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Logika ewaluacji wewnątrzszkolnej



Usystematyzowana refleksja nad własną pracą

jest miarą profesjonalizmu i warto ją podej-

mować, aby czerpać więcej przyjemności ze

swojej pracy i osiągać coraz lepsze efekty.



Jedna z możliwych definicji ewaluacji (badań 

ewaluacyjnych)

Po co jest ewaluacja? CEL : 

Aby wiedzieć jak doskonalić działania. Najczęściej ewaluacja w szkole ma 

dać odpowiedź na pytanie jak uczymy (nauczyciele) i jak zarządzamy 

(dyrektorzy) oraz co zrobić aby nauczać i zarządzać lepiej.

Co ewaluować? PRZEDMIOT EWALUACJI : 

Działania przeszłe, obecne i przyszłe (ewaluować można także plan 

działania). Działania własne lub innych osób.

Czym kierować się w ewaluacji? KRYTERIA : 

Aby sprawnie prowadzić ewaluację, należy precyzyjnie zdefiniować jakie 

efekty miały przynieść ewaluowane działania. Ocena dotyczyć będzie tego 

czy efekty (w całości lub niektóre ich aspekty) zostały osiągnięte lub chociaż 

przybliżone.



Jedna z możliwych definicji ewaluacji (badań 

ewaluacyjnych) c.d.

Jak prowadzić ewaluację? METODA : 

W sposób zaplanowany i usystematyzowany, to znaczy korzystając tak 

bardzo jak to możliwe z już wypracowanych i sprawdzonych w praktyce 

metod i narzędzi. Oszczędnie, czyli wykorzystując do maksimum dostępne 

dane z różnych źródeł.

Kiedy prowadzić ewaluację? CZAS : 

Ewaluację prowadzić można przed, w trakcie lub po podjęciu konkretnego 

działania.

Co przeszkadza w ewaluacji? ZAGROŻENIA : 

Największymi zagrożeniami są: strach przed krytyką (także tą 

konstruktywną), niechęć do zmian, przymuszanie do ewaluacji (np. 

przepisami).



Kim jesteśmy? - DIAGNOZA

Wybrane wyniki badania: Wykorzystanie ewaluacji 

zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Badanie jakościowe; 40 szkół; 03-06.2013

► ► ►

Paul Gauguin, Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? (1897) 



• Trudności w samodzielnym wyborze przedmiotu ewaluacji

• Wybór przedmiotu ewaluacji wiedziony wymaganiami, zamiast rzeczywistymi 
potrzebami szkoły

• Sporadycznie ewaluacje miały na celu sprawdzenie konkretnych rozwiązań 
wprowadzonych przez szkołę

• Zwykle miały charakter li tylko wskazania na problem i jego skalę, rzadziej na 
wskazanie jego przyczyn

• Brak planowego wpisania ewaluacji w działalność szkoły, brak strategicznego 
podejścia

Wybór przedmiotu
ewaluacji

• Niechęć nauczycieli do udziału w ewaluacji, poddawanie w wątpliwość 
jej sensu i celowości

• Ewaluacja traktowana jako kwestia dodatkowa i poboczna

• Czasochłonność ewaluacji, przeciążenie pracą nauczycieli

• Mało precyzyjne wnioski

• Rekomendacje rzadko obecne

• Brak aplikowalności, niska użyteczność badań

Bariery 
motywacyjne, brak 

poczucia sensu

• Problemy z formułowaniem pytań badawczych (od celu badania od razu do 
narzędzi)

• Badanie wiedzione metodą a nie problemem (dominacja ankiet, niedoceniane 
innych technik)

• Problemy z opracowaniem narzędzi badawczych

• Problemy realizacyjne (braki danych, niska responsywność, etc.)

• Problemy z zarządzaniem projektem badawczym

Problemy
warsztatowe



Kim jesteśmy? – DIAGNOZA JAK TERAZ 

REALIZUJEMY EWALUACJĘ WEWNĘTRZNĄ

Sprawozdawcza / opisowa ewaluacja wewnętrzna 

mająca na celu zadośćuczynić obowiązkowi 

nałożonemu przez prawo, naśladująca ewaluację 

zewnętrzną.



