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Wstęp
W ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych priorytetu Wysoka jakość systemu
oświaty programu operacyjnego Kapitał ludzki, realizowany jest przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną projekt Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej
wartości dodanej.
Celem głównym projektu jest rozwijanie metod wykorzystywania wyników egzaminów
zewnętrznych do oceny efektywności nauczania. Jednak wprowadzanie EWD jako miary
efektywności nauczania należy widzieć w szerszej perspektywie wykorzystywania wyników
egzaminów zewnętrznych do ewaluacji szkół. Dlatego też w kręgu zainteresowań zespołu
badawczego znalazły się zagadnienia związane z funkcjonowaniem egzaminów zewnętrznych
w Polsce i na świecie, a w szczególności monitorowanie ewaluacyjnej funkcji egzaminów
zewnętrznych.
Badania monitorujące, o których mowa poniżej prowadzono w 2010 roku wśród nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjów, egzaminatorów, dyrektorów szkół, wizytatorów i wizytatorów ds.
ewaluacji oraz badań sumujących działania kuratoriów w zakresie wsparcia umiejętności nauczycieli
w zakresie posługiwania się wskaźnikiem EWD w latach 2009-2010. Wynikiem badań
monitorujących funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych jest kilka samodzielnych
opracowań pogrupowanych w dwie części Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w Polsce
i Ewaluacyjna funkcja egzaminów na świecie. Przykład Australii
W pierwszej części Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w Polsce zaprezentowano opinie
środowiska oświatowego na temat egzaminów, ale także trudności, na które napotykają użytkownicy
wyników
egzaminów
wykorzystujący je
do
badań
ewaluacyjnych
zewnętrznych
i wewnątrzszkolnych. W przedstawionych opracowaniach nie brak optymistycznych danych na temat
wykorzystania wyników egzaminów w szkołach, a także wskazówek, jak uniknąć nieporozumień
podczas rozmów nauczycieli i dyrektorów szkół z wizytatorami ds. ewaluacji. Badania dowodzą
wyraźnej akceptacji egzaminów zewnętrznych w środowisku nauczycielskim. Jednocześnie ocena
egzaminów zewnętrznych jest trudna, czego dowodem jest wiele sprzecznych odpowiedzi
respondentów. Z trzech egzaminów najwięcej wątpliwości budzi sprawdzian po szkole podstawowej.
Egzaminy zwiększają zainteresowanie społeczne oświatą. Członkowie zespołu mają nadzieję, że uda
się utrzymać zainteresowanie społeczne egzaminami poprzez dostarczenie coraz to bardziej
wartościowych informacji o jakości nauczania i ich uwarunkowaniach, przez co funkcja ewaluacyjna
będzie mogła być jeszcze lepiej wykorzystywana w budowaniu rzetelnego obrazu szkoły.
W części drugiej raportu Ewaluacyjna funkcja egzaminów na świecie przedstawiono obszerne
studium internetowe australijskiego systemu informacji o warunkach i wynikach uczenia się w
szkołach podstawowych, średnich i wyższych w tym kraju. Stosuje się w nim m.in. edukacyjną
wartość dodaną oraz skalowanie pionowe w postaci wyrażania postępu za pomocą wskaźnika
średnich osiągnięć uczniów w kolejnych klasach (równoważników klasy) oraz kontekstualizację
wymagań programowych, czyli relatywizację norm według wielu zmiennych, w tym według okresu
imigracji („system przyjazny imigrantom”).
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Zofia Lisiecka

Badania podłużne w szkołach podstawowych i gimnazjach
W większości opracowań w niniejszym raporcie wykorzystane zostały dane z I etapu badania
podłużnego „Ścieżki rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży”, które na przełomie 2009 i 2010 roku
zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach. W celu przybliżenia czytelnikowi
zakresu prowadzonych badań oraz zbieranych danych przedstawiamy ten krótki wstęp
metodologiczny.
W ramach licznych prac Zespołu Badawczego EWD zaplanowano m. in. realizację badań
panelowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, mających dostarczyć danych potrzebnych do
opracowania wskaźnika EWD dla szkoły podstawowej oraz pomocnych w ocenie trafności metody
EWD gimnazjalnego, lepszego modelowania wskaźników efektywności szkoły, a także
monitorowania funkcjonowania egzaminów zewnętrznych. Pełny cykl badawczy obejmie lata 20092015 w przypadku szkół podstawowych oraz 2009-2012 w przypadku gimnazjów. Przez ten okres
śledzone będą m.in. szkolne losy uczniów, którzy jesienią 2009 r. rozpoczęli naukę w I klasie szkoły
danego typu.
Zakłada się, iż przyjęty schemat badawczy pozwoli pogrupować i opisać podstawowe procesy
odpowiedzialne za indywidualne i grupowe trajektorie przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów.
Dla realizacji tego celu kluczowe są następujące kwestie:
1. Odpowiedni dobór próby badawczej, pozwalający na wnioskowanie statystyczne zarówno na
poziomie jednostek (uczeń), jak i na poziomie grupowym (szkoła, klasa szkolna).
2. Właściwy wybór obszarów pomiaru wiadomości i umiejętności uczniów.
3. Wykorzystanie do zbadania wiadomości i umiejętności uczniów narzędzi zapewniających trafność
i rzetelność pomiaru.
4. Właściwy teoretycznie wybór kluczowych czynników składających się na uwarunkowania
indywidualne, rodzinne i szkolne.
5. Wykorzystanie do zbadania tych czynników narzędzi zapewniających trafność i rzetelność
pomiaru.
6. Zastosowanie do analizy zebranych danych modeli statystycznych pozwalających wiarygodnie
szacować przyrost wiadomości i umiejętności uczniów.
7. Zastosowanie do analizy zebranych danych wielopoziomowych, wielozmiennowych modeli
statystycznych pozwalających właściwie szacować zależności pomiędzy zbadanymi czynnikami a
przyrostem wiadomości i umiejętności uczniów, zarówno na poziomie indywidualnym (uczeń), jak i
na poziomie grupowym (szkoła, klasa); niezwykle ważne jest właściwe odseparowanie działania
czynników szkolnych odpowiadających za efektywność nauczania (wkład szkoły w końcowe wyniki
nauczania) od wpływu czynników pozaszkolnych.
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Ww. kwestie odegrały kluczową rolę zarówno w fazie przygotowywania badania przez Zespół EWD,
jak też jego realizacji i analizy uzyskanych wyników.
Losowanie prób badawczej miało charakter losowania warstwowego, proporcjonalnego do
liczebności szkoły, wielopoziomowego. Wylosowano tzw. próbę zasadniczą oraz dwie próby
rezerwowe dla każdego typu szkoły. Próba została podzielona na 6 warstw (strat), według kategorii
wielkości miejscowości oraz informacji dotyczącej tego, czy szkoła jest jednodziałowa, czy
wielooddziałowa (wszystkie wyniki odwołują się do liczebności klas I). Dokonano alokacji zbliżonej
do procentowego udziału uczniów w danej warstwie.

Warstwa

Tabela 1. Charakterystyka warstw (strat) w próbie badawczej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liczba (%) szkół wylosowanych do badania
Wielkość
szkoły

Lokalizacja szkoły

wieś
miasto
do
20
mieszkańców
miasto od 20 do 100
mieszkańców
miasto powyżej 100
mieszkańców
wieś
miasto od 20 do 100
mieszkańców

tys.
tys.
tys.

tys.

powyżej
jednego
oddziału
kl. I
jedna klasa
pierwsza w
szkole
Łącznie:

szkoła podstawowa

gimnazjum

26 (14,4%)

48 (32%)

29 (16,1%)

31 (20,6%)

35 (19,4%)

30 (20%)

43 (23,8%)

34 (22,6%)

41 (22,7%)

5 (3,3%)

6 (3,3%)

2 (1,3%)

180 (100%)

150 (100%)

W każdej szkole wylosowanej do udziału w badaniu, za pomocą algorytmu przekazanego przez
Zespół Badawczy EWD, wykonawca losował dwie klasy (w szkołach jednodziałowych w badaniu
brał udział ten jeden oddział).
W procedurach badawczych założono, iż w przypadku i) braku zgody dyrektora szkoły na badanie
uczniów, ii) odsetka uczniów z niepełnosprawnością uniemożliwiającą przeprowadzenie badań bądź
iii) odsetka uczniów, których rodzice bądź opiekunowie nie zgodzili się na uczestniczenie w badaniu
ich dzieci lub iiii) nie wypełnili ankiety, przewyższającego łącznie 30% uczniów w badanych klasach,
szkołę zastępowano inną z tej samej straty.
Po przeprowadzeniu losowania obliczony został system wag, mający zasadniczo dwa cele. Po
pierwsze – zapewnienie reprezentatywności wyników, które zaburzyła alokacja szkół w warstwach,
schemat losowania oraz braki danych. W badaniu obliczone zostały zatem wagi probabilistyczne z
korektą, uwzględniające przyjęty schemat losowania i braki danych. Po drugie, system wag zapewnia
precyzyjne szacowanie estymatorów – w tym celu oszacowane zostały wagi replikacyjne. Dzięki nim
możliwe było precyzyjne wnioskowanie statystyczne zarówno na poziomie jednostek (uczeń), jak i na
poziomie grupowym (szkoła, klasa szkolna). Wszystkie analizy wyników niniejszego badania,
przeprowadzone przez członków Zespołu Badawczego EWD, wykonano z uwzględnieniem ww.
systemu wag.
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Tabela 2. Narzędzia badawcze wykorzystane w 1. etapie badania panelowego.

RESPONDENCI
Dyrektor
szkoły

Kwestionariusz
ankiety dla
dyrektora szkoły
– w wersji dla
szkoły
podstawowej i
gimnazjum

Nauczyciele
Rodzic ucznia
Nauczyciel
Wychowawca
klasy I
wybranego
klasy I szk. podst.
1
przedmiotu
NARZĘDZIA BADAWCZE
Kwestionariusz
ankiety dla
nauczyciela – w
wersji dla szkoły
podstawowej i
gimnazjum

Kwestionariusz opisu
ucznia klasy I szkoły
podstawowej

Kwestionariusz
ankiety dla
rodzica ucznia
klasy I – w wersji
dla szkoły
podstawowej i
gimnazjum

Uczeń klasy I

Test Matryc Ravena,
wersja standard,
forma klasyczna
Kwestionariusz
ankiety dla ucznia I
klasy gimnazjum

Zgodnie z założeniami, badania przeprowadzono w wybranych losowo, reprezentatywnych dla całej
populacji, 180 szkołach podstawowych i 150 gimnazjach. W razie wypadnięcia szkoły z badania, na
jej miejsce wchodziła szkoła pierwsza na liście rezerwowej w danej warstwie, wyznaczana przez
koordynatora badania. Ze względu na odmowę udziału szkoły w badaniu lub jej wykluczenie
spowodowane niemożnością osiągnięcia wymaganej stopy realizacji badania, 29 szkół podstawowych
i 34 gimnazjów z próby zasadniczej należało zastąpić szkołami z próby rezerwowej, co stanowi
odpowiednio 20,6% i 22,6%. Zdarzyły się też przypadki, gdy także szkoła z próby rezerwowej
musiała być zastąpiona następną w kolejności, wybraną z uwzględnieniem procedur losowania.
Ostatecznie z listy rezerwowej do badania zasadniczego weszło 37 szkół podstawowych i 59
gimnazjów. Przyczyny, które spowodowały konieczność zmiany szkoły w wylosowanej próbce
przedstawiono w tabeli 3. Największe problemy z realizacją badania wystąpiły w przypadku szkół z
dużych i średnich miast (3. i 4. strata).
Łącznie w badaniu zasadniczym wzięło udział 28,5 tys. respondentów. Szczegółową liczbę badanych
przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Respondenci badań panelowych.

Dyrektorzy
szkół
Szkoła
podstawowa
Gimnazjum

Nauczyciele

Uczniowie
klas
pierwszych

Rodzice badanych
uczniów

180

2557

57602

5760

150

2839

55853

6046

1

Dot. nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki i przyrody w szkole podstawowej oraz
języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, WOS w gimnazjum.
2
Z badań z powodu niepełnosprawności uniemożliwiającej realizację badań wykluczono 888 osób, co stanowi 13%
pełnej populacji uczniów w klasach.
3
Z badań wykluczono 461 uczniów (8%).
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Stopa realizacji badania okazała się wysoka. Tabela 4. obrazuje minimalną i rzeczywistą stopę realizacji
badania z użyciem ww. narzędzi badawczych.
Tabela 4. Stopa realizacji badania zasadniczego.

Stopa realizacji badania
założona
Ankieta dla dyrektora
szkoły
Ankieta dla
nauczyciela

100% dyrektorów szkół wylosowanych do
badania
nie mniej niż 80% w każdej szkole

Ankieta dla rodzica

100% w odniesieniu do rodziców, którzy
wyrazili zgodę na badania dziecka

Ankieta dla ucznia I
klasy gimnazjum

nie mniej niż 80% w odniesieniu do liczby
uczniów niewykluczonych z badania w każdej z
badanych klas

Kwestionariusz opisu
ucznia I klasy szkoły
podstawowej
Test Matryc Ravena

nie mniej niż 90% w odniesieniu do liczby
uczniów niewykluczonych z badania w każdej z
badanych klas
nie mniej niż 80% w odniesieniu do liczby
uczniów niewykluczonych z badania w każdej z
badanych klas
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rzeczywista
Liczba (%)
Szkoła
Gimnazjum
podstawowa
180 (100%)

150 (100%)

2432
(95,1%)

2839 (94%)

5760 (100%)

6046 (100%)

nie dotyczy

5585 (93%)

5745
(99,7%)

nie dotyczy

5600 (97%)

5567 (92%)

A. Ewaluacyjna funkcja egzaminow
zewnętrznych w Polsce
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Marek Piotrowski

Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli
szkół podstawowych i gimnazjów
Zamiast wstępu
W polskiej edukacji, wśród wielu zmieniających się elementów, jedynie egzaminy zewnętrzne wydają się
nie podlegać gwałtownym i gruntownym reformom. Dzięki tej względnej stabilności (obserwowanej
względem innych zmiennych czynników) egzaminy zewnętrzne mają szansę zyskać większe zaufanie
nauczycieli, tym samym stać się podstawą ewaluacji szkół4. Stąd też z dużym zaciekawieniem
przystąpiono do analizy wypowiedzi nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów dotyczących
sprawdzianu po klasie szóstej, egzaminu gimnazjalnego i matury, szczególnie zwracając uwagę na opinie
dotyczące ewaluacyjnej funkcji tych egzaminów.
Analizę prowadzono, poszukując odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy aktualna forma egzaminów zewnętrznych jest akceptowana przez nauczycieli? Jeśli nie, to
który egzamin powinien być poprawiony oraz nauczyciele jakich przedmiotów te zmiany
postulują?
2. W jakich zakresach, w opiniach nauczycieli, egzaminy zewnętrzne mogą pełnić funkcję
ewaluacyjną:
a. efektywności szkoły,
b. osiągnięć uczniów oraz
c. czy egzaminy zewnętrzne wspomagają tworzenie obrazu szkoły, umożliwiając
zewnętrzną jej ocenę?
Jako materiał badawczy wykorzystano kwestionariusze ankiet badania podłużnego prowadzonego przez
CKE w 180 szkołach podstawowych5 i 150 gimnazjach6 w 2010 roku.
Czy aktualna forma egzaminów zewnętrznych jest akceptowana przez nauczycieli?
Obie ankiety (dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych) rozpoczynają się od pytania
dotyczącego opinii ma temat egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu po klasie szóstej, egzaminu
gimnazjalnego, jak i matury. Odpowiadając na pytanie: Co przyniosło polskiej szkole wprowadzenie
zewnętrznych egzaminów?, nauczyciele wybierali jedną z 5 możliwości:
więcej dobrego niż złego,

tyle samo dobrego, co złego,

trudno powiedzieć

lub nie odpowiadali na to pytanie.

4
5
6

więcej złego niż dobrego,

Jedynie egzamin maturalny nie jest egzaminem o stałej formie lub chociażby przewidywalnych zmianach.
http://ewd.edu.pl/badania-szkoly-podstawowe/
http://ewd.edu.pl/badania-gimnazja/
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W analizie skoncentrowano się na zdecydowanych ocenach nauczycieli (powyżej pokreślonych).
W analizie określono, które z egzaminów wzbudzają najwięcej sprzeciwu i u nauczycieli jakich
przedmiotów.
Jak często nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wyrażali swoje zdecydowane opinie?
Czy przeważają zdecydowane opinie pozytywne, czy negatywne?
Takie pytania są standardowymi pytaniami, jakie może zadać sobie dyrektor, pracując z radą
pedagogiczną przy formułowaniu np. programu lub misji szkoły [4]. W tych sytuacjach relacja pomiędzy
liczbą zdecydowanych opiniami „za” i „przeciw” przesądza często o skuteczności podejmowanych
działań, w tym i działań ewaluacyjnych.
Jeżeli egzaminy zewnętrzne mają pełnić rolę ewaluacyjną, to powinny być przez nauczycieli na tyle
zaakceptowane, by liczba formułowanych przez nich opinii pozytywnych przewyższała liczbę opinii
negatywnych i by tych opinii negatywnych „nie było za dużo”. W koncepcji [1]
w edukacji oczekuje się, by jak największa liczba pracowników firmy-szkoły działała na rzecz zmian
prowadzących do poprawy jakości pracy.
Koncepcja TQM miała dotychczas jeden spektakularny sukces w polskiej edukacji. Była nim akcja
„Szkoła z klasą”. W akcji tej wzięło udział ponad 6 000 szkół i ponad 100 000 nauczycieli. Jak wykazały
szczegółowe
badania
prowadzone
dwa
lata
później
w
gimnazjach
w miejscowościach poniżej 20 tys., akcja umożliwiała ewaluację placówki i działania, zmierzając do
poprawy jakości pracy, o ile liczba jej przeciwników w danej szkole była naprawdę znikoma i kilkakrotnie
mniejsza od liczby zwolenników. W przeciwnym przypadku, wyniki ewaluacji (nawet akceptowane przez
większość nauczycieli) były bezużyteczne, bo zbudowany na ich podstawie program poprawy jakości
pracy nie mógł być skutecznie wdrażany [5].
Tak więc pytając o funkcję ewaluacyjną egzaminów zewnętrznych, trzeba zapytać najpierw
o liczbę ich zwolenników i przeciwników. Zbadano więc:
1. Jak często nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów wyrażali swoje zdecydowane opinie na
temat egzaminów zewnętrznych?
a. Wśród nauczycieli szkół podstawowych zdecydowane wypowiedzi stanowiły około 40%
(32% nauczycieli wypowiadało się zdecydowanie o egzaminie gimnazjalnym, 39%
o sprawdzianie i 42% o maturze).
b. Wśród nauczycieli gimnazjalnych zdecydowane opinie stanowiły 50%. W tej grupie
nauczycieli zdecydowane opinie najczęściej dotyczyły egzaminu maturalnego (ok. 60%).
Opinie zdecydowane o egzaminie gimnazjalnym i sprawdzianie stanowiły odpowiednio
ok. 50% i 40%.
Z powyższego zestawienia widać, że opinie zdecydowane zarówno wśród nauczycieli szkół
podstawowych, jak i gimnazjów nieznacznie częściej dotyczą egzaminu maturalnego, częściej niż
egzaminu kończącego etap edukacyjny, w którym uczą ci nauczyciele.
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Około 39% nauczycieli szkół podstawowych nie wyrażało zdecydowanych opinii o żadnym egzaminie,
25% opiniowało zdecydowanie jeden egzamin. Mniej więcej tyle samo nauczycieli
w sposób zdecydowany opiniowało 2 i 3 egzaminy (18%).
Tabela 5. Udział procentowy nauczycieli szkół podstawowych formułujących zdecydowane opinie związane
z wprowadzeniem egzaminów zewnętrznych (wprowadzenie egzaminów przyniosło więcej dobrego niż złego lub … więcej
złego niż dobrego)

3 opinie
18%

2 opinie
18%

1 opinia
25%

brak opinii
39%

Taka sytuacja, w której 40% respondentów nie jest zdecydowanych, odpowiada standardowi życia
politycznego w Polsce. Jednak policzona wprost relacja liczby opinii pozytywnych do negatywnych
wynosząca (R>2)7 świadczy o wyraźnej akceptacji egzaminów zewnętrznych w środowisku
nauczycielskim (co w standardach życia politycznego obecnie nie ma precedensu). Przewaga
zdecydowanych opinii pozytywnych wśród nauczycieli gimnazjalnych (Rg = 2,7) jest większa niż wśród
nauczycieli szkół podstawowych (Rsp = 2,1). 8
Które egzaminy zewnętrzne posiadają najmniejszą liczbę zwolenników, a które największą?
Pierwszym egzaminem zewnętrznym miała być matura. Jednak na skutek sprzeciwu elektoratu rząd lewicy w
2001 r. wycofał się z tego rozwiązania jako formy obowiązującej wszystkich maturzystów [3].
Nie zrezygnowano w tym okresie z wprowadzenia zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego. Egzamin
gimnazjalny, z pozoru mniej ważny (być może przez to bardziej zaakceptowany przez środowiska
nauczycieli), z czasem stał się najważniejszym egzaminem w polskiej edukacji.
Egzamin maturalny dopiero 9 lat później (po pierwszych próbach w 2001 r.), w 2010 roku, osiągnął
standard porównywalny z egzaminem gimnazjalnym – jest w nim obowiązkowy jeden przedmiot ścisły matematyka.
Sprawdzian po klasie 6 ma oddzielną historię. Nie wywoływał dotychczas wiele sporów. Jednak brak
sporów wokół sprawdzianu może być przyczyną jego słabości. [6]
Licząc relację R opinii nauczycieli wyrażających aprobatę do opinii wyrażających dezaprobatę, można się
przekonać, że:
wśród nauczycieli szkół podstawowych



egzaminy: maturalny i gimnazjalny otrzymały ponad 3 razy więcej opinii pozytywnych niż
negatywnych;
sprawdzian po szkole podstawowej wzbudza więcej wątpliwości – liczba zwolenników egzaminu
jest tylko o ok. 20% większa od liczby jego przeciwników.

7

W opracowaniu liczono iloraz liczby opinii sprzyjających danemu zdarzeniu do liczby opinii przeciwnych.
Wartość Rx jest wartością ilorazu liczby opinii pozytywnych i liczby opinii negatywnych formułowanych przez nauczycieli szkoły podstawowej
lub gimnazjum (x = sp lub x = g) o wszystkich trzech egzaminach zewnętrznych (łącznie).
8
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Podobny wynik otrzymano, badając opinie nauczycieli gimnazjalnych. Wyrażali oni najmniej opinii
pozytywnych o sprawdzianie, więcej o egzaminie gimnazjalnym (najwięcej opinii pozytywnych było
wyrażanych na temat matury).
Jeśli rezultaty uzyskane przez uczniów podczas sprawdzianu stosowano by do oceny szkoły podstawowej
(wykorzystując ewaluacyjną funkcję egzaminu zewnętrznego), to działanie to byłoby nie tylko
nieskuteczne, ale i niebezpieczne. Trudno sobie wyobrazić dobrą pracę pracowników firmy, którzy w
prawie równym stopniu akceptują wprowadzenie technik pomiaru efektywności ich pracy, jak i uważają,
że pomiar ten (niezależnie od dalszej interpretacji wyników) jest zły i przynosi funkcjonowaniu firmy
więcej złego niż dobrego już w momencie wprowadzenia. Opinie nauczycieli gimnazjalnych o
sprawdzianie po szkole podstawowej są podobne, co przesądza o trudnościach w stosowaniu tego
egzaminu do ewaluacji.
Czy opinie nauczycieli różnych przedmiotów są podobne?
W dalszej analizie podzielono nauczycieli szkoły podstawowej na 3 grupy:
I. 51% - edukacji wczesnoszkolnej,
II. 20% - przedmiotów humanistycznych (języka polskiego i obcego oraz historii)
III. 29% - przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, informatyki, przyrody).
Te trzy grupy nauczycieli stanowią 96% badanej próby nauczycieli szkół podstawowych. Najczęściej
zdecydowane opinie wypowiadali nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, mniej
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nieznacznie ostrożniejsi okazali się nauczyciele przedmiotów
humanistycznych. Nie można powiedzieć, że któraś z grup nauczycieli unikała zdecydowanych opinii lub
któraś z grup wyraźnie częściej formułowała opinie zdecydowane niż inni.
Podobnie jak poprzednio, licząc relację liczby opinii wyrażających aprobatę do tych wyrażających
dezaprobatę, można się przekonać, że:


sprawdzian po szkole podstawowej zyskuje podobną aprobatę (dezaprobatę) zarówno wśród
nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i edukacji
wczesnoszkolnej,



egzamin gimnazjalny zyskuje największą aprobatę wśród nauczycieli przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych, a najmniejszą wśród nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej,



oceny matury są najbardziej zróżnicowane. Matura wydaje się być w pełni akceptowana przez
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (4 razy
więcej opinii pozytywnych niż negatywnych). Wywołuje jednak kontrowersje wśród nauczycieli
przedmiotów humanistycznych.

Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej w postaci wykresu.
Podobną analizę przeprowadzono dla nauczycieli gimnazjum, wśród których rozróżniono trzy grupy
nauczycieli:
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przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, informatyki, matematyki;
przedmiotów humanistycznych: historii, języka polskiego, religii, etyki, sztuki, WOS-u;
pozostałych przedmiotów: geografii, języków obcych9, techniki, wychowania fizycznego.

Rysunek 1. Relacja liczby opinii pozytywnych do opinii negatywnych dotyczących trzech typów egzaminów zewnętrznych
deklarowanych przez trzy grupy nauczycieli szkół podstawowych: edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych i
przedmiotów ścisłych
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Dzieląc nauczycieli na powyższe trzy grupy, uzyskano podobne wyniki jak w szkołach podstawowych.
Ta zgodność opinii obu środowisk wyraża oczekiwania nauczycieli co do zmiany w formule sprawdzianu
po szkole podstawowej i w części humanistycznej egzaminu maturalnego oraz pewnej korekty części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
W ankiecie zabrakło pytań szczegółowych dotyczących opinii nauczycieli związanych
z propozycjami konkretnych zmian formy egzaminów zewnętrznych. Pojawiały się takie opinie
w wolnych wypowiedziach nauczycieli, jednak trudno na podstawie tych jednostkowych sformułowań
nabrać przekonania o opiniach środowiska nauczycielskiego jako całości.
Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych efektywności szkoły i osiągnięć uczniów. Możliwość
zewnętrznej ewaluacji szkoły na podstawie egzaminów zewnętrznych.
W poniższej części opracowania dokonano analizy możliwości ewaluacyjnej funkcji egzaminów
zewnętrznych, badając opinie nauczycieli o 24 stwierdzeniach dotyczących egzaminów.
Podstawą analizy jest koncepcja TQM w edukacji, traktująca szkołę jako instytucję dążącą do
zapewnienia wysokiej jakości usług swoim klientom – uczniom. W tym ujęciu wydzielono
9

Wyróżniając nauczycieli, nie utworzono grupy tych, którzy uczą języka obcego. Egzamin gimnazjalny z języka obcego z uwagi na duże różnice
w uzyskiwanych wynikach przez uczniów na wsi i w miastach oraz ze względu na specyfikę sytemu nauczania (jest nauczany w znacznym
stopniu poza szkołą) wymaga oddzielnej analizy [2].
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w zebranych opiniach te, które związane są z ewaluacyjną funkcją egzaminów zewnętrznych
następujących obszarów:




Jakość pracy szkoły
Osiągnięcia uczniów
Opinie o szkole.

Powyższe 3 grupy są oczywiście często nierozłączne. Ewaluację, która umożliwi ocenę jakości pracy
szkoły, trudno uzyskać niezależnie od ewaluacji osiągnięć uczniów tej placówki. Dodatkowo, ewaluacja
jakości pracy szkoły wspomagająca poprawę tej jakości za jakiś czas będzie czynnikiem wspomagającym
rozwój uczniów i wpłynie na poprawę wizerunku placówki.
Jednak czasami, w praktyce, zachodzi wyraźna rozłączność celów poszczególnych działań. Dyskutowany
dziś w całej Europie (w tym i w Polsce), w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Australii problem kursów i
korepetycji (również tych finansowanych przez państwo) mających na celu uzyskanie lepszych wyników
w egzaminach zewnętrznych jest działaniem pozytywnym dla uczniów, lecz nie wspomaga rozwoju
szkoły i uniemożliwia tworzenie jej rzetelnego obrazu.
24 stwierdzenia „dekretowano” w tych obszarach, z którymi opinie te są najbardziej związane. I tak
stwierdzenie: 1. Wyniki sprawdzianu pozwalają na ocenę skuteczności nauczania w szkole,
wspomagające zarówno procesy poprawy jakości pracy szkoły, jak i, chociaż w pośredni sposób, działania
zmierzające do rozwoju uczniów, określono jako stwierdzenie wspomagające budowanie rzetelnej opinii o
szkole.
I. Opinie związane z rolą egzaminów zewnętrznych jako utrudniających (wspomagających)
poprawę efektywności działania szkoły.
A) Stwierdzenia świadczące o tym, że egzaminy zewnętrzne utrudniają poprawę efektywności
działania szkoły, co uniemożliwia wykorzystanie ich wyników w ewaluacji placówki:








Wynik sprawdzianu jest w dużej mierze przypadkowy.
Szkoły skupiające najbardziej uzdolnionych uczniów często spoczywają na laurach.
Szkoły zamieniają ostatnie miesiące nauki w ciągłe przerabianie zadań testowych i
niekończący się próbny sprawdzian.
Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację wynikającą z niskich
wyników swoich uczniów na sprawdzianie.
Sprawdzian, zamiast skłaniać szkoły do lepszej pracy, napędza rynek korepetycji i różnego
typu kursów.
Nauczyciele pomijają ważne treści programowe nieobecne na sprawdzianie.
Sprawdzian osłabia autorytet nauczyciela.

