³ugujemy siê tak¿e metodami socjotechnicznymi,
które maj¹ u³atwiæ nam osi¹gniêcie zamierzonego celu.
Gdy zapytam ciê, sk¹d wiesz, ¿e Ziemia krêci siê wokó³
S³oñca, a nie S³oñce wokó³ Ziemi, to co odpowiesz?
Odpowiesz zapewne, ¿e tak mnie uczono w szkole, ogl¹-
da³em filmy naukowe, itp. Nasza wiedza jest oparta na
wzajemnym zaufaniu spo³ecznym i wierze w s³uszno�æ
pogl¹dów wiêkszo�ci: �wa¿ne jest, aby zdaæ sobie
sprawê, ¿e wiêkszo�æ naszej wiedzy zale¿y od wiary
w to, co nam powiedziano. Pod tym wzglêdem jed-
nak wszystko jest z nami w najlepszym porz¹dku.
W ten sposób po prostu zbudowane s¹ spo³eczeñ-
stwa i jest to naprawdê u¿yteczne. Umowa le¿y
u podstaw wiedzy. Poniewa¿ nie sposób wy³¹cznie
dziêki w³asnym odkryciom i do�wiadczeniu poznaæ
wszystkiego, co wiedzieæ nale¿y, �wiat jest tak u³o-
¿ony, aby�my mogli po prostu uwierzyæ w to, co
mówi¹ inni�2 .

Mo¿emy jednak pokusiæ siê o poznawanie �wiata
poprzez bezpo�rednie do�wiadczenia i nie ulegaæ presji
�oczywistej oczywisto�ci�. Aby przekonaæ siê, ¿e war-
to od¿ywiaæ siê zdrowo i je�æ czê�ciej, ale mniej, mo¿e-
my w tym celu przeprowadziæ badania kontrole � przed

wprowadzeniem i po wprowadzeniu trybu �zdrowego
od¿ywania� � cokolwiek ono dzisiaj oznacza. Wyniki
chocia¿by ci�nienia krwi, czy te¿ puls bicia serca powi-
nien siê ustabilizowaæ wed³ug fachowych przewidywañ.
W tym przypadku mamy wiêksz¹ wiedz¹ opart¹ na w³a-
snym eksperymencie i metodach prób i b³êdów. Nie zna-
czy to jednak, ¿e akurat te czynniki mia³y � tylko i wy-
³¹cznie � wp³yw na poprawê naszego samopoczucia.
Nigdy do koñca nie mo¿emy byæ pewni, czy koñcowy
wynik jest ca³o�ci¹ wprowadzenia zmiennej niezale¿nej
� trybu �zdrowego od¿ywiania�, czy te¿ innych zmien-
nych, których nie wziêli�my pod uwagê.

Odkrywanie rzeczywisto�ci poprzez osobiste do-
�wiadczenia mo¿e odbywaæ siê za pomoc¹ okre�lonego
podej�cia badawczego. W codziennej, zwyk³ej analizie
badawczej, ludzie stosuj¹ zasadê przyczynowo-skutkow¹
i probabilistyczn¹. Wed³ug Earla Babbiego, wybitnego
socjologa zajmuj¹cego siê zawodowo metodologi¹ nauk
spo³ecznych, wynika to z dwóch podstawowych przy-
czyn. Pierwsza ma charakter typowo skutkowy: �uzna-
jemy fakt, ¿e przysz³e wydarzenia s¹ w jaki� sposób
spowodowane czy uwarunkowane przez obecne�3

np.: znajomo�æ liczby jêzyków obcych zwiêksza nasze
szanse na znalezienie odpowiedniej pracy zawodowej.
Druga przyczyna na podstawie, której stosujemy powy¿-
szy model rodzi siê z faktu, ¿e �skutki pojawiaj¹ siê
czê�ciej, gdy wyst¹pi¹ przyczyny, a rzadziej, gdy tych
przyczyn brak�4 .

Obserwuj¹c dane zjawisko, chocia¿by w �rodowi-
sku szkolnym, mo¿emy je ró¿nie postrzegaæ w zale¿no-
�ci od wyznawanych paradygmatów, które s¹ okre�lo-
nym zbiorem pojêæ i teorii danej nauki. W naukach
spo³ecznych mamy do czynienia z kilkoma paradygma-
tami za pomoc¹, których wyja�niamy ¿ycie spo³eczne
cz³owieka. W danym momencie jedne paradygmaty
mog¹ byæ bardziej lub mniej u¿yteczne. Z kolei na spo³e-
czeñstwo mo¿emy spojrzeæ z dwóch perspektyw. Z jed-
nej strony mo¿emy analizowaæ zagadnienia makroteorii,
które odnosz¹ siê np.: do relacji pomiêdzy poszczegól-
nymi instytucjami funkcjonuj¹cymi na danym obszarze,
a z drugiej mo¿emy przyj¹æ podej�cie bardziej osobiste
w skali mikroteorii, która �zajmuje siê problemami
¿ycia spo³ecznego na poziomie jednostek i ma³ych
grup�5 . W tym przypadku jest ona bardziej u¿yteczna
dla �rodowiska szkolnego. Mo¿emy zbadaæ relacje, ja-
kie zachodz¹ pomiêdzy uczniami, a nauczycielami oraz
zobaczyæ, czy wprowadzenie danego projektu odnios³o
zamierzone skutki dydaktyczne.