Dokąd zmierzamy? – JAK MOŻEMY REALIZOWAĆ 

EWALUACJĘ WEWNĘTRZNĄ 

Chcemy dowiedzieć się, czy zaplanowane 

działania przynoszą oczekiwane efekty
(Ewaluacja wewnętrzna jako element planowania 

strategicznego)

– Oczywiście żeby prowadzić taką ewaluację, najpierw 

trzeba planować działania!



Czy tak nakreślona ewaluacja w szkole jest 

w ogóle możliwa?

Tak, jeśli jest integralnym 

elementem strategicznego 

zarządzania rozwojem 

szkoły!

p
rz

ed



Postawmy pierwszy krok!



Wybór przedmiotu
ewaluacji

Bariery 
motywacyjne, brak 

poczucia sensu

Problemy
warsztatowe

Jak wybrać problem badawczy?

Jak zwiększyć użyteczność badań?

Jak dobrze zaplanować badanie?



pierwszy krok 
do działań  

Chcemy dowiedzieć się, co doprowadziło do 

zaistnienia problemu i jak problem zlikwidować
(Ewaluacja jako badanie doraźne)

Jak wybrać zagadnienie / problem badawczy?

Już zdefiniowany gdy 

ewaluacja jest wpisana 

w proces wdrożenia 

konkretnych 

przedsięwzięć 

w szkole

Problem możemy 

zauważyć (własna 

obserwacja) lub ktoś może 

nam go zakomunikować 

(np. rodzice, ewaluacja 

zewnętrzna)

Możemy problem 

„odkryć”, „natknąć się 

na problem” (analiza 

wyników egzaminów, 

EWD)

Chcemy dowiedzieć się, czy zaplanowane 

działania przynoszą oczekiwane efekty
(Ewaluacja wewnętrzna jako element planowania 

strategicznego)

– Oczywiście żeby prowadzić taką ewaluację, najpierw 

trzeba planować działania!

model 
docelowy



Przykładowy cykl badania ewaluacyjnego w szkole 

(nastawionego na rozwiązanie problemu)

Ponieważ ewaluacja to „zaplanowane i usystematyzowane badanie” do jej sprawnego 

przeprowadzenia potrzebny jest plan badania podzielony na etapy:





Jaki obszar /aspekt naszych działań 

chcielibyśmy usprawnić?



Jak chcielibyśmy, żeby było? Dokąd 

zmierzamy? Jakie rezultaty naszych 

działań będą dla nas zadowalające?



Jak zmierzyć czy stan pożądany został 

już osiągnięty? 



Co doprowadziło do obecnego 

stanu?



Jak sprawdzić, która/e hipoteza/y są 

prawdziwe?

Analiza 

wskaźników 

EWD

Analiza 

dokumentacji 

szkolnej; 

raportu z ewal. 

zew.

Badanie 

własne

i / lub…i / lub…

Analiza 

wyników 

egzaminów

i / lub…



Czy mamy wszystko, co potrzeba, 

żeby się udało?



Przygotowanie 

danych dot. 

wskaźników EWD

Przygotowanie 

dokumentacji 

szkolnej; raportu 

z ewal. zew.

Badanie 

własne

i / lub…i / lub…

Przygotowanie 

danych dot. 

wyników 

egzaminów

i / lub…





Pamiętaj: „mniej znaczy więcej” oraz 

„Keep It Simple Stupid” KISS (zachowaj 

jak największą prostotę)

wnioski

argumenty 

(materiał 

dowodowy)

rekomenda

cje (plan 

działania)

pytania 

badawcze
cele



Co zrobić, aby osiągnąć pożądane 

efekty? (Opracowanie działań, które będą likwidować 

przyczyny problemu)

Pamiętaj o zasobach! 



Czy są postępy? Co możemy zrobić 

aby zwiększyć motywację?