B) Stwierdzenia świadczące o tym, że egzaminy zewnętrzne wspomagają poprawę efektywności
działania szkoły i dzięki temu mogą być uznane za podstawę ewaluacji szkoły:




Zadania na sprawdzianie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest najważniejsze.
Wynik sprawdzianu zależy przede wszystkim od pracy nauczyciela.
Sprawdzian mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod nauczania.
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Informacje o wynikach szkoły na egzaminie pozwalają lepiej planować działania
dydaktyczne.
 Sprawdzian zwiększa zaangażowanie nauczycieli w pracę.
II. Opinie związane z rolą egzaminów zewnętrznych jako utrudniających (wspomagających)
rozwój uczniów.
A) Opinie świadczące o tym, że egzaminy zewnętrzne utrudniają rozwój uczniów. Tym samym ich
wyniki nie powinny być uznawane za podstawę ewaluacji.





Szkoły pod presją sprawdzianów coraz mniej chętnie przyjmują słabszych uczniów.
Sprawdzian zmniejsza szanse uczniów wywodzących się z biednych rodzin na dostanie się do
dobrej szkoły gimnazjalnej.
Sprawdzian osłabia bieżącą motywację uczniów do nauki, skłaniając do uczenia się na
ostatnią chwilę.
Wynik sprawdzianu w zbyt dużym stopniu decyduje o dalszych losach szkolnych ucznia.

B) Opinie świadczące o tym, że egzaminy zewnętrzne wspomagają rozwój uczniów i dzięki temu
mogą być uznane za podstawę ewaluacji rozwoju uczniów.




Sprawdzian motywuje uczniów do systematycznej nauki.
Sprawdzian przygotowuje uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wynik sprawdzianu jest dobrym kryterium rekrutacji uczniów do szkoły gimnazjalnej.

III . Opinie związane z rolą egzaminów zewnętrznych jako utrudniających.
A) Opinie świadczące o tym, że egzaminy zewnętrzne utrudniają budowanie rzetelnego obrazu szkoły



Wynik sprawdzianu jest w dużej mierze przypadkowy.
Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników sprawdzianu jest niesprawiedliwa.

B) Opinie świadczące o tym, że egzaminy zewnętrzne wspomagają proces budowania rzetelnego
obrazu szkoły i przez to mogą być uznane za podstawę ewaluacji szkoły.






Jednolity w całym kraju sprawdzian pozwala porównywać osiągnięcia szkolne uczniów.
Wyniki sprawdzianów pozwalają organom prowadzącym racjonalnie oceniać szkoły.
Wynik sprawdzianu zależy przede wszystkim od pracy nauczyciela.
Wyniki sprawdzianu pozwalają na ocenę skuteczności nauczania w szkole.
Zadania na sprawdzianie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest najważniejsze.

Egzaminy zewnętrzne wspomagające budowanie rzetelnego obrazu szkoły?
Analizę rozpoczynamy od twierdzeń świadczących o roli egzaminów zewnętrznych w budowie rzetelnego
obrazu szkoły.


Pierwsze stwierdzenie: 22. Jednolity w całym kraju sprawdzian pozwala porównywać osiągnięcia
szkolne uczniów zyskało aprobatę zdecydowanej większości nauczycieli (trzy razy więcej opinii
pozytywnych od negatywnych w każdej z trzech grup nauczycieli).
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Drugie stwierdzenie: 21. Wyniki sprawdzianów pozwalają organom prowadzącym racjonalnie
oceniać szkoły zyskało dezaprobatę zdecydowanej większości nauczycieli.

Przykładem takich (pozornie tylko sprzecznych) sądów są opinie nauczycieli przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, którzy opiniują pozytywnie stwierdzenie o możliwości porównania osiągnięć szkolnych
uczniów za pomocą egzaminu zewnętrznego (relacja około 4:1), jednak całkowicie się nie zgadzają ze
stwierdzeniem o możliwości oceny szkoły za pomocą wyników egzaminów zewnętrznych (odrzucają to
stwierdzenie relacją opinii 1:7).
 Trzecim stwierdzeniem „zadekretowanym” w tej grupie jest to: 5. Wynik sprawdzianu zależy
przede wszystkim od pracy nauczyciela, z którym się nie zgadza większość respondentów (relacja
około 9:1).


Czwarte stwierdzenie: 4. Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników sprawdzianu
jest niesprawiedliwa, zyskało od 4 do 6 razy więcej opinii aprobujących niż negujących.

Dodatkowy komentarz dotyczący jakości sprawdzianu
Jak wykazano wcześniej, sprawdzian zyskał najmniejszą aprobatę spośród egzaminów zewnętrznych.
Analizując więc opinie dotyczące stwierdzeń zebranych w grupie „egzamin zewnętrzny wspomagający/
utrudniający tworzenie rzetelnego wizerunku szkoły”, znajdujemy również opinie wskazujące na wady
tego egzaminu:


1. Wyniki sprawdzianu pozwalają na ocenę skuteczności nauczania w szkole oraz
13. Zadania na sprawdzianie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest najważniejsze.

Stwierdzenie te spotkały się dezaprobatą większości nauczycieli oraz


16. Wynik sprawdzianu jest w dużej mierze przypadkowy. Co potwierdziło większość nauczycieli.

Na podstawie powyżej zaprezentowanych opinii można sformułować tezę dotyczącą możliwości
budowania rzetelnego obrazu szkoły za pomocą egzaminów zewnętrznych:
Nauczyciele uważają, że wyniki uzyskiwane przez uczniów, chociaż umożliwią porównanie ich rezultatów, nie mogą jednak być
miarą oceny szkoły, ponieważ nie zależą od pracy nauczyciela. Funkcja ewaluacyjna sprawdzianu może być więc wykorzystana,
ale jako jeden z elementów. Drugi z czynników wykorzystywany w ewaluacji powinien być związany
z oceną pracy nauczyciela, oceną prowadzoną niezależnie od wyników uczniów.
Sam egzamin ma wady związane ze złym określeniem zakresu zadań i przypadkowością wyników. Funkcja ewaluacyjna
sprawdzianu może więc wspomóc tworzenie rzetelnej opinii o szkole, jeśli sprawdzian będzie miał lepiej określony zakres
i będzie dawał mniej przypadkowe wyniki (związek między tymi dwoma wadami sprawdzianu wydaje się być istotny).
Niejako niezależnie od powyższych dwóch sformułowań nauczyciele potwierdzają, że sprawdzian zwiększa zainteresowanie
oświatą (chociaż przewaga liczby opinii akceptujących to stwierdzenie nie jest dużo większa od liczby opinii przeciwnych). O ile
więc sprawdzian zostanie na tyle poprawiony, by zyskać pozytywne opinie nauczycieli, to jego funkcja ewaluacyjna będzie mogła
być lepiej wykorzystana ze względu na zainteresowanie społeczne, jakie mu towarzyszy. Aktualnie to zainteresowanie społeczne
wywołane „wadliwym” sprawdzianem utrudnia budowanie rzetelnego obrazu szkoły.
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Egzaminy zewnętrzne wspomagające rozwój uczniów? Ewaluacyjna funkcja egzaminu zewnętrznego
wykorzystywanego przy ocenie rozwoju uczniów
Podsumowując opinie dotyczące stwierdzeń o ewentualnym wpływie sprawdzianu jako czynnika
wspomagającego rozwój uczniów, warto podkreślić, że nauczyciele nie zauważyli, by sprawdzian miał
znaczący wpływ na postępowanie uczniów.


Nie zauważyli, by sprawdzian skłonił uczniów do systematycznej nauki (3. Sprawdzian motywuje
uczniów do systematycznej nauki). Stwierdzenie odrzucone przez większość opinii nauczycieli
klas starszych - R =2.1.



Wszystkie grupy nauczycieli nie odrzuciły zdecydowanie, ani nie przyjęły zdecydowanie
stwierdzenia: 15. Sprawdzian przygotowuje uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Relacja opinii odrzucających to stwierdzenie do opinii akceptujących jest równa tylko 1,2.



Natomiast zdecydowanie odrzucono sformułowanie 18. Sprawdzian osłabia bieżącą motywację
uczniów do nauki, skłaniając do uczenia się na ostatnią chwilę 2:1.

Wśród poglądów nauczycieli, za niebezpieczne dla rozwoju uczniów można uznać opinie:


6. Szkoły pod presją sprawdzianów coraz mniej chętnie przyjmują słabszych uczniów,
stwierdzenie to było niewiele częściej odrzucane niż akceptowane R=1,3.



12. Sprawdzian zmniejsza szanse uczniów wywodzących się z biednych rodzin na dostanie się do
dobrej szkoły gimnazjalnej. To stwierdzenie było odrzucone tylko przez nauczycieli klas starszych
R=2.

Dodatkowo, nauczyciele szkoły podstawowej wskazują na nieprzydatność sprawdzianu
w określaniu dalszej drogi uczniów. Stwierdzenie 19. Wynik sprawdzianu jest dobrym kryterium
rekrutacji uczniów do szkoły gimnazjalnej odrzuciło większość nauczycieli R = 2,510.
Sprawdzian po klasie szóstej spotkał się z bardzo umiarkowaną akceptacją nauczycieli szkoły
podstawowej. Według ich opinii nie stymuluje dzieci do rozwoju — nie zmienił postępowania
uczniów, by pracowali systematycznie, chociaż przygotowuje ich do dawania sobie rady w różnych
sytuacjach.
Powyższe czynniki oczywiście nie uniemożliwiają ewaluacyjnej funkcji sprawdzianu,
w przeciwieństwie do stwierdzeń podanych poniżej, które świadczą o tym, że sprawdzian
(w mniemaniu nauczycieli) wprowadza zagrożenia dla rozwoju dzieci, utrudniając przyjęcie do
szkoły podstawowej uczniom mniej zdolnym (np. z deficytami) i wspomagając dyskryminację
społeczną przy przyjmowaniu do gimnazjum. Konsekwencją tak postrzeganych zagrożeń jest
akceptacja przez nauczycieli sformułowania o tym, że wyniki sprawdzianu w zbyt dużym stopniu
przesądzają o przyszłości dzieci i odrzucenie stwierdzenia, że są dobrym kryterium do rekrutacji do
szkoły średniej.
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Ta opinia wymaga komentarza, nie ma na razie w polskim systemie edukacji oficjalnego rozróżnienia na różne typy gimnazjów, więc nie
powinno być kryterium przyjmowania uczniów do tych szkół.
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Tak więc wyraźnie formułowane zarzuty, zwłaszcza związane z zagrożeniami społecznymi
wywołanymi przez sprawdzian, świadczą o niemożności realizacji funkcji ewaluacyjnej sprawdzianu
w ocenie rozwoju dzieci. Zagrożeniom tym nie towarzyszą żadne elementy mogące chociaż w części
te zagrożenia równoważyć, np. mobilizacja uczniów do nauki.
Każdy egzamin zewnętrzny wprowadza zagrożenie segregacji oraz kilka innych zagrożeń. Gdy jest
dobrym egzaminem, wprowadza jednocześnie stymulacje do działań uczniów i nauczycieli. Jego
wyniki mogą pełnić funkcję ewaluacyjną rozwoju dzieci.
Według opinii nauczycieli szkoły podstawowej sprawdzian z uwagi na swoją „niedoskonałość”
sprzyja głównie segregacji, tworzeniu barier i jednocześnie nie wspomaga rozwoju uczniów.
W aktualnej jego postaci nie powinien więc pełnić roli ewaluacyjnej rozwoju uczniów.
Egzaminy zewnętrzne wspomagające efektywność działania szkoły?
Podsumowując opinie dotyczące stwierdzeń o wpływie sprawdzianu na poprawę efektywności działania
szkoły podstawowej, trzeba zauważyć, że nauczyciele z jednej strony zaakceptowali stwierdzenia:







17. Informacje o wynikach szkoły na egzaminie pozwalają lepiej planować działania
dydaktyczne. Wśród nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych opinię tę
podzieliło ponad 3 razy więcej nauczycieli niż jej zaprzeczyło.
7. Sprawdzian mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod nauczania. oraz
24. Sprawdzian zwiększa zaangażowanie nauczycieli w pracę.
Nie zauważyli, by sprawdzian skłonił nauczycieli do zmiany programu (8. Nauczyciele
pomijają ważne treści programowe nieobecne na sprawdzianie.) Stwierdzenie odrzucone
przez zdecydowaną większość nauczycieli klas starszych (mat.-przyr. R=4).
Nie zauważyli, by 9. Szkoły skupiające najbardziej uzdolnionych uczniów często spoczywają
na laurach. Sformułowanie odrzucone R=2, podobnie, by
23. Sprawdzian osłabiał autorytet nauczyciela.

Jednak z drugiej strony nauczyciele zdecydowanie zaakceptowali inne stwierdzenie:



11. Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację wynikającą
z niskich wyników swoich uczniów na sprawdzianie. R = 6
Zaakceptowali stwierdzenie 14. Sprawdzian, zamiast skłaniać szkoły do lepszej pracy,
napędza rynek korepetycji i różnego typu kursów. Co wydaje się być dużym zaskoczeniem,
przecież stwierdzenie odnosi się do egzaminu po szkole podstawowej,
a nie gimnazjum czy liceum.

Oraz zdecydowanie odrzucili stwierdzenie


5. Wynik sprawdzianu zależy przede wszystkim od pracy nauczyciela. R = 10

Dodatkowo stwierdzenie


2. Szkoły zamieniają ostatnie miesiące nauki w ciągłe przerabianie zadań testowych
i niekończący się próbny sprawdzian zyskało najwięcej zwolenników wśród nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej, mniej wśród nauczycieli przedmiotów matematycznych
i jeszcze mniej wśród nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
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Na podstawie powyższych stwierdzeń można postawić tezę, że efektem wprowadzenia sprawdzianu
jest frustracja nauczycieli uczących dzieci słabsze. Wyniki uzyskiwane przez te dzieci, według opinii
nauczycieli, nie zależą od pracy nauczycieli.
Dla zrównoważenia tego niewątpliwie negatywnego wpływu sprawdzianu trzeba stwierdzić, że
zdaniem nauczycieli, sprawdzian wspomaga poprawę efektywności szkoły. Mobilizuje ich do
lepszego planowania działań dydaktycznych, doskonalenia metod pracy, zwiększa zaangażowanie w
pracę. Nie wpływa na ich działania destruktywnie, tzn. pod wpływem sprawdzianu nauczyciele nie
pomijają ważnych treści, które nie mogą być na sprawdzianie (może dlatego też, że jego zakres nie
jest dokładnie określony). Nie sądzą, by szkoły skupiające dobrych uczniów na skutek sprawdzianu
osiadły na laurach, ani by sprawdzian osłabił autorytet nauczyciela. Część nauczycieli stwierdza, że
ostatnie miesiące nauki w szkole zamieniają w ciągłe przerabianie testów, jednak trudno takie
postępowanie potępić z racjonalnego punktu widzenia.
W odróżnieniu od opisanych powyżej dwóch obszarów: tworzenie wiarygodnego wizerunku szkoły i
rozwój umiejętności uczniów, gdzie sprawdzian nie mógł pełnić ewaluacyjnej roli, to w obszarze
rozwoju szkoły rola taka może być pełniona przez sprawdzian. Trudność polega na tym, by
dodatkowo w ewaluacji uwzględniać poza wynikami uczniów również inne czynniki będące miarą
rozwoju kultury szkoły.
Zgodnie z zaprezentowanymi poglądami nauczycieli szkoły podstawowej sprawdzian po klasie 6 może
umożliwić porównanie poziomów osiągnięć uczniów, jednak poziom ten nie może być traktowany jako
jedyny czynnik w tworzeniu rzetelnego obrazu szkoły.
Sprawdzian po klasie 6 przez swoją niedoskonałość, na skutek słabej zależności wkładu pracy nauczyciela
i osiąganych przez ucznia wyników oraz na skutek negatywnych czynników związanych z dyskryminacją
uczniów nie może pełnić roli ewaluacyjnej. Efektem sprawdzianu mogą być negatywne skutki społeczne
związane z tworzeniem sztucznych barier w rozwoju ucznia.
Sprawdzian zewnętrzny może natomiast pełnić rolę ewaluacyjną szkoły, o ile będzie połączony
z innymi badaniami związanymi z procesami tworzenia jej kultury.
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Filip Kulon

Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół
gimnazjalnych i podstawowych
Jednym z celów prowadzonego badania „Ścieżki rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży”, etap I, było
poznanie tego, co o systemie egzaminów zewnętrznych myślą osoby odgrywające w nim jedną
z kluczowych ról – nauczyciele. Niniejsze opracowanie zawiera ilościową analizę danych zebranych za
pomocą ankiet kierowanych do nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych. Wszystkie obliczenia
wykonano w programie PASW Statistics 18.

Opinie o systemie egzaminów zewnętrznych
Jednym z elementów kwestionariuszy było zapytanie wprost nauczycieli o ich opinie dotyczące
egzaminów zewnętrznych. Pytanie odnosiło się do dwóch aspektów egzaminów – organizacji egzaminu
oraz jakości zadań. W przypadku szkół gimnazjalnych pytano osobno o jakość zadań w części
humanistycznej i w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, natomiast w przypadku
szkół podstawowych nie użyto rozróżnienia na typ zadań. Takie rozwiązanie wiąże się ściśle z podziałem
egzaminu gimnazjalnego na osobne części. Nauczyciele mieli ocenić wymienione elementy
w perspektywie lat 2002-2009, czyli od początku istnienia systemu egzaminów zewnętrznych. Z racji
tego, że egzamin gimnazjalny z języka obcego pojawił się dopiero w 2009 roku, nie pytano o tę część.
Treść pytań oraz rozkład odpowiedzi dla nauczycieli gimnazjów przedstawia tTabela 6. Rozkład odpowiedzi
dla pytania A.4. z ankiety dla nauczycieli gimnazjów, a dla nauczycieli szkół podstawowych Tabela 7.
Tabela 6. Rozkład odpowiedzi dla pytania A.4. z ankiety dla nauczycieli gimnazjów
Czy w perspektywie lat 2002coraz
coraz mniej więcej
trudno
2009 egzamin gimnazjalny jest ze
lepszy
gorszy
taki
sam
powiedzieć
względu na:
organizację egzaminu przez
33%
2%
52%
11%
system egzaminacyjny
jakość zadań w części
10%
4%
44%
35%
humanistycznej
jakość zadań w części
11%
5%
45%
32%
matematyczno-przyrodniczej

Tabela 7. Rozkład odpowiedzi dla pytania A.4. z ankiety dla nauczycieli szkół podstawowych
Czy w perspektywie lat 2002coraz
coraz
mniej więcej
trudno
2009 sprawdzian po szkole
lepszy
gorszy
taki sam
powiedzieć
podstawowej jest ze względu na:
organizację egzaminu przez
30%
3%
48%
18%
system egzaminacyjny
jakość zadań egzaminacyjnych
12%
12%
48%
29%

brak
danych
2%
7%
6%

brak
danych
0%
0%

Pobieżna analiza przedstawionych rozkładów odpowiedzi wskazuje, że większość nauczycieli uważa, że
system egzaminów zewnętrznych na przestrzeni lat 2002-2009 nie uległ zmianie. Wyraźnie widać jednak
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większy odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” w ocenach dotyczących jakości zadań egzaminacyjnych
w porównaniu z ocenami organizacji egzaminu (wśród nauczycieli gimnazjów większy jest także odsetek
braków odpowiedzi). W przypadku szkół podstawowych różnica ta wynosi około 10 punktów
procentowych, a w przypadku gimnazjów ponad 20 punktów procentowych. Dalsza analiza bez
wyjaśnienia tych różnic byłaby niewskazana.
Często w badaniach ankietowych odpowiedzi typu „trudno powiedzieć” nie niosą ze sobą ważnych
informacji, a stanowią jedynie sposób na uniknięcie braków danych (w przypadku kiedy respondent nie
chce bądź nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie). Stosunkowo częsty wybór odpowiedzi „trudno
powiedzieć” w omawianym pytaniu wiąże się jednak z logicznym postępowaniem badanych, a nie
z chęcią ucieczki od odpowiedzi. Należy zdać sobie sprawę z tego, że nie wszyscy nauczyciele
w jednakowym stopniu uczestniczą w procesie egzaminów zewnętrznych. Stopień zaangażowania
w funkcjonowanie systemu egzaminacyjnego jest w dużej mierze zależny od nauczanego przedmiotu.
Część przedmiotów nauczanych w szkole nie jest reprezentowana na sprawdzianie po szkole podstawowej
czy egzaminie gimnazjalnym, a co za tym idzie nauczyciele tych przedmiotów mogą nie czuć się na tyle
kompetentni, aby odpowiadać na pytania dotyczące systemu egzaminów zewnętrznych. O ile na temat
samej organizacji egzaminu może się wypowiedzieć większa grupa nauczycieli, o tyle na temat jakości
zadań mogą (a właściwie powinni) wypowiadać się ci, którzy są w stanie ową jakość ocenić.
Powyższe rozumowanie znajduje swoje odzwierciedlenie w analizowanych danych. Dzięki informacjom
o nauczanym przedmiocie możliwe było pogrupowanie badanych według rodzaju nauczanego przedmiotu.
Nauczyciele gimnazjów zostali podzieleni na grupy przedmiotów odpowiadające częściom egzaminu
gimnazjalnego: 1) matematyczno-przyrodnicze, 2) humanistyczne i 3) języki obce. Do grupy przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych zaliczono: biologię, chemię, fizykę i astronomię, geografię, informatykę
i matematykę. Do grupy przedmiotów humanistycznych: historię, język polski i wiedzę o społeczeństwie.
W kwestionariuszu oprócz wymienionych wyżej przedmiotów znalazły się także: religia, etyka, sztuka,
technika, wychowanie fizyczne oraz kategoria „inne”. Badani mogli zaznaczyć wiele nauczanych
przedmiotów. Przyjęto, że nauczanie jakiegokolwiek przedmiotu z danej kategorii pozwala na
przydzielenie takiego nauczyciela do danej grupy, jednakże pod warunkiem, że nie naucza przedmiotu
z dwóch pozostałych grup. Przykładowo, nauczyciel chemii i historii nie mógł być jednoznacznie
przydzielony do którejś z grup, ale nauczyciel chemii i wychowania fizycznego już tak. Taka procedura
spowodowała, że do jednej z trzech grup nauczanych przedmiotów nie można było przypisać 10%
nauczycieli, przy czym 5% z powodu tego, że nie zaznaczyli oni żadnego przedmiotu w kwestionariuszu,
2% dlatego, że nie nauczają oni żadnego z przedmiotów z trzech grup, a 3% z powodu nauczania
przedmiotów z różnych grup. Zdecydowano o wyłączeniu z dalszej analizy nauczycieli nieprzypisanych
do którejś z kategorii ze względu na małą liczebność ewentualnej czwartej grupy oraz na jej
niejednorodność.
Podobną procedurę zastosowano dla nauczycieli ze szkół podstawowych, jednak w tym przypadku
wyodrębniono następujące grupy: 1) edukacja wczesnoszkolna, 2) język polski, 3) matematyka, przyroda
lub informatyka. Nie było nauczycieli, którzy nauczaliby tylko języków obcych, więc ta kategoria
pozostała pusta. Oprócz tych przedmiotów w kwestionariuszu znalazły się także: religia, etyka, sztuka,
wychowanie fizyczne oraz kategoria „inne”. Z dalszej analizy wykluczono 6% nauczycieli szkół
podstawowych, przy czym prawie wszyscy z nich nauczają przedmiotów z różnych grup (tylko jedna
osoba nie uczy żadnego przedmiotu z wydzielonych grup).
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W Tabela 8. prezentowany jest rozkład odpowiedzi nauczycieli gimnazjów na omawiane pytanie,
z uwzględnieniem ich podziału na grupy nauczanych przedmiotów. W tabeli podano również liczebność
poszczególnych grup. Wartości „ogółem” różnią się od tych z Tabela 6. z powodu wykluczenia z analizy
części badanych. Współczynnik χ2 wskazuje, że obserwowane różnice są istotne statystycznie przy
poziomie istotności p<0,05.
Tabela 8. Rozkład odpowiedzi dla pytania A.4. z ankiety dla nauczycieli gimnazjów w podziale na grupy
nauczanych przedmiotów

