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Kluczową dla ewaluacji nauczania w szkole jest możliwość śledzenia wyników w czasie: czy wyniki
i efektywność nauczania na tle kraju w szkole rosną, maleją, czy też są stabilne? (rys. 3.).
Gimnazjum A

Zróżnicowanie EWD między klasami
EWD z przedziałami ufności dla rocznika 2012 w skali 100/15

EWD wg potencjału na wejściu
przedziały ufności dla rocznika 2012 w skali 100/15

Zaproszenie do refleksji nad efektywnością nauczania

Badania dotyczące rozwoju
metodologii szacowania wskaźnika
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Do końca sierpnia 2012 roku projekt Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania
wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) był realizowany w Centralnej Komisji
Rysunek 4 Przykłady zróżnicowania wskaźników EWD dla różnych grup uczniowskich.

Egzaminacyjnej w Warszawie. Od 1.09.2012, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, projekt został
przeniesiony do Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, w którym w ramach Zespołu

Gdzie można znaleźć informacje?
Rysunek 3. Przykłady gimnazjów z wyraźnym trendem rosnącym (A) oraz malejącym (B).

Najbardziej przydatna jest metoda EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej do określenia czynników
efektywności nauczania swoistych dla danej szkoły. Analizowanie wyników i EWD, w podziale na
różne grupy uczniowskie, pozwoli postawić wiele wstępnych hipotez dotyczących czynników
wpływających na efektywność nauczania.
Niezależnie od tego, kto wykorzystuje metodę EWD, wymaga się jednak od użytkowników

Na stronie internetowej www.ewd.edu.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat projektu,
prowadzonych badań i postępów prac oraz materiały skierowane do użytkowników metody EWD.
Wskaźniki EWD dla gimnazjów: http://gimnazjum.ewd.edu.pl
Wskaźniki EWD dla szkół maturalnych: http://matura.ewd.edu.pl
Pytania merytoryczne prosimy kierować pod adresem: ewd@ewd.edu.pl

Pomiaru Dydaktycznego powstała Pracownia EWD.
Opiekun naukowy projektu EWD: dr hab. Roman Dolata, r.dolata@ibe.edu.pl
Lider Pracowni EWD: dr Ewa Stożek, e.stozek@ibe.edu.pl
Koordynator projektu: Danuta Ostrochulska, d.ostrochulska@ibe.edu.pl
Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych
priorytetu III Wysoka jakość edukacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu
jest rozwijanie metod wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny
efektywności nauczania.

określonej wiedzy, którą zainteresowanym starają się dostarczyć eksperci IBE. Bez niej nie można
w pełni wykorzystać tego narzędzia. Istnieje także ryzyko błędnej interpretacji. Informacje na temat
tego, jak poprawnie interpretować wskaźniki EWD dla poszczególnych szkół przekazywane są
podczas konferencji upowszechniających oraz w materiałach pomocniczych opracowanych przez
członków zespołu badawczego EWD i zamieszczanych na stronie projektu.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Średni wynik egzaminacyjny nie jest dobrą informacją o pracy szkoły, bo w takim
zestawieniu może wypaść lepiej placówka, która słabo pracowała z bardzo zdolnymi
uczniami, a gorzej ta, która świetnie rozwinęła słabych uczniów.

Kto i do czego może wykorzystywać wskaźniki EWD?

Zestawienie trzyletnich i jednorocznych wskaźników EWD za dany okres trzyletni pozwala
szkole lepiej zrozumieć, jak zmienia się efektywność nauczania w kolejnych latach.

 nauczyciele i dyrektorzy w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej
 nadzór pedagogiczny w ewaluacji zewnętrznej

Czy można więc korzystać z systemu egzaminów zewnętrznych, by mierzyć efektywność nauczania?

 organy prowadzące – jako jeden z wielu wskaźników oświatowych

Można. Jednym ze sposobów jest rozwijana przez ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych
metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

Do czego służy EWD?

Czym jest EWD?

Wskaźniki EWD mają dostarczyć wartościowych informacji o pracy szkoły. Analiza tych

Metoda edukacyjnej wartości dodanej uwzględnia nie tylko wyniki uczniów na egzaminie
końcowym, ale również wyniki osiągnięte przez nich na poprzednim etapie kształcenia. Odpowiednie
porównanie tych dwóch pomiarów pozwala skonstruować wskaźnik EWD - miarę efektywności
nauczania w zakresie sprawdzanym egzaminem zewnętrznym. EWD jest cechą szkoły i pokazuje,

informacji, w połączeniu z dodatkowymi danymi kontekstowymi, powinna być pomocna
szkole w planowaniu działań, służących jej rozwojowi, a organom prowadzącym i nadzorowi
pedagogicznemu pomóc rzetelnie ocenić pracę szkoły.
Przygotowane graficzne prezentacje wskaźników EWD pozwalają zobaczyć wyniki i efektywność
nauczania w danej szkole na tle szkół w kraju, województwie, powiecie i gminie (rys. 1.).

jaki jest wkład szkoły w wyniki osiągane przez ucznia. EWD jest miarą względną i pozwala określić,
czy efektywność nauczania w danej szkole była wyższa (EWD dodatnie) lub niższa (EWD ujemne) od
przeciętnej w Polsce dla danego typu szkół. Metoda EWD jest jednym ze sposobów komunikowania
wyników egzaminacyjnych szkołom.

Jednoroczne wskaźniki EWD
Przedziały ufności dla liceum dla roczników 2010, 1011 i 2012 w skali 100/15

Jakie wskaźniki EWD?
Ogólnodostępne są trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów i szkół maturalnych. Wskaźniki te
wyliczane są na podstawie kolejnych trzech edycji egzaminów. Pozycję szkoły na tle populacji
ze względu na wyniki egzaminacyjne obrazuje elipsa, która pokazuje pozycję szkoły na tle populacji
ze względu na wyniki egzaminacyjne i efektywność nauczania. Wielkość elipsy zależy od liczby
uczniów w szkole i zróżnicowania ich wyników: im więcej uczniów, tym mniejsza elipsa. Dla
gimnazjów konstruowane są dwa typy wskaźników: humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy.
Dla szkół maturalnych są to cztery wskaźniki: polonistyczny, humanistyczny, matematyczny oraz
matematyczno-przyrodniczy.
Jednoroczne wskaźniki EWD szkoły mogą wyliczyć, korzystając z Kalkulatora EWD 100
udostępnianego na stronie projektu. Dla szkół gimnazjalnych od 2012 jest to 6 różnych wskaźników,
powiązanych z każdą częścią egzaminu gimnazjalnego, dla szkół maturalnych – tylko wskaźnik
matematyczny.

Rysunek 1. Wyniki czterech gimnazjów w jednej gminie.

Rysunek 2. Przykład liceum ogólnokształcącego o wysokiej efektywności w zakresie matematyki, która
jednak była zróżnicowana w kolejnych latach.

