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Myślenie dla 
rozwoju 

Jak jest? 

Jak 
powinno 

być? 

Dlaczego 
nie jest tak 
jak powinno 

być? 

Co zrobić, 
żeby było 

tak jak 
powinno 

być? 

Wskaźniki EWD jako 

impuls do ewaluacji 

wewnętrznej 

Wskaźniki EWD jako 

dowody spełnienia 

(lub nie)  wymagań 

Wskaźniki EWD jako 

wskaźniki monitorujące 

skuteczność podjętych 

działań 



Narzędzia analityczne,  
wykorzystujące wskaźniki EWD dla gimnazjów 

• Jednoroczne wskaźniki EWD 

 

 

 

 

 

 
 

Kalkulator EWD 100 
http://ewd.edu.pl 
Od 2012 roku 6 wskaźników:  

GH, GH-H, GH-P 
GMP, GM-M, GM-P 
 

• Trzyletnie  wskaźniki EWD 

 

 

 

  

 

 

 

gimnazjum.ewd.edu.pl 

 wskaźnik humanistyczny i  

matematyczno-przyrodniczy 

 



Gimnazjum A 

Część humanistyczna: 

niżej średni wynik egzaminacyjny przy 

niskiej efektywności 

 

Część matematyczno-przyrodnicza: 

wyżej średni wynik egzaminacyjny przy 

przeciętnej efektywności 

 

Dlaczego? 

szkoła uzyskuje różne 

wyniki/różną efektywność 

 



Gimnazjum B Efekty kształcenia 

Dlaczego? 

efektywność 

nauczania/wyniki szkoły 

rosną? 

 



Czy uzyskiwane wyniki 

egzaminacyjne nas 

satysfakcjonują? 

Gimnazjum S 

Gimnazjum S 

Gimnazjum S utrzymuje 

swoją pozycję  



Zmiany w naborze do szkoły 

Gimnazjum P 

Jak  reagować na zmiany 

w naborze do szkoły? 



Jakie   mogą być 

przyczyny tak dużej 

różnicy w wynikach? 

Gimnazjum C 



Gimnazjum D 

Co powoduje znaczące 

różnice EWD  

w poszczególnych klasach? 



Co powoduje znaczące różnice EWD dla różnych przedmiotów w poszczególnych 

klasach? 



Nieefektywna praca z uczniem słabym 

Gim_B 

W których klasach byli uczniowie z niskim potencjałem? Dlaczego w klasach F i I różnie pracowano z uczniami 

 o niskim potencjale? 



 Analiza wyników egzaminacyjnych jest jednym z procesów,  

który powinien być w szkole zarządzany. 

 W jaki sposób szkoła gromadzi dane egzaminacyjne? 

 Czy jest powołany zespół ds. analiz? 

 Czy dane analizuje się w czasie? 

 Czy proces analizy danych jest zarządzany? 

 Czy „wnioski z analiz” są impulsem do ewaluacji wewnętrznej? 

 Czy „wnioski z analiz” znajdują odzwierciedlenie 

 w rocznym planie pracy szkoły (i/lub planie rozwoju szkoły) 

 w planie nadzoru pedagogicznego 

 w wyborach oferty szkoleniowej? 

Szkoła analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych 
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