Czy w perspektywie lat 2002-2009
egzamin gimnazjalny jest
ze względu na:

organizację egzaminu
przez system
egzaminacyjny

jakość zadań w części
humanistycznej

jakość zadań w części
matematyczno-przyrodniczej

coraz lepszy
coraz gorszy
mniej więcej
taki sam
trudno
powiedzieć
liczebność
coraz lepszy
coraz gorszy
mniej więcej
taki sam
trudno
powiedzieć
liczebność
coraz lepszy
coraz gorszy
mniej więcej
taki sam
trudno
powiedzieć
liczebność

grupa przedmiotów
matematycznojęzyki
humanistyczne
-przyrodnicze
obce
37%
32%
29%
2%
3%
2%

ogółem
34%
2%

53%

57%

50%

54%

7%

9%

19%

11%

887
9%
3%

597
15%
8%

497
7%
3%

1981
10%
4%

38%

66%

40%

47%

51%

11%

51%

38%

790
20%
7%

601
5%
4%

489
6%
4%

1880
12%
5%

65%

34%

33%

48%

8%

58%

57%

34%

891

525

483

1899

Po podzieleniu nauczycieli gimnazjów na grupy nauczanych przedmiotów odpowiadające częściom
egzaminu gimnazjalnego wyraźnie widać różnice w ocenach jakości zadań pomiędzy poszczególnymi
grupami. W przypadku oceny organizacji egzaminu różnice te nie są aż tak duże, lecz również występują.
Nauczyciele należący do grupy języków obcych dwa razy częściej niż pozostałe grupy wybierali
odpowiedź „trudno powiedzieć” przy ocenie organizacji egzaminu. Najprawdopodobniej ma to związek
z tym, że mieli oni za sobą dopiero pierwszy egzamin gimnazjalny z języka obcego i przygotowywali się
do drugiej edycji (badania przeprowadzono w pierwszym kwartale 2010 roku). Profile procentowe
poszczególnych grup są jednak podobne – większość nauczycieli (połowa lub więcej) niezależnie od
nauczanego przedmiotu oceniła, że organizacja egzaminu przez system egzaminacyjny na przestrzeni lat
2002-2009 jest mniej więcej taka sama. Około jedna trzecia uczących twierdzi, że organizacja egzaminu
jest coraz lepsza, a zaledwie 2-3%, że jest coraz gorsza.
W przypadku oceny jakości zadań w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego odpowiedzi
nauczycieli z grupy przedmiotów humanistycznych bardzo wyraźnie odróżniają się od dwóch pozostałych
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grup. Różnice pomiędzy grupą matematyczno-przyrodniczą i języków obcych prawie nie istnieją. Aż
połowa nauczycieli z grup, którzy nie przygotowują uczniów do tej części egzaminu, wybrała odpowiedź
„trudno powiedzieć”. Biorąc pod uwagę pozostałe odpowiedzi, widać, że nadal większość badanych
uważa, że egzamin jest mniej więcej taki sam, nieco mniej, że jest lepszy, a jeszcze mniej, że jest gorszy.
Nauczycieli dostrzegających poprawę jest dwa do trzech razy więcej niż dostrzegających pogorszenie.
Przypatrując się rozkładowi odpowiedzi dotyczących jakości zadań w części matematyczno-przyrodniczej
egzaminu, można zauważyć, że w tym przypadku to grupa nauczycieli przedmiotów matematycznoprzyrodniczych częściej wybierała odpowiedzi inne niż „trudno powiedzieć”, co potwierdza słuszność
takiego analizowania danych. Znów najczęściej wybierana była odpowiedź, że jakość zadań jest mniej
więcej taka sama, rzadziej, że jest lepsza, a najrzadziej, że gorsza – nie ma tutaj niespodzianek.
Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oceniają jednak częściej, że jakość zadań jest
coraz lepsza, niż miało to miejsce w przypadku części humanistycznej i nauczycieli przedmiotów
humanistycznych – ocen, że jakość zadań jest coraz lepsza, jest trzykrotnie więcej niż ocen, że jest coraz
gorsza. Dwie pozostałe grupy w podobnym stopniu oceniają zadania jako coraz lepsze i coraz gorsze, co
również odróżnia tę część egzaminu od części humanistycznej.
Rozkład odpowiedzi nauczycieli szkół podstawowych w podziale na grupy nauczanych przedmiotów
(Tabela 9.) prowadzi do podobnych wniosków jak w przypadku nauczycieli gimnazjów. Nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej rzadziej formułują opinię niż nauczyciele języka polskiego czy matematyki,
przyrody lub informatyki. Ci ostatni też jednak dość często unikają wyraźnych opinii w odniesieniu do
jakości zadań na sprawdzianie. Ponownie współczynnik χ2 wskazuje, że obserwowane różnice są istotne
statystycznie przy poziomie istotności p<0,05.
Analizując oceny organizacji egzaminów, warto zwrócić uwagę na fakt, że nauczyciele matematyki,
przyrody i informatyki częściej niż nauczyciele języka polskiego twierdzą, że owa organizacja jest coraz
lepsza. Nauczyciele języka polskiego częściej natomiast uważają, że jakość organizacji sprawdzianu przez
system egzaminacyjny jest mniej więcej taka sama.
Ocena jakości zadań na sprawdzianie wypada nieco inaczej niż analogiczna ocena dla egzaminu
gimnazjalnego. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej częściej wybierali odpowiedź „trudno powiedzieć”
niż pozostałe grupy, co nie powinno dziwić. Ważne jest jednak to, że odsetek odpowiedzi „coraz lepiej”
i „coraz gorzej” jest zbliżony we wszystkich grupach, co nie miało miejsca w przypadku pytania
o egzamin gimnazjalny. Pomimo braku podziału na typ zadań można przypuszczać, że nauczyciele
odnoszą się do zadań sprawdzających umiejętności, których nauczają. Oznaczałoby to większy krytycyzm
nauczycieli szkół podstawowych w stosunku do jakości zadań na sprawdzianie niż nauczycieli gimnazjów
w stosunku do zadań na egzaminie gimnazjalnym.
Z analizy ocen egzaminów przez nauczycieli wyłania się raczej obraz pozytywny. Ważnym elementem
jest to, że opinie formułują osoby stykające się z danym zagadnieniem – czy jest to organizacja egzaminu,
czy też jakość zadań. Choć pytanie było sformułowane dość ogólnie i nie zawierało warunku nauczania
przedmiotu reprezentowanego na egzaminie, to spora grupa nauczycieli postanowiła nie wypowiadać się
w kwestiach, z którymi nie mają prawdopodobnie bezpośredniej styczności (mowa tu głównie o jakości
zadań). Dzięki temu można przypuszczać, że przedstawione opinie są przemyślane i poparte
doświadczeniem. Z drugiej strony niewielkie zainteresowanie zagadnieniami związanymi z systemem
egzaminacyjnym nauczycieli, którzy nie przygotowują uczniów bezpośrednio do egzaminów, może nieco
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smucić. Pozostaje mieć nadzieję, że takie podejście nie przekłada się na brak poczucia odpowiedzialności
za wyniki egzaminacyjne uczniów, które zależą od pracy wszystkich nauczycieli w szkole.
Tabela 9. Rozkład odpowiedzi dla pytania A.4. z ankiety dla nauczycieli szkół podstawowych w podziale na
nauczane przedmioty
Czy w perspektywie lat 20022009 sprawdzian po szkole
podstawowej jest ze względu na:
coraz lepszy
coraz gorszy
organizację
mniej więcej
egzaminu
taki sam
przez system
trudno
egzaminacyjny
powiedzieć
liczebność
coraz lepszy
coraz gorszy
mniej więcej
jakość zadań
taki sam
egzaminacyjnych
trudno
powiedzieć
liczebność

nauczany przedmiot
matematyka,
edukacja
język
przyroda lub
wczesnoszkolna polski
informatyka
30%
25%
35%
3%
3%
4%

ogółem
30%
3%

42%

60%

51%

48%

26%

13%

11%

18%

993
12%
10%

398
10%
13%

616
13%
12%

2007
12%
11%

37%

60%

59%

48%

41%

18%

16%

29%

992

398

616

2006

Niepokojąca jest ocena jakości zadań na sprawdzianie i zbliżony procent oceniających ją coraz lepiej, jak
i coraz gorzej. Jedna dziesiąta nauczycieli twierdząca, że jakość zadań jest coraz gorsza, może nie stanowi
bardzo dużej grupy, ale w porównaniu z analogicznym pytaniem dla egzaminu gimnazjalnego, gdzie dwa
lub trzy razy więcej nauczycieli uważa, że jakość zadań jest coraz lepsza niż coraz gorsza, powinna
stanowić sygnał, że istnieje możliwość poprawy.
Postawy wobec systemu egzaminów zewnętrznych
W kwestionariuszach dla nauczycieli biorących udział w badaniu znalazły się baterie dwudziestu czterech
stwierdzeń dotyczących egzaminów. Każde ze stwierdzeń badani mogli ocenić na pięciostopniowej skali
odpowiedzi: 1) zdecydowanie się zgadzam, 2) raczej się zgadzam, 3) raczej się nie zgadzam,
4) zdecydowanie się nie zgadzam i 5) trudno powiedzieć. Nie jest to może typowy układ, w którym na
środku powinna znaleźć się kategoria neutralna, ale dzięki takiemu rozwiązaniu niejako wymuszano
odpowiedzi inne niż neutralne. Oczywiście można postawić zarzut, że odpowiedź „trudno powiedzieć”
różni się w swoim wydźwięku np. od odpowiedzi „ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”, przyjmując, że
odpowiedź „trudno powiedzieć” wyraża brak opinii w danej kwestii, a odpowiedź neutralna umieszczona
na środku skali pytań posiadanie ambiwalentnego stosunku do ocenianego elementu. Rozważania
dotyczące konstrukcji skali odpowiedzi zostaną jednak tutaj pominięte, gdyż mogłyby z powodzeniem
stanowić materiał na osobne opracowanie.
Dla celów przeprowadzonej analizy zmieniono kolejność odpowiedzi na pytania, umieszczając odpowiedź
„trudno powiedzieć” na środku skali i przesuwając w prawo odpowiedzi negatywne. Otrzymano w ten
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sposób następującą skalę odpowiedzi: 1) zdecydowanie się zgadzam, 2) raczej się zgadzam, 3) trudno
powiedzieć, 4) raczej się nie zgadzam i 5) zdecydowanie się nie zgadzam.
Celem umieszczenia stwierdzeń w ankietach było między innymi utworzenie z nich skal postaw wobec
systemu egzaminów zewnętrznych. Oczywiście można je także analizować osobno, nie budując skal czy
indeksów. Taką analizę danych z opisywanych badań i danych zebranych wśród egzaminatorów OKE
w Krakowie przeprowadziły Anna Rappe i Joanna Peter, a ich wyniki przedstawione zostały w kolejnym
rozdziale tego raportu. Poniżej zostaną zaprezentowane wyniki analizy omawianych stwierdzeń za
pomocą metody głównych składowych.
W badaniu pilotażowym w kwestionariuszach umieszczono więcej stwierdzeń, lecz po analizie zebranych
danych zdecydowano o ograniczeniu ich liczby do dwunastu pozytywnych i dwunastu negatywnych.
W założeniu miały one tworzyć dwie skale – zalet egzaminów (stwierdzenia pozytywne) i zagrożeń
egzaminacyjnych (stwierdzenia negatywne). Listy stwierdzeń (wraz z ładunkami na wyodrębnionych
w przeprowadzonej na danych z badania zasadniczego analizie składowych głównych) znajdują się
w aneksie. Stwierdzenia z kwestionariuszy dla nauczycieli gimnazjów znajdują się w tabeli 5., a dla
nauczycieli szkół podstawowych w tabeli 6. Są to stwierdzenia analogiczne – dostosowano je tylko do
egzaminu, którym kończy się dana szkoła. Tabele zawierają tylko dwadzieścia trzy stwierdzenia. Brak
w nich pozycji „Wynik egzaminu/sprawdzianu jest w dużej mierze przypadkowy.”, gdyż została ona
wyłączona z analizy, o czym dalej.
Analizę głównych składowych rozpoczęto od sprawdzenia rozwiązania z określeniem liczby składowych
na podstawie kryterium Kaisera wartości własnej składowej większej od 1. Przy takim podejściu dla
nauczycieli gimnazjów wyodrębniono pięć głównych składowych, a dla nauczycieli szkół podstawowych
4. Analiza wykresów osypiska sugerowała rozwiązanie z 2-4 składowych dla gimnazjów i 3 dla szkół
podstawowych. Niestety tak wyodrębnione główne składowe (niezależnie od rotacji) nie posiadają łatwej
interpretacji i trudno odnaleźć powody, dla których stwierdzenia ładują poszczególne składowe.
Podjęto więc decyzję o narzuceniu rozwiązania z dwoma głównymi składowymi, aby umożliwić
interpretację tak otrzymanych wyników. W ten sposób zostało utrzymane założenie przyjęte podczas
doboru stwierdzeń do kwestionariusza o utworzeniu z nich dwóch skal. Ostatecznie z analizy usunięto
stwierdzenie „Wynik egzaminu/sprawdzianu jest w dużej mierze przypadkowy.”, gdyż ładowało ono
obydwie składowe na zbliżonym poziomie (choć z jedną z nich związek był dodatni, a z drugą ujemny)
i użyto rotacji Varimax. Otrzymane w ten sposób rozwiązanie wyjaśnia 31% wariancji dla nauczycieli
gimnazjów i 32% dla nauczycieli szkół podstawowych. Nie jest to wielkość duża, ale zadowalająca,
zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę łatwość interpretacji. Rozwiązania wstępne, o których była mowa
wyżej, wyjaśniały około 10% wariancji więcej i nie warto dla takiej wartości rezygnować z klarowności.
Zarówno dla danych z gimnazjów, jak i ze szkół podstawowych współczynnik KMO dopasowania modelu
do danych wynosi 0,88, co jest godne pochwały. Do przeprowadzenia analizy użyto 2054 obserwacji
w bazie z gimnazjów i 2128 obserwacji w bazie dla szkół podstawowych.
Na podstawie opisanego rozwiązania można utworzyć dwie skale: zalet egzaminów i zagrożeń
egzaminacyjnych. Pierwotnie skala zalet miała być tworzona przez stwierdzenia pozytywne, a skala
zagrożeń przez negatywne. Przeprowadzona analiza skutkuje jednak nieco innym doborem stwierdzeń.
Jedno z negatywnych stwierdzeń zostało usunięte z analizy, natomiast inne („Ocena pracy szkoły
i nauczycieli na podstawie wyników egzaminu/sprawdzianu jest niesprawiedliwa.”) ma niski ładunek na
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skali zagrożeń, a wyższy, choć ujemny, na skali zalet. W związku z tym skala zagrożeń składa się
z dziesięciu negatywnych stwierdzeń, a skala zalet z dwunastu pozytywnych i jednego negatywnego
(związanego ze skalą ujemnie).
Dla tak dobranych zmiennych przeprowadzono analizę rzetelności. Skala zalet składająca się z trzynastu
elementów (odwrócono odpowiedzi dla negatywnego stwierdzenia) dla danych z gimnazjów posiada α
Cronbacha równe 0,821, a dla danych ze szkół podstawowych α równe 0,811. Usunięcie jakiejkolwiek
z pozycji nie spowodowałoby wzrostu rzetelności tak skonstruowanej skali. W przypadku skali zagrożeń
składającej się z dziesięciu pozycji rzetelność jest nieco niższa. Dla danych z gimnazjów α wynosi 0,703,
a dla danych ze szkół podstawowych α jest równe 0,752. Podobnie usunięcie jakiejkolwiek pozycji nie
powoduje wzrostu rzetelności.
Dalszym krokiem w analizie było obliczenie ocen (wartości) na obydwu składowych dla wszystkich
badanych11. Dzięki temu możliwe stało się porównanie pozycji różnych grup nauczycieli na opisanych
skalach. Do porównań wybrano podział ze względu na lokalizację szkoły, nauczany przedmiot (a
właściwe przynależność do grup opisanych wyżej) oraz fakt bycia egzaminatorem lub nie. Ze względu na
wielkość miejscowości, w której znajduje się szkoła wyodrębniono cztery grupy: 1) wieś, 2) miasto do
20 tys. mieszkańców, 3) miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców i 4) miasto powyżej 100 tys.
mieszkańców. Dla każdej ze zmiennych przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji z ocenami
na skalach jako zmiennymi zależnymi.
W przypadku faktu bycia egzaminatorem surowe dane umożliwiały podział na egzaminatorów
sprawdzianu, poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego oraz innego egzaminu. Ze względu na
niewielkie liczebności grup postanowiono jednak wziąć pod uwagę sam fakt bycia egzaminatorem,
niezależnie od rodzaju egzaminu.
Wśród nauczycieli gimnazjów bycie lub niebycie egzaminatorem nie powoduje zróżnicowania na skali
zagrożeń, natomiast różnice na skali zalet są istotne statystyczne przy poziomie istotności p<0,05.
Egzaminatorzy lokują się na tej skali poniżej średniej, a nie-egzaminatorzy powyżej. Różnica ta jednak
jest znikoma – współczynnik η wynosi zaledwie 0,07. Liczebność grup wynosiła odpowiednio 1302 dla
nie-egzaminatorów i 752 dla egzaminatorów.
Nauczyciele szkół podstawowych nie wykazują z kolei zróżnicowania na skali zalet, a na skali zagrożeń
egzaminatorzy lokują się powyżej średniej, a nie-egzaminatorzy poniżej średniej. Różnice są istotne
statystycznie przy poziomie istotności p<0,05, jednak również są one minimalne – η wynosi 0,08.
Można pokusić się o stwierdzenie, że egzaminatorzy widzą mniej zalet oraz więcej wad egzaminów
zewnętrznych niż nie-egzaminatorzy (choć zależy to od rodzaju egzaminu). Nie powinno dziwić to, że
większe zaangażowanie w działanie systemu egzaminacyjnego, czyli bycie egzaminatorem, powoduje
inne jego postrzeganie. Niepokojące jest jednak to, że osoby, które lepiej poznały funkcjonowanie tego
systemu, mają o nim gorsze zdanie niż pozostali.
Przy podziale nauczycieli gimnazjów ze względu na wielkość miejscowości, w której mieści się szkoła, na
skali zagrożeń nie występuje zróżnicowanie (podobnie jak było to w przypadku faktu bycia
11

Użyto w tym celu metody regresji. Oceny są standaryzowane, zatem dla wszystkich badanych średnia wynosi 0, a odchylenie
standardowe 1.
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egzaminatorem). Na skali zalet występują różnice istotne statystycznie przy poziomie istotności p<0,05.
W związku z tym, że mamy tutaj do czynienia z podziałem na cztery kategorie przydatne jest
przeprowadzenie testów post hoc mających na celu wskazanie, pomiędzy którymi grupami owo
zróżnicowanie występuje. Test Schaffe'a wskazuje, że istotne statystycznie różnice występują tylko
pomiędzy grupą nauczycieli ze szkół w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców i grupą ze szkół z miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
Wykres średnich ocen w poszczególnych grupach przedstawia rysunek 2. Widać na nim wyraźnie, że
nauczyciele z największych miast znajdują się najniżej na skali zalet egzaminów, a nauczyciele ze
średnich miast najwyżej. Wielkość tych różnic znów jest jednak minimalna – η wynosi 0,07.
Podział nauczycieli szkół podstawowych ze względu na wielkość miejscowości, w której znajduje się
szkoła, nie powoduje różnic na skali zalet (tak jak w przypadku podziału na egzaminatorów i nieegzaminatorów). Na skali zagrożeń występują jednak istotne statystycznie różnice (przy p<0,05). Test
Scheffe'a wskazuje, że różnice te, podobnie jak w przypadku nauczycieli gimnazjów, występują pomiędzy
nauczycielami z dużych i średnich miasto. Ponadto w tym przypadku nauczyciele wiejskich szkół różnią
się od pozostałych grup.
Na rysunku 3. widać, że nauczyciele ze szkół wiejskich na skali zagrożeń znajdują się poniżej średniej,
podczas gdy pozostali nauczyciele lokują się powyżej średniej. Nauczyciele z dużych miast wskazują
najwięcej zagrożeń. W tym wypadku różnice te są nieco większe niż wcześniej, choć nadal pozostają na
bardzo niskim poziomie – η wynosi 0,13.
Zaobserwowane zależności są interesujące, ale brak łatwego sposobu ich interpretacji. Nie jest na
przykład tak, że wraz ze wzrostem wielkości miejscowości pozycja na obydwu skalach staje się wyższa
czy też, że na skali zalet egzaminów staje się niższa, a na skali zagrożeń egzaminacyjnych wyższa. Taką
liniową zależność „psują” nauczyciele ze szkół wiejskich. Należałoby zastanowić się nad specyfiką szkół
z poszczególnych kategorii miejscowości i wtedy dopiero próbować wyjaśniać zaobserwowane różnice.
Nauczyciele gimnazjum podzieleni według grup nauczanych przedmiotów opisanych w pierwszej części
tego opracowania nie wykazują zróżnicowania na żadnej ze skal. Analogiczny podział nauczycieli szkół
podstawowych uwidacznia istotne statystycznie różnice na obydwu skalach (przy p<0,05). Test Schaffe'a
wskazuje, że różnice występują pomiędzy nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i pozostałymi
grupami.
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Rysunek 2. Średnie oceny na skalach dla nauczycieli gimnazjów w podziale na grupy wg wielkości miejscowości.

Rysunek 3. Średnie oceny na skalach dla nauczycieli szkół podstawowych w podziale na grupy wg wielkości miejscowości

Na rysunku 4. można zobaczyć, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej znajdują się poniżej średniej na
obydwu skalach, podczas gdy pozostałe grupy nauczycieli lokują się powyżej średniej na obydwu skalach.
Różnice te są znikome, dla skali zalet η wynosi 0,1, a dla skali zagrożeń 0,15.
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Rysunek 4. Średnie oceny na skalach dla nauczycieli szkół podstawowych w podziale na grupy wg nauczanego
przedmiotu
Średnie oceny na skalach dla nauczycieli szkół podstawowych
w podziale na grupy wg nauczanego przedmiotu
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Podsumowanie
Ogólny obraz systemu egzaminów zewnętrznych jest raczej dobry – więcej nauczycieli wskazuje, że na
przestrzeni lat ulega on poprawie niż pogorszeniu. Jedynie w przypadku jakości zadań na sprawdzianie
taka sama liczba nauczycieli ocenia, że są one coraz lepsze i coraz gorsze.
Wyraźnie ocena systemu egzaminacyjnego zależy od stopnia zaangażowania w jego funkcjonowanie.
Nauczyciele nieprzygotowujący bezpośrednio uczniów do egzaminów rzadziej wyrażają o nich opinię. Na
przykładzie analizowanych skal widać, że również wielkość miejscowości, w której znajduje się szkoła,
jest powiązana z postrzeganiem systemu egzaminacyjnego.
Z przeprowadzonych analiz nie wynika, aby nauczyciele byli wyraźne podzieleni, jeśli chodzi o ocenę
systemu egzaminów zewnętrznych. Istnieją oczywiście pewne różnice, ale nie są one bardzo duże. To, iż
większość nauczycieli uważa, że system egzaminacyjny początku jego istnienia jest mniej więcej taki
sam, świadczyć może o jego stabilności. Nie oznacza to oczywiście, że jest on pozbawiony wad.
Zasadne wydaje się przeprowadzenie pogłębionych analiz jakościowych związanych z oceną zagadnień
związanych z egzaminami zewnętrznymi. Dałoby to szansę na zidentyfikowanie czynników mających
istotny wpływ na wyrażane o nich opinie. Wstępem do takich pogłębionych badań jakościowych jest na
pewno opracowanie Marka Piotrowskiego (przedstawione w poprzednim rozdziale tego raportu),
w którym wykorzystano dane z tego samego badania zespołu EWD.
Bibliografia:
1. Górniak J., Analiza czynnikowa i analiza głównych składowych, „ASK. Społeczeństwo, Badania,
Metody” 7/1998, IFiS PAN.
2. Nawojczyk M. Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2002.
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Tabela 10. Ładunki składowych głównych dla poszczególnych stwierdzeń z ankiety dla nauczycieli gimnazjów
(dwie składowe, rotacja Varimax, stwierdzenia posortowane według wartości ładunków, pominięto ładunki
mniejsze od |0,3|)
składowa 1

Stwierdzenia z ankiety dla nauczycieli gimnazjum
Wyniki egzaminu pozwalają na ocenę skuteczności nauczania w szkole.

0,70

Wyniki egzaminów pozwalają organom prowadzącym racjonalnie oceniać szkoły.

0,62

Zadania na egzaminie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest najważniejsze.

0,59

Wynik egzaminu jest dobrym kryterium rekrutacji uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej.

0,59

Informacje o wynikach szkoły na egzaminie pozwalają lepiej planować działania dydaktyczne.

0,59

Egzamin motywuje uczniów do systematycznej nauki.

0,59

Egzamin zwiększa zaangażowanie nauczycieli w pracę.

0,56

Egzamin mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod nauczania.

0,55

Egzamin przygotowuje uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

0,55

Jednolity w całym kraju egzamin pozwala porównywać osiągnięcia szkolne uczniów.

0,52

Egzamin zwiększa społeczne zainteresowanie oświatą.

0,47

Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników egzaminu jest niesprawiedliwa.

-0,44

Wynik egzaminu zależy przede wszystkim od pracy nauczyciela.

0,44

składowa 2

Szkoły zamieniają ostatnie miesiące nauki w ciągłe przerabianie zadań testowych i niekończący
się egzamin próbny.

0,63

Nauczyciele pomijają ważne treści programowe nieobecne na egzaminie.

0,58

Szkoły pod presją egzaminów coraz mniej chętnie przyjmują słabszych uczniów.

0,57

Egzamin zamiast skłaniać szkoły do lepszej pracy, napędza rynek korepetycji i różnego typu
kursów.

0,57

Egzamin osłabia autorytet nauczyciela.

0,51

Egzamin zmniejsza szanse uczniów wywodzących się z biednych rodzin na dostanie się do dobrej
szkoły ponadgimnazjalnej.
Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację, wynikającą z niskich
wyników swoich uczniów na egzaminie.

0,50
0,48

Szkoły skupiające najbardziej uzdolnionych uczniów często spoczywają na laurach.
Egzamin osłabia bieżącą motywację uczniów do nauki, skłaniając do uczenia się na ostatnią
chwilę.
Wynik egzaminu w zbyt dużym stopniu decyduje o dalszych losach szkolnych ucznia.
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0,47
-0,34

0,45
0,31

Tabela 11. Ładunki składowych głównych dla poszczególnych stwierdzeń z ankiety dla nauczycieli szkół
podstawowych (dwie składowe, rotacja Varimax, stwierdzenia posortowane według wartości ładunków,
pominięto ładunki mniejsze
od |0,3|)
Stwierdzenia z ankiety dla nauczycieli szkoły podstawowej

składowa 1

Wyniki sprawdzianu pozwalają na ocenę skuteczności nauczania w szkole.

0,66

Informacje o wynikach szkoły na egzaminie pozwalają lepiej planować działania dydaktyczne.

0,64

Sprawdzian motywuje uczniów do systematycznej nauki.

0,61

Sprawdzian zwiększa zaangażowanie nauczycieli w pracę.

0,61

Sprawdzian mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod nauczania.

0,59

Sprawdzian przygotowuje uczniów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

0,58

Zadania na sprawdzianie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest najważniejsze.

0,57

Wynik sprawdzianu jest dobrym kryterium rekrutacji uczniów do szkoły gimnazjalnej.

0,56

Wyniki sprawdzianów pozwalają organom prowadzącym racjonalnie oceniać szkoły.

0,55

Jednolity w całym kraju sprawdzian pozwala porównywać osiągnięcia szkolne uczniów.

0,48

Sprawdzian zwiększa społeczne zainteresowanie oświatą.

0,47

Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników sprawdzianu jest niesprawiedliwa.

-0,37

Wynik sprawdzianu zależy przede wszystkim od pracy nauczyciela.

0,36

składowa 2

Nauczyciele pomijają ważne treści programowe nieobecne na sprawdzianie.

0,65

Szkoły pod presją sprawdzianów coraz mniej chętnie przyjmują słabszych uczniów.

0,63

Sprawdzian, zamiast skłaniać szkoły do lepszej pracy, napędza rynek korepetycji i różnego typu
kursów.
Sprawdzian zmniejsza szanse uczniów wywodzących się z biednych rodzin na dostanie się do
dobrej szkoły gimnazjalnej.
Szkoły zamieniają ostatnie miesiące nauki w ciągłe przerabianie zadań testowych i niekończący
się próbny sprawdzian.

0,62
0,62
0,62

Szkoły skupiające najbardziej uzdolnionych uczniów często spoczywają na laurach.

0,53

Sprawdzian osłabia autorytet nauczyciela.

0,47

Sprawdzian osłabia bieżącą motywację uczniów do nauki, skłaniając do uczenia się na ostatnią
chwilę.
Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację, wynikającą z niskich
wyników swoich uczniów na sprawdzianie.
Wynik sprawdzianu w zbyt dużym stopniu decyduje o dalszych losach szkolnych ucznia.
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0,47
0,43
0,40

Anna Rappe, Joanna Peter

Opinie nauczycieli i egzaminatorów o systemie egzaminów
zewnętrznych
System egzaminów zewnętrznych istnieje w Polsce od 2002 roku. Niestety do dnia dzisiejszego brakuje
naukowych opracowań o zmianach, jakie spowodował system egzaminów zewnętrznych
w polskiej edukacji. Zmiany te mogą dotyczyć pracy szkół oraz samego postrzegania polskiego systemu
egzaminacyjnego przez merytorycznych pracowników szkół wszelkiego typu.
Badania ankietowe12 nauczycieli i dyrektorów szkół, przeprowadzone w ramach I etapu badania „Ścieżki
rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży” realizowanego przez Zespół Badawczy EWD, zawierają
między innymi 24 stwierdzenia, które służą monitorowaniu odbioru egzaminów zewnętrznych.
Respondenci w ramach badania zaznaczali odpowiedzi zgodne z własnymi opiniami na pięciostopniowej
skali Likerta, gdzie postawa najbardziej akceptująca wyrażała się stwierdzeniem: zdecydowanie się
zgadzam, a następnie kolejno: raczej się zgadzam, trudno powiedzieć, raczej się nie zgadzam,
zdecydowanie się nie zgadzam.
Takie same stwierdzenia i możliwości odpowiedzi, jakie znalazły się w badaniach prowadzonych przez
zespół EWD, przedstawiono nauczycielom-egzaminatorom, pracującym na terenie działania OKE w
Krakowie, podczas badania Ewaluacja oceniania sprawdzianu w 2010 roku.
Na terenie działania OKE w Krakowie ewaluacja po ocenianiu egzaminów jest prowadzona przez
Wydział Badań i Analiz od roku 2002, czyli pierwszych sesji egzaminacyjnych.
Od roku 2007 ankiety dla egzaminatorów są zamieszczane na platformie e-learningowej Moodle, co
znacznie ułatwia opracowanie zebranych danych. Po egzaminach wszystkich typów, co roku wypełnia je
większość egzaminatorów. Informacje zebrane dzięki tego rodzaju działaniom mają pomóc udoskonalić
ocenę egzaminów zewnętrznych, a także poznać opinie środowiska nauczycielskiego na tematy związane
z systemem egzaminacyjnym.
Badania w ramach projektu EWD zawierające odpowiednią baterię stwierdzeń zostały przeprowadzone w
180 szkołach podstawowych i 150 gimnazjach, a wypełnione ankiety oddało 2432 nauczycieli szkól
podstawowych i 2839 nauczycieli gimnazjalnych. Na potrzeby niniejszego opracowania spośród
nauczycieli wykluczono tych, którzy są egzaminatorami egzaminów zewnętrznych, tak aby wyraźnie
rozróżnić obie grupy.
W badaniu Ewaluacja oceniania sprawdzianu w 2010 roku na terenie OKE w Krakowie wzięło udział 858
egzaminatorów oceniających sprawdzian oraz 1382 egzaminatorów oceniających egzamin gimnazjalny.
Egzaminatorzy, weryfikatorzy i przewodniczący wyrażali swoje opinie za pośrednictwem strony
www.oke.krakow.pl/wbia, gdzie umieszczony został kwestionariusz ankiety. Pytania i stwierdzenia
dotyczyły zarówno strony merytorycznej i organizacyjnej oceniania, jak i zagadnień związanych z ogólnie
12

Kwestionariusze ankiet są dostępne na stronie www.ewd.edu.pl w zakładce Badania podłużne
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pojętym ocenianiem zewnętrznym. To właśnie w tej części znalazły się stwierdzenia identyczne z tymi
z badań dotyczących rozwoju metodologii szacowania wskaźników edukacyjnej wartości dodanej.
Tabela 12. Rozkłady odpowiedzi nauczycieli szkół podstawowych i egzaminatorów na temat egzaminów

NAUCZYCIELE

STWIERDZENIA

EGZAMINATORZY

szkół podstawowych i egzaminatorzy Sprawdzianu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Wyniki sprawdzianu pozwalają na ocenę skuteczności nauczania w
szkole.
Sprawdzian motywuje uczniów do systematycznej nauki.
Wynik sprawdzianu zależy przede wszystkim od pracy nauczyciela.
Sprawdzian mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia
metod nauczania.
Sprawdzian zwiększa społeczne zainteresowanie oświatą.
Zadania na sprawdzianie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest
najważniejsze.
Sprawdzian przygotowuje uczniów do radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.
Informacje o wynikach szkoły na egzaminie pozwalają lepiej
planować działania dydaktyczne.
Wynik sprawdzianu jest dobrym kryterium rekrutacji uczniów do
szkoły gimnazjalnej.
Wyniki sprawdzianów pozwalają organom prowadzącym racjonalnie
oceniać szkoły.
Jednolity w całym kraju sprawdzian pozwala porównywać
osiągnięcia szkolne uczniów.
Sprawdzian zwiększa zaangażowanie nauczycieli w pracę.
Szkoły zamieniają ostatnie miesiące nauki w ciągłe przerabianie
zadań testowych i niekończący się próbny sprawdzian.
Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników sprawdzianu
jest niesprawiedliwa.
Szkoły pod presją sprawdzianów coraz mniej chętnie przyjmują
słabszych uczniów.
Nauczyciele pomijają ważne treści programowe nieobecne na
sprawdzianie.
Szkoły skupiające najbardziej uzdolnionych uczniów często
spoczywają na laurach.
Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację,
wynikającą z niskich wyników swoich uczniów na sprawdzianie.
Sprawdzian zmniejsza szanse uczniów wywodzących się z biednych
rodzin na dostanie się do dobrej szkoły gimnazjalnej.
Sprawdzian, zamiast skłaniać szkoły do lepszej pracy, napędza rynek
korepetycji i różnego typu kursów.
Wynik sprawdzianu jest w dużej mierze przypadkowy.
Sprawdzian osłabia bieżącą motywację uczniów do nauki, skłaniając
do uczenia się na ostatnią chwilę.
Wynik sprawdzianu w zbyt dużym stopniu decyduje o dalszych
losach szkolnych ucznia.