Problem: częste wypadki na 

przerwach

Stan pożądany: brak wypadków

Wskaźnik: liczba raportowanych 

wypadków

Weryfikacja hipotez:

Dzieci nie umieją wiązać 

sznurowadeł

Opracowanie działań, które 

będą likwidować przyczyny 

problemu: Rozdanie uczniom 

gumowych kulek do ściskania w 

celu ćwiczenia motoryki dłoni.

Zaplanowanie zasobów 

niezbędnych do wdrożenia 

działań: pieniądze na zakup kulek

Monitorowanie i stymulowanie 

wdrożenia rekomendacji

Hipotezy: 

1.Podłoga jest śliska. 

2.Dzieci nie umieją wiązać 

sznurowadeł.
Plan weryfikacji hipotez: 

Ad.1.Dyrektor weryfikuje ze 

sprzątaczkami

Ad.2.Nauczyciele sprawdzają



Co/Czego uczniowie nie umieją?

Brak efektów

► ewaluacja jako ocena efektów 

nauczania

►► wykorzystujemy miary 

(wskaźniki) końcowe (np. wyniki 

egzaminów zewnętrznych, 

standaryzowane testy osiągnięć)

Kto/Kogo nieefektywnie naucza?

Brak efektywności

► ewaluacja jako ocena 

efektywności nauczania

►► wykorzystujemy miary 

(wskaźniki) postępu (np. EWD)

Najważniejsze typy problemów związanych z wynikami 

nauczania, które można objąć badaniem ewaluacyjnym



Tomasz Żółtak

Dlaczego EWD? Ewaluacja wyników 

nauczania



Efekty a efektywność

 Efekty:

• Patrzymy, co umieją uczniowie.

• To ważne dla dalszej kariery edukacyjnej (i życiowej) uczniów.

 Efektywność:

• Patrzymy na postępy (relatywne): porównujemy efekty uzyskane
z daną grupą uczniów do efektów, które inne szkoły uzyskały
z podobnymi uczniami.

• To ważne dla oceny, jak dobrze pracujemy jako szkoła.



Efekty a efektywność

 Efekty:

• Patrzymy, co umieją uczniowie.

• To ważne dla dalszej kariery edukacyjnej (i życiowej) uczniów.

 Efektywność:

• Patrzymy na postępy (relatywne): porównujemy efekty uzyskane
z daną grupą uczniów do efektów, które inne szkoły uzyskały
z podobnymi uczniami.

• To ważne dla oceny, jak dobrze pracujemy jako szkoła.

 Zdarza się, że:

• Szkoła ma dobre efekty, ale słabą efektywność.
– Szkoła przyjmuje uczniów o wysokich wynikach, co sprawia, że i efekty 

końcowe są dobre, niemniej słabsze, niż innych uczniów, którzy 
zaczynali ten etap kształcenia z równie wysokimi wynikami.

• Szkoła ma wysoką efektywność, ale słabe efekty.
– Przyjmuje uczniów o bardzo niskich wynikach. Pomimo wykonania

z nimi świetnej pracy, efekty końcowe cały czas są niewysokie , 
niemniej dużo lepsze niż innych uczniów, którzy zaczynali ten etap 
kształcenia z równie niskimi wynikami.



Ewaluacyjny wskaźnik egzaminacyjny 

- jaki powinien być?

 wolny od wpływu czynników niezależnych od szkoły

 względny/bezwzględny

 porównywalny w czasie 

 umożliwiający statystycznie poprawne porównanie 

szkół/grup uczniowskich  między sobą

 trafny

 użyteczny (dostępny, zrozumiały, prosty w interpretacji –

ważny jest też sposób prezentacji, który jest pochodną celu)  



Idea szacowania EWD



Szkole, która jest zlokalizowana w bardziej sprzyjającym środowisku łatwiej będzie 

wypracować wysokie wyniki w testach osiągnięć, niż takiej, która pracuje 

w trudniejszych warunkach.

Dlatego, by ocenić wkład szkoły w wyniki uczniów (efektywność nauczania), 

powinniśmy porównywać ze sobą szkoły pracujące z podobnymi uczniami.
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Idea EWD: Jak ocenić pracę szkoły?

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego nie jest wystarczającą informacją 

o efektywności nauczania w szkole



Idea EWD

Uprzednie 

osiągnięcia

Wyniki 

końcowe
Wyniki na progu 

etapu edukac.

