
EWALUACJA NAUCZYCIELI

Wstęp
Ponieważ nauczyciele sami organizują i prowadzą warsztaty Dynamic Identity, będzie to doskonałą
okazją  do ewaluacji  dotychczasowych wyników projektu.  Istnieją  trzy  grupy tematów, względem
których nauczyciele zostaną poproszeni o ewaluację warsztatów D-ID:

 Nowe tematy

 Technologia

 Dydaktyka

Nowe tematy
Warsztaty  czasami  będą  omawiać  nowe,  nieznane  tematy  dla  uczestników.  Podczas
dotychczasowych warsztatów pilotażowych okazało się, iż temat profilowania (moduły 3.1, 3.2 i 4.1)
był nowy dla praktycznie wszystkich uczestników, niezależnie od grupy wiekowej A (15-18) i B (11-
14)  oraz niezależnie  od kraju,  w którym miały  miejsce  (Polska,  Holandia,  Grecja).  Inny poważny
temat,  temat  autoprezentacji,  był  również  dość  nowym  tematem,  jednak  okazał  się  raczej  być
niezrozumianym przez wielu uczniów przed warsztatami pilotażowymi.

Uczniowie ewaluują efektywność transferu wiedzy o tych tematach poprzez auto-raportowanie –
wypełnienie ankiety uczestnika projektu.

Dodatkowo,  do  tej  ewaluacji,  nauczyciele  będą  używać  własnych  narzędzi  oceny  efektywności
transferu  wiedzy  podczas  warsztatów,  opartych  na  narzędziach  wziętych  z  dydaktyki  oceniania
kształtującego, opisanej przez Dylana Wiliama: pytania kontrolne.

Każdy element teorii będzie miał własne pytania kontrolne, które mają być użyte w tzw. momentach
kluczowych. Po wstępie, nauczyciel interaktywnie sprawdzi czy uczestnicy zrozumieli prezentowane
informacje.  Pytanie  kontrolne  ma  pomóc  określić,  czy  uczestnicy  dalej  trwają  w  wspólnych
uprzedzeniach, czy też zrozumieli informacje.

Pytania  kontrolne  są  pytaniami  wielokrotnego wyboru  z  powodu bycia  efektywnymi,  w  krótkim
czasie. Służą jako szybki przegląd.

 Moduł 1.3 – Czy zawsze gramy rolę gdy auto-prezentujemy samych siebie?

o Tak – Ta odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

o Nie – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

 Moduł 2.1 – Czy możliwym jest bycie w pełni anonimowym online? 

o Tak  – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane  
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 Moduł 2.2 – Czy możliwym jest zablokowanie w pełni profilowania online?

o Tak – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

 Moduł 2.4 – Czy bycie spontanicznym jest najlepszym sposobem na pokazanie, kim się jest
naprawdę?

o Tak  – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

 Moduł 4.1 – Czy jesteśmy w stanie zawsze utrzymać nasze sekrety online w tajemnicy?

o Tak – Ta odpowiedź wskazuje, iż pozostały uprzedzenia

o Nie – Ta  odpowiedź wskazuje, iż informacje zostały zrozumiane

Sugerujemy, iż  w momencie gdy zła  odpowiedź jest  wybrana przez więcej  niż 20% uczestników,
nauczyciel  musi  się  zdecydować  na  uzupełnienie  tematu.  Ma to  wyglądać  następująco:  Spośród
uczestników, którzy udzielili  dobrej odpowiedzi, losowo wybieramy jednego ucznia i prosimy go o
wyjaśnienie, czemu wybrał tą odpowiedź.

Teraz są dwie możliwości: (1) albo uczestnik wyjaśnia teorię jak trzeba, albo (2) uczestnik doszedł do
dobrych wniosków ze złych powodów.

W przypadku (1), nauczyciel zostawia temat i przechodzi do następnego. W przypadku (2), nauczyciel
musi wrócić do tematu i spróbować ponownie.

Dlatego też, następujące pytania powinny znaleźć się w ewaluacji nauczyciela:

Jakie  wyniki
odniosły  twoje
pytania kontrolne?

KROK  1  >80%  prawidłowych
odpowiedzi

KROK 2:  Losowo wybrany uczestnik  z
dobrą odpowiedzią zrozumiał 

Tak Nie Tak Nie

Moduł 1.3

Moduł 2.1

Moduł 2.2

Moduł 2.4

Moduł 4.1
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Technologia
W tych warsztatach ważne sa dwa aspekty technologii:

 Czy uczniowie uczestniczyli w zadaniach z technologią?