24. Sprawdzian osłabia autorytet nauczyciela.
*TP - trudno powiedzieć
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TAK
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35

56

10

40

45

15

30

54

16

64

20

15

10

86

4

19

72

8

69

21

10

87

8

5

45

30

25

62

16

22

25

51

24

53

29

18

34

49

17

51

29

20

62

23

15

79

11

9

25

56

19

51

34

14

15

70

15

35

53

13

66

22

12

88

7

5

52

32

16

71

19

10

53

36

10

29

61

10

80

13

7

75

15

11

38

36

25

30

43

27

21

61

18

16

72

13

25

43

32

34

42

23

81

11

8

76

15

9

35

47

17

16

72

12

51

28

21

15

70

13

37

46

17

16

73

11

25

55

20

10

80

9

45

39

17

29

58

13

21

56

23

9

81

10

Baterię 24 stwierdzeń podzielono na dwie części. Pierwszą (pytania od 1. do 12.) stanowią te, których
wydźwięk w stosunku do egzaminów zewnętrznych jest raczej pozytywny, drugą (pytania od 13. do
24.), które mają wymowę negatywną.
Z porównania odpowiedzi wynika, że osoby osobiście zaangażowane w proces oceniania, a więc
nauczyciele-egzaminatorzy mają bardziej pozytywny stosunek do systemu egzaminów zewnętrznych
niż nauczyciele, którzy nie są egzaminatorami. Szczególnie duże dysproporcje można zauważyć na
poziomie sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej.
W stwierdzeniach podkreślających
pozytywne aspekty systemu egzaminów zewnętrznych,
egzaminatorzy wykazują często nawet dwukrotnie większą akceptację niż nauczyciele nie będący
egzaminatorami. I tak na przykład stwierdzenie: Sprawdzian motywuje uczniów do systematycznej
nauki zyskało aprobatę 64% egzaminatorów i zaledwie 30% nauczycieli. Podobna sytuacja dotyczy
stwierdzenia: Zadania na sprawdzianie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest najważniejsze,
z którym zgodziło się 53% egzaminatorów, ale tylko 25% nauczycieli.
Rysunek 5. Procent odpowiedzi potwierdzających pozytywne aspekty zewnętrznych egzaminów
Pozytywne aspekty egzaminu (odpowiedzi tak)
SPRAWDZIAN

Procent odpowiedzi
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Dokładnie odwrotną proporcję można zaobserwować w stosunku do tych stwierdzeń, które odnoszą się do
negatywnych przejawów systemu egzaminacyjnego. Stwierdzenie: Sprawdzian, zamiast skłaniać szkoły do
lepszej pracy, napędza rynek korepetycji i różnego typu kursów spotkało się
z aprobatą 51% nauczycieli i zaledwie 15% egzaminatorów. Najmniejsze różnice w udzielanych
odpowiedziach zauważalne są w tych pytaniach, które dotyczą bezpośrednio osoby lub pracy
nauczyciela. Ze stwierdzeniem: Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników sprawdzianu
jest niesprawiedliwa zgodziło się 80% nauczycieli i 75% egzaminatorów. Natomiast zdecydowana
większość zarówno nauczycieli (86%), jak i egzaminatorów (72%) zaprzecza, jakoby Wynik
sprawdzianu zależał przede wszystkim od pracy nauczyciela oraz że Nauczyciele pomijają ważne
treści programowe nieobecne na egzaminie (nauczyciele 61%, egzaminatorzy 72%).
Analizując tabelę dla nauczycieli szkół podstawowych i egzaminatorów sprawdzianu, można również
zauważyć, że postawa egzaminatorów wobec egzaminów zewnętrznych jest o wiele bardziej
zdecydowana, jednoznaczna niż pozostałych nauczycieli. W większości pytań często nawet
dwukrotnie rzadziej wybierają oni opcję „trudno powiedzieć”. Ilustruje to rRysunek 6.
Ankiety dla nauczycieli i egzaminatorów szkół gimnazjalnych zostały opracowane analogicznie do
ankiet dla szkół podstawowych.
Porównując odpowiedzi nauczycieli i egzaminatorów szkół podstawowych z odpowiedziami
nauczycieli i egzaminatorów gimnazjalnych, można zauważyć, że tendencje pozostają takie same.
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Egzaminatorzy dostrzegają więcej pozytywów egzaminów zewnętrznych niż nauczyciele. Jednak
różnice pomiędzy obu tymi grupami nie są aż tak duże, jak na poziomie szkoły podstawowej.

Rysunek 6. Procent odpowiedzi potwierdzających negatywne aspekty zewnętrznych egzaminów
Negatywne aspekty egzaminu (odpowiedzi tak)
SPRAWDZIAN
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Rysunek 7. Procent odpowiedzi "Trudno powiedzieć"
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Tabela 13. Rozkłady odpowiedzi nauczycieli gimnazjów i egzaminatorów na temat egzaminów
Stwierdzenia
Wyniki egzaminu pozwalają na ocenę
skuteczności nauczania w szkole.
2. Egzamin motywuje uczniów do systematycznej
nauki.
3. Wynik egzaminu zależy przede wszystkim od
pracy nauczyciela.
4. Egzamin mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i
doskonalenia metod nauczania.
5. Egzamin zwiększa społeczne zainteresowanie
oświatą.
6. Zadania na egzaminie dobrze sprawdzają to, co w
edukacji jest najważniejsze.
7. Egzamin przygotowuje uczniów do radzenia sobie
w trudnych sytuacjach.
8. Informacje o wynikach szkoły na egzaminie
pozwalają lepiej planować działania dydaktyczne.
9. Wynik egzaminu jest dobrym kryterium rekrutacji
uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej.
10. Wyniki egzaminów pozwalają organom
prowadzącym racjonalnie oceniać szkoły.
11. Jednolity w całym kraju egzamin pozwala
porównywać osiągnięcia szkolne uczniów.
12. Egzamin zwiększa zaangażowanie nauczycieli w
pracę.
13. Szkoły zamieniają ostatnie miesiące nauki w
ciągłe przerabianie zadań testowych i niekończący
się egzamin próbny.
14. Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie
wyników egzaminu jest niesprawiedliwa.
15. Szkoły pod presją egzaminów coraz mniej chętnie
przyjmują słabszych uczniów.
16. Nauczyciele pomijają ważne treści programowe
nieobecne na egzaminie.
17. Szkoły skupiające najbardziej uzdolnionych
uczniów często spoczywają na laurach.
18. Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami
odczuwają frustrację, wynikającą z niskich
wyników swoich uczniów na egzaminie.
19. Egzamin zmniejsza szanse uczniów wywodzących
się z biednych rodzin na dostanie się do dobrej
szkoły ponadgimnazjalnej.
20. Egzamin zamiast skłaniać szkoły do lepszej pracy,
napędza rynek korepetycji i różnego typu kursów.
21. Wynik egzaminu jest w dużej mierze
przypadkowy.
22. Egzamin osłabia bieżącą motywację uczniów do
nauki, skłaniając do uczenia się na ostatnią
chwilę.
23. Wynik egzaminu w zbyt dużym stopniu decyduje
o dalszych losach szkolnych ucznia.
24. Egzamin osłabia autorytet nauczyciela.
*TP – trudno powiedzieć
1.

Nauczyciele
gimnazjalni
TAK
NIE

TP*

Egzaminatorzy
gimnazjalni
TAK
NIE
TP*

24

63

12

36

51

12

36

51

13

53

32

14

9

86

5

17

76

7
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16

7
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11

5

44
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54

16
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Rysunek 8. Procent odpowiedzi potwierdzających pozytywne aspekty zewnętrznych egzaminów
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Największe rozbieżności wśród uczących w gimnazjach odnoszą się do opinii dotyczących
stwierdzeń:


Egzamin zwiększa społeczne zainteresowanie oświatą – co potwierdza 62%
egzaminatorów i 44% nauczycieli;

Egzamin motywuje uczniów do systematycznej nauki – ze stwierdzeniem zgadza się
53% egzaminatorów i 36% nauczycieli;

Egzamin zamiast skłaniać szkoły do lepszej pracy, napędza rynek korepetycji i
różnego typu kursów – przyznaje 18% egzaminatorów i 35% nauczycieli.

Rysunek 9. Procent odpowiedzi potwierdzających negatywne aspekty zewnętrznych egzaminów
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Najwięcej obaw budzi ocenianie szkół na podstawie surowych wyników egzaminacyjnych,
szczególnie gdy w szkole pracuje się z uczniami słabszymi lub wtedy, gdy ocena dotyczy
bezpośrednio pracy nauczyciela. Tak więc z największym poparciem spotkały się stwierdzenia 14. i
18:
 Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie wyników egzaminu jest niesprawiedliwa –

przyznaje 78% egzaminatorów i 76% nauczycieli;
 Nauczyciele pracujący ze słabszymi uczniami odczuwają frustrację, wynikającą z niskich
wyników swoich uczniów na egzaminie stwierdza 73% egzaminatorów i 74% nauczycieli.
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Wyrażane obawy wynikają z faktu, że szkoły nadal są często postrzegane przez organy prowadzące i
nadzorujące poprzez surowe wyniki egzaminacyjne, bez rozpoznania i zrozumienia sytuacji
dydaktycznej, w jakiej szkołom przychodzi pracować.
Podobne obawy budzi zarówno u nauczycieli, jak i u egzaminatorów gimnazjalnych (ok. 50%
zaznaczeń) zbyt duży wpływ wyniku egzaminu na dalsze losy ucznia.

Podsumowanie
Zarówno respondenci pracujący w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjum najchętniej aprobują
stwierdzenia 4., 8. i 11. które brzmią:
o Sprawdzian/Egzamin mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod
nauczania.
o Informacje o wynikach szkoły na sprawdzianie/egzaminie pozwalają lepiej planować
działania dydaktyczne.
o Jednolity w całym kraju sprawdzian/egzamin pozwala porównywać osiągnięcia
szkolne uczniów.
Pozytywnie do tych stwierdzeń odniosło się ponad 2/3 respondentów (w szkołach podstawowych i w
gimnazjach), którzy dostrzegają korzystną rolę egzaminów zewnętrznych w doskonaleniu pracy szkół.
Jawność wyników egzaminacyjnych sprzyja „zdrowej” rywalizacji pomiędzy szkołami oraz
umożliwia porównywanie osiągnięć dydaktycznych.
Znamienne, że respondenci obu badanych poziomów jednakowo mocno zaoponowali przeciw
stwierdzeniu Wynik sprawdzianu/egzaminu zależy przede wszystkim od pracy nauczyciela, ale
równocześnie nie sądzą, aby Sprawdzian/Egzamin osłabiał autorytet nauczyciela.
Wydaje się, że lepsza znajomość systemu oraz osobiste zaangażowanie nauczycieli w pracę sprzyja
pozytywnej ocenie systemu egzaminacyjnego. Egzaminatorzy biorący bezpośredni udział w ocenianiu
dostrzegają więcej zalet egzaminów zgodnie ze starą prawdą, że aby zmienić swój stosunek do wroga,
najlepiej go poznać i zrozumieć.
Jeśli zależy nam na dobrym wizerunku systemu, warto umożliwić nauczycielom zapoznanie się
z pracą egzaminatorów i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz z ich zaangażowaniem
w otrzymanie możliwie najbardziej miarodajnej diagnozy umiejętności uczniów. Szersza
i solidniejsza informacja dotycząca egzaminacyjnego „zaplecza” z pewnością przysporzyłaby
systemowi wielu zwolenników. Byłaby również przeciwwagą dla doniesień mediów, które często
przedstawiają system „w krzywym zwierciadle”, uwypuklając jego słabości i pomyłki, a nie pokazując
prawdziwej pracy wielu osób w czasie organizacji egzaminów, kilku miesięcy oceniania prac
uczniowskich oraz opracowania wyników. Kreowanie takiego wizerunku systemu egzaminacyjnego
przyczynia się do powstania wyraźnego podziału na zwolenników i przeciwników, gdy tymczasem
spójny stosunek nauczycieli do systemu pozwoli na bardziej przychylne traktowanie go także przez
wszystkie inne osoby będące jego częścią.
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Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach
Ankiety skierowane do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów w I etapie badań podłużnych
prowadzonych przez Zespół EWD zawierały, między innymi, pytania dotyczące wykorzystania
wyników egzaminów zewnętrznych. Niniejszy artykuł jest pierwszą próbą przeanalizowania
zebranych danych. Na pytania ankiet odpowiedzieli wszyscy dyrektorzy badanych gimnazjów (150
osób) oraz 2839 nauczycieli tych gimnazjów. W swoich analizach wykorzystałam wszystkie ankiety
dyrektorskie, natomiast spośród ankiet nauczycielskich wybrałam tylko te, które wypełnili nauczyciele
matematyki (487 respondentów). W swoim wyborze kierowałam się tym, że jest to grupa nauczycieli,
która powinna mieć „wyrobione” zdanie na temat wykorzystywania wyników egzaminacyjnych:
matematyka jest obecna na sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej oraz na egzaminie
gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej. Najczęściej w badanych gimnazjach wypełniało
ankietę od 2 do 4 nauczycieli matematyki (98 szkół), w dwóch szkołach ankietę wypełniło 8
matematyków, a w 16 szkołach – jeden nauczyciel matematyki. Mniej niż połowa ankietowanych
nauczycieli matematyki (222 osoby) to egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego w części
matematyczno-przyrodniczej. Ankietowani dyrektorzy posiadają duże doświadczenie w pracy na
stanowisku dyrektora (średni staż pracy wynosi prawie 10 lat), przy czym osób, które od co najmniej 9
lat (czyli od pierwszego egzaminu gimnazjalnego) są dyrektorami gimnazjum, jest 77 (51%).
W gimnazjum wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych jest możliwe na kilku poziomach:
 wykorzystanie wyników sprawdzianu (np. do diagnozy na wejściu)
 wykorzystanie wyników egzaminu gimnazjalnego (np. do oceny skuteczności nauczania
w szkole)
 wykorzystanie przetworzonych wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w postaci
wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (np. do oceny efektywności nauczania w szkole).
Spróbujmy prześledzić, jak przebiega wykorzystywanie wyników w gimnazjum na tych trzech
poziomach.
Ponad połowa ankietowanych dyrektorów (85 osób) jest przekonanych o diagnostycznej funkcji
sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej (
Rysunek 10.). Jednak wykonywanie analiz wyników sprawdzianu w gimnazjum deklarują nawet ci
dyrektorzy, którzy mają wątpliwości co do tego, czy sprawdzian dostarcza wiarygodnych informacji o
umiejętnościach uczniów. 117 dyrektorów gimnazjów zadeklarowało (pytanie B7D)13, że w ich
szkołach dokonuje się analizy wyników sprawdzianu.
Dyrektorzy wskazywali głównie na następujące sposoby wykorzystania wyników sprawdzianu (wg
częstotliwości odpowiedzi):
 przydział uczniów do klas,
 organizacja zajęć dodatkowych – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań,
zajęcia wynikające z art. 42 KN,
 modyfikacje planów pracy nauczycieli,
 dobór metod pracy z uczniami,
 opracowanie programów naprawczych do realizacji przez wszystkich nauczycieli
w szkole.

13

Indeks górny D lub N przy numerze pytania oznacza pytanie z ankiety odpowiednio dyrektorskiej lub
nauczycielskiej.
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Rysunek 10. Dyrektorzy gimnazjów o funkcji diagnostycznej sprawdzianu po szóstej klasie szkoły
podstawowej
B.1. Czy Pani/Pana zdaniem wyniki sprawdzianu są wiarygodną
informacją o umiejętnościach szkolnych absolwentów szkół
podstawowych trafiających do Państwa szkoły? N = 150
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Oto przykłady dwóch wypowiedzi dyrektorów gimnazjów, dotyczące działań podjętych na podstawie
analizy wyników ze sprawdzianu po szkole podstawowej uczniów rozpoczynających naukę w
gimnazjum.
Opracowano dla każdej klasy "mapę osiągnięć uczniów po sprawdzianie", na której zaznaczono u
każdego ucznia umiejętności uzyskane na niskim poziomie. Przygotowano dla rodziców ankietę
(których dzieci uzyskały niskie wyniki), która posłużyła do rozmowy rodzica z wychowawcą. Następnie
wychowawcy kl. I omówili wstępne przyczyny niepowodzeń szkolnych na radzie ustalając zadania do
pracy.
Nauczyciele uczący w klasach pierwszych zostali zobligowani do przeprowadzenia analizy wyników
sprawdzianu w ramach pracy zespołów przedmiotowych. Wyniki analizy posłużyły do zaplanowania
pracy oraz odpowiedniego ułożenia rozkładów materiału. Znajomość wniosków z analizy sprawdzianu
przyczyniła się do wdrożenia odpowiednich metod pracy, które pozwolą wyrównać różnice w zakresie
posiadanych wiadomości, rozwijać posiadane talenty i zdolności.
Nauczyciele matematyki w gimnazjum są w mniejszym stopniu niż dyrektorzy przekonani
o diagnostycznej funkcji sprawdzianu (rys. 2.); zdecydowanie tak i raczej tak odpowiedziało 180
nauczycieli (38%), a 40 nauczycieli (8,5%) uważa, że wyniki sprawdzianu nie dostarczają informacji o
umiejętnościach uczniów.
Rysunek 11. Nauczyciele matematyki o funkcji diagnostycznej sprawdzianu
B.1. Czy Pani/Pana zdaniem wyniki sprawdzianu są wiarygodną
informacją o umiejętnościach szkolnych absolwentów szkół
podstawowych trafiających do Państwa szkoły? N = 470
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284 (58%) ankietowanych nauczycieli matematyki gimnazjów analizowało wyniki sprawdzianu po VI
klasie szkoły podstawowej uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Z tej grupy nauczycieli
większość zadeklarowała, że pozyskaną w ten sposób informację wykorzystuje do tego, aby
wyrównywać braki po szkole podstawowej i doskonalić te umiejętności, które najsłabiej wypadły na
sprawdzianie (ponad 200 odpowiedzi). Jednak brak przekonania o diagnostycznej wiarygodności
sprawdzianu powoduje, że nauczyciele równolegle (lub zamiast) dokonują swojej diagnozy na
wejściu. Oto kilka z wypowiedzi nauczycieli: porównuję wyniki sprawdzianu z własną diagnozą, chcę
poznać wiedzę i umiejętności uczniów osobiście, sama próbuję ocenić uczniów.
Dyrektorzy gimnazjów przywiązują dużą wagę do wyników egzaminu gimnazjalnego – we
wszystkich szkołach nauczyciele są zapoznawani z wynikami egzaminu gimnazjalnego (D1.1D) i jest
przeprowadzana dyskusja na temat wyniku tego egzaminu (D1.2D). Jedynie w przypadku dwóch szkół
dyrektorzy stwierdzili, że nie zaplanowano działań służących skuteczniejszemu nauczaniu
umiejętności, z którymi uczniowie szkoły najsłabiej sobie poradzili na egzaminie gimnazjalnym
(D1.4D).
Nauczyciele matematyki w gimnazjach bardziej niż w przypadku wyników ze sprawdzianu są
przekonani o tym, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są wiarygodną informacją o umiejętnościach
gimnazjalistów (C1N); ponad połowa odpowiedziała raczej tak i zdecydowanie tak, tylko 19
nauczycieli uważa, że wynik egzaminu nie ma związku z umiejętnościami uczniów (Rysunek 12.).
Rysunek 12. Nauczyciele matematyki o funkcji diagnostycznej egzaminu gimnazjalnego
C.1. Czy Pani/Pana zdaniem wyniki egzaminu gimnazjalnego są
wiarygodną informacją o umiejętnościach szkolnych
gimnazjalistów? N = 480
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Tabela 14. i Tabela 15. przedstawiają wyniki analizy czynnikowej (metoda największej
wiarygodności) zastosowanej do pytania C3N (w analizie uwzględniono ważenie obserwacji związane
ze sposobem losowania próby do badań).
Na podstawie odpowiedzi nauczycieli matematyki (pytanie C3N), którzy zadeklarowali, że analizowali
wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2009 (359 osób) daje się wyodrębnić trzy strategie
wykorzystywania wyników egzaminów gimnazjalnych:
1. podejmowanie działań zwiększających efektywność nauczania oraz uczenia się
(indywidualizacja nauczania, metody aktywizujące) – czynnik 1
2. doskonalenie specyficznych umiejętności, związanych z nauczanym przedmiotem (w tym
przypadku matematyką), od których zależy sukces na egzaminie – czynnik 3
3. działania przygotowujące do egzaminu (egzaminy próbne, dodatkowe zajęcia, powtarzanie
materiału) – czynnik 4.
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Wprowadzam większą indywidualizację nauczania.
Stosuję metody aktywizujące.
Częściej sprawdzam wiedzę i umiejętności uczniów.
Uczę uczniów planować czas.

0,594

Zadania egzaminacyjne włączam do prac klasowych.
Więcej uwagi poświęcam na czytanie ze zrozumieniem.
Realizuję to, co zostało zapisane w programie naprawczym
opracowanym po analizie wyników w szkole
Doskonalę umiejętności, które słabo wypadły.
Nie wpłynęło, wyniki egzaminów potwierdziły skuteczność
stosowanych przeze mnie metod.
Kładę nacisk na tworzenie i realizowanie planu rozwiązania
zadania.
Ćwiczę różne strategie rozwiązywania zadań.
Zwracam szczególną uwagę na poprawność
rachunkową (w tym stosowanie jednostek).
Organizuję egzaminy próbne i analizuję ich wyniki.
Prowadzę dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu.
Systematycznie powtarzam materiał.

0,341

-0,025

-0,010

Czynnik 4

Czynnik 3

Stwierdzenia z ankiety
dla nauczycieli gimnazjum

Czynnik 2

Czynnik 1

Tabela 14. Ładunki czynnikowe poszczególnych stwierdzeń, metoda maksymalnej wiarygodności, rotacja
Oblimin, 4 czynniki (pominięto ładunki mniejsze od |0,3|).

0,526
0,497
0,441
0,341
-0,311
-0,493

-0,029

0,357

0,740

-0,010

0,449

0,120

0,616

0,93

0,384

0,06
-0,09

,046
-,002
0056

0,372
0,685
0,349

W przeprowadzonej analizie daje się wyodrębnić jeszcze jeden czynnik (czynnik 2.), który jest
związany z reakcją nauczycieli na wyniki egzaminacyjne – wynik jest traktowany jako ocena
skuteczności nauczania: jeśli wynik jest satysfakcjonujący, to nie wpływa on na metody pracy
z uczniami, jeśli jest poniżej oczekiwań i w szkole opracowywany jest program naprawczy, to
nauczyciele realizują zapisane w nim działania.
Czynnik 2. nie jest skorelowany z pozostałymi (Tabela 14.). Być może wynika to stąd, że działania
podejmowane przez nauczycieli tak naprawdę nie są konsekwencją pogłębionych analiz wyników
egzaminu gimnazjalnego, a raczej są następstwem samego funkcjonowania egzaminów zewnętrznych
i intuicyjnego dostosowywania się szkół (oraz nauczycieli) do realizacji tego zadania.
Tabela 15. Macierz korelacji wyodrębnionych czynników

Czynnik
1
2
3
4

1

2

3

4

1,000

-0,131

0,379

0,465

-0,131

1,000

-0,011

-0,088

0,379

-0,011

1,000

0,259

0,465

-0,088

0,259

1,000

Wszystkie działania, które mają wpłynąć na lepsze wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym, są ze
sobą powiązanie i stosowane równolegle (silna korelacja czynnika 1. z czynnikiem 3. i 4.). Strategię
doskonaląca umiejętności matematyczne oraz strategię nastawioną na przygotowanie do egzaminu
poprzez przeprowadzanie egzaminów próbnych należy traktować jako uzupełniające się strategie,
aczkolwiek niekoniecznie w podobny sposób wykorzystywane przez nauczycieli (stąd nieco mniejsza
korelacja między czynnikiem 3. i 4.) – część nauczycieli stosuje je równolegle, część wybiera jedną z
nich. Można powiedzieć, że czynnik 3. jest związany z ćwiczeniem umiejętności rozwiązywania
pojedynczych zadań, natomiast czynnik 4. – z radzeniem sobie z egzaminem jako całością (w
badanych gimnazjach przeprowadza się średnio 2 egzaminy próbne, ale są gimnazja, gdzie
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przeprowadza się ich 4 lub więcej – pytanie C1D). Symptomatyczne jest też to, że w odpowiedziach
otwartych do pytania C3N o to, jak analizy wyników wpłynęły na organizację zajęć i metod pracy
nauczyciela, nie pojawiły się żadne odpowiedzi wskazujące na specyficzność działań podejmowanych
w konkretnym gimnazjum. Wskazywałoby to na brak refleksji rady pedagogicznej nad tym, jakie
czynniki wpływają na efektywność nauczania w ich szkole.
Coraz częściej do analiz wyników egzaminacyjnych w gimnazjach jest włączana informacja
o wskaźnikach edukacyjnej wartości dodanej. Dyrektorzy gimnazjów są przekonani o przydatności
wskaźnika EWD do oceny efektywności pracy szkoły: 83,7% dyrektorów wybrało odpowiedź
zdecydowanie przydatną i raczej przydatną. Nauczyciele matematyki są bardziej sceptyczni –
pozytywnie przydatność wskaźnika EWD do oceny efektywności nauczania postrzega 51,9%
nauczycieli (Rysunek 13. Dyrektorzy i nauczyciele matematyki gimnazjów o edukacyjnej wartości dodanej.
N
D
Odpowiedzi na pytania D4 (432 respondentów), E4 (147 respondentów)). Tę różnicę w postrzeganiu edukacyjnej
wartości dodanej da się wytłumaczyć tym, że dyrektorzy upatrują w EWD szansę na pozytywną ocenę
pracy szkół działających w trudnym środowisku, natomiast nauczyciele obawiają się, że EWD będzie
wykorzystywane do oceny pracy nauczyciela.
Rysunek 13. Dyrektorzy i nauczyciele matematyki gimnazjów o edukacyjnej wartości dodanej. Odpowiedzi na
pytania D4N (432 respondentów), E4D(147 respondentów)
Czy Pani/Pana zdaniem wskaźnik EWD jest przydatną miarą
efektywności nauczania?
dyrektorzy

nauczyciele matematyki

45,6%
39,6%

38,1%
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12,1%
8,2%
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raczej przydatną ani przydatną, ani
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Wzrasta też liczba szkół, które wykorzystują do analiz kalkulatory EWD (Rysunek 14. Wykorzystanie
D
kalkulatorów EWD (na podstawie pytania E5 )). Na podstawie pytań w ankietach trudno jest ocenić, w jaki
sposób analizy wewnątrzszkolne z zastosowaniem EWD są przekładane na działania doskonalące w
szkołach. Interesujące są odpowiedzi dyrektorów na pytanie o materiały pomocnicze do analiz
wyników egzaminacyjnych (D3D). Oprócz opracowań przygotowywanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne dyrektorzy wskazują na opracowania własne oraz opracowania przygotowane przez
Zespół EWD.
Rysunek 14. Wykorzystanie kalkulatorów EWD (na podstawie pytania E5D)
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Podsumowanie
Wyniki egzaminów zewnętrznych powinny dostarczać ważnych informacji o umiejętnościach
uczniów, a pośrednio o skuteczności podejmowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych.
Wydaje się jednak, że mała czytelność dydaktyczna wyników powoduje, że nauczyciele koncentrują
się głównie na „ekstensywnych” sposobach przygotowania do egzaminu (dodatkowe zajęcia,
przeprowadzanie egzaminów próbnych). Nie postrzega się wyników egzaminacyjnych jako
następstwa procesów edukacyjnych zachodzących w szkole, a zatem nie analizuje się wyników
egzaminacyjnych w kontekście usprawniania tych procesów.
Te wnioski są zbieżne z oglądem pierwszych raportów z ewaluacji zewnętrznej 14. Ich lektura
pokazuje, że niejednokrotnie utożsamia się pojęcia analizowania oraz wykorzystywania wyników, a
przecież analizę wyników należałoby traktować jako etap wstępny. Wykorzystanie wyników
egzaminów zewnętrznych to różnorodne działania podejmowane w szkole w efekcie analizowania
i interpretowania wyników egzaminacyjnych. Działania powinny mieć określony mierzalny cel, a ich
skuteczność powinna być monitorowana.

