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Naukowcy przebadali poznańskie szkoły. Co wynika z raportu? Mamy sporo "szkół sukcesu", ale równie dużo
tych "wymagających wsparcia". W Poznaniu zdecydowanie brak gimnazjów, które pomagałyby słabszym
uczniom

Szkoły powinny działać jak trampolina. Najlepsze są takie, w których uczniom przybywa wiedzy i mają motywacje do
rozwoju - skaczą w górę. Jak je znaleźć? Można to zrobić dzięki tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). To metoda
pomiaru jakości nauczania i postępów w nauce, w której porównuje się wyniki egzaminów, np. testu szóstoklasisty i
egzaminu gimnazjalnego. Dzięki temu wiemy, ile tak naprawdę dzieci nauczyły się w gimnazjum.

Badania EWD od 2005 r. prowadzą specjaliści związani z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Zespół, którym kieruje
prof. Roman Dolata, właśnie opublikował najświeższe dane na ten temat. Wynika z nich, że spośród ok. 50 poznańskich
publicznych gimnazjów aż 20 to tzw. szkoły sukcesu. To takie, do których po podstawówce trafiają dobrzy uczniowie, a
szkoły te skutecznie ich kształcą - sprawiają, że stają się jeszcze lepsi.

Problem polega jednak na tym, że w Poznaniu mamy również ok. 20 szkół "wymagających pomocy". One nie radzą
sobie najlepiej z edukowaniem młodzieży. - To tylko jeden ze sposobów oceniania szkoły, ale lista gimnazjów z nie
najlepszym EWD w dużej mierze pokrywa się z listą tych szkół, które zimą prezydent wytypował do tzw. programu
naprawczego - mówi dyrektor Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski. - Przyglądamy się ich pracy od dłuższego
czasu i szukamy rozwiązań ich problemów - zapewnia.

Na tej liście znajdują się m.in. szkoły zlikwidowane w tym roku. To gimnazja numer: 10, 25, 32, 62 i 24. Ich niedoszli
uczniowie powinni teraz trafić do szkół, które lepiej wykorzystają ich potencjał.

Jednak z badań nad EWD wynika także, że mamy w Poznaniu tylko kilka gimnazjów "wspierających". To takie, gdzie
trafiają również uczniowie słabsi, ale szkoła pozwala im osiągnąć przyzwoite wyniki egzaminów gimnazjalnych. Jednym
z nich jest Gimnazjum nr 22 na ul. Leszka na Antoniku. - Nie jesteśmy dużą szkołą, żaden uczeń nie jest anonimowy.
Dzięki temu wiemy, z kim trzeba popracować więcej, staramy się też dobrze poznać rodziców gimnazjalistów, bo wiele
zależy od naszej współpracy - tłumaczy pedagogiczny sukces szkoły jej dyrektorka Violetta Nowak. Jej gimnazjum w
świetle EWD do tej pory należało do grona tych odnoszących "sukces", ale to, że stało się gimnazjum "wspierającym" (z
przedmiotów humanistycznych), nie jest w tym przypadku żadną degradacją. - W tym roku wypuściliśmy z naszych
murów absolwentów, którzy chodzili do tzw. klasy wyrównawczej. Poświęcaliśmy im szczególną uwagę. To, że nasz
wynik jest dobry, oznacza, że praca z nimi była skuteczna - mówi dyrektor Nowak.

Wśród najlepszych "trampolin" oprócz gimnazjów prywatnych i społecznych jest również kilka szkół publicznych. To
głównie szkoły bezobwodowe, m.in. gimnazjum salezjańskie oraz gimnazja dwujęzyczne - w Marcinku, Dąbrówce, na
os. Czecha i na Krzesinach. Rodzynkami w tym gronie są dwie szkoły rejonowe: przy ul. Małoszyńskiej (G58) oraz przy
ul. Chojnickiej (G67). Obie osiągają świetne wyniki, mimo że muszą przyjąć wszystkie dzieci z sąsiedztwa - również te
słabsze.

Specjaliści z CKE przestrzegają przed tworzeniem rankingów na podstawie EWD, bo liczą się także inne dane. Ale jak
tłumaczył "Gazecie" prof. Dolata, uczniowie i rodzice, którzy poświęcą czas na staranną lekturę opisów wskaźników,
mogą skorzystać z informacji zawartej w EWD. - Jednak w tym wypadku sami będą musieli zadecydować, czy
ważniejszy jest dla nich wysoki wynik końcowy, czy może postępy, na jakie daje szansę dana szkoła. A może tak
naprawdę najważniejsze będzie dla nich, żeby szkoła była wyraźnie na fali wznoszącej - podkreśla.

Wynik wszystkich poznańskich szkół można sprawdzić na www.gimnazjum.ewd.edu.pl
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