Nauka w szkole

Wkład szkoły w końcowe 

wyniki

Efekty pracy



Mechanizm ograniczanie wpływu czynników 

pozaszkolnych poprzez uwzględnianie uprzednich 

osiągnięć

Wyniki 

końcowe

Nauka w szkole

Wkład szkoły w końcowe wyniki

Efekty pracy
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Mechanizm ograniczanie wpływu czynników 

pozaszkolnych poprzez uwzględnianie uprzednich 

osiągnięć

Uprzednie 

osiągnięcia

Wyniki na 

progu szkoły

Nauka w szkole

Wkład szkoły w końcowe wyniki
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Mechanizm ograniczanie wpływu czynników 

pozaszkolnych poprzez uwzględnianie uprzednich 

osiągnięć

Wyniki 

końcowe

Nauka w szkole

Wkład szkoły w końcowe wyniki

Efekty pracyUprzednie 

osiągnięcia

Wyniki na 

progu szkoły
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pojęcie: 

WYNIK 

PRZEWIDYWANY

pojęcie: 

WYNIK 

UZYSKANY

pojęcie: 

RESZTA

B

A

egzaminu gimnazjalnego

w
y
n

ik
 m

a
tu

ry

pojęcie: KRZYWA 

REGRESJI
(linia 

przewidywanego 

wyniku)
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Rozkład wyników 

przewidywanych

Wyniki końcowe

Rozkład wyników 

uzyskanych

EWD = + 10

EWD jako różnica między średnią rozkładu wyników 

przewidywanych i uzyskanych



9590 Wyniki końcowe

EWD= -5

EWD jako różnica między średnią rozkładu wyników 

przewidywanych i uzyskanych



Jak interpretować wskaźniki EWD?



Jednoroczne a trzyletnie wskaźniki EWD:

różne zastosowania

wskaźniki jednoroczne wskaźniki trzyletnie

obejmują jeden rocznik absolwentów obejmują trzy kolejne roczniki

absolwentów

pozwalają przyjrzeć się szczegółom

pracy szkoły

pozwalają na bardziej ogólną ocenę

pracy szkoły

dostępne tylko dla dyrektorów szkół (lub 

za ich pośrednictwem) – trzeba uzyskać 

wyniki egzaminacyjne z OKE

powszechnie dostępne – strona 

internetowa

możliwość prowadzenia analiz 

wewnątrzszkolnych na dowolnie 

wybranych grupach uczniów w 

Kalkulatorze EWD

tylko wskaźniki dla całych szkół (ale też 

łatwe porównanie między szkołami)



Interpretacja jednorocznych wskaźników EWD

EWD
(przedział ufności)



Interpretacja wskaźników EWD



Podstawowe informacje o EWD trzyletnim

Oś pozioma – wyniki 

egzaminu końcowego 

(tu: matury),

oś pionowa – wartość 

EWD

Środek układu 

współrzędnych znajduje 

się w miejscu średnich 

wyników (100) i 

średniego EWD (0)

Średni wynik 

egz. końcowego
(przedział ufności)

EWD
(przedział ufności)



Na początek - wspólnie

Szkoła ma 

przeciętne wyniki

Szkoła ma dodatnie EWD 

(powyżej przeciętne)

Podczas interpretacji 

wskaźnika należy 

wziąć pod uwagę 

położenie elipsy 

względem obu osi.



wyników: krajowych                        wojewódzkich                  powiatowych   

Inne układy odniesienia: pozycja szkoły na tle…



Trzyletnie wskaźniki maturalne – informacja o liczbie 

zdających

 W przypadku wskaźników humanistycznego i matematyczno-

przyrodniczego mamy podaną informację, o liczbie osób przystępujących do 

poszczególnych przedmiotów, które są brane pod uwagę przy liczeniu 

wskaźników.