14

www.npseo.pl/action/raports
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Ocena konsekwencji wprowadzenia egzaminów zewnętrznych
w opiniach nauczycieli
Jednym z warunków dobrego funkcjonowania krajowego systemu egzaminów zewnętrznych jest jego
akceptacja ze strony nauczycieli. Pozytywne lub negatywne opinie nauczycieli tworzą klimat będący
ważnym czynnikiem skuteczności egzaminów w funkcji ewaluacyjnej, decydują również
o legitymizacji systemu oraz są składową tak zwanej fasadowej trafności egzaminów. Jak pouczają
doświadczenia w takich krajach jak Anglia, opór nauczycieli przed egzaminowaniem może prowadzić
do poważnych perturbacji w systemie oświaty. Jakie są opinie polskich nauczycieli o egzaminach?
W roku szkolnym 2009/10 działający przy CKE zespół zajmujący się rozwojem metody edukacyjnej
wartości dodanej (www.ewd.edu.pl)przeprowadził badanie nauczycielskich opinii o egzaminach
zewnętrznych. Badanie było prowadzone na dużych ogólnopolskich próbach nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (błąd standardowy oszacowań procentowych
mieści się w przedziale 0,2-1,5 punktu procentowego, metoda szacowania błędów bootstrap; w
wypadku próby nauczycieli ponadgimnazjalnych reprezentatywności zagraża brak wag
populacyjnych). Oto wybrane wyniki.
Ocena konsekwencji wprowadzenia zewnętrznego egzaminu
W badaniu ankietowym zapytano nauczycieli, jakie ich zdaniem były dla polskiej szkoły skutki
wprowadzenia sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego. Respondenci mogli wybrać jedną z czterech odpowiedzi: wprowadzenie danego
egzaminu przyniosło polskiej szkole: więcej dobrego niż złego, tyle samo dobrego, co złego, więcej
złego niż dobrego lub trudno powiedzieć.
Poniższy rysunek przedstawia oceny sprawdzaniu w klasie VI.
Rysunek 15. Ocena konsekwencji wprowadzenia sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej
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Najbardziej krytyczni wobec sprawdzianu okazali się nauczyciele szkół podstawowych, mniej więcej
tyle samo wybrało odpowiedź pozytywną, co negatywną. Im na wyższym poziomie nauczania
pracowali respondenci, tym więcej odpowiedzi trudno powiedzieć.
Nauczycieli poproszono też o ustosunkowanie się do zestawu 12 potencjalnych zalet i 12 wad
egzaminów. Odpowiadali na czteropunktowej skali od zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie
nie zgadzam się plus kategoria trudno powiedzieć.
Nauczyciele szkół podstawowych wśród potencjalnych zalet najczęściej zgadzali się ze stwierdzeniem
Jednolity w całym kraju sprawdzian pozwala porównywać osiągnięcia szkolne uczniów. Z tym dość
oczywistym sądem zdecydowanie zgodziło się 20%, a raczej zgodziło się 46% respondentów. Ze
zdaniem Sprawdzian mobilizuje szkoły do ciągłego wysiłku i doskonalenia metod nauczania
zdecydowanie identyfikuje się 18%, a raczej zgadza się z nim 51% nauczycieli szkół podstawowych.
Z podobnym sądem Sprawdzian zwiększa zaangażowanie nauczycieli w pracę zdecydowanie zgadza
się 13%, raczej zgadza się 41%.
Wśród potencjalnych wad egzaminów na czoło poziomu akceptacji ze strony nauczycieli szkół
podstawowych wysuwają się dwa stwierdzania: Ocena pracy szkoły i nauczycieli na podstawie
wyników sprawdzianu jest niesprawiedliwa oraz Nauczyciele pracujący ze słabymi uczniami
odczuwają frustrację wynikającą z niskich wyników swoich uczniów na sprawdzianie. W przypadku
obu stwierdzeń 46% nauczycieli zdecydowanie się zgadza z nimi zgadza, 35-36% raczej się zgadza.
Równocześnie z sądem Szkoły zamieniają ostatnie miesiące nauki w ciągłe przerabianie zadań
testowych i niekończący się sprawdzian próbny zdecydowanie zgadza się 19%, a raczej się zgadza
35%.
Zadeklarowane w ankiecie opinie wskazują, że najbliżej profesjonalnie związana ze sprawdzianem
grupa nauczycieli jest wobec niego bardzo krytyczna. Choć przyznają, że sprawdzian mobilizuje, to
zdecydowane odrzucenie użycia wyników sprawdzianu do oceny pracy szkół wskazuje, że motywacja
do wzmożonego wysiłku nie jest wsparta na przekonaniu o wartości sprawdzianu. Tylko 2 %
respondentów zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że Zadania na sprawdzianie dobrze
sprawdzają to, co w edukacji jest najważniejsze!
Kolejny wykres pokazuje ocenę konsekwencji wprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
Rysunek 16. Ocena konsekwencji wprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
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W stosunku do sprawdzianu ocena konsekwencji dla polskiej szkoły wprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego jest znacząco wyższa, co ważniejsze jest dość wysoka w grupie nauczycieli
gimnazjalnych. Blisko 40% respondentów w tej grupie twierdzi, że wprowadzenie tego egzaminu
przyniosło szkole więcej dobrego niż złego.
Ustosunkowanie nauczycieli gimnazjalnych do stwierdzeń opisujących potencjalne zalety i wady
egzaminu gimnazjalnego jest spójne z generalnie wyższą oceną egzaminu gimnazjalnego. Ze
stwierdzeniem Jednolity w całym kraju egzamin gimnazjalny pozwala porównywać osiągnięcia
szkolne uczniów zdecydowanie zgadza się 37%, a raczej zgadza się 43%. Mobilizacyjny walor
egzaminu dostrzega blisko 80% respondentów (łącznie dwie afirmujące odpowiedzi).
Ale niektóre opinie dotyczące potencjalnych wad egzaminu są akceptowane na tym samym poziomie
jak w grupie nauczycieli szkół podstawowych. Dotyczy to niesprawiedliwości oceny szkoły i pracy
nauczycieli na podstawie wyników egzaminu oraz poczucia frustracji nauczycieli ocenianych na
podstawie wyników uczniów o niskim potencjale edukacyjnym. Mniej natomiast nauczycieli
gimnazjalnych zgadza się, że ostatnie miesiące nauki to niekończący się egzamin próbny (choć i tak
ponad 40% respondentów w jakimś stopniu zgadza się, że tak jest). Ale taki sam niski odsetek (2%)
zgadza się ze stwierdzeniem, Zadania na egzaminie dobrze sprawdzają to, co w edukacji jest
najważniejsze. Podsumowując, choć oceny egzaminu gimnazjalnego są wyższe niż sprawdzianu w
klasie VI, to i tak trudno mówić o spostrzeganej, wysokiej trafności egzaminu gimnazjalnego.
Mobilizacja tak, uznanie, że egzamin jest dobrym narzędziem – nie.
Rysunek 17. Ocena konsekwencji wprowadzenia zewnętrznego egzaminu maturalnego przedstawia

graficznie odpowiedzi różnych grup nauczycieli na pytanie ankietowe o ocenę konsekwencji
wprowadzenia zewnętrznego egzaminu maturalnego.
Rysunek 17. Ocena konsekwencji wprowadzenia zewnętrznego egzaminu maturalnego
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Egzamin dojrzałości, choć nie w postaci jednolitego egzaminu zewnętrznego, jest najsilniej
zakorzeniony w polskim systemie oświaty. Być może w tym należy upatrywać jednej z przyczyn
bardzo wysokiej oceny tego elementu systemu egzaminów zewnętrznych. Ponad 60% nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych zgadza się ze stwierdzeniem, że wprowadzenie zewnętrznego egzaminu
maturalnego przyniosło polskiej szkole więcej dobrego nic złego. Tak wysoki poziom akceptacji
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notujemy zarówno w grupie nauczycieli liceów, techników jak i zasadniczych szkół zawodowych.
Intrygujący jest zatem rozdźwięk w ocenach między trzema analizowanymi poziomami szkół.
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych prawie jednogłośnie (90%) zgadzają ze stwierdzenie, że
jednolity w całym kraju egzamin maturalny pozwala porównać osiągnięcia maturzystów. Podobnie jak
nauczyciele gimnazjów w 70-80% zgadzają, że zewnętrzna matura mobilizuje szkoły i nauczycieli do
większego wysiłku. Mimo generalnej akceptacji nowej matury, podobnie jak w wypadku pozostałych
nauczycieli, i ta grupa obawia się oceniania pracy szkoły i nauczyciela na podstawie wyników
egzaminu. Ponad 40% nauczycieli, czyli podobnie jak w wypadku gimnazjów, zgadza się, że szkoły
zbyt koncentrują się na przygotowaniu do samego egzaminu. Ocena trafności egzaminów maturalnych
jest też niska, ale znacząco wyższa niż sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
Podsumowując, najbardziej krytycznie spostrzeganym przez nauczycieli elementem systemu
egzaminów jest sprawdzian w VI klasie szkoły podstawowej, najwyższe oceny zbiera egzamin
maturalny. W sumie jednak można na podstawie uzyskanych w tym badaniu wyników postawić tezę,
że egzaminom zewnętrznym brak powszechnego uznania ze strony jakże ważnej w tym wypadku
grupy społecznej – nauczycieli. Zagraża to legitymizacji egzaminów, godzi w fasadową trafność
egzaminacyjnych narzędzi pomiarowych. Niezależnie od poprawy jakości testów egzaminacyjnych
należy pomyśleć o kampanii na rzecz poprawy wizerunku egzaminów zewnętrznych wśród
nauczycieli. Przekonanie o wartości egzaminów jest warunkiem wypełniania przez nie funkcji
ewaluacyjnej.
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Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne jako źródło informacji o
gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej
Wstęp
Latem 2009 roku po raz pierwszy do publicznej wiadomości została przekazana informacja
o efektywności nauczania w 6050 gimnazjach położonych na terenie 2473 gmin. Uczyniono to za
pośrednictwem strony internetowej www.cke.scholaris.pl. Strona ta jest redagowana przez zespół ds.
wypracowania metodologii liczenia edukacyjnej wartości dodanej działający w ramach jednego
z projektów realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną a współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne to: wskaźniki EWD i trzyletnie wyniki egzaminów
gimnazjalnych. Te wartościowe informacje przedstawione w formie graficznej charakteryzują
gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania. Formę graficzną
uzupełniono komentarzem ułatwiającym odczytanie danych. Efektywność rozumiemy jako
wykorzystanie potencjału uczniowskiego (mierzonego wynikami sprawdzianu) w porównaniu ze
szkołami o podobnych zasobach uczniowskich. Pamiętać należy, że wskaźniki EWD dają możliwość
wnioskowania o efektywności nauczania w gimnazjach w zakresie sprawdzanym egzaminem
zewnętrznym. Specjaliści od pomiaru dydaktycznego na podstawie specjalnie dobranej próbki zadań
są w stanie wyniki uogólnić na szeroką klasę zadań. Mimo, że publikacja charakterystyk gimnazjów
ma charakter pilotażowy, to warto już pomyśleć jak wykorzystać trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne
do planowania rozwoju szkoły. Jak twierdzi Rothstein (2004), nie ma żadnych podstaw, by wierzyć,
że można uzyskać w nauczaniu szybkie zmiany w krótkim czasie, ale im szybciej zareagujemy, tym
lepiej.
Informacje przydatne dla wizytatorów ds. ewaluacji
Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne są pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne
w ewaluacji zewnętrznej w ramach systemu ewaluacji oświaty (SEO). Jest to łączna prezentacja
wyników egzaminu gimnazjalnego i EWD z trzech kolejnych lat (patrz przykłady poniżej). Pokazując
trzyletnie wskaźniki uwzględniono większą liczbę wyników i zwiększono precyzję szacowania
wskaźników gimnazjów stosunku do jednorocznych. Publicznie dostępne są dane wskaźniki ruchome
za lata 2006-2008; 2007-2009; 2008-2010. Poniżej dwa przykłady ilustrujących różną efektywność
nauczania w gimnazjach.
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Gimnazjum 1.
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Gimnazjum 2.
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To co jednak pokazano na wykresach przypomina „wierzchołek
góry lodowej” w stosunku do tych informacji, na temat jakości
nauczania, które można uzyskać w szkole przy wykorzystaniu
narzędzi, które zespół EWD dostarczył nauczycielom. Mam tu na
myśli zarówno jednoroczne kalkulatory EWD jak i kalkulator
EWD Plus.
Kalkulatory pozwalają na wykonanie analiz, w wyniku których
poznamy problemy, wymagające omówienia, refleksji i
zaplanowania działań dydaktycznych zgodnie z przyjętą
koncepcją rozwoju szkoły.

Wizytatorzy
ds.
ewaluacji
dla
pokazania
zaangażowania
dyrektorów
szkół
w wykorzystanie wyników egzaminów dla doskonalenia jakości nauczania podkreślają, że dyrektorzy
i nauczyciele korzystają ze wskaźników EWD uważając je za przydatne. Jednak treść pierwszych
raportów ewaluacyjnych, które pojawiły się wiosną 2010 r., wykazała, że tematyka związana
z analizowaniem, interpretowaniem i wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych nie jest
wystarczająco rozumiana zarówno w szkołach, jak i przez wizytatorów ds. ewaluacji.
W referacie Tamary Kropiowskiej i Jerzego Paczkowskiego z ODN w Słupsku czytamy m.in.:
W środowisku szkolnym i pozaszkolnym zauważyć można tzw. „szok interpretacyjny” związany z
pozorną niespójnością EWD z wynikami egzaminów:





Gimnazja uzyskujące wysokie i średnie wyniki z egzaminu zewnętrznego nie potrafią (nie
chcą?) wskazać przyczyn, dlaczego mają niski wskaźnik 3-letniego EWD, czyli
klasyfikują się w grupie „szkół niewykorzystanych możliwości” ucznia.
Organy prowadzące szkoły są zaskoczone tym, że gimnazja uzyskujące niskie średnie
wyniki z egzaminu zewnętrznego mają wysoki wskaźnik 3-letniego EWD i klasyfikują się
w grupie „szkół wspierających” rozwój ucznia.
Przedstawiciele tych organów dalej chcą rankingować i rozliczać szkoły wg średnich
wyników. Często nie rozumieją filozofii EWD i wolą premiować tzw. „lepsze gimnazja”
za efekt końcowy pracy szkoły.
W ostatnim roku obserwuje się jednak zmiany w ocenie szkół przez organy prowadzące.
Być może wynika to z medialnego nagłośnienia wskaźnika EWD i jego dostępności na
stronie internetowej portalu „Scholaris” (już wkrótce wyłącznie na stronie EWD, przyp.
autorki).

Wskazane przekonanie o przydatności wskaźników EWD
Tytuł tego akapitu podkreśla potrzebę wzajemnego zrozumienia i troski o jak najwyższą efektywność
nauczania władz oświatowych i zespołów nauczycieli. Można spodziewać się, że w każdym
środowisku znajdą się dyrektorzy, którzy zechcą sprawdzić, jakie dodatkowe informacje poza
wynikami egzaminu gimnazjalnego można uzyskać w skutek przekształcania wyników
egzaminacyjnych. Chciałabym wierzyć, że dyrektorzy znajdą także sprzymierzeńców w rodzicach,
którzy będą chcieli posyłać dzieci nie tylko do szkół, które uzyskują wysokie wyniki egzaminacyjne,
ale przede wszystkim do szkół, które zapewniają rozwój każdemu uczniowi stosownie do jego
potencjału.
Można intuicyjnie wyczuwać, że uczniowie z każdym dniem uczą się czegoś nowego, rozwijają się,
nabywają wiele nowych wiadomości i umiejętności. Bez znajomości jednak wskaźników EWD nie

52

uda się porównać tempa tego rozwoju z rówieśnikami o podobnym potencjale, którzy w ciągu trzech
lat uczęszczali do innych szkół.
Od czego zacząć w szkole
Korzystając z wcześniejszego porównania („góry lodowej pod powierzchnią wody”), należy
sprawdzić, jaka jest efektywność nauczania w szkole, czyli winno nastąpić stopniowe poznawanie,
interpretowanie i pogłębianie analiz umożliwiające szukanie wskazówek do planowania rozwoju
szkoły. W tym celu proponuję:
1) Wyłonić kilkuosobowy zespół nauczycieli, który wspólnie podejmie pracę analitycznowyjaśniającą. W zespole np. pięcioosobowym winni znaleźć się ambitni nauczyciele różnych
przedmiotów nauczania, z których przynajmniej jeden swobodnie posługuje się technologią
informatyczną. Ważne jest, aby wyłoniony zespół, wspólnie z dyrektorem miał przekonanie
o tym, że zadaniem szkoły jest zapewnienie wysokiej jakości nauczania; że szkoła winna
zapewnić każdemu uczniowi możliwość rozwoju na miarę jego możliwości; że rozwój
każdego ucznia przyczyni się do uzyskania odpowiednio wysokiego wyniku
egzaminacyjnego; że wynik egzaminu gimnazjalnego to informacja o aktualnym stanie
osiągnięć uczniów; że ten sam wynik egzaminacyjny dla szkoły można uzyskać przy różnym
wkładzie pracy nauczycieli, zależnie od potencjału uczniów na wejściu.
2) Zapoznać się z literaturą przedmiotu. Napisano już na ten temat sporo (wybór kilku pozycji
na końcu artykułu). Dobór treści winien być uzależniony od stanu aktualnej wiedzy
poszczególnych nauczycieli. Absolutne minimum to opis i prezentacja trzyletnich wskaźników na
stronie www.ewd.edu.pl . Zapewne większość nauczycieli zaufa zespołowi badawczemu
działającemu przy CKE w zakresie trafności wyboru modelu liczenia EWD, a tylko niektórzy
sięgną do szczegółowego uzasadnienia wyboru modelu (Jakubowski M.,2006, Pokropek A., 2010
- patrz dokumentacja techniczna na stronie ewd) lub do literatury zagranicznej.
3) Odszukać graficzną informację z wynikami trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych
(wyniki egzaminu i wyniki EWD) dla gimnazjum, którego wyniki planujemy analizować. W tym
celu należy „wejść na stronę internetową” www.ewd.edu.pl i korzystając z wyszukiwarki
(województwo, powiat, gmina) wybrać ze spisu szukane gimnazjum. Z ciekawości należałoby
poszukać jak układają się elipsy dla innych znanych środowiskowo gimnazjów. Zauważycie
zapewne różnice nie tylko w położeniu elips, ale także ich wielkości, która jest związana z
informacją o obszarze ufności tego wyniku. Niepewność pomiarowa jest tym mniejsza im więcej
uczniów przystępowało do egzaminu. Elipsa jest większa przy małej liczbie uczniów (trzech
kolejnych roczników). Liczba uczniów, dla której liczono wskaźniki egzaminacyjne, jest podana
pod każdym wykresem.
4) Opisać efektywność nauczania w gimnazjum zgodnie ze wskazówkami (Jak odczytywać
wyniki z wykresów?). Następnie proszę porównać położenie elips w układzie współrzędnych
w dwu przedziałach czasowych (2006-2008) i (2007-2009). Najprawdopodobniej uda się
zauważyć tylko niewielkie zmiany w pozycji elips, ze względu na fakt, że dwa zbiory danych
konieczne do liczenia EWD zawierają dwa roczniki wspólnych wyników (2007
i 2008). Odczytane lub zapisane informacje wynikające z odczytu danych z wykresów należy
poddać ocenie stosownie do własnych ambicji, ambicji rodziców w stosunku do swoich dzieci i
ambicji lokalnej społeczności.
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Warto w trakcie wartościowania wyników odpowiedzieć sobie na pytania:
a) Czy nasi nauczyciele (a nie tylko mały zespół) znają informację dotyczącą trzyletnich
wskaźników egzaminacyjnych?
b) Czy mamy sygnały, że informację tę znają organy prowadzące lub nadzorujące szkołę lub
rodzice?
c) Czy efektywność nauczania w gimnazjum daje powody do zadowolenia lub dumy
z dotychczasowych rezultatów?
d) W którym kierunku powinniśmy planować rozwój szkoły? (zawsze naprzód poprawić
efektywność nauczania, a potem liczyć na poprawę wyników egzaminów).
e) Co zrobić, by utrzymać ewentualny wysoki poziom nauczania w kolejnych latach?
f) Co zrobić, aby poprawić efektywność nauczania?
g) Co zrobić, aby utrzymać dotychczasową, efektywność nauczania w dłuższym przedziale
czasowym?
5) Zaplanować analizy z wykorzystaniem kalkulatora EWD PLUS. O ile na część pytań
zaproponowanych powyżej można odpowiedzieć po chwili rozmów z nauczycielami, to na
wiele innych będziemy musieli poszukać odpowiedzi planując analizy. Najłatwiej
przypomnieć sobie zespoły uczniów, którzy ostatnio opuścili mury szkolne, a więc
absolwentów z 2009 czy 2010 roku. Czego możemy się dowiedzieć? Poniżej kilka
przykładów:
a) Czy wskaźniki egzaminacyjne z obu części egzaminu gimnazjalnego są podobne?
b) Czy wszystkie klasy osiągnęły podobny poziom efektywności nauczania mierzony
edukacyjną wartością dodaną? Jeżeli nie, to dlaczego? (powtarzać wielokrotnie przy
kolejnych pytaniach)
c) Czy potencjał uczniów „na wejściu” był podobny w każdej klasie?
d) Czy rozkłady wyników „na wejściu” do gimnazjum odpowiadają rozkładowi wyników „na
wyjściu” z gimnazjum?
e) Z którą grupą uczniów ze względu na potencjał (niski, średni, wysoki) pracowano w szkole
najefektywniej?
f) Czy efektywność nauczania mierzona EWD podobnie układa się jak wyniki
egzaminacyjne?
g) Czy efektywność pracy z uczniami miejscowymi jak zamiejscowymi lub uczniami
pochodzącymi z różnych szkół podstawowych jest taka sama?
h) Czy efektywności pracy z chłopcami i dziewczętami jest taka sama?
i) Czy efektywność nauczania mierzona jednorocznymi wskaźnikami EWD w kolejnych latach
gimnazjum zmieniała się?
j) Czy zauważono zróżnicowaną efektywność nauczania przez nauczycieli języka polskiego
czy matematyki?
6) Wystąpić do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o przekazanie danych
umożliwiających przeprowadzenie analizy wewnątrz szkoły wszędzie tam, gdzie do tej pory
jeszcze nie udostępniono ich w serwisach dla dyrektorów szkół. Format danych (których wzór
podano poniżej) umożliwia wklejenie ich zarówno do kalkulatorów jednorocznych jak
i kalkulatora EWD Plus.

Kod
ucznia

płeć

dysleksja_sp

dysleksja_g

wynik
SP

wynik
GH

wynik
GMP

A01

1

0

0

35

35

34

A02

0

0

0

31

15

17
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7) Ściągnąć program umożliwiający przeprowadzenie analiz (ze strony www.ewd.edu.pl).
Na tej samej stronie można także znaleźć wskazówki do pracy z programem ilustrowane
materiałem filmowym. Przygotowując się do wykonania tego zadania, można poćwiczyć
wykonywanie analiz z wykorzystaniem programu EWD PLUS na fikcyjnych danych
zachowując podany we wzorze format danych.

8) Wykonać zaplanowane analizy stosując:
a) wybór uczniów według kryteriów: wszyscy uczniowie, klasa, potencjał, płeć,
b) grupowanie uczniów według: wszyscy uczniowie, potencjału (niski, średni, wysoki), klasa,
płeć
c) wskaźniki, jest ich łącznie 12: ewd GH, ewd GMP, przedział ufności EWD GH, przedział
ufności GMP, liczebność, EWD – skala staninowa, EWD GMP – skala staninowa itd.
Należy je wybierać w kolejności kolumn zaprojektowanej tabeli.W każdej chwili można
zrezygnować w pierwotnej wersji tabeli i ją inaczej zaplanować.

Poniżej podano kilka przykładów tabel i wykresów ilustrujących wynik pracy z kalkulatorem EWD
PLUS. Rezultaty analiz możemy zapisywać w tabelach lub na wykresach. Poniżej podano tylko kilka
przykładów. Kolejnych proszę szukać w materiałach i artykułach Ewy Stożek i innych członków
zespołu EWD.
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Przykład 1.
Zestawienie tabelaryczne i graficzne wyników egzaminacyjnych 2009 i EWD (jednorocznego)

Uwaga! Przed wyciągnięciem wniosków sprawdź przedziały ufności dla wskaźników EWD. Na
podstawie tabeli i wykresu poniżej stwierdzamy, że EWD dla części humanistycznej
w gimnazjum jest dodatnie i że nie ma istotnych różnic między efektywnością nauczania
w poszczególnych klasach (przedziały ufności zachodzą na siebie).

Zestawienia tabelaryczne i graficzne wyników egzaminacyjnych według potencjału „na
wejściu”.
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Na podstawie tabeli i wykresu stwierdzamy, że nie ma istotnych różnic między efektywnością
nauczania w gimnazjum z grupami uczniów o różnym potencjale.
Przykład 2.
Porównanie efektywności nauczania w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematycznoprzyrodniczych

W podanym przykładzie możemy wyróżnić klasy różniące się efektywnością nauczania, a nawet
tworzyć z nich grupy.

9) Zaplanować i wdrożyć działania służące rozwojowi gimnazjum
Podejmujemy się wykonania jakiegoś działania wówczas, kiedy narasta w nas lub wobec nas
niezadowolenie z efektów naszej pracy. Mamy jak każdy człowiek tendencję do szukania trudności
poza nami nie zdając sobie sprawy, jak wiele może zależeć od nas samych.
Aby plan związany z wykorzystaniem wyników mógł powstać, pracę nad nim musi poprzedzić burza
mózgów między nauczycielami wewnątrz szkoły. Warto rozglądnąć się także na zewnątrz czy w
innych szkołach nie próbowano realizacji takich działań. Każdy znany przykład może zainspirować
do jeszcze lepszego pomysłu. Warto zaprosić do dyskusji przedstawicieli rodziców, organów
prowadzących czy radnych, którzy mogliby wspierać działania dyrekcji szkoły w poszukiwaniu
dodatkowych środków na realizację zadania.
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Wszelkie pomysły należy spisać i skonkretyzować dobierając realizatorów zadań. Plan należy urealnić
biorąc na siebie tylko takie zadania, które będziemy w stanie wykonać. Projekt musi obejmować z
góry przyjęty czas jego realizacji np. 5 miesięcy.
Warto wyłonić zespół, który określi sumaryczny czas, jaki zamierza się przeznaczyć się na realizację
tego zadania w szkole (np. Pani Kasia 10 godzin, Pan Krzyś 15 godzin itp.). Ustalić terminy spotkań
zespołu realizatorów projektu np. pierwszy poniedziałek miesiąca i terminy spotkań z uczniami
np. drugi i trzeci poniedziałek miesiąca.
Oczywiście nie wszystkie działania można i trzeba podejmować zespołowo. W małych szkołach
trzeba je będzie podejmować indywidualnie. Plan działania wymaga kreatywnego przedstawienia go
innym. Podczas realizacji wymaga się od jego uczestników umiejętności dzielenia się własną wiedzą
i doświadczeniem z innymi uczestnikami projektu. Stąd już bardzo blisko do planowania kolejnych
działań zgodnie z modelem jakości (Deming, 1985).

Zaplanuj
działania

Wdożenie
działania

Samoocena

Refleksja na
skutecznością
działania

Realizacja tego zadania wymaga nie tylko umiejętności (1) zaplanowania działań, ich (2) wdrożenia
do praktyki szkolnej, ale także (3) refleksji nad skutecznością tych działań. Refleksja winna
prowadzić do samooceny, która musi być dokonana w kontekście zapisanego wcześniej planu
działania. Propozycję zapisu planu działania w tabeli podano poniżej.

58

Planujemy realizację zadania: wykorzystanie wyników egzaminów dla poprawy efektywności nauczania

Grupa zarządzająca

Zadania

Koordynator
projektu

Zainicjowanie dyskusji. Powołanie zespołów
zadaniowych. Zatwierdzenie planu realizacji
projektu w szkole przez nauczycieli i
rodziców. Czuwanie nad realizacją.

Grupa projektująca
i sprawozdająca.

Opracowanie projektu.
Opracowanie sprawozdania z realizacji
projektu.