Metodologia badañ jest sposobem komunikacji
pomiêdzy badaczem, a osobami badanymi. Pozwala zo-
baczyæ zjawisko w szerszym kontek�cie, a co najwa¿-
niejsze: lepiej zrozumieæ istotê danego problemu. Bez
metod badawczych nie ma komunikacji. Pozostaj¹ do-
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mys³y i ludzka wyobra�nia. �wietnie oddaje to anegdota
opisana w ksi¹¿ce pt. �Metody badawcze w naukach
spo³ecznych� Chava Frankforta-Nachmiasa i Davida
Nachmiasa:

Przed przyst¹pieniem do jakiegokolwiek badania
wa¿ne jest, aby stworzyæ zespó³ szkolny sk³adaj¹cy siê
z nauczycieli, którzy zaplanuj¹ ca³y proces badawczy.
Im wiêcej osób, tym lepiej, poniewa¿ zapewniamy sobie
wiêksz¹ trafno�æ i rzetelno�æ narzêdzia badawczego, bez
podejrzenia stronniczo�ci badacza. Proces badawczy
sk³ada siê z elementów, które ukazuje wykres 1:

Wykres 1: Podstawowe etapy procesu badawczego

�ród³o: Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias ,,Me-
tody badawcze w naukach spo³ecznych�, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznañ 2001, s. 36

Proces badawczy nie jest ³atwym zadaniem. Po-
szczególne etapy tego procesu bêd¹ omawiane w kolej-
nych numerach �Informatora O�wiatowego� i lepiej po-
zwol¹ zrozumieæ specyfikê metodologiczn¹.

***

Od 1 wrze�nia 2009 r. w gimnazjach obowi¹zuje
nowa podstawa programowa kszta³cenia ogólnego, któ-
ra k³adzie nacisk m.in. na takie kszta³towanie postaw
uczniów, które umo¿liwi im sprawne funkcjonowanie we
wspó³czesnym �wiecie. Wymaga, to od nauczycieli prze-
prowadzenia projektu edukacyjnego, którego g³ównym
celem jest rozwi¹zanie konkretnego problemu, z zasto-
sowaniem ró¿nych metod. Bez metod badawczych, nikt
nie bêdzie w stanie stwierdziæ, czy dany projekt eduka-
cyjny odniós³ sukces. Jak mo¿na zmierzyæ warto�æ da-
nego projektu? Jakie techniki mo¿na zastosowaæ? Czy
s¹ one rzetelne i trafne? Takie i wiele innych pytañ po-
winno siê pojawiæ ju¿ przed samym zastosowaniem pra-
cy metod¹ projektu

Rozwa¿my przyk³ad zastosowania okre�lonego eks-
perymentu badawczego, który pozwoli w wiêkszym
stopniu stwierdziæ, czy zasz³y jakiekolwiek zmiany pod
wp³ywem danego planu edukacyjnego. Tematem pro-
jektu, który skierowany jest do szkó³ podstawowych,
bêdzie ,,rozwój postaw obywatelskich m³odego cz³owie-
ka�. W tym przypadku mo¿emy pos³u¿yæ siê �klasycz-
nym planem eksperymentalnym�, który pozwala na
wyci¹ganie wniosków przyczynowo-skutkowych. Plan
zak³ada pracê z dwoma grupami. Jedna grupa jest eks-
perymentaln¹, a druga kontroln¹. S¹ one takie same,
jednak grupa eksperymentalna poddawana jest dzia³a-
niu zmiennej niezale¿nej. W tym przypadku bêdzie ni¹
projekt edukacyjny ,,rozwój postaw obywatelskich m³o-
dego cz³owieka�, na który mo¿e siê sk³adaæ miêdzy in-
nymi � lekcje z parlamentarzystami, wyjazdy do wa¿-
nych instytucji pañstwowych, czy te¿ wszelkie dzia³ania
pomocowe, wykonywane na rzecz drugiego cz³owieka.
Przyk³ad takiego eksperymentu pokazuje obrazowo
tabela 1.