Przedmiot Łącznie
Poziom 

rozszerzony

j. polski 252 8

historia 13 5

WOS 20 3

Przedmiot Łącznie
Poziom 

rozszerzony

matematyka 252 22

biologia 15 2

chemia 11 3

fizyka 4 2

geografia 47 14

informatyka 2 0

 Informacje o liczbie osób przystępujących do poszczególnych przedmiotów 

można wykorzystać w analizach, np. stawiając hipotezy o specjalizowaniu 

się szkoły w danych przedmiotach



Ewa Stożek

Przykłady zastosowania wskaźników  

EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej 



EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej

jako narzędzie wyboru 

przedmiotu ewaluacji

jako wskaźnik 

osiągnięcia celu



EWD/wyniki egzaminacyjne w ewaluacji wewnętrznej
… jako narzędzie wyboru przedmiotu ewaluacji

Analizę zaczynamy od poszukiwania takiego kryterium grupującego, 

które uwidoczni największe różnice we wskaźniku EWD/wynikach

Zmiana EWD/wyników w czasie
Różnice EWD/wyników

w przekroju na grupy uczniów

Jeśli kryterium podziału jest czas, 

stawiamy pytanie: Co spowodowało 

wzrost lub spadek EWD/wyników w danym 

okresie?

Jeśli kryterium podziału jest jakaś 

cecha uczniów lub kryterium 

organizacyjne, stawiamy pytanie: 

Dlaczego dany podział generuje różnice 

w EWD/w wynikach?



Niskie wyniki/niskie EWD z przedmiotów 

przyrodniczych

matematyka przedmioty przyrodnicze

Problem „niskie wyniki egzaminacyjne” jest zbyt szeroki i wymaga doprecyzowania



Niskie EWD z przedmiotów przyrodniczych – powtarzający 

się problem

matematyka przedmioty przyrodnicze



Nie we wszystkich klasach obserwujemy niskie 

wyniki/niskie EWD z przedmiotów przyrodniczych 

Jakie czynniki wpływały na wyższą efektywność 

nauczania przedmiotów przyrodniczych w klasie C 

niż w klasie A/niż w klasie E?



Inne pytania badawcze

Wyniki z jakiego przedmiotu wpłynęły na niską efektywność nauczania 

z przedmiotów przyrodniczych?

Dlaczego wyniki z matematyki tak bardzo się różnią od wyników z 

przedmiotów przyrodniczych? 

W rezultacie dalszych badań w szkole doprecyzowano problem: 

niskie wyniki z przedmiotów przyrodniczych są  spowodowane głównie niskimi 

efektami nauczania chemii



Co stoi za niskimi wynikami z chemii? 

stawianie hipotez

 niedoświadczony młody nauczyciel chemii

 zbyt mała liczba prowadzonych doświadczeń 

w szkole

 brak zainteresowania uczniów, ich mała aktywność 



Jak zweryfikować hipotezy? 

 niedoświadczony młody nauczyciel chemii

np. porównać  wyniki uczniów w jego klasach z innymi; hospitacja lekcji; 

 zbyt mała liczba prowadzonych doświadczeń w szkole

np. sprawdzić zapisy w dziennikach lekcyjnych, wykorzystanie pracowni chemicznej (jeśli jest) 

 brak zainteresowania uczniów 

np. rozmowy z uczniami, z rodzicami 

 Niewielkie zaangażowanie uczniów na lekcjach chemii

np. obserwacje lekcji 

doprecyzowanie problemu: 
Uczniowie są mało aktywni na lekcjach chemii



Problem: Uczniowie są mało aktywni na lekcjach chemii

Określanie przyczyn problemu

Ponieważ… Specyficzny język symboli 

chemicznych jest dla nich zbyt trudny.Dlaczego?

Dlaczego?

Ponieważ… Nie widzą związku między 

przedmiotem szkolnym, a zastosowaniami 

chemii w życiu codziennym.



Problemy związane z praktyką nauczycielską
Jak aktywizować uczniów na lekcji/jak zwiększyć motywację?

Poszukać przykładów dobrej praktyki w szkole (matematyk)

Poszukać przykładów dobrej praktyki poza szkołą (szkolenia, inni 
nauczyciele chemii)

Realizować część zagadnień metodą projektów

Poddać analizie  przedmiotowy system oceniania: Czy PSO 
premiuje aktywność uczniów?