 Czy nauczyciele czuli się komfortowo używając technologii projektu?

Pierwszy aspekt głównie dotyczy bycia nagrywanym kamerą wideo. Podczas niektórych warsztatów
pilotażowych ten aspekt okazał się być wyzwaniem. Głównym powodem było to, że proces rekrutacji
nie był kompletny w szkołach. Z tego wynikało, iż część uczestników nie była poinformowana przed
warsztatami o tym, że będą nagrywani, a tym samym byli  zaskoczeni tym zadaniem. Nauczka na
przyszłość.

Ten  problem  nie  miał  dotychczas  miejsca  podczas  pierwszego  nagrania  (moduł  1.6),  ponieważ
uczestnicy nie są poinformowani wcześniej, co się wydarzy za drzwiami w czasie tego pierwszego
nagrania – element zaskoczenia jest tu metodycznie i dydaktycznie istotny.

Nawet jeżeli uczniowie są informowani podczas procesu rekrutacji, dalej mogą pojawić się problemy,
jak np. w Polsce, gdzie jeden z uczestników odmówił pokazania swojego filmu w klasie z powodów
religijnych.  Udało  się  znaleźć  rozwiązanie  –  uczeń  doświadczył  modułu  3.1  tylko  w  obecności
instruktorów – ale mimo wszystko stanowiło to wyzwanie.

Dlatego też, następujące pytania powinny znaleźć się w ewaluacji nauczyciela:

Ilu uczestników odmówiło udziału? (X/Y)
X = liczba uczestników, którzy odmówili
Y = liczba uczestników obecnych 

Moduł 1.6

Moduł 3.1

Moduł 3.3

Drugi aspekt technologiczny odnosi się do auto-raportowania nauczycieli: jak trudna była dla nich
implementacja technologii projektowych. Dlatego też,  następujące pytania powinny znaleźć się w
ewaluacji nauczyciela:

Jak
poradziłeś/porad
ziłaś  sobie  z
technologią
projektu?

1 – Bardzo źle 2 - Źle 3 – Ani źle ani
dobrze

4 - Dobrze 5  –  Bardzo
dobrze

Moduł 1.6

Moduł 3.1

Moduł 3.3

Moduł 4.3
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Dydaktyka

Jak  dobrze  poszła  nauczycielom  dydaktyka  jest  również  częścią  auto-raportowania.  Założeniem
dydaktyki, co możemy zaobserwować w (nadchodzącym) dokumencie dydaktyki, jest to, że zapewni
nam “przejętą klasę” (“caring classroom”). Dlatego też,  następujące pytania powinny znaleźć się w
ewaluacji nauczyciela:

Tak Nie

Czy  doświadczyłeś/doświadczyłaś
podczas  sesji  warsztatowych
“przejętą  klasę”  (“caring
classroom”)?
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Formularz ewaluacji nauczyciela

Imię i nazwisko

Szkoła

Kraj

Data

1. TEORIA

Jakie  wyniki  odniosły
twoje  pytania
kontrolne?

KROK 1 >80% prawidłowych odpowiedzi KROK  2:  Losowo  wybrany  uczestnik  z
dobrą odpowiedzią zrozumiał 

Tak Nie Tak Nie

Moduł 1.3

Moduł 2.1

Moduł 2.2

Moduł 2.4

Moduł 4.1

2. TECHNOLOGIA

Ilu uczestników odmówiło udziału? (X/Y)
X = liczba uczestników, którzy odmówili
Y = liczba uczestników obecnych 

Moduł 3.1

Moduł 3.3

3. TECHNOLOGIA (2)

Jak
poradziłeś/poradził
aś  sobie  z
technologią
projektu?

1 – Bardzo źle 2 - Źle 3  –  Ani  źle ani
dobrze

4 - Dobrze 5  –  Bardzo
dobrze

Moduł 1.6

Moduł 3.1

Moduł 3.3

Moduł 4.3
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4. DYDAKTYKA

Tak Nie

Czy  doświadczyłeś/doświadczyłaś
podczas  sesji  warsztatowych
“przejętą klasę” (“caring clasroom”)?
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