Członkowie
zespołu i czas
przeznaczony na
realizację zadania w
godzinach

Grupa wykonawcza:
Przewodniczący
I grupy tematycznej
Przewodniczący
II grupy tematycznej
Przewodniczący
II grupy tematycznej

Sekretarz

Przygotowywanie materiałów do ćwiczeń.
Prowadzenie indywidualnych i grupowych
zajęć oraz ocenianie prac uczniowskich z
zakresu przedmiotów humanistycznych.
Prowadzenie indywidualnych i grupowych
zajęć oraz ocenianie prac uczniowskich prac
uczniowskich z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych.
Wizualizacja planu działań zespołu
wykonawczego na terenie szkoły;
gromadzenie planów pracy zespołów; pisanie
notatek z obserwacji zajęć z uczniami, notatek
z posiedzeń; rejestracja trudności; wywiady
z uczestnikami zajęć i prowadzącymi zajęcia;
gromadzenie opisów przedsięwzięć
podejmowanych przez zespoły.

Warto także zapisać planowane mierzalne wskaźniki sukcesu realizacji projektu. Czego chcemy ich
nauczyć i co uznamy za sukces programu?
10) Samoocena realizacji projektu, obejmuje rodzaje działań, osoby odpowiedzialne za realizacją
zadania, jak i analizę dokumentów powstałych w trakcie realizacji projektu np. zbiór zadań, zbiór
prac uczniów, rejestracja informacji zwrotnej do uczniów lub nauczycieli o efektach jego pracy;
notatki z posiedzeń zespołów; zapiski trudności pojawiających się w trakcie realizacji.
Jakość kształcenia jest spełnieniem oczekiwań jego uczestników - uczniów, ich rodziców,
społeczeństwa – co do osiągnięć uczniów. Te oczekiwania mogą być nie dość sprecyzowane, a
nawet wzajemnie sprzeczne między grupami użytkowników, ale to one zgodne z ogólną teorią
jakości, stanowią główne kryterium oceny jakości procesu i wyników realizacji projektu.
Czego należy unikać w rozmowie z wizytatorem ds. ewaluacji
Poniżej podano, trzy przykłady stwierdzeń wizytatorów powtórzonych za dyrektorami pochodzące z
raportów powstałych w ramach systemu ewaluacji oświaty (SEO). W trakcie rozmowy z wizytatorem
należy unikać stwierdzeń:
1) „Efektywność” nauczania w szkole wzrosła, bo średnie wyniki egzaminacyjne są w tym roku
wyższe. Uzasadnienie: Dajemy wówczas dowód błędnego rozumienia efektywności nauczania.
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Dodatnie EWD (roczne, trzyletnie) świadczy o dobrej efektywności nauczania a nie średnia wyników
końcowych. Wyniki egzaminacyjne nie uwzględniają wyników uczniów „na wejściu” do gimnazjum.
2) Podejmowane działania w szkole mają znaczący wpływ na „efekty” pracy ponieważ corocznie
wzrasta średnia wyników osiąganych przez szkołę w poszczególnych częściach egzaminu
gimnazjalnego. Uzasadnienie: Dajemy dowód
braku
świadomości, że średnia wyników
gimnazjalnych niezależnie od tego czy wzrasta czy maleje nie służy do porównań efektywności
nauczania w szkołach. Różnica między średnimi wynikami w szkole w kolejnych latach jest często
wynikiem wzrostu trudności lub łatwości testu.
3) Zdaniem nauczycieli wyniki egzaminów zewnętrznych wypadają znacznie lepiej niż wyniki
egzaminów próbnych (Testy próbne dla klas I-III, Wydawnictwo…….), Uzasadnienie: Nie ma
podstaw do takiego twierdzenia bez możliwości analitycznego stwierdzenia podobieństwa
właściwości obu testów i to zarówno pod względem ilościowym jak jakościowym np. zakresu
sprawdzanych umiejętności, trudności czytanych tekstów, przyjętego klucza punktowania itd.
Umiejętności uczniów nie zmieniają się tak szybko.
4) Zespoły działające w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dokonują porównania
w systemie
edukacyjnej
wartości
dodanej.
Wyniki z przeprowadzonych analiz […] służą do przeprowadzenia porównań w skali staninowej,
porównań wyników egzaminów z wynikami kształcenia z poszczególnych przedmiotów na
przestrzeniu roku szkolnego oraz w całym cyklu kształcenia. Uzasadnienie: Nie nic takiego „jak
system EWD”. EWD jest wskaźnikiem efektywności nauczania w szkole, w klasie.
Porównania, to także jeszcze analizy wyników, które winny służyć refleksji nad skutecznością pracy
nauczycieli w celu zaplanowania pracy dydaktycznej z uczniami. Nie należy także spodziewać się, że
oceny szkolne będą zawsze zbieżne z wynikami egzaminów ze względu na inny charakter tych ocen.
Ocena szkolna oprócz aspektu dydaktycznego zawiera także wychowawczy element
(systematyczność, pilność, postępy). Ocena egzaminacyjna jest jednorazową wyłącznie dydaktyczną
informacją.
5) Wskaźnik EWD w części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej obliczony na
podstawie wyników egzaminów 2006-2008 plasuje gimnazjum wśród szkół wymagających pomocy i
szkół niewykorzystanych możliwości. Uzasadnienie: Stwierdzenie błędne, wynika prawdopodobnie z
niezręczności językowej. Można się tylko domyślać, że wskaźnik EWD jest ujemny dla obu części
egzaminu gimnazjalnego a zatem efektywność nauczania w szkole jest niższa niż w szkołach, które
pracowały z uczniami o podobnym potencjale na wejściu.
6) Od 2006 roku obliczana jest edukacyjna wartość dodana szkoły, poszczególnych uczniów
i oddziałów. Dokonano interpretacji tendencji rozwojowej szkoły na przestrzeni lat 2002-2009.
Uzasadnienie: Terminu tendencja użyto niewłaściwie. Uważa się, że do wyodrębnienia trendu
powinien być wykorzystywany co najmniej 10-letni okres (M.Sobczak, 2008, s.331). Można domyślać
się, ze analizowano wyniki egzaminów za lata 2002-2009, ale jakie wskaźniki wzięto pod uwagę, to
już nie.

Podsumowanie
Ogromnym kapitałem szkoły są jej nauczyciele, ich kwalifikacje, doświadczenie, warsztat
metodyczny, stosunek do obowiązków i umiejętność pracy z uczniami. Zanim sięgniemy po pomoc
z zewnątrz postarajmy się pomóc sobie nawzajem, wymieniając doświadczenia. Jestem przekonana, że
w atmosferze wzajemnego zaufania pod mądrym kierownictwem dyrektora uda się wyodrębnić
działania prowadzone w klasach lub grupach uczniów o wysokiej efektywności nauczania i rozszerzyć
je za pośrednictwem działania nauczycieli na inne zespoły. Zastanówmy się, czy potrafimy
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odpowiedzieć rodzicom, organom nadzorującym szkołę lub prowadzącym: co decyduje o sukcesie lub
porażce szkoły?; Czy już wiemy: co zrobić, by utrzymać ewentualny wysoki poziom nauczania
w kolejnych latach?; ile czasu potrzebujemy na poprawę efektywności nauczania?; czy szkoła
wymaga zewnętrznego wsparcia, czy bardziej wymagającego, konsekwentnego dyrektora?; co zrobić,
aby uzyskać pomoc zewnętrzną będąc szkołą o niskiej efektywności nauczania?; kto z zewnątrz
mógłby systematycznie pracować z nauczycielami, aby rozwijać ich umiejętności dydaktyczne?; sami
sięgniemy po pomoc finansową umożliwiającą rozwój zawodowy nauczycieli, czy będziemy czekać
aż takie działania zostaną zalecone przez władze oświatowe lub samorządowe?
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Kuratoria Oświaty wspierają pracowników oświaty
w zakresie analizowania wyników egzaminów,
w tym wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej
Wstęp
Pracownicy oświaty wymagają wsparcia w zakresie analizowania wyników egzaminów, w tym
wskaźnika efektywności nauczania (EWD). Dlatego m.in. Kuratoria oświaty w całej Polsce wśród
różnych tematów form doskonalenia grantowego, na które organizowały przetargi uwzględniali
tematykę edukacyjnej wartości dodanej. W związku jednak z trudnością odszukania na stronach
internetowych tych informacji dr hab. Roman Dolata wystąpił do wszystkich Kuratorów z prośbą
o przekazanie informacji na ten temat poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka pytań
kwestionariuszowych. Niniejszy tekst przygotowano na podstawie informacji nadesłanych przez
kuratoria oświaty. Do wszystkich kuratorów wysłano ten sam kwestionariusz (w załączeniu), ale
zakres odpowiedzi był bardzo zróżnicowany. Najczęściej ogranicza się do odpowiedzi na zadane
pytania a czasem obejmuje także zakres działań, które realizują inne instytucje we współpracy
z Kuratoriami.
Mamy nadzieję, że przegląd działań podejmowanych przez kuratoria będzie stanowił wzajemnie
źródło inspiracji. Materiały na ten temat gromadzono od czerwca do 17 sierpnia 2011 roku.
Województwo Dolnośląskie
Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010
uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej w roku 2010.
10-godzinnym szkoleniem Edukacyjna Wartość Dodana. Interpretacja i wykorzystanie do modyfikacji
pracy szkoły objęto 700 osób. Zorganizowano 20 grup szkoleniowych w miejscowościach: Walim,
Boguszowice-Gorce, Wałbrzych, Żurawina, Sobótka, Dzierżoniów, Głuszyca, Świdnica,
Goczałkowice, Pieszyce, Jedlina Zdrój, Mietków, Lutomia Dolna, Strzegom, Mieroszów.
Na konferencjach dla dyrektorów organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty poruszano
kwestie związane z EWD, wspominano o możliwości zastosowania jako wskaźnika efektywności
nauczania, wskazana została strona internetowa www.ewd.edu.pl z sugestią do skorzystania
z zawartości strony i narzędzi, które się tam znajdują.
Wizytatorzy ds. ewaluacji podczas wizyt w szkołach podejmują temat stosowania EWD w kontekście
kompleksowych działań umożliwiających większy wgląd w efektywność pracy szkoły.
W 2010 r. wizytatorzy (ewaluatorzy, kontrolerzy, wspomaganie i rozwój edukacji) – 35 osób,
uczestniczyli w 6 godzinnym szkoleniu z zakresu EWD.
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Kuratorium Oświaty w roku 2009 nie organizowało przetargów, w których uwzględniano tematykę
edukacyjnej wartości dodanej.
Poniżej podano tematykę szkoleń związaną z EWD
w roku 2010.
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Rok 2010
1. Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego do poprawy jakości pracy szkoły
i planowania rozwoju ucznia; nauczyciele województwa, 30 godzin (175 osób).
2. Edukacyjna wartość dodana a interpretacja wyników zewnętrznych, wizytatorzy, 10
godzin (30 osób).
Na terenie województwa w każdym z ośrodków doskonalenia nauczycieli istnieje zespół, który
pracuje nad problemem EWD i wykonuje to zadanie w ramach zadań statutowych, a także w Wydziale
Wspomagania Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Województwo Lubelskie
Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 nie
uwzględniano tematyki edukacyjnej wartości dodanej.
Natomiast w roku 2008 Lubelski Kurator Oświaty organizując postępowanie w ramach zamówienia
publicznego przewidział temat Edukacyjna wartość dodana jako informacja o jakości pracy szkoły
(dla 100 nauczycieli, 30 godzin zajęć). Zadanie to zostało zrealizowane przez Lubelskie Samorządowe
Centrum Doskonalenia w Lublinie.
Kuratorium zorganizowało w 2009 roku (14.04.) szkolenie dla wizytatorów, prowadzone przez
pracownika OKE w Krakowie pt. Analiza i ocena wyników kształcenia W szkoleniu wzięło udział 8
osób.
Województwo Lubuskie
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2009-2010 nie organizowało przetargów,
w których uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.
W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. są konsultanci, którzy prowadzą formy
doskonalenia zawodowego poświęcone upowszechnianiu wiedzy o EWD oraz podnoszeniu
umiejętności jej wykorzystania, np. warsztaty Zastosowanie metody edukacyjnej wartości dodanej do
oceny efektywności nauczania.
EWD to także jedna z treści kursów doskonalących, np. "Budowanie programów naprawczych
mających na celu podnoszenie wyników egzaminu maturalnego", „Wykorzystywanie wyników
egzaminu gimnazjalnego do planowania działań doskonalących proces edukacyjny w szkole",
„Wykorzystywanie wyników egzaminu maturalnego i wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe do planowania działań doskonalących proces dydaktyczny szkoły".
Kuratorium Oświaty zorganizowało 26.05.2010 r. w Kolsku konferencję nt. 10-lecie gimnazjów
w województwie lubuskim – oczekiwania, założenia a rzeczywistość (EWD – jako miara efektywności
pracy szkoły). W konferencji wzięły udział 82 osoby.
Skierowano prośbę do krajowego zespołu EWD pracującego pod kierunkiem prof. dr hab. Romana
Dolaty o zamieszczenie na stronie internetowej Projektu informacji o planach
i perspektywach rozwoju metody EWD w świetle nowej formuły egzaminów zewnętrznych (np.
podział części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego na przedmioty).
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Województwo Łódzkie
Działaniem o zasięgu wojewódzkim, które zostało wskazane w piśmie przewodnim – jest
zorganizowanie przetargu na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach Wojewódzkich
Zadań Edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku 2009.

Rok 2009
Doskonalenie efektywności kształcenia w gimnazjum w oparciu o wskaźnik EWD,
z wykorzystaniem kalkulatora EWD i analiz kontekstu szkolnego. W zajęciach szkoleniowych wzięli
udział dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów.
Zajęciami 8 godzinnymi objęto 114 szkół. Łącznie w szkoleniami objęto około 3000 nauczycieli.
Szkolenia organizowano w takich miejscowościach jak: Łódź, Pabianice, Konstantynów, Brzeziny,
Kutno, Łęczyca, Zgierz, Stryków, Sieradz, Wieluń, Łask, Szadek, Poddębice, Skierniewice, Łowicz,
Biała Rawska, Tomaszów Maz., Piotrków Tryb., Radomsko, Opoczno, Szczerców, Sulejów oraz inne,
mniejsze miejscowości.
Kuratorium tematykę EWD uwzględniało podczas konferencji:
Rok 2009
 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych przy wykorzystaniu edukacyjnej wartości
dodanej. Wzięło w niej udział 50 uczestników. Konferencja z prezentacją i przykładami.
Rok 2010
 Konferencje w Piotrkowie ( x2) Zelów, Radomsko, Opoczno. Łącznie wzięło udział około
180 osób. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych przy wykorzystaniu edukacyjnej
wartości dodanej. Wykład z prezentacją podczas zebrań.
Pracownicy kuratorium wiedzą, że na terenie województwa wśród pracowników Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej jest jeden członek zespołu EWD, który prowadzi badania w tym zakresie.
Pracownicy Kuratorium proponują zastanowić się nad zmianą metodologii obliczania EWD tak, aby
bardziej różnicowała ona poszczególne szkoły (obecnie prawie wszystkie mieszczą się w I. i III.
ćwiartce układu współrzędnych). Mimo sporej już popularności wskaźnika szkoły w niewielkim
stopniu wykorzystują go do analiz wewnętrznych, najczęściej ograniczając się jedynie do odczytania
wartości EWD ze strony internetowej.

Województwo Małopolskie
Małopolskie Kuratorium organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach
2009-2010 uwzględniało tematykę edukacyjnej wartości dodanej (EWD).
Rok 2009
Wpływ Edukacyjnej Wartości Dodanej na podnoszenie jakości pracy szkoły - 8 grup po 20 godzin.
Ogółem 150 uczestników. Szkolenia były organizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w takich miejscowościach jak: Kraków, Tarów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Wadowice.
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Rok 2010
Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do
pracy z uczniami (w tym EWD jako jeden z modułów). Szkoleniami 30 godzinnymi objęto ogółem
250 osób w grupach około 20 osobowych. Miejscowości, w których były organizowane szkolenia:
Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Wadowice.
W Małopolskim Kuratorium w roku 2009 przygotowano informację na temat EWD zamieszczając ją
w Biuletynie. Udostępniono także przygotowaną przez wizytatorów analizę wskaźnika EWD dla
małopolskich gimnazjów na podstawie danych opublikowanych przez CKE (Zespół Projektowy
EWD) osobno dla wyników części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. W tabelach
przedstawiono procentowy udział szkół wymagających pomocy, neutralnych, niewykorzystanych
możliwości i wspierających według powiatów a na wykresie procentowy udział szkół według kategorii
w województwie.

Małopolski Kurator Oświaty brał systematycznie udział w spotkaniach organizowanych,
w Tarnowie przez Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera, z Wójtami i Burmistrzami gmin
małopolskich. Podczas tych spotkań dwukrotnie prezentowano osiągnięcia szkół poprzez interpretację
wskaźnika EWD oraz zwracano uwagę na rolę organów prowadzących w podwyższaniu jakości pracy
szkoły.

Województwo Mazowieckie
Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010
uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.
Rok 2009
Analiza efektów pracy szkoły – edukacyjna wartość dodana (329 osób).
Zorganizowano 13 grup szkoleniowych po 15 godzin. Miejscowości, w których były organizowane
szkolenia: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce.
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Rok 2010
Pomiar dydaktyczny i EWD w aspekcie analizy osiągnięć gimnazjalistów (296 osób).
Zorganizowano 17 grup szkoleniowych po 15 godzin zajęć. Miejscowości, w których były
organizowane szkolenia: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce.
Województwo Podkarpackie
Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010
uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej w roku 2010.
Rok 2010
Jak podnieść efektywność kształcenia? W programie temat: EWD wskaźnikiem efektywności
nauczania (163 osób) .
Zorganizowano 5-godzinne zajęcia szkoleniowe w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu.
Szkolenia zawierające treści z zakresu EWD prowadzone są przez Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie – akredytowaną, wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli, nad którą
Podkarpacki Kurator sprawuje nadzór pedagogiczny. Szkoleniami prowadzonymi od 2006 r. objęto
dyrektorów szkół (gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych) oraz rady pedagogiczne w gimnazjach.
W 2009 r. przeprowadzono 15 szkoleń rad pedagogicznych w gimnazjach – EWD wskaźnikiem
efektywności nauczania w gimnazjum (po 4 godz. każde), w których uczestniczyło 313 osób oraz
1 szkolenie dla dyrektorów gimnazjów – 20 osób.
W 2010 r. przeprowadzono 12 szkoleń rad pedagogicznych – EWD wskaźnikiem efektywności
nauczania w gimnazjum (po 4 godz. każde), w których uczestniczyło 261 osób.

Województwo Opolskie
Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010 nie
uwzględniano tematyki edukacyjnej wartości dodanej, ale tematykę EWD uwzględniano podczas
konferencji z dyrektorami gimnazjów w województwie począwszy od 2006 roku.
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu prowadzi systematycznie od 2006 roku różne formy
doskonalenia służące rozpowszechnieniu idei EWD oraz ukazaniu możliwości i ograniczeń wskaźnika
w ocenie efektywności kształcenia w szkole. Kolejne edycje warsztatów uzupełniane są o aktualności
publikowane sukcesywnie przez Zespół EWD przy CKE. Organizująca te szkolenia, konsultant WOM
- Izabela Futyma, uczestniczyła w prowadzonych przez Zespół EWD Letniej Szkole EWD (2006r.)
oraz doskonali swoje kompetencje w trakcie corocznych edycji Wiosennej Szkoły EWD.
Poniżej wymieniono tematy konferencji dla dyrektorów gimnazjów i seminariów dla wizytatorów.
1. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum – sierpień
2006 (120 osób).
2. Koncepcja metody EWD w Polsce, interpretacja wskaźnika oraz jego wykorzystanie w ocenie
efektów kształcenia w gimnazjum 12, 03.2008 i 9.04.2008; (40 osób).
3. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum,
7 edycji, 16 godz. (91 osób).
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4. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum
(w ramach XV Gogolińskiego Konwersatorium z Dydaktyki Matematyki) – konwersatorium,
matematycy – 3 godz. 8 osób.
5. Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności kształcenia w gimnazjum seminarium. Uczestnikami były osoby odpowiedzialne za oświatę w JST – 5 godz. (21 osób).
6. Wykorzystanie wskaźnika EWD – warsztaty dla nauczycieli doradców metodycznych – 10 godz.
40 osób.
7. EWD jako metoda oceny efektywności kształcenia – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół –
uczestnikami byli nauczyciele, 4 godz. 21 (osób).
8. Interpretacja wyniku EWD – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli
nauczyciele, 4 godz. 11 (osób).
9. Edukacyjna wartość dodana (EWD) – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli
nauczyciele, 8 godz. (24 osoby).
10. Wykorzystanie wskaźnika EWD – warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli
nauczyciele, 4 godz. (14 osoby).
11. Interpretacja wskaźnika EWD dla szkoły na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych –
warsztaty na zlecenie dyrektorów szkół – uczestnikami byli nauczyciele, 4 godz. (18 osoby).
Tematem EWD zajmuje się także Miejski Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Opolu. MODN
realizował w roku 2007 dwa kursy grantowe odnoszące się do tego zagadnienia. W ofercie ośrodka są
konsultacje i szkolenia dla rad pedagogicznych w tym zakresie. Szkolenia prowadzi nauczyciel
konsultant dr Stefania Jagło.
EWD
jest
także
zainteresowany
Powiatowy
ośrodek
Doskonalenia
w Kluczborku. Przykładowe działania obu ośrodków samorządowych podano poniżej:

Nauczycieli

1. EWD a efektywność nauczania w gimnazjum 2009, Olesno (PODN Kluczbork (1 osobakonsultacje).
2. Monitorowanie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania –ocenianie
kształtujące (w tym EWD), kurs MODN (30 osób).
3. Analiza i wykorzystanie szkolnych wyników egzaminów zewnętrznych do doskonalenia
jakości pracy szkół, 2007, MODN Opole, 10 uczestników .
4. Edukacyjna wartość dodana a efektywność nauczyciela gimnazjum – warsztat dla nauczycieli
gimnazjum w Wołczynie (PODN Kluczbork), 48 osób.
Województwo Podlaskie
Nie organizowano przetargów na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009-2010.
W kwietniu 2010 roku zorganizowano 3 konferencje pt. EWD jako wskaźnik efektywności pracy
szkoły w Łomży (46 osób), Suwałkach (42 osoby) i Białymstoku (78 osób). W programie każdej
konferencji zadbano, aby zaprezentować dobre praktyki analiz wewnątrzszkolnych i działań w
wyniku nich podjętych.
Stwierdzono, że na terenie województwa wśród wizytatorów, doradców metodycznych
i pracowników okręgowej komisji jest grupa ekspertów, których pomysły realizacyjne warto
upowszechnić. Poniżej zestawiono działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zakresie
upowszechniania EWD.
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Konferencje:
1. EWD nowym narzędziem polityki oświatowej (wrzesień 2009)
2. Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów (na konferencji EWD jako czynnik
efektywności pracy szkoły, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.
Seminaria adresowane do dyrektorów szkół:
1. Edukacyjna wartość dodana 6.09.2006r.
2. Edukacyjna wartość dodana 8.09.2006r.
Szkolenia rad pedagogicznych:
1. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej do analizy wyników egzaminów zewnętrznych w
Gimnazjum (2009 – 5 szkoleń).
2. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej do analizy wyników egzaminów zewnętrznych w
Gimnazjum (2010 – 5 szkoleń).

Województwo Pomorskie
Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010
uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej.
Rok 2009
1. Planowanie pracy w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych (93 osoby).
2. Jakość pracy szkoły/placówki -planowanie, organizacja, budowanie narzędzi, ewaluacja (100
osób).
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu oraz analizowaniu
wyników kształcenia (120 osób).
Liczba godzin szkoleniowych na każdym z kursów to 25 godzin. Szkolenia zorganizowano w różnych
miastach: Malbork, Rumia, Gdańsk, Pruszcz Gdański, Tczew, Gdynia, Starogard Gdański.

Rok 2010
1. Planowanie pracy szkoły z uwzględnieniem wyników diagnozy uczniów (85 osób).
2. Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów (102 osoby).
3. Analiza wyników kształcenia i egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem arkusza
kalkulacyjnego (98 osób).
Liczba godzin szkoleniowych na kursach 1 i 2 to 20 godzin i 3 – 25 godzin. Szkolenia
zorganizowano w różnych miastach: Kościerzyna, Kwidzyn, Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Tczew,
Słupsk. Kursy były ogólnodostępne. Uczestnikami byli dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek.
Kuratorium było organizatorem trzech konferencji:
1. Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz badań osiągnięć uczniów
w doskonaleniu pracy szkoły (26-27.11. 2007r. Gdańsk, Słupsk, Tczew, Kościerzyna; ogółem –
931 uczestników.
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2. Analiza wyników kształcenia (25-28.11.2008r. Gdańsk, Słupsk; ogółem – 400 uczestników.
3. EWD jako wskaźnik oceny efektywności kształcenia w kontekście poprawy wyników egzaminów
zewnętrznych ( 6.10 i 16.12.2010r. Słupsk, Tczew, Gdańsk; ogółem –245 uczestników.
Województwo Śląskie
Śląski Kurator Oświaty dnia 2 września 2009 roku powołał Zespół ds. EWD. W skład zespołu
wchodzą: wizytatorzy, konsultanci Regionalnych Ośrodków Doskonalenia w Bielsku Białej,
Częstochowie, Katowicach, Rybniku oraz przedstawiciel OKE w Jaworznie. Pracami zespołu kieruje
przedstawiciel kuratorium. Celem zespołu było opracowanie i wdrożenie programu upowszechnienia
wykorzystania Edukacyjnej Wartości Dodanej do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego. W
ramach pracy zespołu zorganizowano liczne szkolenia (konferencje i seminaria) dotyczące
wykorzystania trzyletnich wskaźników EWD praz kalkulatora EWD PLUS. Szkolenia były
adresowane do dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących i wizytatorów. W
wyniku szkoleń wyłoniono grupę szkolnych liderów EWD, którzy byli uczestnikami zajęć
praktycznych prowadzonych przez konsultantów regionalnych ośrodków doskonalenia w Katowicach,
Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku. Liderzy mieli okazję do konsultacji na platformie MOODLE.
Materiały szkoleniowe opracowywali członkowie zespołu (koordynator i konsultanci WOM),
wykorzystując materiały udostępnione przez prof. dr hab. Romana Dolatę. Organizacją szkoleń
zajmowali się wizytatorzy, natomiast OKE udostępniła w serwisie dla dyrektorów dane niezbędne do
obliczania EWD. Przedstawiciele OKE udzielali również konsultacji merytorycznych z zakresu
analizy wyników.
W roku szkolnym 2010/2011 Śląski Kurator Oświaty zorganizował siedem konferencji, w trakcie
których przedstawiciele gimnazjów (dyrektorzy i nauczyciele) zaprezentowali przykłady
wykorzystania EWD do analizy wyników w szkołach. Opiekę merytoryczną nad prezentacjami
sprawowali konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli. Materiały są dostępne na stronie
www.kuratorium.katowice.pl w zakładce EWD. W trakcie konferencji przedstawiciel Kuratorium
omawiał temat: Od podstawy programowej do wyniku egzaminu.
W prezentacji zostały przedstawione trzyletnie wskaźniki 2008-2010 z podziałem na poszczególne
powiaty w woj. śląskim. Wystąpienia na temat analizy wyników mieli również przedstawiciele OKE
w Jaworznie.
Tematykę EWD uwzględniono organizując przetargi w 2010 roku. Poniżej podano nazwy form
kształcenia, liczbę godzin i liczbę uczestników.
Badanie efektów kształcenia, w tym metodą
Ogółem przeszkolono 16 grup po 25 osób (400 osób).
W szkoleniach wzięli udział nauczyciele,
oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