Cel poprawy:  Zwiększyć zainteresowanie/aktywność uczniów. 

Cel poprawy:  Za dwa lata na egzaminie gimnazjalnym 

łatwości zadań „chemicznych” będą na poziomie średnich

w kraju. 



EWD/wyniki egzaminacyjne w ewaluacji wewnętrznej
… jako wskaźniki osiągnięcia celu

Gdy działania są już wdrażane lub kiedy działania są przygotowywane 

jako interwencja w odpowiedzi na zdefiniowany problem

Dla wdrożonych działań

Gdy działanie zostało już wdrożone, 

stawiamy pytanie: Czy osiągnęliśmy 

założone cele, wyrażone w wynikach 

egzaminacyjnych/EWD?

Dla planowanych  działań

Gdy planujemy działania, stawiamy 

pytanie: Jakie wartości wskaźników 

EWD/wyników egzaminacyjnych uznamy 

za sukces? Jaką zmianę EWD/wyników 

egz. uznamy za sukces?

Jak jest? Jak ma być?



Przykład pewnego gimnazjum…

Prezentacja szkoły P. na 

konferencji „Jakość 

ewaluacji czy/i jakość 

edukacji”, marzec 2015 



Motywacja szkoły do zmiany

Czy to jest dobrze rozpoznany 

problem?

Postawiono na metody angażujące 

uczniów w proces nauczania: 

doświadczenia, projekty, prezentacje itp..



Jaka to szkoła?



W 2014 roku po raz pierwszy zaobserwowano dodatnie 

EWD w części  matematyczno-przyrodniczej



Czy wyższe EWD GMP uzyskujemy dzięki lepszej 

efektywności  nauczania matematyki czy przedmiotów 

przyrodniczych?



Skoncentrujmy dalej uwagę na nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych

W jakich grupach uczniów uzyskano największy 

względny przyrost umiejętności?

1.Czy efektywność nauczania była podobna we wszystkich 

klasach?

2. Czy wyższe EWD szkoły uzyskano dzięki lepszej pracy 

z uczniami słabszymi, a może ponadprzeciętne EWD 

uzyskali tylko uczniowie o wysokich wynikach na 

sprawdzianie? 

3. Czy  wdrożona w szkole metoda skuteczniej wpływa na 

postępy chłopców niż dziewczynek? 



Porównywalna, przeciętna i ponadprzeciętna, 

efektywność nauczania w  2014 – klasy



Porównywalna, przeciętna i ponadprzeciętna, efektywność 

nauczania w  2014 – uprzednie osiągnięcia



Porównywalna, przeciętna i ponadprzeciętna, 

efektywność nauczania w  2014 – płeć

Te i poprzednie wyniki przemawiają za tym, że udało się poprzez zastosowanie nowej 

metody dydaktycznej podnieść efektywność nauczania przedmiotów przyrodniczych. 

Należy spodziewać się, że w kolejnych latach wskaźniki EWD szkoły utrzymają się na 

ponadprzeciętnym poziomie. 



Grzegorz Humenny

Jak szkoły wykorzystują 

wyniki egzaminacyjne? 



O badaniach nad wykorzystaniem EWD 

w szkołach



O badaniach nad wykorzystaniem EWD w szkołach

Badania z 2013 roku

Typ szkoły Liczba zrealizowanych wywiadów Razem 

podstawa rezerwa 1 rezerwa 2 

gimnazjum 66,0% 23,0% 10,9% 430 

liceum 69,2% 22,4% 8,5% 389 

technikum 70,0% 21,5% 8,4% 404 

razem 68,4% 22,3% 9,3% 1223 

 

Typ szkoły Liczba szkół  
do badania 

Liczba 
zrealizowanych 

wywiadów 

Odsetek zrealizowanych 
wywiadów 

gimnazjum 497 430 87% 

liceum 480 389 81% 

technikum 492 404 82% 

razem 1469 1223 83% 

 