Pomiar pocz¹tkowy przeprowadzamy w obu gru-
pach, zarówno w tej eksperymentalnej, jak i kontrolnej,
co jest oznaczone: O1 i O3. Litera X w grupie ekspery-
mentalnej oznacza zmienn¹ niezale¿n¹. Na samym koñ-
cu trwania eksperymentu przeprowadzamy pomiar koñ-
cowy równie¿ w obu grupach. W naszym przypadku s¹
to oznaczenia: O2 i O4. Po stwierdzeniu ró¿niæ pomiê-
dzy pomiarem pocz¹tkowym, a koñcowym, w�ród dzie-
ci w grupie eksperymentalnej mo¿emy wyprowadziæ
wniosek, ¿e projekt edukacyjny osi¹gn¹³ zamierzony cel

�lepiec poprosi³, aby wyja�niono mu,
co oznacza �bia³y�.

� Bia³y to jeden z kolorów � powiedziano mu.
� Na przyk³ad jak bia³y �nieg.
� Rozumiem � odrzek³ �lepiec.
� To jest zimny i mokry kolor.

� Nie, nie musi on byæ zimny i mokry.
Zapomnij o �niegu. Papier, na przyk³ad,

 te¿ jest bia³y.
� Ach, wiêc on szele�ci? � zapyta³ �lepiec.
� Nie musi szele�ciæ. Przypomina te¿ futro

królika albinosa.
� Miêkki, puszysty kolor? � dopytywa³

�lepiec.
� Nie musi wcale byæ miêkki. Porcelana

te¿ jest bia³a.
� Mo¿e w takim razie ten kolor jest kruchy?

 � zapyta³ �lepiec.�6

�
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i mia³ znacz¹cy wp³yw na rozwój postaw obywatelskich
w�ród m³odego pokolenia. Pomiaru zarówno pocz¹tko-
wego, jak i koñcowego mogliby�my dokonaæ za pomoc¹
specjalnej ankiety, która porusza³aby zagadnienia zwi¹-
zane ze spo³eczeñstwem obywatelskim oraz ogóln¹
wiedz¹ o spo³eczeñstwie. Dlaczego warto stosowaæ taki
plan w �rodowisku szkolnym? S¹ dwa zasadnicze po-
wody. Po pierwsze jest to dosyæ ³atwy plan i jego zrozu-
mienie pozwala na lepsze pos³ugiwanie siê innymi me-
todami badawczymi, a po drugie pozwala w dosyæ szybki
i tani sposób wyci¹gn¹æ wnioski przyczynowo-skutko-
we o naszej zmiennej niezale¿nej i jej wp³ywie na zmienn¹
zale¿n¹.

Tabela 1: Klasyczny plan eksperymentalny

�ród³o: Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias ,,Me-
tody badawcze w naukach spo³ecznych�, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznañ 2001, s. 117

Wa¿n¹ rzecz¹ jest tak¿e sposób dobierania grup do
badania. Wyró¿niæ mo¿emy dobór losowy i nielosowy.
Ró¿nica pomiêdzy nimi jest taka, ¿e w doborze loso-
wym mo¿emy przewidzieæ prawdopodobieñstwo wej-
�cia jednostki do  grupy, a w doborze nielosowym staje
siê to nie mo¿liwe. W szkole stosujemy dobór nielosowy
próby najczê�ciej, ze wzglêdu na okoliczno�æ � jest to
tak zwana próba okoliczno�ciowa.  ,,Próba okoliczno-
�ciowa to próba, któr¹ tworz¹ osoby ³atwo dostêp-
ne�7 . Wybieramy do naszego eksperymentu pierwsze
10 osób, które stoj¹ przed wej�ciem na zajêcia lekcyjne.
Mo¿emy dowolnie okre�liæ  moment okoliczno�ciowy.

***

Warto pog³êbiaæ wiedzê z zakresu metodologii ba-
dañ nauk spo³ecznych. Pozwoli to na lepsze zdiagnozo-
wanie problemu, czy te¿ przeprowadzenie badania ewa-
luacyjnego, dziêki któremu ocenimy, czy nowoczesne
programy nauczania sprawdzaj¹ siê. Niestety z moich
osobistych do�wiadczeñ  wynika, ¿e w wielu szko³ach
podstawê ewaluacyjn¹ stanowi¹ ankiety, które komplet-
nie nie s¹ adekwatne do tego obszaru badawczego,
a w dodatku uk³adane s¹ przez osoby, które nie maj¹
o tym najmniejszego pojêcia. Jeszcze bardziej niebez-

piecznym zjawiskiem szkolnym jest �ci¹ganie ankiet z In-
ternetu do potrzeb wewnêtrznej ewaluacji. Pó�niej wy-
niki s¹ analizowane, publikowane, interpretowane i maj¹
siê nijak do rzeczywisto�ci.ö

Maciej Maraszkiewicz
pedagog � specjalista ds. metodologii badañ

w ODN w S³upsku
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Kiedy go�cisz w naszych
domach choinko zielona,

wszystko lepsze i piekniejsze
staje siê doko³a.

Jest zaklêta w twoich ig³ach
jaka� moc krzepi¹ca,

która grzeje nasze serca,
jak promienie s³oñca ( ...)