edukacyjnej
gimnazjów

i

wartości
szkół

dodanej

(EWD),

ponadgimnazjalnych

Szkolenia organizowano w wielu miejscowościach starając się przybliżyć miejsca szkoleń do miejsc
pracy nauczycieli: w Częstochowie, Bytomiu, Chorzowie, Piekarach Śl., Siemianowicach, Gliwicach,
Rudzie Śl., Zabrzu, Rybniku, Żorach, Jastrzębiu Zdroju, Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Dąbrowie
Górniczej, Mysłowicach, Jaworznie.
Kuratorium zorganizowało 2.09.2009 r. konferencję pt. Wykorzystanie EWD w sprawowaniu nadzoru
pedagogicznego we współpracy z RODN - WOM w Katowicach w ramach współpracy zespołu ds.
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EWD powołanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. W konferencji, którą prowadził dr hab. Roman
Dolata udział wzięło 280 osób.
Kuratorium zorganizowało konferencję pt. Trzyletnie wskaźniki EWD jako źródło informacji o
wynikach egzaminu gimnazjalnego i efektywności kształcenia dla przedstawicieli organów
prowadzących (październik 2009 roku), ogółem 160 osób z Bielsko-Białej, Częstochowy, Katowic,
Rybnika.
Z inicjatywy zespołu ds. EWD powołanego przez kuratora zorganizowało seminaria lub konferencje
nt. Wykorzystanie kalkulatora EWD PLUS do wewnątrzszkolnej analizy wyników egzaminu
gimnazjalnego w 2010 roku w: Katowicach (59 osób + 36 osób+ 67 osób), Rybniku (26 osób + 37
osób), Katowicach (36 osób), Bielsko Białej (41 osób + 33 +37), Częstochowie (111 osób), Racibórz
(17 osób), Gliwice (84 osoby), Bytom (70 osób).
W województwie zorganizowano 7 konferencji nt. egzaminu gimnazjalnego i wykorzystania jego
wyników: Katowice (160 osób), Bielsko-Biała (262 osoby), Częstochowa (246 osób), Mysłowice (220
osób), Wodzisław (191 osób), Bytom (160 osób), Gliwice (133 osoby).
Województwo Świętokrzyskie
Działaniem o zasięgu wojewódzkim, które zostało wskazane w piśmie przewodnim – jest
zorganizowanie przetargu na usługi w zakresie doskonalenia nauczycieli w ramach Wojewódzkich
Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w latach 2009-2010. W województwie
Świętokrzyskim ta tematyka wystąpiła w przetargu w roku 2010.
Rok 2010
1. Pomiar dydaktyczny w aspekcie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Edukacyjna wartość
dodana – metodą oceny efektywności kształcenia, 20 godz. (150 osób).
Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Kielce, Busko-Zdrój, Starachowice
Kuratorium Oświaty inicjując wymianę doświadczeń między szkołami w zakresie wykorzystania
informacji o EWD do doskonalenia jakości nauczania zorganizowało w latach 2009-2010 r. jedno
seminarium i konferencję:
1. Edukacyjna Wartość Dodana - w poszukiwaniu efektywnego kształcenia; Kielce, seminarium (120
osób).
2. EWD a wewnątrzszkolna ewaluacja; Kielce, konferencja (150 osób).
Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach realizacji projektu systemowego z PO KL, Priorytet IX,
Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych,
innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania w tematyce planowanych szkoleń dla
nauczycieli i dyrektorów szkół uwzględniło moduł, którego zakres tematyczny ściśle koresponduje
z EWD – w poszukiwaniu miar efektywności szkoły.
Pracownicy kuratorium uważają, że wskazane są działania o szerszym zakresie informacyjnym, które
swoim zasięgiem obejmą większą grupę nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto
zbyt mało jest dostępnych publikacji w tym zakresie, które umożliwiałyby nauczycielom praktyczne
spojrzenie na EWD w pracy zawodowej a przede wszystkim umiejętność przeprowadzania analizy
wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD.
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Województwo Warmińsko-Mazurskie
Kuratorium Oświaty w roku 2009 nie organizowało przetargów, w których uwzględniano tematykę
edukacyjnej wartości dodanej.
Rok 2010
Formy doskonalenia z zakresu EWD:
Grant -Wykorzystanie EWD w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły. Realizatorem zadania był
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie- koordynatorem była Pani
Elżbieta Jermacz. Przeszkolono 3 grupy dyrektorów wszystkich typów szkół po 4 godziny na grupę łącznie przeszkolono 175 dyrektorów. Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Ełk,
Olsztyn, Elbląg
Konferencje edukacyjne:
1. Programy działań naprawczych; praktyka 2006-2008. Relacje miedzy przedziałami staninowymi a
EWD (7.11.2008), Olsztyn, grant (350 osób).
2. EWD- Emocje –Wahania –Decyzje. Wykorzystanie EWD do analiz wewnątrzszkolnych.
Szkotowo –powiat Nidzica (1.03.2010); Konferencja powiatowa z udziałem prof. dr hab. Romana
Dolaty.
Warsztaty:
1. Obliczanie, interpretowanie i wnioskowanie o skuteczności kształcenia na podstawie EWD- 4
grupy w roku 2007; szkolenie realizowane w Ełku i Olsztynie.
2. Edukacyjna Wartość Dodana jako wymiar skuteczności pracy szkoły -2 grupy
3. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (przedziały staninowe, EWD )
w projektowaniu pracy szkoły - 4 grupy
4. Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej do analiz wewnątrzszkolnych - 2 grupy
5. Edukacyjna Wartość Dodana jako wymiar efektywności pracy polonisty gimnazjalnego i
licealnego -2 grupy
Rady pedagogiczne:
1. Wykorzystanie EWD do analiz wewnątrzszkolnych w gimnazjum-4 grupy
2. Losy absolwentów szkoły podstawowej- Edukacyjna Wartość Dodana-2 grupy
Województwo Wielkopolskie
Organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009 i 2010
uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej w roku 2010.
Poniżej wymieniono tematy kursowych form kształcenia, które zawierały treści związane z EWD.
Rok 2009
1. Kształcenie zawodowe w kontekście egzaminów zewnętrznych (175 osób).
2. Strategie nauczania matematyki w kontekście matury 2010 (460 osób).
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3. Podstawy programowe kształcenia ogólnego w kontekście egzaminów zewnętrznych - blok
matematyczno – przyrodniczy (410 osób).
4. Podstawy programowe kształcenia ogólnego w kontekście egzaminów zewnętrznych -blok
humanistyczny (530 osób).
Liczba godzin szkoleniowych 4-6. W szkoleniach brali udział dyrektorzy i nauczyciele
a w szkoleniach 3 i 4 także wizytatorzy.
Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła.
Rok 2010
Ocena efektywności pracy nauczyciela, ze wskazaniem na EWD (350 osób/ 6 godzin).
Doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły i placówki (275 osób/18 godz.).
W jaki sposób poprawić wyniki sprawdzianu? (350 osób/6 godz.).
W jaki sposób poprawić wyniki egzaminu? (350 osób/6 godz.).
W jaki sposób poprawić wyniki egzaminacyjne? EWD jako wynik pracy nauczyciela (350 osób/
4 godz.).
6. Doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w kontekście wykorzystania wyników
egzaminacyjnych, w tym interpretacja wyników (350 osób/4 godz.).
1.
2.
3.
4.
5.

Miejscowości, w których były organizowane szkolenia: Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła.
Kuratorium Oświaty zorganizowało 3 konferencje i warsztaty poświęcone tematyce EWD.
1. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych i egzaminacyjnych uczniów (4, 5, 8, 9 luty 2010 – 1105
osób).
2. Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych i egzaminacyjnych uczniów – tworzenie szkolnego
raportu z wyników egzaminacyjnych – luty 2010 (warsztaty), 80 osób.
3. Wyniki egzaminacyjne uczniów o specjalnych potrzebach egzaminacyjnych – marzec 2010, 50
osób.
4. Upowszechnianie wskaźników EWD jako narzędzi ewaluacji wewnętrznej – kwiecień 2010, 494
osoby.
Wszystkie konferencje odbyły się w Poznaniu.

Województwo Zachodnio-Pomorskie
Działaniem o zasięgu wojewódzkim jest zorganizowanie przetargu na usługi w zakresie doskonalenia
nauczycieli w roku 2010:
Wykorzystanie metody EWD do planowania działań na rzecz poprawy efektywności nauczania w
szkole. Szkoleniem 20 godzinnym objęto ogółem 320 uczestników zajęć. Zajęcia zorganizowano w
Szczecinie i Koszalinie.
Na terenie województwa prowadzone są prace badawcze/seminaryjne dotyczące EWD, których
rezultaty lub pomysły realizacyjne warto upowszechnić.
Przedsięwzięcia edukacyjne „Zastosowanie metody EWD w praktyce szkolnej"



Przeszkolenie Szkolnych ekspertów EWD
Wypracowanie i udostępnienie uczestnikom projektu struktury raportu.
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Konsultacje ze Szkolnymi Ekspertami EWD w zakresie opracowania wewnętrznych
Raportów dotyczących efektywności nauczania – projektowanie zmian

Realizacja projektu „Zastosowanie metody EWD w praktyce szkolnej"






Nawiązanie współpracy ze szkołami powiatu gryfińskiego i miasta Stargard.
Przeprowadzenie 2 spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla dyrektorów tych szkół.
Przeprowadzenie 2-ch 10 godzinnych szkoleń dla szkolnych ekspertów EWD.
Zebranie danych i wykonanych przez szkoły raportów (z powiatu gryfińskiego).
Przygotowanie zbiorczego raportu EWD

Seminarium




Zastosowanie metody EWD w praktyce szkolnej - dyrektorzy gimnazjów powiatu Chojna –
uczestnicy projektu o EWD
Prezentacja „Edukacyjna Wartość Dodana”
Prezentacja na podsumowanie projektu: Szkoła liderem Edukacji

Bezpłatne warsztaty


Ekspert EWD w gimnazjum – 2 grupy, 30 uczestników – 20 godzin dydaktycznych

Przedsięwzięcia edukacyjne podejmowanie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie:
1. Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w analizie efektywności nauczania
w gimnazjum – 12 godz., nauczyciele gimnazjów – 3 grupy w 2009 roku, 2 grupy w 2010 roku,
łącznie 97 nauczycieli z terenu działania CEN.
2. EWD w gimnazjum- 50 dyrektorów i wicedyrektorów, Klub Dyrektora
Przedsięwzięcia edukacyjne podejmowanie przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Szczecinie:
1. Konferencja: Wykorzystanie EWD do poprawy efektywności nauczania w szkol- listopad
2009, 5 godz., dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy pomiaru dydaktycznego, 140 osób
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Aneks
Kwestionariusz wykorzystywany podczas badań.

Kwestionariusz

Nazwa Kuratorium ……………………………………………
1. Czy organizując przetargi na organizację form doskonalenia nauczycieli w latach 2009-2010
uwzględniano tematykę edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?
2009
Tak

Nie (niepotrzebne skreślić)

Tak

Nie (niepotrzebne skreślić)

2010

2. Jeżeli tak, to proszę podać nazwy form szkolenia (zgodnie z zamówieniem), które zawierały
treści związane z EWD np. Edukacyjna wartość dodana (EWD); Wykorzystanie wyników
egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem
wskaźników EWD; Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych dla doskonalenia
jakości nauczania w oparciu o wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD). EWD –
jeden ze wskaźników jakości nauczania w gimnazjum; Wykorzystanie EWD do planowania
procesu dydaktycznego; Obliczanie i interpretacja EWD z wykorzystaniem kalkulatorów
jednorocznych i kalkulatora EWD Plus.
Rok 2009 (jeżeli potrzeba, proszę wstawić kolejne wiersze).
Nazwa formy kształcenia

Zasady doboru uczestników
(OD/ NOD*
Uczestnicy

Liczba
godzin

Liczba
uczestników

Miejscowości, w których były organizowane szkolenia:

Rok 2010 (jeżeli potrzeba, proszę wstawić kolejne wiersze).
Nazwa formy kształcenia

Zasady doboru uczestników
(OD/ NOD*
Uczestnicy

Liczba
godzin

Liczba
uczestników

Miejscowości, w których były organizowane szkolenia:
*Proszę wskazać zasady doboru uczestników:
- ograniczające dostęp do szkoleń (OD) – kierowane do wskazanej w zamówieniu grupy np.
dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele gimnazjów, liceów, techników;
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rady pedagogiczne (G, L, T); doradcy metodyczni; wizytatorzy (ewaluatorzy); wizytatorzy
(kontrolerzy) , wizytatorzy (wspomaganie i rozwój edukacji)
- nie ograniczające dostępu (NOD)
3. Czy Kuratorium Oświaty organizowało kiedykolwiek konferencję lub seminarium
poświęcone tematyce EWD np. wymianie doświadczeń między szkołami w zakresie
wykorzystania tej informacji do doskonalenia jakości nauczania.
Tak

Nie (niepotrzebne skreślić)

Jeżeli tak, to proszę wypełnić tabelę (według potrzeb proszę dodawać wiersze).
Tematyka

Miejscowość

Data

Liczba
uczestników

Forma
organizacyjna

4. Czy na terenie województwa wśród wizytatorów, doradców metodycznych lub pracowników
komisji egzaminacyjnych jest grupa ekspertów, która prowadzi prace badawcze/seminaryjne
lub inne w zakresie EWD, których rezultaty lub pomysły realizacyjne warto upowszechnić.
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Jeżeli tak, to proszę wymienić powstałe prace lub pomysły i wskazać dostępne źródła uzyskania
tych informacji.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. Inne informacje, które chcielibyście Państwo przekazać zespołowi ds. wypracowania
metodologii EWD.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Serdecznie dziękujemy
Zespół EWD
Adres zwrotny: Krystyna.Szmigel@oke.krakow.pl
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B. Ewaluacyjna funkcja egzaminow
na swiecie.
Przykład Australii
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Maria Krystyna Szmigel

Portal internetowy My School, źródłem informacji
o jakości nauczania w australijskich szkołach
Wstęp
Publikowanie informacji na temat poszczególnych szkół staje się coraz częstszą praktyką w wielu
krajach. Jeżeli rządy chcą wspomagać rodziców w wyborze szkoły, nie mogą ignorować potrzeby
istnienia obiektywnej, odpowiedniej a przede wszystkim wiarygodnej informacji o poszczególnych
szkołach. Dane te są uzupełnieniem innych informacji, jakie rodzice mogą zdobyć sami o szkole.
Obiektywizm pierwszych uzupełnia subiektywizm drugich. Ze względu jednak na czynniki
utrudniające wybór dowolnej szkoły jakimi są zarówno względy finansowe rodzin, jak i dostępność
miejsc w dobrych szkołach poza rejonem szkoły rządy wszystkich państw liczą na to, że także szkoły
skorzystają na publikowaniu danych samodzielnie kontrolując jakość pracy i kierując swoim
rozwojem.
Wraz ze wzrostem autonomii szkół, władze chcą inspirować je do podejmowania działań, które mogą
wpłynąć na procesy mające wpływ na rozwój uczniów a tym samym na nauczanie i uczenie się w
szkołach. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że zarówno organy prowadzące szkoły jak i
nadzorujące poszukują coraz więcej obiektywnych informacji na temat jakości nauczania w szkołach
uzupełniając je badaniami socjologicznymi prowadzonymi w ramach ewaluacji zewnętrznej szkół.
Szukając inspiracji do naszych kolejnych prób rozszerzania informacji o jakości nauczania w szkole
przybliżę sposób w jaki rząd australijski gromadzi dane i przetwarza je w jasny, ujednolicony
komunikat udostępniany za pośrednictwem portalu internetowego My School. Przekazane do
publicznej wiadomości informacje o 10 000 szkół umożliwiają rodzicom wybór szkoły dla swego
dziecka a zespołom nauczycielskim dostarczają motywacji do pracy poprzez możliwość porównania
efektów nauczania w szkole w procesie edukacyjnym ze szkołami podobnymi pod względem cech
społeczno-ekonomicznych uczniów, co poprawia trafność oceny jakości pracy szkoły. Opis portalu My
School został poprzedzony informacją o obowiązującym systemie edukacyjnym w Australii 15.
System edukacyjny
System edukacji w Australii jest jednym z najlepiej zorganizowanych na świecie i jest „przyjazny”
imigrantom. Wynika to z faktu, że Australia jest krajem wielokulturowym gdzie co czwarty obywatel
tego kraju urodził się poza jego granicami.
System edukacji na poszczególnych szczeblach jest koordynowany i zarządzany przez oświatowe
władze stanowe oraz rząd federalny - Department of Education, Employment and Workplace
Relations.
Pomiędzy stanami Australii istnieją niewielkie rozbieżności sprowadzające się do różnego sytemu
rozliczania liczby lat spędzonych w szkole podstawowej i średniej, różnic w programach

15

Pragnę równocześnie podziękować Romanowi Dolacie za inspirację tematyczną oraz Piotrowi Ferencowi z info1@pacifik-center.net i
Jackowi Gardaszowi byłemu pracownikowi OKE a dziś mieszkańcowi Australii i rodzicowi dzieci uczęszczających do różnych australijskich
szkół za udzieloną pomoc w odnalezieniu poszukiwanych danych i sprawdzeniu ich aktualności.
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i nazewnictwie świadectw oraz dyplomów na tym samym etapie edukacji. Szkoły mogą być
zarządzane przez rząd stanowy lub być własnością prywatną. 30 % uczniów uczących się w szkołach
średnich uczy się w szkołach prywatnych. Najbardziej popularne to Szkoły Katolickie i Anglikańskie,
ale w Australii można znaleźć szkołę każdej grupy religijnej. Większość prywatnych szkół średnich
jest podzielona na szkoły żeńskie i męskie, natomiast publiczne szkoły średnie w Australii są
koedukacyjne.
System australijski narzuca obowiązek pobierania nauki przez 10 lat, co oznacza, że w wieku 15 lat
można zakończyć edukację. Jeśli po ukończeniu 10-tego roku nauki uczeń zamierza kształcić się dalej
i decyduje się zdawać maturę to musi sobie wybrać przedmioty na rok 11-ty, w tym język angielski,
który jest przedmiotem obowiązkowym. Dziecko w wieku 15 lat dokonuje już życiowych wyborów,
które determinują wybór przyszłej dziedziny studiów i poważnie wpływają na jego dorosłą przyszłość.
W podjęciu tej ważnej decyzji uzyskuje wsparcie nie tylko ze strony rodziców, ale również szkoły,
która oferuje pomoc i indywidualne doradztwo w wyborze przedmiotów pod kątem przyszłej kariery
oraz możliwości i zdolności ucznia. Charakterystycznym elementem każdej australijskiej szkoły jest
typowy dla niej mundurek uczniowski.
Szkoły podstawowe
Wiek dzieci uczących się w poszczególnych klasach jest mniej więcej taki sam. Obowiązkową naukę
poprzedza rok przygotowawczy (Prep.) odpowiadający naszej „zerówce”. Nauka obowiązkowa trwa 5
lub 7 lat (w różnych stanach Australii).
Każda klasa ma jednego nauczyciela, który uczy wszystkich przedmiotów. Uczniowie mający
problemy w nauce są wychwytywani bardzo szybko i dostają dodatkowe, często indywidualne
nauczanie pozwalające na wyrównanie różnic (bardzo rzadko powtarzają rok). Uczniowie, którzy
wyprzedzają pozostałych są przenoszeni do klasy wyżej. Decyzja o tym należy do nauczyciela.
Szkoły średnie
Nauka w nich trwa odpowiednio 5 lub 7 lat. Podczas pierwszych lat nauki w szkole średniej uczniowie
uczą się przedmiotów obowiązkowych takich jak: język angielski, matematyka, nauki przyrodnicze i
wychowanie fizyczne. Uczniowie mogą wedle swoich zainteresowań wybierać pozostałe przedmioty
np.: języki obce, sztuka, muzyka, historia, technologia informacyjna, przedmioty techniczne itd.
Podczas dalszych lat nauki uczniowie są zachęcani do specjalizacji w wybranych przez siebie
kierunkach.
Wiele szkół ma specjalny program zarówno dla słabszych jak i dla najzdolniejszych uczniów. Słabsi
są podciągani w tzw. Improvement Program, a najzdolniejsi uczestniczą w programach Accelerated
Education. Obydwa programy różnią się od tzw. „Main Stream” na tyle znacznie, że posługują się
innymi podręcznikami. Mogą to być programy z poszczególnych przedmiotów (np. szybszy program z
matematyki, dla szczególnie uzdolnionych matematyków lub szybszy obejmujący całość programu).
Żeby móc uczyć się według tego programu trzeba zdać egzamin, który trwa często kilka dni. Egzamin
obejmuje angielski, matematykę, umiejętność logicznego myślenia, psychotesty (np. Ravena). Dzieci,
które się zaklasyfikowały mają dodatkowe zajęcia na współpracujących ze szkołami uniwersytetach.
Uczęszczają w soboty na wykłady, albo korzystają z uczelnianych laboratoriów.
Ostatnie 2 lata nauki w szkole średniej są latami przygotowującymi do nauki na wyższych uczelniach.
Są to tak zwane lata imatrykulacyjne. Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończone 12 lat nauki i
zdana matura państwowa. Uzyskanie dyplomu nie gwarantuje dostanie się na studia. Jednak
zdecydowana większość młodzieży po ukończeniu szkoły średniej decyduje się w pierwszej
kolejności zdobyć zawód a tylko nieliczni z nich kontynuują naukę na płatnych uczelniach wyższych.
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Szkoły zawodowe i technika TAFE
Uczniowie, którzy ukończyli szkołę średnią mogą podjąć naukę w szkole zawodowej. Przygotowują
one uczniów do podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Wiele szkół współpracuje z
uniwersytetami. Nauczycielami są często pracownicy zakładów przemysłowych, którzy dzielą się swoim
doświadczeniem zawodowym z uczniami. Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę uzupełniającą na
uniwersytecie.
Edukacja policealna realizowana jest w ramach dwóch systemów:


VET (Vocational Education and Training) – kształcenie na poziomie szkoły zawodowej.



TAFE (Tertiary And Further Education)
technikum/policealnego studium zawodowego.

-

kształcenie

na

poziomie

polskiego

Kursy te nie wymagają zdania matury i są dostępne po 10 latach nauki, a kończą się nabyciem
kwalifikacji poświadczonej Certyfikatem I, II, III lub IV. które określają poziom nabytych przez
ucznia kwalifikacji i uprawnień. W zależności od ambicji ucznia i długości trwania kursu nauka może
trwać od kilku tygodni do 3 lat. Świadectwa te są porównywalne do świadectw polskich szkół
zawodowych. Kursy po których otrzymuje się tytuł „technika” mają znacznie szerszy program,
wydłużony czas nauki i przygotowują do pracy na kierowniczych stanowiskach. Warunkiem przyjęcia
na takie kursy jest posiadane 12 lat nauki, zdana matura potwierdzona świadectwem typu Diploma lub
Advanced Diploma.
Studia wyższe
Przeważająca większość uniwersytetów w Australii to uniwersytety państwowe i publiczne. Istnieje
jednak także niewielka liczba uniwersytetów prywatnych. Studiowanie w Australii obejmuje dwa
etapy edukacji: undergraduate i postgraduate.
W zależności od kierunku studiów pierwszy etap może obejmować trzy, cztery lub sześć lat nauki i
kończą się zdobyciem tytułu licencjata (Bachelor). Większość młodzieży poprzestaje na tym etapie i
decyduje się na podjęcie pracy. Wyższy etap wtajemniczenia naukowego to studia postgraduate, po
których uzyskuje się tytuły naukowe: Bachelor with Honours, Master Degree, Doctor of Philosophy PhD). W Australii niekoniecznie trzeba uzyskać tytuł magistra, żeby otrzymać PhD. Wielu studentów
zainteresowanych studiami doktoranckimi po prostu omija MD i studiuje innym trybem, który wiedzie
bezpośrednio do doktoratu.
Uniwersytety oferują także kursy zawodowe na poziomie diploma i advanced diploma oraz kursy
przygotowawcze na studia.
Australijskie uniwersytety mają dobrą opinię w świecie i są cenowo konkurencyjne w stosunku do
brytyjskich i amerykańskich, przyciągają więc rzesze zagranicznych studentów. Studenci z około 45
państw świata przyjeżdżają do Australii, aby uczyć się tam języka angielskiego w centrach
intensywnej nauki języka angielskiego ALICOS, które słyną na całym świecie z wysokich standardów
nauczania. W uwagi na duże zainteresowanie studentów zagranicznych kontynuowaniem lub
rozpoczęciem nauki w Australii, rząd australijski stworzył CRICOS - specjalny rejestr szkół
zawierający tylko te placówki edukacyjne, które zapewniają wysoki poziom usług edukacyjnych i
mogą oferować naukę także studentom międzynarodowym.
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ACARA
To akronim australijskiego urzędu o nazwie The Australian Curriculum, Assessment and Reporting
Autority odpowiedzialnego za rozwój krajowego programu nauczania, krajowego programu oceny,
krajowego programu gromadzenia danych i raportowania osiągnięć wszystkich uczniów w kraju do 21
roku życia. ACARA realizuje swoje zadania jako niezależny organ upoważniony przez Radę
Ministrów ds. Edukacji i Spraw Młodzieży (MCEECDYA) we współpracy z wieloma
zainteresowanymi stronami, w tym nauczycielami, dyrektorami, władzami państwowymi i
terytorialnymi władzami oświatowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, grupami społecznymi. Na
stronie prowadzonej przez ACARA znajdują się zarówno standardy wymagań jak i raporty z wyników
testowania uczniów oraz instrukcje pisemne i filmowe jak czytać wyniki szkół i uczniów.
Standardy wymagań i ich pomiar
W trakcie nauki szkolnej począwszy od 2008 roku wszyscy uczniowie w Australii są czterokrotnie
badani w zakresie postępów w nauce jednolitymi testami NAPLAN. Pomiarem osiągnięć są objęci
uczniowie po 3, 5, 7 i 9 roku nauki.
Z opisów wymagań wynika, że w Australii silniej niż treści przedmiotowe akcentowane są
ogólnorozwojowe cele kształcenia i kumulatywność osiągnięć rozumiana jako możliwość traktowania
osiągnięć łącznych ucznia w wybranym okresie jako sumy osiągnięć etapowych, uzyskiwanych w
kolejnych odcinakach czasu. Można przyjąć, że takie umiejętności jak czytanie, pisanie, kompetencje
językowe i matematyka rozwijane są w sposób ciągły, przez cały okres kształcenia ogólnego.
Niezależnie od różnic programowych i podręcznikowych między terytoriami, pomiarowi podlegają
właśnie te umiejętności. Każda z nich jest rozpisana na cały cykl kształcenia szkolnego, co odpowiada
znaczeniu standardów podłużnych. Scharakteryzowano opisowo 10 poziomów każdej z umiejętności
(Band 1 do Band 10). Im wyżej, tym szersze i bardziej złożone umiejętności. Badanie językowe ze
względu na dużą liczbę obcokrajowców ogranicza się do standardu australijskiego (nauka
angielskiego MCEECDYA 2005).
Rysunek 18. Źródło: National Assessment Program Literacy and Numeracy NAPLAN. Summary Report 2010, s.3.