Typ szkoły 
Liczba szkół  

wytypowanych do 
badania 

Liczba zrealizowanych 
wywiadów 

Odsetek zrealizowanych 
wywiadów 

Szkoła 
podstawowa 

500 456 91% 

Gimnazjum 493 435 88% 

Liceum 476 403 85% 

Technikum 498 414 83% 

Ogółem 1967 1708 87% 

 

Typ szkoły 
Odsetek zrealizowanych wywiadów 

Ogółem Próba 
podstawowa 

rezerwa 1 rezerwa 2 

Szkoła 
podstawowa 

71% 20% 8% 100% 

Gimnazjum 81% 12% 7% 100% 

Liceum 79% 16% 6% 100% 

Technikum 84% 12% 4% 100% 

Ogółem 79% 15% 6% 100% 

 

Badania z 2015 roku



Wykorzystanie wyników 

egzaminacyjnych w szkołach



Ocena wprowadzenia egzaminów zewnętrznych



Obserwowane czynniki szkolne, które mogą 

mieć znaczenie dla posługiwania się przez 

szkołę metodą EWD*  

 Stosunek nauczycieli i dyrektora szkoły do analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych 

 Styl zarządzania szkołą 

 Dotychczasowa praktyka analizy wyników egzaminu

 Efektywność kształcenia w szkole 

 Wiedza uprzednia na temat EWD

 Umiejętność posługiwania się komputerem przez nauczycieli

*Na podstawie badań uczestniczących w 55 szkołach podstawowych jesień 2014



Samoocena wiedzy na temat EWD



Źródła niepoprawnej oceny wartości własnych wsk. EWD



Stosowanie wskaźników EWD w szkołach



Stosowanie Wskaźników EWD w szkołach



Sposoby prowadzenia analiz wskaźników EWD w szkole



Trudności związane z prowadzeniem analiz wskaźników EWD



Trudności związane z prowadzeniem analiz wskaźników EWD



Sposoby wykorzystania 

wskaźników EWD w szkołach



Wykorzystanie wniosków z analiz wskaźników EWD



Wykorzystanie analiz EWD w 2013 roku



Wykorzystanie analiz EWD w 2015 roku



Wykorzystanie analiz EWD w 2013 roku



Wykorzystanie analiz EWD w 2015 roku



Wnioski

• Najlepiej wprowadzenie egzaminów po danym etapie edukacyjnym oceniają 

dyrektorzy szkół uczących na tym etapie

• Większość dyrektorów wierzy, że wie czym są wskaźniki EWD

• Większość podaje wartość wskaźników EWD dla swoich szkół 

• Najrzadziej mylą się Ci, których szkoły mają dodatnie EWD

• Korzystanie ze wskaźników EWD jest coraz bardziej popularne

• Od 80 do 90 procent korzysta z różnych funkcji przeglądarki z elipsami 

trzyletnich wskaźników EWD

• Od 2/3 do 3/4 szkół korzysta z podstawowych funkcji kalkulatorów EWD

• Najrzadziej dodawane są dodatkowe cechy i  prowadzona jest z nimi 

analiza



Wnioski cd.

• W 2013 roku największy problem stanowiła interpretacja wskaźników EWD

• W 2015 roku, czasochłonność analiz,  brak dodatkowych danych i brak 

pomysłów na działania zmierzające do podniesienia efektywności 

• Analizy wskaźników EWD pomagają w układaniu planów rocznych, planów 

nadzoru pedagogicznego oraz w motywowaniu nauczycieli

• Technika wykorzystywały najczęściej wskaźniki EWD w komunikacji z 

lokalnymi pracodawcami, licea z mediami, a gimnazja z władzami lokalnymi

• Dyrektorzy powołują się na wskaźniki EWD niemal zawsze na radach 

pedagogicznych, w 8 na 10 spotkań z rodzicami, w 3 na 4 spotkaniach z 

uczniami i w 7 na 10 spotkaniach z samorządami

• Niemal 8 na 10 dyrektorów uważa, że korzystanie ze wskaźników EWD 

poprawiło efektywność nauczania w szkole

• PONAD 90% SZKÓŁ PLANUJE KORZYSTANIE ZE WSKAŹNIKÓW EWD
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