Uczniowie w 3 roku nauki, piszą testy sprawdzające umiejętności opisane na poziomach od 1. do 6.;
uczniowie w 5. roku nauki umiejętności opisane na poziomach 3. do 8.; uczniowie w 7. roku nauki 4.
do 9. i uczniowie w 9 roku nauki na poziomach od 5. do 10. (Rysunek 18. Źródło: National Assessment
Program Literacy and Numeracy NAPLAN. Summary Report 2010, s.3.).
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Na Rysunek 18. obok wykresu dla każdego rocznika znajduje się opis wskazujący na wyróżnienie
trzech poziomów osiągnięć uczniów. Najniższy jest opisany jako – poniżej krajowego minimalnego
standardu, czyli należy spodziewać się trudności w nauce tej grupy uczniów; kolejny (na wysokości 2
poziomu ucznia 3 rocznika) odpowiadający krajowemu minimalnemu standardowi. Wszystkie
poziomy w górę – odpowiadają wynikom uczniów powyżej minimalnego krajowego standardu. Jak
widać zróżnicowanie umiejętności dla poziomu powyżej krajowego minimum rozciąga się przez 4
poziomy umiejętności, co wskazuje na fakt spodziewanej różnicy w poziomie opanowania
umiejętności w każdym roczniku uczniów. Warto także zwrócić uwagę na fakt stopniowego
podnoszenia poprzeczki minimalnego standardu krajowego dla kolejnego rocznika nauczania. Dla 3
roku nauki minimalny standard to 2. poziom; dla 5 roku nauki – 4. poziom; dla 7 roku nauki – 5.
poziom i dla 9 roku nauki poziom 6.
Prezentowany sposób opisu wymagań i zastosowania kilkakrotnego pomiaru osiągnięć uczniów z
zastosowaniem standaryzowanych testów daje możliwość szacowania wartości dodanej bezwzględnej,
jako różnicy poziomu umiejętności ustalonej na podstawie wyników pomiaru tej samej umiejętności w
wybranych fazach procesu uczenia się.
W Australii rozwija się edukacyjna diagnostyka unormowana, w postaci obowiązkowego badania
osiągnięć uczniów (high-stakes testing) od 2008 roku za pomocą standaryzowanych narzędzi pomiaru,
jakimi są testy NAPLAN. Diagnostyka unormowana według B.Niemierko (2008, s.26) obejmuje
aktualne właściwości badanych obiektów w ujęciu przekrojowym dla odpowiedniej populacji. Opisuje
rzeczywistość, przedstawiając zarejestrowane fakty na tle właściwości populacji. W diagnostyce
unormowanej abstrahujemy od wcześniejszej znajomości uczniów, a więc dokonujemy jej za pomocą
zewnętrznych egzaminów. Z przeszłości czerpiemy wiedzę jedynie umożliwiającą właściwy dobór
narzędzi do badań. Testy stanowiące owe narzędzia odzwierciedlają aspekty umiejętności czytania,
pisania i matematycznego myślenia oraz programy nauczania we wszystkich stanach i terytoriach.
Liczba zadań i czas trwania testowania jest zróżnicowany np. z matematyki dla klas 3. wynosi 45
minut (35 zadań); dla klas 5. – 50 minut (40 zadań); dla klas 7. i 9. – 2 razy po 40 minut (2x po 32
zadania), przy czym jedna część umożliwia rozwiązywanie zadań z kalkulatorem a druga bez
kalkulatora.
Czytanie w klasie 3 badane jest 35 zadaniami a w klasie 9. – 47 zadaniami. Pisanie (umiejętności
językowe tj. ortografia, interpunkcja) sprawdzane jest 48 zadaniami w klasie 3. i 54 zadaniami w
klasie 9.
Egzaminy testowe w Australii zawsze odbywają się w ciągu trzech dni w maju równocześnie na
wszystkich poziomach edukacyjnych. Na stronie internetowej ACARA podano już terminy
egzaminów do 2020 roku. Pierwsze wyniki egzaminów są podawane we wrześniu a krajowy raport
ukazuje się jeszcze później.
Przykłady testów i zadań są udostępniane na stronie internetowej umożliwiając zapoznanie się z nimi
przez nauczycieli, uczniów i rodziców w całej Australii. W związku z pojawiającymi się
kontrowersjami w związku z badaniami NAPLAN organizatorzy badań poprzez strony internetowe
szczególnie odwołują się do rodziców, których zadaniem jest zarówno zadbanie o rozwiązanie
przykładowych zadań jak, przygotowanie emocjonalne dzieci do egzaminów i dbałość o zachowanie
pozytywnego stosunku do badania. Cyt. Jeżeli swojemu dziecku pokażesz, że egzaminy nie mają
żadnej wartości, to być może nie skoncentruje się ono wystarczająco silnie podczas testu lub może nie
zakończyć testu.
Portal internetowy My School
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My School – pod takim tytułem ACARA prowadzi portal umożliwiający przeszukiwanie profili prawie
10 000 australijskich szkół. Profesor Barry Mc Gaw AO, przewodniczący Urzędu Sprawozdawczości
ACARA twierdzi, że jego strona internetowa wypełnić dwie Główne funkcje. Informować rodziców i
uczniów o szkole, jej misji, personelu, zasobach, źródłach finansowania, charakterystyce uczniów i ich
wynikach przez wiele lat oraz zapewnić szkołom i społecznościom lokalnym możliwość porównań
wyników nauczania w zakresie czterech obszarów edukacyjnych z tymi szkołami, które mają
podobnych pod względem cech indywidualnych i społeczno-ekonomicznych uczniów. Porównania
mają na celu dostarczenie informacji służących wspieraniu poprawy wyników nauczania w szkołach.
Wśród szkół o podobnych grupach uczniów są takie, które mogą pobudzać inne do uzyskania
wyższych wyników przez uczniów. Zarówno uczniowie jak i ich nauczyciele mogą być źródłem
informacji na temat praktyk dydaktycznych, które dają korzystniejsze rezultaty.
Rysunek 19. Strona startowa portalu My School

My School podobnie jak strona ACARA przeszła szereg zmian od czasu jej pierwszego wydania pod
koniec stycznia 2010 r. Zmiany te odzwierciedlają decyzje podejmowane przez Ministerstwo edukacji
oraz informacje zwrotne od zainteresowanych podmiotów i grup społecznych (nauczycieli,
dyrektorów, przedstawicieli rodziców oraz innych osób o odpowiednim doświadczeniu).
Chcąc poznać zakres danych publikowanych przez ACARA na stronie My School, musimy wpisać
nazwę i adres szkoły w pierwszym wierszu i powtórzyć adres w drugim. Powinniśmy także wybrać
opcję wskazującą czy jest to szkoła rządowa czy inna. Podaję więc na końcu publikacji kilka nazw
szkół, które ułatwią samodzielnie poszukiwanie informacji, o których będzie mowa w tekście
(Rysunek 19.).
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Rysunek 20. Fragment informacji ze strony startowej My School dla szkoły średniej

Bezpośrednio ze strony głównej można wejść na podstrony informujące o wynikach testów NAPLAN
lub stronę internetową danej szkoły (link).
Strona internetowa wybranej szkoły zawiera rozszerzoną informację o szkole, losach absolwentów
oraz wyniki egzaminów NAPLAN za lata 2008, 2009, 2010 a także co jest bardzo ważne komentarze
do wyników nadesłane przez szkołę. Dowiadujemy się kiedy szkołę utworzono, typ szkoły, które lata
nauki uczniów obejmuje jakie dodatkowe zajęcia oferuje; jej lokalizację (metropolitarna, w pobliżu
lub na odludziu). Szkoły w pobliżu (Local schools) to szkoły w odległości do 80 km. Poznajemy
liczbę uczniów z podziałem na chłopców i dziewczęta; procent uczniów posługujących się językiem
innym niż angielski australijski; liczbę nauczycieli i innych pracowników szkoły z rozróżnieniem
pełnoetatowego zatrudnienia i niepełno etatowego; strukturę finansowania szkoły i koszty jej
funkcjonowania na 1 ucznia; wartość średniego indeksu socjalno-ekonomicznego dla szkoły oraz jego
rozkład według kwartyli.
Na dole ekranu startowej strony internetowej znajduje się zestaw 8 ikon (Rysunek 21.). Po
dwukrotnym kliknięciu na ikonę (i cierpliwym wyczekaniu) następuje łatwy dostęp do kolejnych stron
(School profile, School finance, Results in graphs, Results in numbers, Results in bands, Student gain,
Similar schools, Local schools).
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Rysunek 21. Startowa strona informacji o szkole i wynikach nauczania

Poniżej kilka przykładów wykresów i zestawień tabelarycznych.
Rysunek 22. Rezultaty testów po 7 latach nauki (wybór z menu), z przedziałem ufności 90%; Sprawdzana
umiejętność – Czytanie (wybór z menu) . Trzy kolejne lata 2008, 2009, 2010 i średni wynik szkół w Australii (w
ramce)

Rysunek 23. Jeżeli chcemy odczytać dokładny wynik szkoły na tle innych naciskamy (All schools).
Kolory różnicują na wyniki średnie (biały); powyżej średniej - zielony, istotnie powyżej średniej ( ciemno
zielony); Niżej średnie - różowy; istotnie poniżej średniej (czerwony);
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W prezentacji wyników na stronie My School wykorzystano ekrany graficzne, które umożliwiają
porównanie wyników uczniów w każdej ze sprawdzanych umiejętności ze szkołami, które pracują w
statystycznie podobnych środowiskach społeczno-ekonomicznych. Kolorowe symbole używane są do
wyświetlenia różnicy między szkołami podobnymi oraz średnim wynikiem wszystkich szkół w
Australii.
Rysunek 24. Rezultat szkoły w każdej ze sprawdzanych umiejętności na tle szkół podobnych
i wszystkich w Australii

Rysunek 25. Statystycznie podobne grupy szkół. Żródło: Guide to under standing ICSEA, s.4
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Rysunek 26. Wyniki procentowe uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w zakresie
umiejętności czytania w roku 2010. Dla każdego poziomu umiejętności (opisanego od 4 do 10 roku nauki)
pokazano procentowy udział uczniów analizowanej szkoły, poniżej procentowy wynik dla grupy szkół
podobnych do analizowanej szkoły pod względem socjalno-ekonomicznym i jeszcze niżej dla wszystkich
uczniów w Australii.

Rysunek 27. Kółka obrazują szkoły. Odczytujemy dokładny wynik szkoły w skali (0-1000). Kolorami
zaznaczono różnice mierzone wartością odchylenia standardowego. Położenie kółek wskazuje na wyniki
podobne dla grupy szkół (0,2 do -0,2 sd); wyniki niższe grupy szkół - na lewo w granicach od -0,2 do -0,5sd
i dużo niższe poniżej (0,5 sd) i wyniki wyższe (0,2- 0,5 sd) i dużo wyższe (powyżej 0,5 sd) niż w analizowanej
szkole.
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Rysunek 28. Wzrost umiejętności uczniów między kolejnymi latami nauki.

Dane z trzech lat dają możliwość skupienia się na dostrzegalnych trendach jakości pracy w każdej
dziedzinie umiejętności objętych badaniem testowym NAPLAN. Dla niektórych szkół podano także
informację na temat wzmocnienia wyników uczniów (zysk) na podstawie 2 pomiarów dla tego
samego ucznia w 2008 r. i 2010 r., czyli np. po 5 i 7 roku nauki. Wynik każdej szkoły mogą rodzice
porównać z gotową listą 20 lokalnych szkół, dla których znajdą ujednoliconą pod względem struktury
informację.
Umowna skala wyników pomiaru
Wyniki każdego testu skalowane są za pomocą modelu Rascha, co oznacza, że uczniom nie są
komunikowane wyniki surowe (np. w punktach, procentach jak w Polsce). Wyniki uczniów oraz szkół
generowane są metodą weidhted likelihood estimates (WLE), a następnie przekształcane do skali o
średniej 500 i odchyleniu standardowym 100. Zrównywaniu podlegają nie tylko wyniki egzaminów
NAPLAN z kolejnych lat ale także są zrównywane pionowo (vertical saling), czyli istnieje możliwość
bezpośredniego porównania wyników uczniów na różnych poziomach kształcenia. Wyniki na
poziomie poszczególnych stanów oraz wyniki ogólnonarodowe uzyskiwane są dzięki metodologii
plausible values.
Dla arbitralnej 10 poziomowej (stopniowej) skali osiągnięć uczniów odpowiadającej rozszerzającym
się umiejętnościom uczniów przez cały cykl kształcenia szkolnego przyjęto skalę punktową od 0 do
1000, przy średniej 500 i sd.100, co oznacza, że 68,8% wyników uczniów mieści się w przedziale
między 400-600. Przejście z jednego stopnia na wyższy związany jest z różnicą 52 punktów. Np. 270
punktów (początek 2 stopnia skali) + 52 = 322 (początek stopnia trzeciego) itd. Stopień 10. powyżej
686 punktów.
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Rysunek 29. Ilustracja skali wyników pomiaru. Po prawej stronie przykładowo zaznaczono średnie
wyniki według roczników dla uczniów stanu Victoria

Podczas pomiaru wyników osiąganych przez uczniów w teście NAPLAN, średnia arytmetyczna jest
używana do reprezentowania danych dla grup uczniów. Średnie NAPLAN przedstawiono na poziomie
roku nauki, szkoły jako całości i krajowych populacji uczniów. Skala ta została zastosowana dla
każdej ze sprawdzanych umiejętności osobno.
Do raportowania wyników NAPLAN na każdym poziomie nauczania (3, 5, 7, 9 klasy) jest
wykorzystywanych sześć stopni opisów osiągnięć. Każdemu opisowi umiejętności odpowiada waga
NAPLAN (wynik standaryzowany), która jest tak skonstruowana, że każdy wynik przedstawia ten
sam poziom realizacji w czasie. Np. wynik 700 w czytaniu będzie miał takie samo znaczenie w 2012
roku co w roku 2010. Dzięki temu istnieje możliwość monitorowania zmian umiejętności uczniów w
szkołach w zakresie czytania, pisania, liczenia w czasie. W stanie Victoria jest stosowana 5 stopniowa
skala:
A – advanced, czyli znacznie wybiegający ponad wymagany program,
B – wybiegający ponad wymagany program,
C – consistent, czyli na wymaganym poziomie,
D – poniżej wymaganego poziomu wymagań,
F – Failed, czyli nie osiągnął żadnego z możliwych poziomów.
Jest to szczególnie ważne do oceny najzdolniejszej grupy uczniów a jednocześnie daje możliwość
zwrócenia szczególnej uwagi na grupę uczniów, którym nie udało się osiągnąć uzgodnionych
minimalnych norm krajowych.
Zastosowanie pionowych skal toruje drogę do wielu zaawansowanych analiz osiągnięć uczniów,
takich jak wzrost umiejętności uczniów w czasie.
Wyniki szkół są podawane z przedziałem ufności (Confidence interval), czyli zastrzeżeniem, że podane
dane dla szkół mogą podlegać różnego rodzaju błędom pomiaru i błędom próbkowania. Możliwy
rozmiar tego błędu ocenia się i wykorzystuje do stworzenia przedziału ufności wokół wielu postaci
danych. Przyjęty przedział ufności 90% oznacza, zakres który może uchwycić prawdziwą wartość, do
określonego poziomu zaufania. Innymi słowy, można być w 90% pewnym, że wolna od błędów liczba
mieści się w zakresie przedziału ufności.
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Uczniowie, którzy nie byli w szkole podczas testowania (Absent) np. choroba, są traktowani jako
nieobecni a ich wynik nie wchodzi do badań. Prawo do zwolnienia (Except) z pisania testów mają
uczniowie z upośledzeniem w stopniu ciężkim lub funkcjonalnie niepełno-sprawni oraz uczniowie,
którzy przybyli z innych krajów i uczą się angielskiego mniej niż rok. Zwolnienie nie jest
automatyczne. Rodzice mogą zadecydować o zwolnieniu lub przystąpieniu dzieci do egzaminów.
Zwolnieni uczniowie nie są uwzględniani przy obliczaniu średnich wyników dla szkoły. Nie są także
prezentowane wyniki szkół, w których przystąpiło do egzaminu mniej niż 5 uczniów. Wszystkie
szczegóły dotyczące terminów określających rodzaj informacji publikowanych znajdziemy na stronie
internetowej My School w zakładce Glossary.
Stwarzanie warunków do rozwoju osiągnięć ucznia jest naczelnym zadaniem każdej szkoły ale ocena
jakości pracy szkoły zyskuje na trafności jeżeli podamy oprócz wyników egzaminów także informacje
o cechach społeczno-ekonomicznych charakterystycznych dla każdej szkoły. W porównaniach szkół
prezentowanych na portalu My School, kluczowe jest uwzględnienie różnic między szkołami pod
względem pochodzenia społeczno-ekonomicznego uczniów mierzonego indeksem ICSEA (Index of
Advantage). Indeks ten bierze pod uwagę charakterystyki uczniów danej szkoły, a dokładnie
wykształcenie i zawód rodziców (odpowiednio 8 oraz 5 kategorii). Informacje te zbierane są od
uczniów i rodziców w momencie zapisywania do szkoły (bezpośrednio) oraz uzupełniane
charakterystykami szacowanymi dla danej okolicy przez australijskie urzędy statystyczne (pośrednio).
Do wygenerowania danych dla wartości szkoły ICSEA używa się przeciętnie 225 gospodarstw
domowych.
Dodatkowo, przy obliczaniu indeksu uwzględniana jest informacja na poziomie szkoły: oddalenie od
większych ośrodków miejskich, procent uczniów aborygeńskich, a także procent uczniów, którzy
posiadają rodziców z niskim wykształceniem posługującym się w domu innym językiem niż angielski.
Dla wartości ICSEA w Australii przyjęto wartość 1000 jako jedną ze średnich miar (mediana), co
wynika z nierównomiernego rozłożenia wartości wszystkich szkół a więc różnorodności populacji
uczniów.
Warto także wspomnieć, że od 15 lat istnieje na rynku edukacyjnym Australii firma edukacyjna
SREAMS pomagająca szkołom wykonywać analizy statystyczne poprzez wyprodukowanie
oprogramowania (Analizator APA), które pozwala m.in. identyfikować uczniów, którzy podczas
egzaminu osiągają oczekiwany poziom umiejętności, uczniów którzy są o rok i więcej powyżej
oczekiwanego poziomu umiejętności oraz uczniów, którzy są poniżej rok i więcej od oczekiwanego
poziomu umiejętności. Oprogramowanie pozwala także prezentować trend poziomu umiejętności
uczniów i szkół między kolejnymi latami szkolnymi oraz rozwiązywalność zadań w szkole wskazując
na te, które są w szkole szczególnie dobrze wykonane i na te, które wykonano szczególnie słabo.
Krajowy raport wyników
Krajowy raport z wyników egzaminów NAPLAN jest publikowany przez Radę Ministerialną ds.
Edukacji, Early Childhood Development i Spraw młodzieży (MCEECDYA). Wyniki do wiadomości
publicznej przedstawiane są w dwóch etapach. Pierwsze skrócone raporty z wynikami po majowych
egzaminach ukazują się we wrześniu. Są przeznaczone przede wszystkim dla rodziców. Raport
pokazuje wyniki szkoły na każdym poziomie nauki (klasy 3, 5, 7, 9), każdej ze sprawdzanych
umiejętności, poziomu wymagań (1-10). W drugim etapie (później) publikowany jest Krajowy Raport
(45-50 stron), który zawiera szczegółowe wyniki według płci, statusu ludności rdzennej, ludności
posługującej się językiem innym niż angielski, statusu,
i zawodu rodziców, wykształcenia rodziców i lokalizacji metropolitarnych, wojewódzkich, odległych
od wielkich miast i bardzo odległych. Raport składa się wyłącznie z zestawień tabelarycznych i
wykresów oraz krótkiej dwu stronicowej instrukcji jak czytać raport. Na stronie internetowej National
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Assessment Program Literacy and Numeracy
http://www.naplan.edu.au/reports/reports_landing_page.html są dostępne filmy, które objaśniają
znaczenie skal dla indywidualnych wyników uczniów i szkół ułatwiając ocenę wyników.
Szkolne roczne raporty
Strukturę i zakres szkolnego rocznego raportu przedstawię na podstawie raportu Dandenong North
Primary School przede wszystkim ze względu na fakt, że wszystkie powstają na podstawie tych
samych narzędzi badawczych, są generowane automatycznie i uzupełniane komentarzami. Raport
obejmuje 14 zagadnień. Rozpoczyna się od przedstawienia szkoły i jej uczniów oraz rezultatów
przyjęć. Następnie omawiane są wyniki badań ankietowych rodziców na temat zadowolenia ze szkoły
oraz satysfakcji nauczycieli z rezultatów pracy. Dalej prezentowana jest jakość, stabilność/ braki
kadrowe. Szkolne raporty uwzględniają wyniki nauczania na podstawie ocen postępów dokonanych
przez nauczycieli dwa razy w roku wskazując na procentowy udział uczniów na poziomie
oczekiwanym lub powyżej/poniżej minimalnych norm krajowych (VELS) oraz wyniki zewnętrznych
testów NAPLAN wraz z komentarzami nauczycieli. Zwrócono także uwagę na pracę z uczniami
niepełnosprawnymi i upośledzonymi wykorzystując alternatywne kryteria oceniania a postępy
prezentując opisowo nie liczbowo.
Kolejnym zagadnieniem jakie występuje w raportach to ocena zaangażowania uczniów i ich
samopoczucie, co według opinii dyrekcji szkół ma znaczny wpływ na utrzymanie stosunkowo
niskiego poziomu absencji. Poziom absencji każdego ucznia jest mierzona liczbą nieobecnych dni w
szkole przez wszystkie poziomy nauczania.
Równie ważna jest opinia rodziców o zaangażowaniu uczniów i opinia uczniów o współpracy z
pracownikami. Dużą uwagę przywiązuje się także do opinii uczniów i rodziców do tego w jaki sposób
szkoła przygotowuje uczniów do przejścia na wyższy poziom edukacyjny. Oprócz opinii wyrażanych
na podstawie jednolitych ankiet dla rodziców, uczniów i pracowników szkół szkolny raport ma dwie
sekcje opcjonalnie wypełniane przez szkołę. Jedna przez dyrekcję szkoły i jedna przez
przewodniczącego Rady Szkoły. Zalecana liczba słów każdej z tych sekcji wynosi 200 słów.
W podanym tekście mogą znaleźć się kluczowe decyzje, wydarzenia i osiągnięcia szkoły. Pełny raport
dostępny jest na stronie http://dandenongnorthps.vic.edu.au/about-us/3/accountability/12867/
Co w pomiarze ma największe znaczenie?
W Australii duży odsetek uczniów osiąga postępy na poziomie minimalnych standardów pisania
i liczenia. Uczniowie ci są rozproszeni po różnych systemach edukacyjnych Australii. Istnieje kilka
szkół, które nie mają słabszej grupy uczniów i korzystają z lepszej edukacji. Pomimo systematycznego
wzrostu nakładów finansowych przez lata wyniki uczniów nie ulegają zmianie (Tomson & De Bortoli
2008). Moralny imperatyw społeczny nakazuje poprawić wyniki 30% uczniów na poziomie 9 roku
nauki. Wzrost nakładów ma służyć temu celowi. W drodze do osiągnięcia tego celu nakazuje się
nauczycielom zadbać o rozwój każdego ucznia. Temu celowi m.in. Narodowy Program Oceny
umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności liczenia oraz publiczna prezentacja wyników
egzaminów w szkołach. Dostrzeżono jednak niedoskonałość dotychczasowych informacji o wynikach
kształcenia w szkołach poprzez wyniki egzaminów w dotychczasowej postaci podkreślając jej silny
związek z cechami indywidualnymi uczniów i społeczno-ekonomicznymi rodziców.
Może to prowadzić do błędnych wniosków dotyczących efektywności nauczania w szkołach
i dyskryminacji szkół skupiających uczniów o niższym statusie społeczno-ekonomicznym
społeczności lokalnych. Z tych powodów powołując się na wzory zagraniczne w tym m.in. polskie
(Jakubowski 2008) władze przygotowują nauczycieli i społeczeństwo do wprowadzenia nowej miary
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efektywności nauczania edukacyjnej wartości dodanej jako miary postępu jaki czynią uczniowie w
szkołach. Równocześnie oczekują od dyrektorów szkół, że potrafią wskazać umiejętności i grupy
uczniów, z którymi należy realizować skutecznie programy zapewniające ich rozwój.
W 45-cio stronicowej publikacji GRATAN Instytyte pt. Measurung Whot Maters: Student Progres dr.
Ben Jensen (2010) zachęca i przekonuje o potrzebie zastąpienia dotychczasowych miar wskaźnikiem
wartości dodanej a więc tym, który jest ukierunkowany na postępy uczniów. Uważa tę miarę za
rzetelniejszą a w działaniu za bardziej skuteczną i sprzyjająca poprawie nauczania i wychowania w
szkole. Dotychczasowa forma prezentacji wyników według niego służy bardziej celom politycznym i
tworzeniu tabel rankingowych niż prowadzi do postępów uczniów. Cały szereg czynników mających
wpływ na wyniki leży poza kontrolą szkoły (stan rodzinny, wychowanie w rodzinie, kraj pochodzenia,
środowiska imigracyjne, preferencje językowe, itp.). Początek drogi reform prowadził do wzrostu
przejrzystości wyników i stwierdzenia, że złe wyniki nie będą dłużej ukrywane i tolerowane.
Dowiedziono także, że wzrost nakładów inwestycyjnych o 41% w latach 1995-2006 (OECD 2007) nie
spowodował wzrostu wyników australijskich uczniów w badaniach międzynarodowych. Autor
publikacji przekonuje, że dodatkowe inwestycje w szkołach nie poprawiają edukacji uczniów
szczególnie tych najbardziej potrzebujących i że to właśnie edukacyjna wartość dodana winna stać się
ważnym punktem odniesienia w ocenie jakości szkół i stać się podstawą ich kategoryzacji.
Rozwojowe kroki szkół powinny być jawne tak samo jak dodatkowe wsparcie, które otrzymają te
szkoły. Autor podkreśla znaczenie autonomii szkół, w tym szczególnie roli dyrektora jako
odpowiedzialnego za tych, których zatrudnia i efekty ich pracy z uczniami. Podkreślono, że to właśnie
indywidualni nauczyciele mają największy wpływ na rozwój uczniów a dyrektorzy winni mieć wpływ
na to kto uczy w ich szkołach.
Autor wspomina, że edukacyjna wartość dodana może być wyliczana za pomocą statystycznego
modelu regresji porównującego wyniki każdego ucznia do postępów innych uczniów z tego samego
poziomu początkowego osiągnięć. Wartość dodana liczona według tego modelu jest miarą względną z
suma zerową dla ogółu uczniów, dodatnim wynikiem wskazującym na szkoły pracujące efektywniej
niż inne i ujemny wynik wskazujący, że szkoły osiągnęły mniejszą efektywność nauczania niż szkoły,
które na wejściu posiadały podobnych pod względem potencjału uczniów. Przewidując trudności w
przedstawieniu negatywnych wyników i być może wrażenia, że uczniowie cofają się w rozwoju zaleca
się, aby średnią dla szkoły zastąpić inną skalą ze średnią nie „ 0” a „100”. Szkoły nie mogłyby mieć
ujemnych wartości EWD, miałyby wyniki poniżej 100. Podobne zmiany zostały wprowadzone w
Anglii w celu zmniejszenia nieporozumień w tej sprawie (Ray 2007).
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Rysunek 30. Prezentacja dwóch miar jakości nauczania – wyników testów NAPLAN
i edukacyjnej wartości dodanej dla szkół miejskich po 5 roku nauki z matematyki.

Prezentując wyniki szkół można wyróżnić co najmniej sześć kategorii szkół w każdej ze
sprawdzanych kategorii umiejętności (czytanie, pisanie…).
Zespół specjalistów podejmujących współpracę z OECD ma nadzieję, że uda się zastąpić
dotychczasowe informacje o wynikach szkół prezentowane na stronie My School informacją
o wskaźniku edukacyjnej wartości dodanej. Prace w tym kierunku zmierzające winny doprowadzić do
łatwego dostępu do tych danych EWD przez dyrektorów i nauczycieli poprzez przyjazny dla
użytkownika system informatyczny. Dyrektorzy szkół i ich nauczyciele mogliby promować skuteczne
metody nauczania i programy, które mają największy wpływ na poprawę postępów w nauce, tym
bardziej, że największe różnice w wynikach nauczania występują nie między szkołami (18%) i
regionami (0,6%) a wewnątrz szkół (81%). W nawiasie podano procentowy udział wariancji
wyjaśniającej to zróżnicowanie. Zwrócono uwagę, że duże zróżnicowanie wyników wewnątrz szkół
jest słabo skorelowane z warunkami społeczno-ekonomicznymi, sugerując, że w szkołach istnieją inne
czynniki decydujące o tym (Thomas & de Bortoli 2008).
Ważnym argumentem za wprowadzeniem nowego wskaźnika efektywności pracy szkół jest niewielki
dodatkowy koszt związany z zatrudnieniem niewielkiej grupy osób, które są w stanie przekształcić
wyniki egzaminów na bardziej wartościowe informacje. Cała struktura niezbędna do uzyskania
danych jest już gotowa.
Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem
systemu edukacyjnego w Australii oraz sposobami informowania społeczeństwa o funkcjonowaniu
szkół i wynikach nauczania. Przedstawiono zakres treści informacji ogólnie dostępnych i sposoby
graficzne prezentacji wyników, które są udostępniane społeczności. Jest to możliwe dzięki współpracy
różnych urzędów państwowych i firm komercyjnych, z którymi władze oświatowe współpracują
celem zebrania danych, przetworzenia i udostępnienia. Ważnym, nie spotykanym jeszcze u nas
rozwiązaniem, jest m.in. zestawienie danych o wynikach uczniów z danymi społeczno-
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ekonomicznymi ich rodzin i społeczności lokalnej przygotowanych przez konsorcja z innymi
informacjami o szkole (np. uczniowie, kadra, budżet), komentarzami nauczycieli oceniających
rezultaty własnej pracy z uczniami w wielu dziedzinach działalności szkoły, a także pokazanie
średniej liczby dni nieobecności uczniów w szkole podczas całego wieloletniego procesu
edukacyjnego oraz losów absolwentów szkół.
Prowadzenie serwisu informacyjnego za pomocą strony My School ma służyć m.in. promowaniu
wyboru szkoły przez rodziców. Władze liczą także na większe zaangażowanie rodziców we
współpracę ze szkołą, o której mają szeroką informację. W opinii B. Jensen, dzięki stronie My School
inspektorzy uzyskują dużo więcej wiarygodnych informacji służących ocenie standardów
funkcjonowania szkół niż to było wcześniej możliwe.
Autorka artykułu podziela opinię ekspertów o niewielkiej wartości wymieniania szkół o niskich
wynikach głównie z intencją zawstydzenia ich (jak to czynią często media także w Polsce stając się
wyrazić jakość szkół za pomocą jednego pomiaru lub jednej wartości).
Szkoły nie odnoszą sukcesów w każdym wymiarze jakości edukacyjnej jednakowo. Toteż informacja
o poszczególnych szkołach powinna być jak najbardziej zróżnicowana oraz szczegółowa.
Cały proces ewaluacji jest wartościowszy, jeżeli wszyscy uczestnicy procesu oceniającego jakość
pracy szkół mają do dyspozycji zarówno wartościowe dane ilościowe, jak i jakościowe w celu
wypracowania kompletnego obrazu szkoły i stworzenia stymulujących warunków do nakreślenia
planu jej rozwoju. Pamiętać jednak należy, że ważnym elementem każdej informacji jest jej jasność i
dostępność. Jeżeli nauczyciele lub rodzice nie czytają lub nie rozumieją informacji, systemy publikacji
mają małą wartość. ACARA dba nie tylko o poinformowanie społeczeństwa za pomocą mediów o
przekazaniu wyników egzaminów w szkołach za pomocą platformy internetowej http://www.My
School, ale przy pomocy krótkich filmów i prezentacji instruuje jak należy te dane odczytywać. W
trakcie przygotowywania artykułu starano się zgromadzić przykłady takich materiałów.
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Przykładowe nazwy szkół potrzebne do zalogowania się na stronie My School:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dandenong North Primary School, Dandenong, VIC, 3175 (Szkoła podstawowa)
Gleneagles Secondary College, Endeavour Hills, VIC, 3802 (Szkoła średnia państwowa)
Melbourne High School, South Yarra, VIC, 3141 (Najlepsza państwowa szkoła średnia dla chłopców)
Mac Robertson Girls High School, Melbourne, VIC, 3004 (Najlepsza państwowa średnia szkoła dla
dziewcząt)
Nossal High School, Berwick, VIC, 3806 (Jedna z wysoko notowanych szkół państwowych
koedukacyjnych)
Melbourne Gramar School – Wadhurst, Melbourne, VIC, 3000 (szkoła średnia prywatna)
Nazareth College, Noble park North, VIC, 3174 (szkoła średnia prywatna)
Wesley College, Melbourne, VIC, 3004 (szkoła średnia prywatna)
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